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واكنش گستردة جهاني عليـه شروع غنـي سازي 
توسط رژيم آخونـدي

وزيران خارجة سه كشور بزرگ  اروپايي و خاوير سوالنا در پايان جلسة فوق العادة 
اجالس  تشكيل  خواستار  بيانيه يي  طي  پنجشنبه٢٢دي  روز  در  برلين  در  خود 
تصميم گيري  منظور  به  اتمي  انرژي  بين المللي  آژانس  حكام  شوراي  اضطراري 

پيرامون ارجاع فوري پروندة اتمي رژيم ايران به شوراي امنيت ملل متحد شدند.
در متن كامل اين بيانيه كه توسط خبرگزاري فرانسه مخابره شده ، تصريح گرديده 
است: «پرونده  بحران هسته يي رژيم ايران بايد به شوراي امنيت ارجاع داده شود». 

در بيانيه وزيران خارجه سه كشور اروپايي آمده است:
جامعه  كل  و  رژيم  اين  بين  بلكه  نيست،  اروپا  و  ايران  رژيم   بين  نزاعي  «اين 
بين المللي است.… ما معتقديم اكنون زمان آن فرا رسيده است كه شوراي امنيت  

براي تقويت  قطعنامه هاي آژانس بين المللي انرژي اتمي مداخله كند. بنابراين ما 
خواستار جلسة فوق العادة شوراي حكام آژانس هستيم با اين ايده كه اقدام الزم را 

براي پايان دادن به اين موضوع انجام دهد».
در پايان اين جلسه، اشتاين ماير وزير خارجه آلمان  گفت: مذاكرات با رژيم ايران به 
نقطة مرگ خود نزديك شده است. از اين رو اكنون زمان ارجاع پروندة رژيم ايران 

به شوراي امنيت فرارسيده است.
خاوير سوالنا، مسئول سياست خارجي اتحادية اروپا طي گفتگويي با شبكه جهاني 
تلويزيون  بي.بي.سي گفت متأسفانه مجبور هستيم اعالم كنيم كه مذاكرات با رژيم 
ايران در اين نقطه به پايان رسيده است. ما  تصميم گرفتيم پروندة هسته يي رژيم 
ايران به آژانس ارجاع داده شود و با رأي اكثريت به باالترين نقطة تصميم گيري 
يعني شوراي امنيت ارجاع داده شود. ما تالش مي كنيم تا آن جا كه ممكن است 

كشورهاي مختلف را به حمايت از اين راه تشويق كنيم.  

در حالي كه كشورهاي آمريكا، چين، روسيه و اتحادية اروپا قرار است، در يك اجالس 
ويژه در مورد نحوة رويارويي با اقدامات رژيم ايران براي ازسرگيري فعاليتهاي مربوط 
به غني سازي اورانيوم، به مشورت بپردازند و كشورهاي اتحادية اروپا خواستار 
فرانسه ٢٤دي  خبرگزاري  شده اند،  حكام  شوراي  فوق العادة  اجالس  تشكيل 

گزارش داد كه مسكو ديگر از تهران پشتيباني نخواهد كرد.
اين خبرگزاري افزود: روزنامه هاي روسيه در روز جمعه نوشتند، مسكو صبرش را در 
مورد رژيم ايران از دست داده است، و از ارجاع پروندة اين رژيم به شوراي امنيت، 

به دليل فعاليتهاي هسته يي ممانعت نخواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري رويتر، يك مقام ارشد وزارت خارجة آمريكا در واشينگتن 
گفت: به نظر مي رسد كه چين، به رغم هرگونه شبهه يي كه در مورد ارجاع پروندة 
هسته يي رژيم ايران به شوراي امنيت داشته باشد، با اجماع در اين شورا همراهي 

خواهد كرد.

جك استراو وزير خارجه انگلستان طي مصاحبه  يي با كانال ٤ راديو بي.بي.سي گفت: 
به نظر ما اجالس عادي آژانس انرژي اتمي كه در ششم مارس آينده برگزار مي شود 
دير است.  ما به اجالسي خاص و فوق العاده نياز داريم كه بايد زودتر برگزار شود. 
موضوع هسته يي رژيم ايران به مرحله يي رسيده كه بايد به شوراي امنيت سازمان 

ملل ارجاع گردد.
از موضع سه  آمريكا طي يك كنفرانس مطبوعاتي  وزير خارجه  رايس  كاندوليزا 
كشور اروپايي براي تشكيل جلسه اضطراري شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي 
اتمي جهت ارجاع پروندة هسته يي رژيم ايران به شوراي امنيت حمايت كرد. وي 
گفت: گام اول ارجاع پرونده اتمي رژيم ايران به شوراي امنيت ملل متحد 
برداشته  گام  اين  معتقدم  من  و  بود  خواهد  اضطراري  اجالس  يك  است. 

خواهد شد. 
ادامة اين مطلب را در رويدادهاي هفته در صفحة٢ دنبال كنيد.

جشن همبستگي 
ايرانيان و 

فرانسويان در 
سال نو ميالدي

افشاگري جديـد
  مقاومت ايـران

رژيم ايران ٥ هزار سانتريفوژ 
نطنز  براي نصب در سايت  را 

آماده كرده است
كنفرانس مطبوعاتي در واشينگتن

كنفرانس  يك  ( ١٠ژانويه)  سه شنبه  ٢٠دي  روز 
اتمي  سالح  «برنامة  عنوان:  تحت  مطبوعاتي 
مطبوعات  ملي  ساختمان  در  راه حلها»  ايران، 
برگزار  ايران  سياست  كميتة  سوي  از  آمريكا، 
عليرضا  آقاي  مطبوعاتي  كنفرانس  اين  در  شد. 
ارشد  مقام  تنتر،  ريموند  پروفسور  جعفرزاده، 
سابق شوراي امنيت ملي آمريكا و استاد دانشگاه 
مدير  لونتال،  پال  آقاي  و  واشينگتن  جورج 
انستيتوي كنترل اتمي و از متخصصين برجستة 

اتمي آمريكا شركت داشتند. 
اطالعات  مورد  در  ٢٠دي  فرانسه  خبرگزاري 
اين  اگر  نوشت  كنفرانس  اين  در  افشا شده 
اطالعات تأييد شود مناقشه بر سر برنامة اتمي 
رژيم ايران شعله ور خواهد شد. در بخشي از اين 
اينهورن كارشناس مستقل  گزارش نظر  رابرت 
بين المللي  و  استراتژيك  مطالعات  مركز  در 
واشينگتن در مورد اين كنفرانس سؤال شد.وي 
در  نطنز  سايت  مورد  در   افشاگري  اگر  گفت: 
حدود  تا  امروز  ما  نبود،   ٢٠٠٢ سال  تابستان 
در  ايران  رژيم   هسته يي  برنامه  دربارة  زيادي 

ابهام و تاريكي بوديم. 
اين كنفرانس خبرگزاري  از  انعكاس ديگري  در 
رويتر نوشت عليرضا جعفرزاده كه برنامة هسته يي 
مخفي رژيم  ايران را در سال ٢٠٠٢ افشا كرد، 
اتمي  برنامة  افراد دست اندكار  و  اسامي شركتها 

اين رژيم را ارائه داد.
روز  گفت:  دي)    ٢٠) نيوز  فاكس  تلويزيون 
رژيم  كه   زدند  تخمين  ايراني   مخالفان  سه شنبه 
عرض  در  شايد  محدودي  زمان  مدت  در  ايران 

چند ماه بتواند به بمب اتمي دست يابد.
واشينگتن تايمز ٢١ دي (١١ ژانويه) از قول عليرضا 
«مذاكرات  نوشت:  كنفرانس  اين  در  جعفرزاده 

اتحاديه اروپا با رژيم  ايران مرده است».

سـرمقاله

اتمي  پروندة  ارجاع  براي  جهاني  نظر  اتفاق 
در  تحول  يك  امنيت،  شوراي  به  آخوندها 
با رژيم آخوندي است،  بين المللي  روابط جامعة 
سرفصل  از  پيامدي  تحول  اين  كه  آن جا  از  اما  
ايران  ملت  به  «هم  رژيم  جنگ  اعالم  و  انقباض 
است،  پاياني  درمرحلة  جهاني»  جامعة  به  وهم 
فراتراز هر ارزيابي حقوقي در روابط آخوندها و 
ديگركشورها يك نقطه عطف سياسي در انزواي 
جهاني رژيم و در نتيجه يك پيشروي سياسي در 
مقاومت همه جانبة ملي براي به زيركشيدن استبداد 
به  مذهبي محسوب مي شود.  رژيم واليت فقيه، 
تا  الريجاني  جواد  از  ـ  استراتژيستهايش  گفته 
محمد خاتمي ـ براي حفظ نظام ناگزير از«بسط» 
است واال درخود فرو مي ريزد. از اين روست كه 
آخوندها به موازات انقباض در درون، به صدور 
به عراق و تالش براي دستيابي به سالح  ارتجاع 
ايران  مقاومت  درمقابل،  و  مي آورند  روي  اتمي 
با  را  «بسط»  استراتژي  تنفسي  همين گلوگاههاي 

سياستهاي اصولي خود مسدود مي كند.
بنابراين، مردم و مقاومت ايران طرف اصلي 
و پيگير ارجاع پروندة اتمي اين رژيم به شوراي 
استبداد  بركندن ريشة  امنيت هستند و درراستاي 
مذهبي و استقرارآزادي وحاكميت مردم درايران، 
از ّآن استقبال مي كنند. درمقابل، رژيم آخوندها 
روي  بر  آن،  حفظ  جانبدار  منافع  و  تمايالت  و 
اين  سياسي  جوهر  و  مضمون  و  مسأله  صورت 
رژيم  اين  انزواي جهاني  و  همانا طرد  تحول كه 
و  مي پاشند  خاك  است  ضدانساني  و  ضدايراني 

بعضًا توضيح المسائل  به دست مي گيرند تا اندر 
مردم(!)  براي  رژيم  تحريم  زيان  و  ضرر  باب 
اين  مضمون  شده  هرطور  و  بخوانند  روضه 
نقطه عطف سياسي را مخدوش كنند. اما پايداري 
ومشتاقان  فعاالن  بيداري  و  سازمانيافته  مقاومت 
رهايي ايران و مرزبنديها و سياستهاي ترسيم شده 
از سوي شوراي ملي مقاومت ايران بسا روشنتر و 
برتر از آن است كه اين گرد وخاكهاي  آخر راه 

برآن سايه اندازد.
براي  انساني  و  ميهني  كازار  حالي كه  در 
بردن پروندة اتمي آخوندها به شوراي امنيت، به 
بارمي نشيند، بايدتالش براي تحقق اين نقطه عطف 
سياسي و ارجاع بالدرنگ پروندة رژيم به شوراي 
امنيت را تشديد كرد. اين، قدم اول در طرد  رژيمي 
است كه بيش از دو دهه برضد مصالح عالي ملت 
ايران از امداد   رسانيهاي استعماري برخوردار بوده 
است. بايد تماميت سياست مماشات و پيامدهاي 
در  صلح  عليه  و  ايران  ومقاومت  مردم  عليه  آن 
جهان را افشا نمود و تأكيد كرد كه نامشروع ترين 
برچسب  شوم،  سياست  اين  نتيجة  زيانبارترين  و 
تروريستي به مجاهدين و انكار حق مسلم مقاومت 
ملت ايران بوده است. سردمداران سياست مماشات 
كه اكنون به شكست اين سياست شوم اذعان مي 
به حكم  و  اخالقي  اولين وظيفة  عنوان  به  كنند، 
ملت  مسلم  حق  بايد  حقوق بشر  جهاني  اعالمية 
ايران براي مقاومت را به رسميت بشناسند و ننگ 
برچسب زدن به مجاهدين به سود فاشيسم مذهبي 

را ازخود بزدايند. 

نقطه عطف در انزواي جهاني
 رژيم آخوندي

رويتر: ايرانيان مقيم برلين عليه سياستهاي اتمي رژيم ايران تظاهرات كردند

در صفحات ديگر

روابط اقتصادي ايران با خارج در سال ٢٠٠٦
يزدان حاج حمزه

در آستانة ورود به سال ٢٠٠٦ ميالدي، شاهد 
تغييرات معناداري در مناسبات اقتصادي خارجيها 

با ايران و جبهه گيري متقابل پاسدارهاي حاكم 
در ايران هستيم. شركتهاي اروپايي و ژاپني با 
ايران تحت حاكميت يكدست شدة پاسداران، 

به محدودسازي روابط خود روي آورده اند.

در هشتمين هفتة اعتصاب غذاي 
قهرمانانة زندانيان سياسي حال آنها به 

وخامت گراييده است 
براساس گزارشهاي رسيده، حال شماري از زندانيان 
مجاهد و مبارز زندان گوهردشت كرج كه هم چنان 
در اعتصاب غذا هستند، به وخامت گراييده است. 

هم چنين احتمال مي رود پاي آقاي شالچي از زندانيان 
سياسي هوادار مجاهدين، در زندان قطع شود

گراميداشت ياد جهان پهلوان تختي 
توسط هواداران مجاهدين در تهران

روز ١٧ دي ماه نيروها و هواداران مجاهدين در تهران 
بر مزار جهان پهلوان تختي در ابن بابويه حاضر شدند.
و ضمن خواندن فاتحه ياد قهرماني و جوانمردي او را 

گرامي داشتند.

 مريـم رجوي در جشن همبستگي 
ايرانيان و فرانسويان: دفاع شما

 از آزادي وحقوق بشـر نشان داد 
كه جاي فرانسه دركنار

 مـردم ايـران است نه ديكتاتورها

٢٩دي (١٨ذيحجه)
عيـد غديرروز 

كمال اسال م انقالبي
جانشيني  ابـالغ  و  معـرفي  با 

علي(ع)گرامي و مبـارك باد

اتفاق نظر جهاني: رژيم ايران بايد به شورای امنيت ملل متحد ارجاع داده شود

تظاهرات دليرانة مردم شهرهاي 
اهواز و مهاباد

تظاهرات  قربان  عيد  روز  در  اهواز  دلير  مردم  ـ 
رژيم  سركوبگر  نيروهاي  وبا  كرده  برپا  ضدحكومتي 

درگير شدند.
ـ ٢٠دي ماه جوانان مهاباد با تجمع در ميدان استقالل 
اين شهر دست به تظاهرات زدند و با نيروهاي سركوبگر 

رژيم درگير شدند. 

ـ كم خور از اين پاچه گاوفلك          مجتبي شادباش
ـ تاريخ به مظلوميت …                 سوسن قبادي
ـ ميراث دار قتل وجنايت …           هادي جاهدنيا

ـ موضع نروژ و سرنوشت مبهم ليست تروريستي
                                                 علي قاسمي
                                                      صفحة٩

ـ مرزهاي اسالم با بنيادگرايي تروريست
                                              جالل گنجه اي
ـ اشغال پنهان، رويارويي آشكار        ابراهيم سعيدي
                                                     صفحة١٠
ـ در ستايش مردي از بذل ماه          حميد نصيري
                                                     صفحة١١
ـ «مركزمتولي» …                       حميد اسديان
                                                     صفحة١٢
ـ قطعات يك موزاييك                  رحمان كريمي

ـ آن رفيقي كه سردار از او گشت بلند   
                                          علي اصغر بهروزيان
 ـ نگاهي شتابزده …                        رضا شمس
                                                     صفحة١٣
ـ برگي از خاطرات يك نبرد                احمد رهبر
ـ پشت اين ديوارها                            آذر منافي

                                                     صفحة١٥

٣٤٥ تن از زائران خانة خدا جان باختند
در يك حادثة دلخراش حداقل ٣٤٥ نفر از زائران 

خانه خدا به علت ازدحام جان باختند و ٢٨٩ نفر ديگر 
مجروح شدند.   اين حادثه هنگامي رخ داد كه مردم 

پايشان به چمدانها گير كرد و روي زمين افتادند. صدها 
نفري كه روي زمين افتادند ديگر نمي توانستند زير 

سيلي از زوار بلند شوند.  

در صفحة٥

شنبه   ١٧دي  ميالدي،  نو  سال  مناسبت  به 
(٧ژانويه) جشن همبستگي ايرانيان و فرانسويان 
رئيس  رجوي  مريم  خانم  با حضور  والدواز  در 

جمهور برگزيده مقاومت برگزار گرديد.
استان  از شهرداران  اين جشن كه شماري  در 
والدواز و  ايرانيان و شهروندان فرانسوي  شركت 
ميالدي  جديد  سال  رجوي  خانم  داشتند، 
آزادي  رزمندگان  ايران،  مقاومت  ازسوي  را 
شخصيتها  شهرداران،  به  ايراني  هموطنان  و 
تبريك  فرانسه  مردم  و  والدواز  استان  اهالي  و 

گفت.

در جشن سال نو ميالدي شماري از شهرداران استان والدواز و ايرانيان و شهروندان فرانسوي  شركت داشتند
در صفحة٣

 تظاهرات ايرانيان در برلين عليه تالشهاي حكومت 
آخوندي براي دستيابي به سالح اتمي، وسيعًا مورد 
توجه رسانه هاي آلماني و بين المللي قرار گرفت. دهها 
كانال تلويزيوني، راديويي، خبرگزاريها و  روزنامه ها، 
اخبار و تصاوير اين گردهمايي را بالفاصله به سرتاسر 

جهان مخابره كردند. 
خبرگزاري رويتر گزارشها و تصاوير متعددي از اين 
تظاهرات مخابره كرد و نوشت: ايرانيان مقيم برلين 
روز پنجشنبه ١٢ژانويه (٢١دي) عليه سياست اتمي 

رژيم  ايران تظاهرات كردند. اين تظاهرات در حالي 
برگزار شد كه وزراي خارجة انگليس، فرانسه و آلمان 
براي گفتگو پيرامون برنامه اتمي رژيم ايران مالقات 

كردند.
تلويزيون رويتر نيز  ضمن نشان دادن صحنه هايي 
از  تظاهرات در برلين گفت: در اوت ٢٠٠٢ شوراي 
ملي مقاومت ايران، اعالم كرد رژيم ايران محلي براي 
غني سازي اتمي در نظنز و سايتهاي ديگر اتمي را 
مخفي كرده است. اين اتهامات بعدًا از سوي آژانس 

بين المللي اتمي تأييد شد.   
هم چنين خبرگزاري آسوشيتدپرس تصاوير متعددي 
خبرگزاري  اين  كرد.  مخابره  برلين  تظاهرات  از 
نوشت: روز پنجشنبه در مقابل  وزارت خارجة آلمان 
در برلين، هواداران شوراي ملي مقاومت ايران عليه 
دولت ايران و برنامه هسته يي آن  تظاهرات كردند. 

خبرگزاري فرانسه نيز گزارش داد: وزيران خارجه سه 
كشور اروپايي در حالي مالقات كردند كه هواداران 
مجاهدين ـ سازماني كه تالش مي كند رژيم تهران 

را سرنگون سازد ـ در برلين تظاهرات كردند. آنان 
پرچمهاي ايران را به اهتزاز درآورده و پالكاردهايي 
در دست داشتند كه بر روي آنها نوشته شده بود: 

«هيچ تسليحات هسته يي در دست مالها نباشد».
گزارشگر تلويزيون الجزيره در انعكاس اين تظاهرات  
از يك  ايران در خارج  اپوزيسيون  گفت: شعارهاي 
طرف و فشارهاي روزافزون بين المللي از طرف ديگر، 
تصويري از موضوع اتمي رژيم ايران را در پايتخت 

آلمان ارائه مي دهد

در ستايش مردي از بذل ما
در صفحة

 گردهماييها و تجمات مردم عراق عليه
 تقلبات رژيم آخوندي در انتخابات

ـ گردهمايي كميسارياي مجتمع مدني در بعقوبه
استان شيوخ  و  شخصيتها  مقامات،  گردهمايي   ـ 

صالح الدين
و  اجتماعي  ـ  سياسي  شخصيتهاي  گردهمايي  ـ 

شهروندان استان االنبار 
ـ گردهمايي ٥٠٠ نفراز شهروندان استان ديالي 

با  عراقي  مسيحي  شهروندان  همبستگي  اجتماع  ـ 
مجاهدين در اشرف

در صفحة٨

در صفحة٤

در صفحة٨

در صفحة٧

در صفحة٥

ضميمة ادبي و فرهنگي ندا (شمارة١٠)
در اين شمارة ندا مطالب زير را مي خوانيد:

ـ محمود درويش، ميهني در يك قصيده از فرزاد افشاري
ـ ميان ماه من تا ماه گردون از ناهيد همت آبادي

ـ اشعاري از رحمان كريمي، جمشيد پيمان، امير بيدار، م 
ـ وحيدي، عليرضا خالو كاكايي، سعيد عبداللهي

ـ كليد طاليي ترجمة ه ـ مهرنوش
ـ از دريچة دوربين نوشتة علي مقدم

پابلو  باشكوه(٢) سخنراني  ـ قسمت دوم «به سوي شهر 
نرودا هنگام گرفتن جايزة نوبل، ترجمة زري اصفهاني

در صفحة٢

نروژ اعالم كرد خود را ملزم به تبعيت 
ازليست سازمانهاي تروريستي اتحادية 

اروپا نمي داند
 خواهرمجاهد صديقه حسيني مسئول اول سازمان 

مجاهدين خلق ايران با استقبال از اين تصميم 
وزارت خارجة نروژ، آن را گامي به سوي عدالت و نيز نشانة 

آمادگي جامعة بين المللي براي شنيدن صداي مقاومت 
برحق مردم ايران در برابر فاشيسم مذهبي توصيف كرد
در صفحة١٦

مقاالت:



٢ سهشنبه ٢٧دي١٣٨٤صفحة ٧٨٢ ـ شمارة
اخبار ايران

شورای به موضوع كه می رود «احتمال افزود: راه اين
داده شود». ملل ارجاع  امنيت سازمان

و تهديد ترس
ديكتاتوري گويا ديپلوماتها برخي گفتة به
كشور سه سوي از موضعي چنين انتظار آخوندي
رو همزمان همين از نداشته است. را اتحادية اروپا
خود هستهيي پروندة ارجاع عواقب از وحشت ابراز با
تهديد به دست متحد، ملل سازمان امنيت شوراي به
مجلس نمايندة ميزند. كاظم جاللي، هم شانتاژ و
بر اروپا» و روسيه آمريكا، قطب سه «اجماع از ارتجاع
«بهنظر گفت: و نگراني كرد رژيم ابراز اتمي پروندة سر
آمريكا شامل اروپا دنيا قطب قدرتمند سه میرسد
سر فعاليت اجماع بر به روسيه درحال دستيابی و
مجلس اين نمايندة بهگفتة ايران هستند». هستهيي
مورد در آمريكا و اروپا روسيه، مشترك «محور ارتجاع
يعنی آنها، مطالبات كف را ايران هسته يي فعاليت

كرد.  عدمدسترسی ايران بهچرخة سوخت» عنوان
هيچ بدون يا انتشار با  رژيم خارجة وزارت
و شدهاند مرتكب كه تعهداتي نقض به اشارهيي
هم وفادار اروپا اتحادية مماشات همان سياست به
وزارت بيانية ميزند. آرامش» «حفظ از دم نماندند،
اجالس برگزاري  از  نگراني  ابراز با  از  رژيم خارجة 
از انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي اضطراري
از نشدن «خارج به دعوت اروپا اتحادية كشور سه
مذاكرات»كرده است. اما به بازگشت مسير منطق و
امنيت شوراي عالي دبير الريجاني، حال همين در
ـ برد «بازي ادامة به فرخوان ضمن آخوندي نظام
مي گويد «ما و كرده دراز نيز را تهديد زبان برد» 
مقابل كه اين جای به میكنيم پيشنهاد اروپا به
شرايط و گيرند قرار ما  كنار در  بيايند باشند، ما
چشمخودشان به آن دود كه نكنند طوری را منطقه
وي، معاون وعيدي، پاسدار همچنانكه برگردد».
اروپاييها «اگر گفت: كرد و پيشه گستاختري زبان
ايران درمورد خود را و تهديدهای سياستها بخواهند
کردن تند و  ايران رفتار تغيير موجب کنند  اجرا

خواهند شد». فضای موجود

سپاه زميني نيروي فرماندة هالكت
هواپيماي فروند يك سقوط  با گذشته هفتة
نيروي فرمانده كاظمي، احمد پاسدار حامل فالكن
مهمترين فرماندهان از ديگري شمار سپاه و زميني
كرد رضاييه سقوط حوالي در نيروي ضدمردمي، اين
سقوط رسيدند.  هالكت به آن سرنشينان همة و

بروز  باعث روز  ٤٠ از كمتر طي هواپيما دومين
شد. رژيم درون باندهاي ميان و مجادالت شايعات
پاسدار دفاع وزير محمد نجار، پاسدار ميان اين در
جناحهاي هدف در ديگران  از بيش  احمدينژاد،
و بيكفايتي به  وي بود. نظام دروني  متخاصم
حامل سقوط هواپيماي علت متهم شد. بياطالعي
قطع اعالم هنوز بهطور دژخيمان نظام، شماري از
در شده منتشر گزارش  آخرين  اما  است. نشده
كه «در است حاكي به رژيم متعلق برخي سايتهاي
در نزديكي اروميه در سپاه سقوط هواپيماي جريان
كاظمي، احمد سردار آن ضمن در که گذشته هفتة
ارشد فرمانده چند  و سپاه  زميني  نيروي  فرمانده
آمپر خرابي دليل به ظاهرًا شدند، كشته ديگر سپاه
مقدار تشخيص به قادر خلبان هواپيما، سوخت
اگر نقص البته است. نبوده هواپيما سوخت واقعي
هيچ مشکلی نمیکرد بروز هواپيما در چرخهاي فني
به قادر چرخها، هواپيما باز نشدن اما با نمیشد ايجاد
بار دور چند پس از و نبود فرودگاه اروميه فرود در
هواپيما سوخت، با تمام شدن و بازگشت راه در زدن،
قرار ميشود «گفته بههمينگزارش بنا سقوطکرد».
با اين سپاه نيز عاليرتبة فرماندهان تن از بوده چند
مخالفت مسئوالن اما با كنند اروميه پرواز هواپيما به
اساس بر ظاهرًا شدهاند.  مواجه سپاه  در مربوطه
ارشد فرماندهان همزمان پرواز موجود، آييننامههاي

است». ممنوع مسئوالن و

رسيد فرا مذاكرات مرگ
توسط غنيسازي تحقيقات گستاخانة شروع با
ذيربط، طرفهاي با توافق نقض و آخوندي ديكتاتوري
اصرار است. شده جديدي فاز وارد هستهيي بحران
تحت سالح اتمي دستيابي به آخوندي بر ديكتاتوري
در جديدي فصل هستهيي»، «تكنولوژي عنوان
كشورهاي اكثر واكنش و شده گشوده پرونده اين
بين المللي كه اجماع ميرود برانگيخته و را جهان
پنجشنبه روز سرانجام دهد. شكل سرعت به را
انگلستان، آلمان و فرانسه، كشور خارجة سه وزيران
سر بر اروپا اتحادية كشورهاي نمايندگان عنوان به
مذاكرات» «بنبست آخوندي، رژيم هستهيي بحران
امنيت شوراي «مداخلة خواستار و كردند اعالم را

شدند. متحد» ملل
آلمان، خارجة وزير ماير،  اشتاين  والتر فرانك
با اجالس پايان از پس مطبوعاتي كنفرانس در 
«مذاكرات گفت: خود انگليسي و فرانسوي همتايان
دولت است. شده مرگ خود نزديك بهنقطة ايران با
اين به خود، هستهيي تحقيقات سرگيري از با تهران
اينكه «ايران بر تأكيد با وي داد». گفتگوها پايان
فکر «ما افزود: است» زده محک را اروپاييان اعتماد
شورای که است رسيده  آن وقت اکنون  میکنيم
آژانس قطعنامههای تقويت برای ملل سازمان امنيت

شود». دخيل انرژی اتمی بينالمللی
اين از پيش خارجة انگلستان، وزير استراو، جک
پيش روشن سال نيم و دو «وقتی بود: ديدار گفته
تکثير منع معاهدة در قبال تعهداتش ايران که شد
شورای است، کرده نقض (ان.پی.تی) اتمی تسليحات
امنيت شورای به را بالفاصله میتوانست ايران حکام
تعليق حالت به را  اقدام  اين ما  ولی  دهد. ارجاع
معلق فعاليتهای غنیسازی را ايران نيز درآورديم تا
را نقض توافق از آن مهمی اکنون بخش کند. ايران
بيانية روز از حمايت ضمن نيز فرانسه کرده است».
گام» به اقدامات«گام بر تأكيد با جمعه روز پنجشنبه
گفت: آخوندي ديكتاتوري هستهيي» برنامة قبال در
اضطراري نشستي برگزاري روي بر اكنون «فرانسه
براي اتمي انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي در
متمركز سازمان ملل امنيت شوراي ايران به ارجاع
خواهدشد». ماتي،سخنگويوزارتخارجة فرانسهطي
هر برداشتن كه با ديد خواهيم گفت: «ما مصاحبهيي

شد». خواهد زمان چه هر در گام
«سياست اتخاذ خواستار ايتاليا خارجة وزير
و استراليا آخوندي شد محكمتري» عليه ديكتاتوري
پروندة هستهيي ارجاع از بيانيههايي انتشار كانادا با و
وزير رژيمبهشورايامنيتملل متحدحمايتكردند.
سؤالي به پاسخ در نيز جنوبي آفريقاي خارجة امور
پروندة ارجاع  درصورت كشور  اين موضع پيرامون 
«زمانيكه گفت: ملل، سازمان امنيت شوراي به رژيم

كرد». خواهيم روي آن عبور از برسيم پل به

آمريكا گزينة تنها
«کاخ داد: گزارش مهر حكومتي خبرگزاري
از جلوگيری برای گزينه تنها کرد اعالم سفيد
اين هستهيي پروندة ايران، بردن هستهيي فعاليتهای
است». متحد ملل سازمان امنيت شورای به کشور
پيشگويي در هرگونه از «وی گزارش همين بنا به
شورای به ايران پروندة که صورتی در اينکه مورد
کرد خواهد اتخاذ تصميماتی چه شود ارجاع امنيت
ابزارهای و مکانيزمها برخی از اما نمود، خودداری

آورد». ميان سخن به امنيت شورای
در آمريكا رئيسجمهور بوش، جرج نيز پيشتر
صدراعظم آلمان، مركل، آنگال مشتركي با كفنرانس
کشوری امنيت برای شورای به «ارجاع پرونده گفت:
منطقی میکند رد را معاهدات و ديپلوماسي که

است».
سخنانی در نيز اعظم آلمان صدر مرکل، آنگال
موضع يکپارچه يک به «نيازمند اينكه تأكيد بر با
فعاليتهای «پروندة گفت:  هستيم  ايران درقبال

احمدينژاد غيظ و پرخشم اظهارات
خلق ايران عليه مجاهدين

مورد را غضب بسيارمجاهدين و با غيظ (تاريخ) قم در خود در سخنراني احمدي نژاد،رئيسجمهور ارتجاع
از ٢٠٠٠نفر از سالهاي٥٨ ـ ٥٩ تا ٦٢ عدهيي تروريست، بيش در : گفت خود سخنراني در و داد قرار حمله
اين مركز در امروز هم و روز آن هم تروريستها همين اما رساندند شهادت به را نظام شخصيتهاي بزرگترين

حمايتند. مورد كشورها اين پايتخت در و كشورها
كردهاند محكوم ايران حقوقبشر را در نقض كه كشورهايي سران آنگاه به تهديد احمدينژاد پاسدار
دربرگرفته متحد ملل مجمع او را در كه است نوري هالة همان از مضحك كه ناشي فرافكني يك در و پرداخت
ملتها مخالف حقوق و بيان آزادي مخالف تروريستها و حامي كه همواره قدرتها سران مي گوييم گفت: ما بود،
محاكمه و قرار بگيرند متهم بهعنوان مي شود برپا ملتها توسط كه دادگاهي باالترين در بايد امروز هستند

بشوند!
حقوقبشر وضعيت بررسي را براي آخوندي رژيم آمادگي خندهداري، و با بالهت مفرط آنگاه احمدينژاد
به را خودمان منصف و ناظر گروههاي گفت: ما آمادگي داريم كرد و اعالم آمريكايي و اروپايي در كشورهاي
وضعيت و وضعيتزندانهايآنجا و وضعيتحقوق بشر بكنيم. كشورهاياروپاييبهكشورهايآمريكايياعزام

كند. پنهان آنها در خود را موشكي و فعاليتهاي اتمي و تجهيزات تا بكنيم! بررسي را آنجا دادگاههاي

پنبهدانهيي خوابهاي و ديوانهوار دروغهاي
مضحك رژيم آخوندي و

درهفتههاي سايتهاي رژيم آخوندي و رسانهها
مسئول استقرار يا  دستگيري  از  بار  چندين اخير
به رجوي مسعود آقاي ايران مقاومت ملي شوراي
پايگاه در مجاهدين بلند پاية مسئوالن از اتفاق٣٠تن
عراق در آمريكايي نيروهاي كنترل تحت مركوري

خبردادند.
به نام ماليان عرب زبان رژيم تلويزيوني شبكة
ادعا كرد: مطلع» «منابع از نقل ١٢ديماه به در العالم
مجاهدين رهبري عناصر از ٣٠تن و رجوي «مسعود
مستقر شمال عراق در مركوري در پايگاه هماكنون

مي دهند». مشورت آمريكايي به مقامات و هستند
نيز به نام سحر رژيم آخوندي زبان تلويزيون كرد
منافقين، بلندپاية «اعضاي كرد: ادعا روز همين در
و آموزش را عراق در آمريكا نظامي فرماندهان
راهنماييميدهند.مسعودرجويو٣٠نفرازكادرهاي
به معروف “مركوري“ اردوگاه در كه منافقين بلندپاية
زيادي اطالعات و هستند عراق شمال در بديعزادگان
مشورتدادن و رهنموددادن مشغول دارند، اختيار در

ميباشند». عراق در آمريكا نظامي فرماندهان به
همزمانسايتهاي رژيمآخوندي، ازجملهديدبان
كامًال و قطعي خبر «يك به عنوان اطالعات ماليان
پيشين رژيم كردند كه پس از سقوط ادعا موثق»
بديعزادگان فرماندهي آمريكا» قرارگاه «ستاد عراق،
داراي مكان يادشده كه آنجا از نموده «و تصرف را
همان بوده، مناسبي امنيتي و حفاظتي تجهيزات
مسعود براي بازداشتگاه  راهاندازي  جهت  را مكان

مورد  خلق مجاهدين سران از ديگر ٢٨ تن و رجوي
ميدهد». قرار استفاده

مقاومت دربرابر رژيم استيصال
آقايمحمدمحدثينمسئولكميسيونخارجة
ديوانهوار دروغپردازيهاي ايران، مقاومت ملي شوراي
مضحكي و پنبهدانه يي خوابهاي را آخوندي رژيم

پاسخ بهدروغهاي رژيم

به شورای امنيت ارجاع خواهيم هستهيی ايران را
در اروپا آمريكا و اينكه به اميدواري با ابراز وي داد».
و افزود: «امنيت برسند اجماع و توافق زمينه به اين
افغانستان عراق و کشورهایايرانو هريک از ثباتدر

است». ما بهسود

ديگر اجالس تاريخ و اجالس يك لغو
«يك مهر حكومتي  خبرگزاري بهگزارش 
گفت است نشده  برده وی از نامی كه ديپلومات 
آلمان و انگليس  فرانسه، كشور سه اجالس  كه
بود قرار كه اروپايی كشور سه و ايران گفتگوهای
اتمی انرژی بينالمللی آژانس مقر وين در ١٨ژانويه
ديگر است». شده لغو عمًال شود، ملل برگزار سازمان
خود، اقدام اين كه «ايران با اعالم كرد مقام اروپايی

داده  ايران به سال٢٠٠٣ اروپاييها در كه را فرصتهايی
بين برد». بودند، از

ابراز ضمن بيانيهيي صدور با چين خارجة وزارت
مخالفتبر دستيبايحكومتآخونديبه سالحاتمي
كرد. روسيه دعوت خويشتنداري» به را «طرفين 
ديكتاتوري بحرانآفرين اقدامات از نگراني ابراز با
را امنيت شوراي به پرونده «ارجاع كه گفت آخوندي،
تركيه از رژيمآخونديخواست«تا منتفينميداند».
اتمی، انرژی بينالمللی آژانس و اروپا اتحادية با فورًا

همکاری کند».
آخوندي در اين رژيم سفير نروژ با فراخواندن
بايد ايران است كه كرد «ديدگاه نروژ اين كشور اعالم
پيروي خواستهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي از
اين اخير «رويداد گفت: نروژ، خارجة امور وزير كند».
گام يك را موضوع و است ساخته مشكلتر را مسأله

است». كرده نزديكتر امنيت شوراي به
قرار بود، شده اعالم همچنانكه ديگر، سوي از
اتحادية نمايندگان جاري، هفتة دوشنبة روز است
لندن در در نشستي و چين، آمريكا، روسيه اروپا،
بينالمللي آژانس اضطراري  و  ويژه نشست تاريخ
تعيين رژيم هستهيي پروندة درمورد را اتمي انرژي
دارند نظر کشورها در اين گزارش اساس اين بر كنند.
نشست برگزاری «زمان خصوص در لندن نشست در
بررسی بهمنظور اتمی انرژی بينالمللی آژانس ويژة

يابند». دست توافق به ايران هستهيي پروندة

فشار ديپلوماسيبا
محمدالبرادعي،دبيركلآژانسبينالملليانرژي
بيسابقهيي شدت با نيوزويك با مصاحبه در اتمي،
مورد را هستهيي سالح به دستيابي براي تالش رژيم
مصاحبة خود، گفت طي البرادعي حمله قرار داد.
نيست گزارش قادر بازرسي» هنوز سال از سه «پس
ارائه رژيم هستهيي فعاليتهاي و پنهانكاريها از دقيقي
تعيين «ضرباالجل» عنوان به را مارس ماه وي دهد.
حاضر نيست گفت نمود و پرونده توصيف تكليف اين
البرادعي در بكشد. به درازا اين از بيش اين پرونده
«اگر مقامات نيوزويككه پاسخبه اينسؤالخبرنگار
ساخت زمان برای خريد دنبال به ايران فقط رژيم
است كه علت همين گفت: «به چه؟» بمب باشند،
زد، خواهيم  محك آينده هفتة چند در ما گفتم 
ديپلوماسیفقطصحبت نميكند. ديپلوماسیبايدبه
وسيلةفشار ودرمواردفوقالعادهبهوسيلة زورحمايت
را ممكنی هر اقدام بايد ما قوانينی داريم. ما شود،
حفظ مجابكردن طريق از را قوانين تا دهيم انجام
البته ميكنيد. تحميل را آن آنگاه نشد اگر كنيم.
شما مواقع گاهی اما باشد، دستاويز آخرين بايد اين
البرادعي گفتگوي انجام دهيد». اين را كار آن بايد
خود رسانههاي در و برانگيخته را رژيم مقامات خشم

دادند. قرار حمله مورد را او
نيز متحد  ملل  سازمان دبيركل عنان  كوفي 
نگرانياز نقضقوانين بينالملليهسته يي ضمنابراز
كه اين كرد سعی «بايد گفت: آخوندي، توسط رژيم
انرژی هستهيی بين المللی آژانس در چارچوب مسأله
بودن صورت بینتيجه در شود». وي فصل و حل

رژيم جناحهاي دعواي و جنگ ديگر طرف از
١٣٠ همچنان  سي. هواپيماي سقوط علت سر بر
از ارتجاع مجلس نمايندگان از برخي دارد. ادامه
هستند مدعي خردادي دوم خوردة شكست جناح
احمدينژاد پاسدار دفاع وزير دارند قصد همچنان كه
پيش نتوانستند تاكنونكارياز اما استيضاح كنند. را
به منظور رژيم  غالب باند ديگر سوي از  ببرند.
شش اصلي، عامالن  دربردن و قضيه سرهمكردن
را فرودگاه فرودست فرماندهان و جزء كاركنان از تن
قرار وثيقه آزاد كردند. بعد با چند روز بازداشت كرده و
«رأي تحقيق به اصطالح كميتة كه درحالي است اين
اسماعيل است. داده شده كشته خلبان» اشتباه به
سقوط حادثة دو به وقوع توجه «با گفت: گرامي مقدم

دفاع  وزير استيضاح فالكن و  ١٣٠-C هواپيماي
طرح استيضاح ارائه زمان سر بر بحث است و حتمي

بههيأترئيسةمجلساست».
شركت واحد تهران بازهم تجمع كاركنان

از از رسانههاي حكومتي «بيش نوشتة يكي به
تهران كه كاركنان شركت واحد ١٥٠ تا ٢٠٠نفر از
مصرف تعاوني عمومي مجمع در شركت بهمنظور
شركتواحدصبح جمعهبهمسجديدر ميدانالغدير
دربهاي با مواجهشدن از پس بودند، كرده مراجعه
انتخابات برگزاري اطالع از عدم و اين مسجد بستة
اقدام اين مسجد درب برابر در تعاوني مصرف، شركت
خود شعارهايي تحصن دادن سر با و سپس تحصن به
واحد اتوبوسراني منطقة يك شركت مقابل درب به را
اعضايهيأتمديرةسنديكاي يكياز منتقلكردند».

از  ٢٠٠ نفر ١٥٠تا «حدود گفت تهران واحد شركت
در اقدام اين به اعتراض در واحد شركت كاركنان
نيروهاي كه كردند تحصن به اقدام مسجد درب برابر
نيروهايامنيتيسريعًا پليسضدشورشو انتظاميو
سوي از ترك محل خواستار و حاضر شدند محل در
تن كه چند هنگامي لحظه اين در كارگران شدند.
برخورد داشتند با را درب بازكردن كارگران قصد از

ميدهد. نشان شده را احداث و تونلهاي جديد ساختمان شده ٧ گرفته ٢ ژانويه روز كه عكس اين . نطنز سايت از شده منتشر جديد عكس

هفتةاعتصابغذايقهرمانانة درهشتمين
زندانيانسياسي

گراييده است به وخامت حال آنها
همچنان كه زندان گوهردشت كرج مبارز و مجاهد زندانيان از شماري گزارشهاي دريافتي حال براساس
شروع هفته پيش هشت از كه قهرمانانه غذاي اين اعتصاب است. گراييده وخامت به هستند، اعتصاب غذا در
زندانيان قرار دادن به اعتراض در پيوستهاند آن نيز به مختلف زندانهاي و اوين در سياسي زندانيان و شده
حاكي دريافتي گزارشهاي است. صورت گرفته تبهكاران و مجرمان جنايي به مربوط بندهاي در گوهردشت
گردانندگان اما منتقل شدهاند زندان بهداري به است وخيم حالشان كه اعتصابيون گوهردشت از تعدادي است
آخوندي به منظور گزارشها، رژيم همين به بنا ميكند. خودداري اعتصابيون به و رسيدگي دارو از دادن بهداري
است. كرده احضار دادگاه به را برخي گذاشته و تحت فشار را خانوادههاي آنان اعضاي اعتصابيون، بر فشار

نگيرند. خبري تماس رسانة هيچ با كه است كرده تهديد را خانوادهها اين اطالعات آخوندها وزارت

حمايتوبالگنويساناز زندانياناعتصاب كننده
اعتصاب و كرج مبارز زندان گوهردشت مجاهد و زندانيان دفاع از نويسان ايران در از وبالگ شماري

كردند. صادر بيانيهيي آنان، قهرمانانه
گوهر زندانيان اعتصاب غذاي هفتة هشتمين به با اشاره شده منتشر ١٩ديماه در اين بيانيه كه در

شده است. درخواست آنان شرط قيد بدون دشت، آزادي
بشر سازمانهاي مدافع حقوق و بينالمللي مجامع از همچنين نويسان وبالگ از شماري بيانيه در
زندانيان با آخوندي رژيم ضدانساني رفتار گوهردشت، زندان به هيأتهايي اعزام با كه است شده خواسته
سياسي زندانيان حمايت از به خواستهاند از هموطنان نويسان وبالگ قرار بگيرد. بررسي مورد اعتصابي

برخيزند.

شالچی قطع پاهای زندانی سياسی آقاي احتمال
بوده زنداني و خميني زندانهاي شاه در سالها كه مجاهدين هوادار زنداني سياسي كهنسال شالچي، آقاي
معرض قطع است در او هردوپای سياه شدن آن عوارض از که بيماري ناشناخته يك به ابتال دليل به است،
پاهای سياهی روند پيشروی نيست. دست دقيقی در اطالعات بيماری و نوع نام مورد در دارد. قرار دو پا هر
را او پای دو قطع هر طور به نگيرد قرار و صحيح درمان جدی مورد که اگر بالفاصله حدی است شالچی به
گرفته قرار تأييد مورد زندان از خارج هم و زندان پزشک ناحية از هم کارشناسی نظر اين کرد. خواهند قطع
درمان براي از زندان او از خروج و ننموده شالچي آقاي درماني اقدامي جهت رژيم هيچ دژخيمان است.

جلوگيريميكنند.
اشرف مي باشند. شهر مجاهدان از شالچي آقاي از فرزندان تن چند

شدند». مواجه امنيتي نيروهاي فيزيكي
رژيم مزدوران عليه مسلحانه عمليات افزايش

تهران انتظامي  نيروي فرمانده طاليي، پاسدار
شدت به «مسلحانه» عمليات به نسبت بزرگ،
خبرگزاري در اظهاراتش  كه وي كرد. نگراني  ابراز
گرم سالح «آمار افزود: شده منعكس ايسنا حكومتي
افزايش ١٠٠درصد گذشته سال به  نسبت  امسال
اين است». نگرانكننده مسلحانه جرائم و است يافته
اجتماعي» يعني «امنيت طرح اجراي بارة مزدور در
دستورالعمل آنكه از «پس افزود سركوب، گسترش
شد صادر تهران دادستانی سوی از طرح اين اجرای
دادياران بازپرسان و و گرفت هماهنگيهايی صورت
انجام داخلی اقدامات سری يك و شدند مشخص ويژه
دستگاههای داديمازجملهتشكيلكميتةاطالعاتی با
مقاومت نيروی اطالعات، سازمان  ازجمله بيرونی 

اجرای طرح». جهت غيره و قرارگاه ثاراهللا بسيج،

سياسي زندانيان غذاي اعتصاب

در را آخوندي رژيم استيصال تنها كه كرد توصيف
نشان مي دهد. ايران مردم سرفراز با مقاومت مصاف

بخشي مجعوالت، اين گفت: محدثين آقاي 
مقدم هدف  كه  است رواني كثيف جنگ  يك  از
رديابيها بهمنظور مختلف واكنشهاي ارزيابي آن
از وتوطئههايتروريستي عليه رهبر مقاومتميباشد.
اطالعية ايران در خلق مجاهدين پيشتر، سازمان اين

وليفقيه  خامنهاي، ١٣٨٢ حكم ٢٥فروردين مورخ
كرده افشا رجوي، مسعود آقاي ترور براي را ارتجاع
در كه ديپلومات ـ تروريستهايي اطالعات و وزارت بود.
مقاومت رهبر برادر رجوي كاظم سال١٩٩٠پرفسور

٦ژوئية٢٠٠٥  در را هدف ترور كردند، اين ژنو در را
نمودند. اعالم رژيم، سايتهاي صراحتًا در

اول و ٢٤مهر اطالعيههاي در همچنانكه
آمده  مقاومت ملي شوراي دبيرخانة آبان١٣٨٤ 

پاسدار روي كارآمدن از آخوندي پس رژيم است،
براي را مزدورانخود گّلهيياز مأموران و احمدي نژاد،
اروپايي اعزام كشورهاي به رجوي آقاي ترور رديابي و
توسط مقاومت اقدامات اين افشاشدن پس از كرد.
دربارة ناشيانه اكنونرژيمآخونديبا دروغبافِي ايران،
پايگاه رجوي در  مسعود آقاي بازداشت يا  استقرار 
رد و توجهات انحراف صدد در آمريكايي، نيروهاي

است. تروريستي مقاصد ادامة بهمنظور گمكردن
كينة و حيواني خشم افزود:  محدثين آقاي
رهبر عليه عواملش و ايادي و آخوندي رژيم سبعانة
آزاد ايران يك چشمانداز كه اسير ملت يك مقاومت
است. ترسيم كرده، كامًال قابلفهم را دموكراتيك و
هموطنانمان، پشتيباني و حمايت با بيگمان اما
از پس يكي رو بهسقوط آخوندي رژيم توطئههاي

هم خواهد شكست. ديگري در

رژيم مضاعف درماندگي و خشم
انتشار كه بهرغم مهملبافي و ابله آخوندي رژيم
خود تروريستي در رديابيهاي ديگر بار اخبارمجعول،
در است، امروز شده و كور بور رهبر مقاومت عليه
سلسلهواكنشهايزنجيرهييخود،خشمواستيصالش
با اطالعات آخوندها گذاشت: ديدبان  نمايش به را 
مربوطه، ترفندهاي وزارت به شكست معكوس اذعان
از وقتي كه  است وضعي چه اين پرسيد نوميدانه 
هرکس ميگويند ميشود،  سؤال  رجوي وضعيت
است! اطالعات وزارت نفوذي بزند، حرفي آن دربارة

پيش آخوندي، مستأصل ديدبان نوشتة به
خود ديگر اعضاي درمورد مجاهدين نيز اين از
با بعضًا  متأسفانه و زده اعمالي بهچنين دست
انگلستان سوئيس و در دولتها ازجمله چشمپوشي
در بارها مجاهدين همچنين گرديدهاند! نيز موفق
اقدام رجوي مريم پروندة روي بر تأثيرگذاري مورد

نمودهاند!
كرده خاطرنشان آخوندي، هراسان نظام ديدبان
آمريکا قصد است که شواهد نشانگر آن است: همة
کند. عراق بهرهبرداري صحنة در مجاهدين دارد از
است كرده اعالم رسمًا ايران، كشور وزير اين كه كما
است اما مسأله اين مشكلي نداريم از ناحية آنها ما كه

بود!! خواهند مشكلساز عراق براي مجاهدين كه
ابلهانهترين به و ملتمسانه سپس آخوندي رژيم
يکبار هم که است، براي خواسته از آمريكا صورت
تروريسم، با مبارزه شعار حقانيت اثبات براي شده
مقدماتبرگزارييکدادگاهبينالملليبرايمحاکمة

آورند! فراهم را رجوي
اروپا در  مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي 
رژيم موردنظر دادگاه بينالمللي برگزاري از بالدرنگ
پاسدار و ارتجاع ولي فقيه از و نمود استقبال آخوندي
دژخيمان از ديگري احمدينژاد و گلة تروريست، ـ
دادگاه در اين دارند جرأت اگر نظام خواست سران و
ايران و ملت مجاهدين مطلوب كمال بينالمللي كه

نروند! طفره آن از رسانند و بهم حضور است

هفته روز هفت

است مقاومت ايران و مردم بهدست دموكراتيك تغيير ايران، راه تنها مريم رجوي: خانم
شود انداخته دور است، بايد تغيير مانع مهمترين مجاهدين عليه تروريسم برچسب كانون آن و مماشات سياست

خانممريمرجوي، رئيسجمهور برگزيدةمقاومت 
بهدنبالاظهاراتروزگذشتةپاسداراحمدينژاد ايران،
آمريكا، اروپا، اتحادية چهارجانبة آستانةاجالس در و
دجالگرانه اظهارات گفت: لندن، در چين، و روسيه
نشان ديگر ارتجاع بار جنگ افروزانة رئيسجمهور و
تابستان گذشته ايران مقاومت كه ميدهد همانطور
كار روي با ارتجاع، وليفقيه خامنهاي، كرد، اعالم
سالح پيرامون جهاني جامعة به احمدينژاد آوردن
مداخله بهويژه بنيادگرايي و تروريسم صدور و اتمي

است. داده اعالم جنگ عراق در
آخوندي ضدبشري كرد رژيم تأكيد رجوي خانم
مقاومت و ايران مردم روزافزون انزجار و نفرت با كه
زمان هر از بيش است، مواجه آنها گسترش يابندة
بر تسلط بهويژه بنيادگرايي و تروريسم صدور به ديگر
موجوديت تنها راه حفظ را اين نيازمند است و عراق
ثبات در و دموكراسي با خاطر بههمين خود ميداند.

با و ندارد سازگاري سر خاورميانه در صلح و عراق
ادامه دو روند اين در خرابكاري و به دشمني قوا تمام
بر تسلط بر ايران حاكم نظر آخوندهاي از ميدهد.
رؤياي شوم تحقق راستاي در گام عراق مهمترين
دستيابي آنها از هدف است. اسالم جهاني حكومت
كنوني و قواي تعادل برهمزدن نيز اتمي سالح به
تروريسم بنيادگرايي و صدور براي همواركردن راه
محتوم سقوط  از خود ننگين حاكميت نجات  و

ميباشد.
كرد ايران تأكيد مقاومت رئيس جمهور برگزيدة
به امروز كه آخوندها حاكميت تحت ايران مسألة
است، شده تبديل آرامش و صلح چالش بزرگترين
تغيير نه ندارد. دموكراتيك تغيير جز هيچ راهحلي
بدست ميآيد مذهبي استبداد با طريق مماشات از
و دست مردم در كليد، خارجي. جنگ از طريق نه و
قرن ربع از بيش كه است آنها سازمانيافتة مقاومت

ميكنند. مردم مبارزه و حاكميت آزادي براي است
آن كانون و در گذشته دهة دو مماشات در سياست
واردكردنبرچسب تروريستيعليه سازمانمجاهدين
و ايران، مقاومت محوري نيروي بهمثابه ايران، خلق
و راهبند بزرگترين آن عليه محدوديت و فشار اعمال
بزرگي و خسارات بوده ايران در مقابل تغيير در مانع

است. كرده وارد ايران مردم به را
و فاجعه از اجتناب براي افزود رجوي خانم
مي بايست شود، اجتنابناپذير جنگ آن كه از پيش
شود، انداخته  دور كامل بهطور مماشات سياست 
مجاهدين از سازمان تروريستي ناعادالنة  برچسب
از ايران  بر حاكم مذهبي  فاشيسم  و گردد حذف 

شود. طرد بينالمللي جامعة

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(١٥ژانويه٢٠٠٦) ٢٥دي١٣٨٤

مروري
مهمترين بر

هفتـه رويـدادهاي
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جشنهمبستگيايرانيـانوفرانسوياندرسالنوميـالدي
ديكتـاتورها نه است ايران مـردم دركنار نشان داد كه جاي فرانسه بشـر وحقوق آزادي از شما دفاع رجوي: مريم

جشن (٧ژانويه) دي ١٧ شنبه سال نو ميالدي، مناسبت به
خانم حضور با والدواز در فرانسويان و ايرانيان همبستگي
گرديد. برگزار جمهور برگزيده مقاومت رئيس رجوي مريم

والدواز  استان  شهرداران از شماري كه جشن  اين در 
ازسوي را ميالدي جديد سال رجوي خانم داشتند، شركت
به ايراني هموطنان و آزادي رزمندگان ايران، مقاومت
فرانسه مردم و والدواز استان اهالي و شخصيتها شهرداران،
شادي، پر از سالي شما يكايك براي افزود: گفت و تبريك
شما همبستگي و ياري از و ميكنم آرزو موفقيت و سالمتي
صميمانه گذشته، سال طول در ايران مقاومت و مردم با

سپاسگزارم.
سال تحوالت به  اشاره با مقاومت برگزيدة رئيسجمهور 
به مردم آخوندي حاكميت جنگ و اعالم ميالدي گذشته
رژيم جديد  رئيسجمهور از بينالمللي، جامعة و ايران 
ملتها» ميان مذاهب و كينهتوزي به عنوان «مظهر آخوندي

اين  به  ٢٠٠٣ ازسال والدواز مردم شما گفت و كرد ياد

و رسانديد كمك بود،  قرارگرفته ستم مورد  كه مقاومت
شماست. شما افتخار اين  و را گرفتيد ايران جانب مردم
نشان ميكنيد، دفاع ايران در بشر حقوق و آزادي از وقتي
در نه ايران است مردم كنار در فرانسه كه جاي ميدهيد

ديكتاتورها. كنار
ميالدي، نو سال كه كرد اميدواري ابراز رجوي خانم
منطقه صلح در گسترش سال و ايران آزادي مردم سال

باشد. وجهان خاورميانه
ُدمينيك لوِفْوْر  آقايان از جمله والدواز از شهرداران  چندتن
ژان بوآزُمن و شهردار وانِر كلود ژان شهردار سرژي-پونتواز،
ضمن كوتاهي سخنان در آِوكسه  ِمني  شهردار مولر پير
مقاومت با را خود همبستگي ميالدي، نو  سال  تبريك
رجوي اعالم مريم خانم آن برگزيده رئيسجمهور ايران و

كردند.
بسيار ايران رژيم «تهديدهاي كه اين بر تأكيد با آنان
ساير و اروپا اتحادية از است»، نگرانكننده و خطرناك

آورده فشار رژيم تغيير اين خواستند براي غربي كشورهاي
كنند. حمايت ايران مردم دموكراتيك جنبش از و

زيبايي ترانههاي سرشناس ميهنمان خوانندة مرجان خانم
كرد. جشن همبستگي والدواز اجرا در را

كوتاهي گفت: طي سخنان از هنرنمايي قبل خانم مرجان
ملت به سالم و پايدار اشرف شبشكن دالوران «سالم به

عزيز. ايران مقاوم و ظلمستيز
تالشگران  و جهان آزادانديشان به را ميالدي نو  سال
با جهان سراسر  در انساني حقوق مدافعان و دموكراسي 
سال در اميدوارم و مي گويم تبريك باوري و اعتقاد هر
متحجر بنيادگرايان ستم از جور و ملتها رهايي شاهد جديد
ملت آزادي دور چندان نه آيندهيي در كه باورمندم باشيم.
رجوي حاصل مريم خانم سوم حل راه براساس دربند ايران

شد». خواهد
از ديگري شمار و فرانسويان ايرانيان همبستگي جشن در

پرداختند. هنرنمايي به فرانسوي و ايراني هنرمندان

ميالدي سال نو جشن در فرانسوي و هنرمندان ايراني

بوآزُمن و شهردار وانِر كلود ژان سرژْي-پونتواز، شهردار لوِفْوْر ُدمينيك آقايان جمله از والدواز شهرداران از چندتن برنامه در اين
تبريك ضمن كوتاهي والدوآز در سخنان وكالي كانون سابق رئيس پاروئل، ژيل همچنين وكسن، آن ماني شهردار مولر پير ژان

كردند اعالم رجوي مريم خانم آن برگزيده جمهور و رئيس ايران مقاومت با را خود همبستگي ميالدي، سال نو

آركاد و رنسانس گروه خوانندگان مالني و ساندرين، اودره، هلنا، هاكوپيان، هائيك باستانسير، شاپور شمس، محمد مرجان، راست: از

فرانسه هديه داد ايران و دو ملت ميان همبستگي براي گل يك شاخة ايراني و فرانسوي به هنرمندان پايان برنامه مريم رجوي در
باشد خاورميانه وجهان منطقه صلح در سال گسترش و مردم ايران سال آزادي ميالدي، نو كه سال اميدواري كرد ابراز رجوي خانم

گوسپل موزيك اوازگروه سور اور جوانان توسط ترانه چند زينگارااجراي موزيك گروه



٤ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٢٧دي ٧٨٢ ـ شمارة
گزارش

الرحيم الرحمن اهللا بسم
اشرف شهر مجاهد د ر و خواهران محترم و برادران به

كه عراقي مي كنيد آگاهيم. ايفا عراق مردم بهخاطر كه شما نقش بزرگ از بهخوبي ما
گسترده شان مشاركت ضرورت به مردم آگاهي ارتقاي در شما نقش شماست. دوم كشور
فرصتهاي تا بشريت و مردم دشمنان  عليه مبارزهشان زمينههاي تقويت  و انتخابات امر  در
حكومت مانند حكومتي سمت به را كشور اين نتواند دشمن تا ندهند. دست از را بهدست آمده
تفاهم و فداكاري ضرورت به را ما است. شما به طور مستمر تقدير قابل بسيار بكشاند، آخوندها
همه منافع حفظ به خاطر اختالف زدودن هرگونه آن و جنوب تا شمال از عراق وحدت نفع به

مي خوانيد. فرا عراق اديان مردم و جريانها و اقشار
اشتياق با را انتخابات شب شدند. انتخابات وارد عراق مردم ديديم، كه همانطور
برأي و خواهندرفت رأي صندوقهاي بهپاي فردا اينكه رؤياي در صبح رسيدن هرچهزودتر
بهخاطر رساندند. صبح به بدهند رأي داده شده بود وعده ما به كه آنطور جديد عراق يك
و تبعيض از و اينكه ديگر زندگيمان در سروساماني و و برابري عدالت آزادي، دموكراسي،

نباشد. خبري نابرابري
نوع از دموكراسي به رسيديم. اما كه آرزو داشتيم آنچه به البته ما بگوييم بايد اكنون
برأي ديگر! چيز نه و  قتل وكشتار  تا تهديد  و ترور و  ببند و  بگير و  زندان  يعني آخوندي!

تهران. آخوندهاي رژيم يعني اربابانشان به خوشخدمتي
ايران رژيم نفع تقلبي به بابرگههاي رأي صندوقهاي بود، منطقه نفوذشان كه جاهايي در
باطله پركردند. بسياري با برگههاي را قالبي صندوقهاي نبودند، مسلط ك درجاهايي و شد پر
رأي نتوانند دهندگـان رأي تا شد باز دوباره ٤عصر و ساعت شد بسته صبح از مراكز رأيگيري
رأي گيري. شدة مشخص مراكز در صندوقها وجودنداشتن همچنين بريزند. صندوق را به خود
رأي مراكز و حوش حول در كه مزدوراني شناختهشدة چهرههاي حضور اضافه كنيد اينها به

بودند... شده پراكنده دهندگان رإي عليه منفي جوسازي برأي گيري
رإيدادن از: عبارتند ازجمله كه بوديم هم دموكراسي از جديدي انواع شاهد ما تازه
اين بود نوع ديگر دموكراسي كند. رحمتشان خدا كه از جانب مردگان جمعي جمعي آنهم
صندوقها، ناظران تا گرفت خواهد صورت مراكز در صندوقها آرأي شمارش كردند اعالم كه
كه متوجه ناظراني باز كردند. را صندوقها ناظران رفتن از بعد كنند و فرض شده را تمام كار
منع ترددي كه دليل به دهند، انجام را مسئوليتشان تا بيايند مراكز به خواستند مي شده بودند و
حضور امكان ديگر گرفت مي اربابانشان صورت تحت امر ارتش و پليس خودروهاي توسط

نداشتند. نظارت و
انتخابات از بعد جمعه نماز خطبة آخوند رفسنجاني در به مربوط صحنه شگفتانگيزترين
خدمت به كه و امكاناتي هزينه كرده برأي انتخابات كه كه مبالغي به اين افتخار ضمن كه بود
رابطة حاال  كرد. اعالم ايران سود به آشكارا را انتخابات نتايج است نرفته هدر به  گرفته،
از علتهايي يكي كه دانيم را مي اين البته نمي دانيم! ما عراق چيست؟ در انتخابات رفسنجاني و
جنوبي استانهاي ميخواهند آخوندها كه است اين دهد مي ربط آنها به را انتخابات موضوع كه

كنند. خود تابع را عراق
ديگر دوهفتة تا را نتايج كرده بود اعالم عراق كميسارياي عالي انتخابات اينكه بهرغم
اين از قبل عراق، انتخابات نتايج خبر شگفتي كمال با كرد، نخواهند ۳۰دسامبر اعالم ۲۹و يعني

گرديد. منتشر تهران چاپ كيهان روزنامة در شود اعالم عراق در كه
در جاييكه تا آورد. بهخشم را همه و ريخت هم در را عراق سياسي فضاي كه امري
نتايج اين به از معترضان متشكل «مرام» بهنام جنبش جبههيي به تشكيل اعتراضها اين نهايت
مردمي خود گستردة حمايتهاي مدد به و ميشود شامل ۴۵تشكل را از بيش كه جبههيي گرديد.
دخالت خواستار جهان پارلمانهاي و اتحاديه عرب متحد و ملل سازمان بينالمللي، جامعة از
و گسترده و خشمگينانه با تظاهرات شدهاند. اعتراضهايي كه همچنان مسأله اين در تحقيق و
مي دهند: شعار همچنان آنها دارد. ادامه ايران بر حاكم آخوندي رژيم عليه عراق مردم سراسري
آخوندي رژيم سران بماند. بغداد آزاد تا كنيد گم از عراق را خود گور ايران حاكمان اي

داريم. دوست چشممان مردمك هم چون را عراقمان ما كنيد، باز را گوشهايتان خوب
 ۲۰۰۵                                                                                                  ۳۰دسامبر

استان ديالي در عراق سابق وزير نخست عالوي، اياد القيسي، نماينده خالد جمال آقاي -۱
درج جهت احترام با اشرف، در شهر مجاهد نشريه «به نوشته است نامهاش خطاب در كه است

باشد». اينكار مناسب چنانچه مقاله اين

انتخابات در آخوندي رژيم تقلبات عليه عراق مردم تجمعات و  گردهماييها

بعقوبه در مدني مجتمع كميسارياي گردهمايي
كميسارياي  بهدعوت ديالي استان مركز بعقوبه، در يك گردهمايي در
روشنفكر زنان اجتماعي و و سياسي شخصيتهاي از دهها تن مدني جامعة
در آخوندي رژيم  گستردة دخالتهاي محكومكردن ضمن  عراقي،
بينالمللي سازمانهاي طرف از تقلبات اين به رسيدگي خواستار انتخابات،

شدند.
با سخناني طي مدني جامعة كميسارياي رئيس العزاوي مسير هزبر آقاي
از جلوگيري جهت كميساريا اين سازمانهاي توسط كه اقداماتي به اشاره
مختلف مراكز به ناظر ١٢٠نفر است گفت: تعداد تقلبات صورت گرفته
نتايج اعالم از بعد تأسف كمال با ولي فرستاديم تقلب از جلوگيري براي

نميكرديم. هم را تصورش كه شديم مواجه بزرگي بسيار تقلبهاي با
سختي شرايط در عراق بعقوبه گفت: فرماندار شهر سنجري خالد آقاي
و داريم سنگيني مسئوليت هستيم. گذار مرحلة در ما و مي برد به سر

ميشود. احساس پيش از بيش مدني جامعة سازمانهاي مسئوليت
اين در  ما گفت: ديالي از انتخاباتي كانديداي الزيدي حكمت آقاي 
متأسفانه ولي ميكرديم. فكر دموكراتيك دولت بهيك انتخابات

نشد. انجام شفاف به طور انتخابات
بسيار توطئه افشاي  بهدنبال  بايستي ميهنپرست عراقي  هر  عماد: شيخ
و است حال شكلگرفتن در او و وطنش ضد بر باشد كه تقلبات بزرگ

بايستيم. توطئه اين مقابل در بايستي هم با همه ما
در كه ديديم از تقلب انتخابات صحنههايي در اين گفت: انيس دكتر
راي، صندوقهاي برخي در نمونه بهعنوان ندارد. وجود دنيا جاي هيچ
آور تعجب راي بوده است. صد رأي دهندگان، برگة در صد از بيش
ليست مشخص يك صد به در صد هم صندوقها از برخي در نيست؟

شده! داده رأي

تروريسم و ضدبنيادگرايي كانون توسط كه گردهمايي يك در
از البياتي خليل اسماعيل آقاي گرديد، برگزار ديالي، استان
مزدوران تقلبات افشاي رابطه با شريف در عراقيان همة تالشهاي
حسن شوكت  حواس  شيخ كرد.  قدرداني ايران  بر حاكم  رژيم 
سخناني ضمن  تروريسم و ضدبنيادگرايي كانون رئيس العزاوي 
دشمن است. بنيادگرايي ما كشور در اكنون هم اصلي خطر گفت:

حاكم  رژيم دخالتهاي ايران است. امروز بر حاكم رژيم فكري ما
است. شده واضح همه بر انتخابات امر در خاص بهطور ايران بر
را عراق ميخواهد ايران عدهيي ميگويند،  كه است تعجبآور
ميتوانند كردند، درست را جادريه زندان كه كساني بسازد،آيا

را بسازند؟ عراق
ما كشور گفت:  سجاد جمعيت رئيس عبود زيد رعد  آقاي

يعني انتخابات است. مسأله سرنوشتسازترين درگير بزرگترين و
ما امان نميدهد. به ايران بر دخالتهاي رژيم حاكم

نيز سجاد زنان جمعيت اعضاي از عادل وجدي و احمد لقاء خانمها
عراق  انتخابات در امر بارز زنان نقش به اشاره ضمن سخنانشان طي
محكوم را عراق داخلي امور در ايران بر حاكم رژيم دخالتهاي

كردند
عراق تمام گفت: فريادرس جمعيت رئيس نعمه ورور سالم آقاي
آنها است. به فغان آمده ايران بر دخالتهاي رژيم حاكم دست از
فضاي يك نميدهند اجازه و كرده اند دخالت ما انتخابات در
يك در هستيم مطمئن شود. فراهم ما مردم براي دموكراتيك
و فرصتطلب نيروهاي براي جايي هيچ دموكراتيك فضاي

بود. نخواهد رژيم به وابسته بنيادگراي

تشكلهاي  از جمعيت زنان سجاد بهدعوت ديما٨٤ ، ٨ پنجشنبه روز
روشنفكر زنان ديالي، استان در مدني مجتمع سازمانهاي به وابسته
يك برگزاري با عراقي، اجتماعي و سياسي شخصيتهاي و
محكومكردن ضمن  ديالي، استان مركز بعقوبه در  گردهمايي
رسيدگي خواستار عراق، انتخابات در ايران مالهاي رژيم تقلب

شدند. ارگانهاي بينالمللي و مجامع از طرف تقلبات اين به
در ملي گفتگوي شوراي مسئول انجمن زنان نصر ليال خانم ابتدا
نقش به شركتكنندگان، به خوش آمدگويي ضمن ديالي، استان
اكرم عضو دموع خانم سپس و پرداخت انتخابات امر زنان در
از و عواملش ايران رژيم نهايي هدف گفت: زنان سجاد جمعيت
براي شرايط آمادهكردن وحدت عراق و برهمزدن تقلبات اين

رسيد. نخواهند هدف اين به مطمئنُا ولي است. آن بلعيدهشدن

كميسارياي معاون خضير طالب  آقايان  همچنين جلسه  اين  در
نجاتي و راندهشدگان انجمن رئيس منصور غازي مدني، مجتمع
در ايران رژيم دخالتهاي تقلبهاو تركماني، جبهة از توفيق حسيب

كردند. عراق را محكوم انتخابات
همة گفت:  ديالي  معلمان دانشسراي رئيس بشري دكتر  خانم 
دشمن ولي دموكراتيك برسيم دولت يك داشتيم به آرزو ما
نااميد را همه سوء تبليغات و شانتاژ با ميكند سعي عراق مردم
هيچ كه وانمودكند اوست آرزوي كه نتايجي اعالم با و كند 
به همين درست ندارد. چشمانداز عراق در شرايط دموكراتيكي
از و يكدم بنشينيم ساكت نبايد زنان ما و بهخصوص ما دليل
عراق سرنوشت در آخوندها ويرانگر نقش افشاي از و اعتراض

نميمانيم. باز

سياسي و شخصيتهاي و شيوخ ٥٠٠تن از از بيش گردهمايي در
رژيم آخوندي گستردة تقلبات ديالي، استان شهروندان اجتماعي و
هيأت ورود از استقبال و ضمن محكوم نموده را عراق انتخابات در
پشتيباني و حمايت عراق، متحد به سازمان ملل سوي از تقلبات بررسي

نمودند. اعالم مرام جبهة را از خود
شما گفت: العبيدي احمد حسن عطا آقاي گردهمايي اين در
و كنيد دستگير دزديش هنگام را دزد توانستيد عراق آزادة مردم

بزنيد. عالم و كل منطقه و كشور در آنها را رسوايي كوس
كركوك،  شاخة وفاق ملي حزب نمايندة جمال،  خالد  آقاي
را نتايج كميساريا از قبل روزنامه كيهان اينكه روشن دليل يك گفت:
در ما كه ادعا ميكند جمعه نماز در نيز و رفسنجاني بود كرده اعالم

كرديم. آن براي زيادي و هزينه شديم پيروز عراق انتخابات
در انتخابات گرفته گفت: تقلبات انجام محل ذياب سرحان آقاي

شد. انجام تهران بر حاکم آخوندهاي دستور اساس بر

شعبه هاي از يكي مسئول  االلوسي حسين حسن  طه آقاي
گفت:.اين انتخابات  در  رژيم  دخالتهاي به  اشاره  با رأيگيري، 
ميخواهند تقلبات انجام و انتخابات بر تأثيرگذاري با خيانتکاران،
تا کنند خفه  را عراق شريف مردم آزاديخواهي و ملي  صداي

بماند. باقي عراق خاک داخل در اشغالگريشان
در عراق کشاورزان اتحادية اداري مسئول کريم غفور آقاي
بلعيدن ايران براي رژيم مخفي روشهاي و شيوهها ديالي، گفت: استان
دستنشاندة دولت يک و برپايي امور مردم بر سيطرهيافتن و عراق

مي شود. رسواتر و شده آشکارتر روزانه عراق، در فقيه واليت
در اين گفت: منطقه از معتمدان خلف لطيف آقاي عبدالوهاب
تمام عراق در شرفاي و مردم و گذشت چه عراق بر همه ديدند هفته
كردند اعالم شعارها رساترين ريختند و با خيابانها به چگونه كشور
عراق از آنها مزدوران ايران و بايد و قبول ندارند را انتخابات اين كه

عراقيان است. عراق از آِن و خارج شوند

ديالي  استان شخصيتهاي شيوخ و از ٥٠٠تن گردهمايي

بعقوبه در سجاد زنان جمعيت تشكيالت جلسه

صالحالدين استان شيوخ و شخصيتها مقامات، گردهمايي
دويست تن  از بيش  گردهمايي  در  ٨٤ ديماه   ١٠ شنبه روز
استان مختلف اقشار نمايندگان و شيوخ شخصيتها، مقامات، از
رأيگيري حوزههاي در كه  تقلباتي  از  كاملي  شرح صالحالدين،

گرديد. افشا بود، گرفته صورت صالحالدين استان
انتخاباتي كميسارياي مسئولين از عبداهللا حسين عقيل آقاي
توان تمام  با  آن در و  ماست سرنوشت  جنِگ  اين گفت:  تكريت 
بفروشند، ايران را به عراق حاكميت آنهايي كه مي خواهند برابر در

ميايستيم.
گفت: صالحالدين رئيس سازمان كودكان الحرباوي آقاي علي
مردم براي اين دخالتهايشان با ايران ميخواهند بر حاكم آخوندهاي
را ما عراق نتيجة آن در كه بيافرينند تراژدي وحشتناك يك عراق

انتخابات تجديد  خواستار  ما لذا بكشانند. نابودي به ايران  مانند  نيز
هستيم.

برشمردن ضمن تكريت شهر شوراي عضو عبدالقادر فاتن خانم
در ايران رژيم دخالتهاي  به انتخابات در تقلب از  زيادي موارد
كميسارياي بايد را انتخابات كميسارياي وگفت پرداخته انتخابات

ناميد. غيرمستقل ايراني
فرهنگيان از عبد نجم فيصل آقاي و عاتي علي حسين خالد شيخ
بهدستآوردن تا ملي عراق نيروهاي و ايستادگي مردم بر يثرب، شهر
برگزاري خواستار و كرد خود تأكيد دموكراتيك و مشروع خواستة
ايران بر حاكم آخوندي رژيم  دخالت بدون  سالم انتخابات يك

گرديد.

كنيد»! گم عراق از گورتان «آخوندها

القيسي(۱) جمال خالد
ديالي استان در عراق ملي وفاق جنبش نمايندة

از جمعي حضور با ميالدي نو سال آغاز به مناسبت
برگزار اشرف شهر در جشني مراسم عراقي مسيحي شهروندان
سازمان مجاهدين را با خود حاضران همبستگي طي آن كه شد

كردند. ابراز ايران، خلق
اشرف، در مجاهديِن مستقر طرف از اميد برومند آقاي ابتدا
عراق مردم عراقي و مسيحيان به ميالدي نو سال تبريك ضمن
افزون روز دخالتهاي دليل به يكسو از گذشت كه سالي گفت:
تلخي سال بنيادگرايي، و تروريسم وگسترش آخوندي رژيم
بر عراق مردم پايداري اما بود. عراق مسيحيان و مردم براي
مرزبنديهاي روشنشدن و سو يك از خود دموكراتيك حقوق
عوامل رژيم و عراق دموكراتيك و ملي نيروهاي بين سياسي 
سياسي ارزش با بسيار و پيروزي دستاورد ديگر سوي از ايران
به اين واكنش در مالها رژيم بهطوريكه بود. عراق مردم براي

نديده جز افزايش اقدامات تروريستي همبستگي راهي و اتحاد
است.

شهر سابق شوراي عضو و دانشگاه استاد پرفسورخالد ميرزا
جديد سال تبريك و بهحاضران خوشآمدگويي ضمن بغداد،
دارد. قرار  حساسي  بسيار شرايط در ما كشور گفت:  ميالدي 
نيازمند برسانيم وآرامش ساحل امنيت به را وطنمان اين كه براي

دموكراتيك هستيم. نيروهاي ملي و همبستگي همة
مسيحي  شركتكنندگان از شماري برنامه بعدي قسمت  در
عراق مردم به را جديد ميالدي سال سخناني فرارسيدن ايراد با
از سالي سرشار آرزوي و گفته تبريك ايران مجاهدين خلق و

نمودند. صلح و امنيت و موفقيت
و ترانهها شامل هنري برنامة مراسم، پاياني درقسمت

گرديد. اجرا ارمني و آسوري فولكلوريك رقصهاي

عراقي مسيحي شهروندان همبستگي اجتماع
اشرف  در مجاهدين  با

از جمعي همراه به اجتماعي سياسي، شخصيتهاي عشاير، شيوخ از گروهي
درانتخابات ايران دخالتهاي رژيم گردهمايي، يك طي االنبار عراق استان شهروندان
استقبال تقلبات  بررسي براي بينالمللي هيأت  ورود از و محكوم را اين كشور اخير

كردند.
امكانات تمامي از آخوندهاي ايران رژيم گفت: عوامل حمادي حسين علي شيخ
تظاهرات با عراق مردم بردند. پيش  را خود تقلب و  کردند استفاده دولتي و مادي
مردم بينالمللي بهخواست که جامعة شد باعث و  کردند محکوم تقلبات را ميليوني
ايران حكام است، مردم ميليوني تظاهرات شعار همان ما خواست کند. توجه عراق

آزاد آزاد. عراق اخراج اخراج،
صندوقهاي چطور شاهد بودم که انتخابات روز فياض گفت: در علي صالح شيخ
دست در را همه چيز که آوردند از بغداد به عنوان ناظر را کساني دزديدند و را رأي
ربطي چه عراق انتخابات مي گويد، رفسنجاني تبريک انتخابات، از بعد روز گرفتند.

آخوندها دارد؟ ساير تو و به
كرده قيام تظاهرات ميليوني با زخمي عراق روزها گفت: اين طريد حبيب شيخ
با اينجا در ما ميشد. دنبال ايران آخوندي رژيم سوي از تقلبات ميدانند همه است.

هستيم. رسيدگي خواستار المللي بين جامعه از بلند صداي
حمود، فيصل علي  آقايان و فرهنگيان، از بهنمايندگي جويد انتصار  خانم
هيأت طرف از نمايندگي به حمود جاسم  صفا دانشجويان،  طرف از نمايندگي به
ضمن االنبار استان كارمندان طرف از نمايندگي به حمود جاسم ورزشکاران، عالء

شدند. انتخابات كامل بررسي خواستار ايران رژيم تقلبات محكوم كردن
در آخوندي رژيم دخالتهاي به نقش و گردهمايي ضمن اشاره اين پاياني بيانية
اين مقابل در مرام جنبش به پيوستن و اتحاد با است خواسته عراقيان از انتخابات،

كنند. ايستادگي تقلبات

شخصيتهاي گردهمايي
و اجتماعي ـ سياسي

االنبار استان شهروندان
آزاد. عراق آزاد اخراج، ايران اخراج حكام

بنيادگرايي وتروريسم ضد گردهمايي كانون
ديالي استان



٥ سهشنبه ٢٧ دي ١٣٨٤صفحة ٧٨٢ ـ شمارة
گزارش

كارزارمقاومتدر هفتـهييكهگذشت

خارجة  وزراي اجالس با همزمان ژانويه) ١٢) دي ٢٢ پنجشنبه روز ظهر
اتحاديه خارجي اين روابط مسئول سوالنا، خاوير و اروپا اتحادية كشور بزرگ سه
ساختمان مقابل در فوري تظاهرات ايرانيان در يك از تن صدها برلين، شهر در
خارجي سياست مسئوالن اضطراري جلسة كردند. شركت وزارت خارجة آلمان
اخير از اقدامات بعد ايران» مسألة سر بر بحران «جلسة عنوان اروپا تحت اتحادية
توافقات كلية و اتمي تسليحات منع گسترش پيمان آشكار نقض كه آخوندي رژيم

برگزار شد. بود و رژيم اروپا بين اتحادية
داشت قرار صفوف تظاهركنندگان پيشاپيش كه در بزرگي پالكارد روي بر

بود: شده نوشته
اروپا: اتحاديه از فوري «درخواستهاي

اعمال و امنيت شوراي به آخوندي رژيم اتمي پروندة بالدرنگ ارجاع  -
رژيم عليه اين تحريمهاي فراگير

ايران» خلق مجاهدين سازمان از تروريستي برچسب حذف -
نه، نه، نه، آخوندها، «مماشات با مي داد: همچنين شعار تظاهركننده جمعيت
تروريست آخوندها است،  تروريست يك احمدينژاد حاال، همين امنيت، شوراي
آزادي، رجوي، مريم رجوي،  باد زنده آخوندي، رژيم باد نابود  هستند، اتمي

آزادي»
برلين، شهرهاي از مقاومت ملي شوراي هوادار ايراني جوامع نمايندگان
خود سخنرانيهاي طي و كلن الدنبورگ اليپزيك، برمن، كاسل، هانوفر، هامبورگ،

كردند. حمايت تظاهرات اهداف از
وي بهدليل تعلقبهسازمانمجاهدين  اعضايخانوادة پدر شجاعي كه١٢ تناز
سخناني به طي رسيدهاند، شهادت به آخوندي جنايتكار رژيم توسط خلق ايران
خواستار حذف بالدرنگ و فرستاد درود اشرف شهر در مجاهدين خلق مستقر

گرديد. پرافتخار سازمان اين از تروريستي برچسب
آخوندي رژيم اتمي «خطر داشت: اظهار خود سخنراني در رضواني زهره خانم
به آخوندي رژيم يعني تروريسم حامي دولت فعالترين اگر شود. گرفته جدي بايد

به رژيم آخوندي است». رساندن و تنها ياري مزبور تنها
گرفت. بينالملليقرار توجهرسانه هايآلمانيو برلينمورد تظاهراتايرانياندر
تصاوير اين و اخبار گزارشها، روزنامه، خبرگزاري و راديويي، تلويزيوني، دهها كانال
را بازتابها اين از نمونههايي كردند. مخابره جهان سراسر به را بالفاصله گردهمايي

ميكنيد. مالحظه صفحة اين در

بازتاب
برلين تظاهرات
رسانه ها در

است كرده آماده نطنز سايت در نصب جهت را سانتريفوژ هزار ٥ رژيم ايران عليرضا جعفرزاده:
پاللونتالوعليرضاجعفرزاده   كنفرانسمطبوعاتيافشاگرانهواشينگتنباشركتپروفسورريموندتنتر،

سالح  «برنامة تحت عنوان: كنفرانس مطبوعاتي يك ژانويه) ١٠) دي ٢٠ سهشنبه روز
در اين گرديد. آمريكا، برگزار مطبوعات ملي ساختمان حلها» در راه ايران، اتمي 
كنفرانس مطبوعاتيكهازجانبكميتةسياستايران،برگزارگرديدهبود،آقاي عليرضا
مقام ارشد سابق شورايامنيتمليآمريكا،و آقايپال جعفرزاده، پروفسورريموندتنتر،
لونتال،مديرانستيتويكنترلاتمي وازمتخصصين برجستةاتميآمريكاشركتداشتند.
خبرنگاران و آمريكا تلويزيونهاي راديو خبرنگاران و شديد استقبال مورد كنفرانس اين
بينالمللي،انستيتوهاو بانكهايفكري،ارگانهايفعالدرامر منعگسترشتسليحاتاتمي

وسفارتخانه هايكشورهاي خارجي درواشينگتنقرارگرفت.
را اعالم شروع جلسه و گفت خوشامد حاضران به تنتر پروفسور دراين كنفرانس ابتدا
بيان رژيم را اتمي فعاليتهاي در مورد گزارشهاي جديد جعفرزاده سپس عليرضا كرد.

كرد..

در نصب جهت سانتريفوژ را هزار پنج رژيم آخوندي جعفرزاده:
است كرده آماده نطنز سايت

بهرغم اينكهرژيم ايرانمتعهدشدهبودكهكليةفعاليتهايمرتبطبا غنيسازيرا متوقف
ايران است، رژيم رسيده كشور در داخل ايران منابع مقاومت از كه اطالعاتي بنابر كند،
مختلف بخشهاي ساختن به وقفه بدون هستهيي به سالح سريعتر هرچه دستيابي جهت
احمدينژاد، محمود از بازديد بعد است. داده ادامه در نطنز اورانيوم غنيسازي سايت
براي را فعاليتهايش رژيم امسال، مرداد در نطنز سايت از ايران رژيم جديد رئيسجمهور

راهاندازيسايت نطنز تشديدكردهاست.
نطنز سايت در جهت نصب را سانتريفوژ هزار پنج آخوندي جعفرزاده، رژيم گفته به

است. كرده آماده

شركت سانتريفوژ توسط نصب سكوهاي آمادهسازي هستند. و تكميل ساخت دست
كاالالكتريكدنبالميشود.

در اين از است. وي پيش صفدري سيدجابر دكتر حاضر نطنز در حال سايت مدير
 ٨٣ درسال است. وي بوده به كار مشغول اتمي انرژي سازمان آزمايشگاه جابر ابنحيان
در حاضر حال در صفدري كرده است. دريافت از خاتمي را پژوهشي سوم درجة نشان

 ٣٣ پانزدهم، پالك خيابان آباد ، تهران، خيابان يوسف كاالالكتريك در شركت دفتر
مستقراست.دكترسيدجابرصفدري تحتمسئوليت دكترحسينفقيهيانقراردارد.

دكتر حسين فقيهيانمدير جديدمعاونتتوليدسوختهستهيي سازمانانرژي اتمي است
و تحقيقات رياست مركز همزمان حسين فقيهان است. نشده وي علني سمت هنوز اما

دارد. نيزبهعهده را (UCF)توليدسوختهستهيياصفهان
جعفرزاده گفت:روشناستكهتنهاهدفرژيمآخونديدستيابيبهاورانيوم غنيشده
سه كشور اروپايي مذاكرات كه كرد تصريح وي است. سالح اتمي ساخت جهت
جامعة و است شكست خورده كه مدتهاست ايران رژيم با و آلمان فرانسه انگلستان،
بهشورايامنيت جهانيميبايستبدوناتالفوقتوفورًا پروندة هستهيي رژيمايرانرا

مللمتحدارجاعدهد.

هستيم روبهرو عظيم بحران يك با ما لونتال: پال
ايران بسيار مقاومت اعالمشده ازجانب كه گزارشات لونتال گفت بعدي آقاي سخنران
توانايياتميخودرا ايناستكهرژيمايرانقصددارد قابلتوجهمي باشدونشاندهنده

ازسطحمحدودبهسطحفراگيرتريگسترشدهد.
االنبحثسايتنطنزجنبة تا است. نطنز دوخته شده به اكنونهمةچشمها لونتالگفت:
بر قرار بود. تعهداتش پيمانها و به ايران پايبندي آزمايش نطنز بوتة و داشتهاند سمبليك

بهكار  آزمايشي بهصورت را كوچكي از١٦٤ سانتريفوژ مجموعة ايران رژيم كه اين بود
كرد، افشا دراينجا جعفرزاده عليرضا ايران توسط مقاومت امروز كه آنچه اما بيندازد.
سانتريفوژ هزاران دارد قصد رژيم ايران اساس اين ميدهد. بر نشان را نطنز واقعي ابعاد
روبهرو بحران عظيم يك با ما ترتيب اين به كند. نصب زيرزميني سالنهاي عظيم در را

هستيم.
و اثبات كرد را افشاگري اين صحت بتوان كه دارد وجود راه يك تنها لونتال افزود:
عظيم سالن دو به اين حضور دارند نطنز در اكنون هم متحد كه بازرسان ملل اينكه آن

بپردازند. نطنز سايت در داخل مركز ازاين به بازديد نزديك از و كرده مراجعه
اوت در بار اول ايران كه مقاومت ملي شوراي اطالعات دقت به توجه لونتال گفت با

بينالمللي  آژانس كه است الزامي برداشت، پرده نطنز در سايتي چنين وجود ٢٠٠٢ از
محل مشخص ازاين بازديد به و كرده سايت اقدام اين با رابطه در سريعًا اتمي انرژي
در آژانس كه مهم هستند كافي اندازة به امروز شدة افشا اطالعات بپردازد. وي افزود:
آژانسبه تعهد خودعمل با آنها اقدامسريعانجامدهد.حالسؤالايناستكهآيا رابطه

خواهدكرد؟
 

ايران رژيم براي تغيير دو سناريو تنتر: پروفسور
در تاون جرج دانشگاه برجستة استاد و ايران سياست كميتة بنيانگذاران از تنتر، پروفسور

بهتحليلاوضاعو سياستايرانپرداختوگفت: واشينگتن،
دردورانجنگسردساعتي بهصورتسمبليكبهعنوانساعت نابوديجهانتعبيهشده
بودكهعقربة آن درفاصلةپنجدقيقهييساعت موعودتنظيمشدهبودوبسته به باالو پايين
آخرين عقبترياجلوتربرده شده است. وبارها بارها اينعقربه رفتناحتمال جنگ اتمي،

انجام  باري كه اين عقربهنزديكتر شد، در سال٢٠٠٢ بودكهدرپاسخبهوقايع ١١ سپتامبر
افشاگريهاياتميمقاومتايرانميبايستيبهسمت اينساعتبعداز تنترگفتاما شد.

است. نگرفته صورت مي شد ولي اينكار نزديكتر موعود ساعت
چگونه كه داد و توضيح پرداخته مختلف كارهاي راه بررسي آنگاه به تنتر پروفسور

و  ظهور هيتلر به منجر چمبرلين مثل جانب افرادي ١٩٣٨ از سال در استمالت سياست
ديپلوماسيمحدوديتهاي بهخصوصبعدازرياستجمهورياحمدينژاد، فاشيسمشد.
ديپلوماتيك را خطوط آن محدوديتهاي داشتن نظر در با ميبايستي تنها و دارد خود را
غيرعملي را خارجي كشورهاي سوي از نظامي حل راه آنگاه تنتر پروفسور داد. ادامه

ونامطلوبخواند.
پيشنهادكرد چرا مقام ارشدسابقشورايامنيتملي آمريكاسپسسياست تغييررژيمرا
رژيم تغيير براي گفت تنتر ميباشند. پروفسور تغيير رژيم خواستار ايران مردم اكنون كه
حتي كه ميشود ماليان مواجه شديد مقاومت با كه سناريويي است. متصور سناريو دو
پيش در را هفت و پنجاه بهمن دوم و بيست انقالب كمتري از خونريزي اين شق هم در
نارنجي انقالب مانند و انقالبي انتخابات پروسة دوم اينكه سناريوي داشت، و خواهيم
اما درحاليكهاصليترين گروه باايران هم اتفاقبيفتد. كهدر اوكرايناتفاقافتاد دررابطه
وزارت تروريستي سازمانهاي ليست خلق ايران در مجاهدين يعني ايران، اپوزيسيون
مجاهدين پروفسور تنتر گفت انتظاري داشت. نميتوان چنين آمريكا قرار دارد خارجة
باالترين و هستند ايران سازمانيافته نيروي تواناترين كه دادهاند نشان درعمل ايران خلق
اپوزيسيون گروههاي ميان در كشور داخل در چه و كشور از خارج در چه را حمايت

ايرانيداراميباشند.
درپايانكنفرانس،سخنرانانبهسؤاالتخبرنگارانپاسخدادند.

ايران رژيم مي گويد ايران فرانسه: اپوزيسيون خبرگزاري
است ساخته سانتريفوژ ۵هزار

جعفرزاده  عليرضا كرد: گزارش ژانويه)  ١٠) دي ٢٠ روز فرانسه خبرگزاري
دستگاه هزاران بهطور مخفيانه ايران رژيم مطبوعاتي گفت: كنفرانس يك در
راهروهاي در است قرار سانتريفوژ ٥هزار و است نطنز ساخته را در سانتريفوژ

شوند. نصب زيرزميني
اتمي برنامة برسر مناقشه شود تأييد اطالعات خبرگزاري فرانسه اگر اين گفتة به

شد. خواهد شعلهور ايران رژيم
تاسيسات سكوهاي  ساختن حال در وقفه بي ايران رژيم گفت: جعفرزاده 
سازي اورانيوم روند غني مي توانند در كه نطنز است سانتريفوژ زيرزميني در
به كار هستهيي بمب براي توليد بزرگ مقياسي در و  گرفته قرار استفاده مورد

روند.
گروه رئيس لونتال پل واشينگتن، كنفرانس در فرانسه خبرگزاري گفتة به
كه خواست اتمي انرژي آژانس بينالمللي هستهيي از كنترل انستيتوي تحقيقاتي

كند. تحقيق ايران اپوزيسيون توسط شده ارائه طالعات ا دربارة
بحران با ما شود، تاييد اپوزيسيون ايران شده توسط ارائه اگر اطالعات گفت: وي
آژانس بازرسان كه است اين موضوع اين فهميدن راه تنها هستيم. روبرو بزرگي
بروند رژيم ايران در نطنز فعاليتهاي مخفي به محل هماكنون در ايران هستند، كه

كنند. بازرسي را آن و
نظر رابرتاينهورن كارشناس خبرگزاري فرانسهدربارة اينكنفرانسمطبوعاتي،

شد. را جويا واشينگتن استراتژيك و بينالمللي مطالعات در مركز مستقل
تا  ما امروز ٢٠٠٢ نبود، سال تابستان در جعفرزاده اگر اطالعات گفت: وي

بوديم. تاريكي و ابهام ايران در رژيم برنامه هستهيي دربارة زيادي حدود

نطنز سايت در مورد اطالعات جديد رويتر:
اطالعات  گفت خبرنگاران عليرضا جعفرزاده به شنبه سه روز دي): رويتر(٢٠
توليد براي نطنز سايت در ايران رژيم توانايي مي دهد نشان كه دارد جديدي
كه است از آن چيزي فراتر بسيار اتمي بمب ساختن هستهيي به منظور سوخت

ميكنند. تصور بسياري
سال در را ايران رژيم مخفي هستهيي برنامة كه جعفرزاده عليرضا افزود: رويتر
را  رژيم اين اتمي برنامة دستاندركار افراد و شركتها اسامي كرد، ٢٠٠٢ افشا

داد. ارائه
اتمي بمب تا ماه چند نيوز: فاكس

گفت:  واشينگتن مطبوعاتي كنفرانس مورد در (٢٠ دي) نيوز فاكس تلويزيون
زمان مدت در ايران رژيم زدند كه ايراني تخمين مخالفان سهشنبه روز

يابد. دست به بمب اتمي بتواند ماه در عرض چند شايد محدودي
ايران، اين توسط رژيم برخي سايتها موم مهر و افزود: بازكردن فاكس نيوز
هفتة ميدهد. قرار آمريكا و اروپا اتحادية ملل، سازمان رودر روي را رژيم
فرانسه،  بريتانيا، آمريكا، شامل كه امنيت، شوراي ثابت ٥ عضو هر گذشته

برنامة اتمي به اگر كه داده بودند هشدار رژيم ايران به ميشوند، چين روسيه و
به اين ايران رژيم مواجه ميشود. ملل تحريمهاي سازمان با دهد خود ادامه

است. نكرده اعتنايي هشدار
توسط  كليدي اطالعات افشاي تايمز: واشينگتن

مقاومت ملي شوراي
مطبوعاتي در واشينگتن  كنفرانس (١١ ژانويه): در يك دي ٢١ تايمز واشينگتن

است». مرده ايران رژيم با اروپا اتحاديه «مذاكرات گفت: جعفرزاده عليرضا
كنترل هستهيي را برنامه اهرمهاي تمام دفاع وزارت و پاسداران افزود: سپاه وي
وجود ايران رژيم هسته يي با مذاكرات بودن نتيجهبخش اميدي به هيچ و ميكنند

ندارد.
را كليدي اطالعات ايران مقاومت شوراي ملي كه كرد تصريح واشينگتن تايمز
است. كرده فاش هستهيي تسليحات ساخت براي ايران رژيم تالشهاي مورد در

 
توافقات آشكار الشرقيه: نقض تلويزيون

كه در  ايراني مخالف جعفرزاده عليرضا داد: ٢٠ دي گزارش تلويزيون الشرقيه
كرد واشنگتن اعالم در مطبوعاتي كنفرانس يك برگزاري با بسر ميبرد تبعيد

بهمنظور  مركز را گريز از ٥٠٠٠ دستگاه حداقل مخفيانه، بهصورت ايران رژيم
. است توليد كرده اورانيوم غنيسازي جهت نطنز نيروگاه در بهكارگيري آنها

اتمي  نيروگاه استفاده در جهت دستگاهها اين توليد جعفرزاده افزود:  عليرضا
اتمي انرژي با آژانس بينالمللي ايران بين توافقات منعقد شده آشكار نقض نطنز
صورت كارهاي پيشرفت كه كرد نشان خاطر جعفرزاده ميباشد. اروپا اتحادية و
تا را نيروگاه اين ساختن كار كه مي دهد را امكان اين ايران به نطنز در گرفته

برساند. پايان به جاري سال اواسط

فاجعه خواهد داد. اين جهاني رخ فاجعة يك پيدا كند سالح دست خطرناكترين
مسألة چارة جنگ خارجي نه مماشات و نه سياست جلوگيري است. قابل هنوز
سوم يعني حل راه پذيرفتن بنيادگرا آخوندهاي با مقابله راه تنها ايران نيستند.

باشد». مي آن سازمانيافته مقاومت و ايران مردم طريق از دموكراتيك تغيير
كرد: تأكيد مقاومت ملي شوراي خارجة كميسيون عضو دبيران، جواد آقاي

غلط گذشتة سياست تصحيح مؤلفة جديترين است. مرده «سياست مماشات
نام است. تروريستي ليست از مجاهدين سازمان نام ساختن خارج اروپاييان،
گرفته قرار اين ليست نه بر پاية حقوقي در يك معاملة سياسي و پي در مجاهدين
آن مشروعيت عدم اكنون است. نامشروع قانوني بهلحاظ نامگذاري اين است.
ليست در سازمان اين نام و ادامة نگهداشتن است خورده مهر نيز سياسي بهلحاظ

برلين در ايرانيان تظاهرات
خلق مجاهدين از تروريستي برچسب حذف و امنيت شوراي به رژيم اتمي پروندة بالدرنگ ارجاع ايرانيان: خواستهاي

راهاندازي رژيمقصدداردبهصورتقدمبهقدم،مراحلبعديچرخةسوختهستهييرا
مواجهكند. باعملانجامشده بينالملليرا كردهوجامعة

مورد عوامل از نطنز سايت ساخت در شركتكننده متخصصين و شركتها عمدة بخش
باشند. مي دفاع وزارت و پاسداران سپاه در رژيم اعتماد

ايران سازه پرداز شركت توسعة سيلو و سايت نطنز شركتهاي سازندة اصلي شركت دو
ميباشند.

شركتتوسعةسيلو، ازشركتهايمهندسيوابستهبهجهادسازندگي استكهدرپروسة
بهعهدهداشتهو درطول جنگبخشي جنگايران وعراق نقشپشتيبانسپاهدرجنگرا
ازابنيةبتونيوساختمانهاينظاميراساختهاست.اينشركتهمچنيندرساختسايت
شركت است. داشته آن شركت خنككنندة ساخت برجهاي و اراك سنگين آب

به عهده داشتهاست. درصدساخت سايتنطنزرا توسعه سيلو٦٥
از شركت اين است. شده پاسداران تشكيل سپاه از عوامل نيز سازهپردازايران شركت
از يكي است. داشته بهعهده آن را ساخت پروژة ٣٥درصد و بوده نطنز سايت طراحان
پاسداران سپاه در مهندسي كه است رحماني مهندس نطنز پاسدار سايت اصلي طراحان

كارميكرد.
بهعلت است. داده ادامه نطنز سايت تكميل به وقفه بدون رژيم رسيده، اطالعات مطابق
بهنام رژيم درون در طرح اين نطنز، سايت راهاندازي طرحهاي مخفيبودن و حساسيت

«پروژةبهمن»شناختهميشود.
نصب سكوهاي آمادهسازي نطنز، سايت راهاندازي جهت در شده انجام اقدام مهمترين
بسيار سانتريفوژميباشد. مطابقنظرمهندسانوكارشناسانرژيم،زيرسازي سانتريفوژها

حساسوپيچيدهميباشد.
در سكوها بقية بوده و سانتريفوژ نصب آمادة سكوها ازاين بخشي  حاضر حال در

بازتابكنفرانس
مطبوعاتي
واشينگتن

اروپايي كشور ٣ وزراي خارجة اجالس با همزمان

دي: ۲۰ فرانسه خبرگزاري
نماي ماهوارهيي عكس
تأسيساتي از  نزديكي
در نطنز نزديكي در كه

جنوب  كيلومتري  ۱۶۰
را نشان دارد تهران قرار
چهرة يك ميدهد.
تبعيدي، اپوزيسيون
متهم را ايران دولت
هزاران مخفيانه كه كرد
را سانتريفوژ دستگاه
نطنز اتمي مركز براي

است. ساخته

فرانسهرويتر خبرگزاري اشترنآسوشيتدپرس مجلة



٦ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٢٧دي ٧٨٢ ـ شمارة
عراق مداخالت رژيم در

عـــراق آخوندي در مـــداخالت رژيـــم

٢٣كشور از ٥٠حقوقدان و پارلمان ٢٥٠نمايندة بيانية
درعراق ايراني تروريستهاي جاسوسان و نه به ايران در آزادي از حمايت

از بينالمللي برجستة  و ٥٠حقوقدان پارلمانتر  ٢٥٠ بيانية دي ٨٤، ١٤ روز
انتخابات  در ايران رژيم مداخلة محكومكردن براي استراليا و اروپا ٢٣ كشور
الزمان، روزنامههاي عراقي در مجاهدين در عراق، عليه توطئه آدمربايي و عراق،

رسيد چاپ به السياده الفرات و الحقائق، الوطن،
آلمان، فرانسه، انگليس، از نمايندگاني امضاكنندگان نوشتند: روزنامهها اين
لوكزامبورگ، بلژيك، يونان، نروژ، فنالند، دانمارك، سوئد، هلند، اطريش، ايتاليا،
و لتوني اسلووني، اسلواكي، استوني، چك، جمهوري ليتوانيا، لهستان، پرتغال،

هستند استراليا
روز در بزرگ كنفرانس يك در آمده است: اين خبر ادامة در روزنامهها، اين در

عضو  مكينلي، رياست آندرو به وست مينستر، هال سنترال ١٥دسامبر٢٠٠٥ در
هر از انگليسي پارلمانتر عوام انگلستان، چند مجلس خارجة امور كميسيون
مدافعان و بين الملل حقوق كارشناسان برجستهترين از تعدادي و مجلس دو
كردند محكوم را عراق انتخابات در ايران رژيم مداخلة آرا اتفاق به بشر حقوق
سياست گذاشتن كنار خواستار دولت آمريكا اروپا و اتحادية بريتانيا، دولت از و
اپوزيسيون اصلي سازمان كردن خارج و ايران در بنيادگرا رژيم قبال در فعلي

تروريستي شدند. گروههاي ليست از خلق، ايران، مجاهدين
٥٠كارشناس و ٢٥٠پارلمانتر بيانية متن مكينلي آقاي كنفرانس، اين در

بيانيه  اين در قرائت كرد. آنها را جهان ٢٣ كشور از بينالملل حقوق سرشناس
خلق ايران مجاهدين عليه سازمان آن توطئه هاي عراق و در ايران مداخلة رژيم
خواستار برداشتن برچسب هم چنين بيانيه اين كردند. را محكوم شهر اشرف در

شد. مجاهدين خلق تروريستي از

الحقائق، الوطن، عراقي الزمان، روزنامههاي ٤ژانوية شمارة در كه بيانيه اين متن
است: قرار اين از شده چاپ السياده و الفرات

حمايت از آزادي در ايران
درعراق تروريستهاي ايراني جاسوسان و به نه

در كردهاند، اعالم عراق در جنگ برندة را خود كه ايران بر حاكم بنيادگرايان
جديد دولت در تشكيل نفوذ اعمال عراق، به بنيادگرايي تروريسم و صدور صدد
روز در ميباشند. نشانده دست اسالمي حكومت  يك استقرار و اين كشور
در ماليان نظام مصلحت تشخيص مجمع رئيس رفسنجاني، ١٦دسامبر٢٠٠٥،
ماليان هم چنين كرد. اذعان عراق در هزينههاي سنگين رژيم ماليان به ايران
ايران خلق مجاهدين سازمان يعني خود دموكراتيك اپوزيسيون به ميخواهند
توطئهها احمدينژاد، پاسدار آمدن رويكار از بعد بزنند. ضربه اشرف در مستقر
اشرف از مجاهدين اخراج براي تروريستي و جاسوسي ديپلوماتيك، تالشهاي و
در بغداد از مجاهدين در دو تن است. ربودن آنها تشديد شده فشار بر اعمال و

از  اثري هم هنوز كه كشور وزارت شكنجهگاه به آنها انتقال اوت ٢٠٠٥ و ٤ روز
گوياست. نمونة يك نيامده بهدست آنها

را فشارها اين كنوني عراق، دولت در طرفها برخي از طريق رژيم اين بر عالوه
سهمية تهران اعالم كرد به سفر در دولت اين مقام است. يك مضاعف كرده
ايران دادگاههاي رژيم اگر و اشرف لغو شده است ساكنان داروي ارزاق و دولتي
عراق اين است ممكن كنند صادر مجاهدين اعضاي از هركدام عليه حكمي 

١٧ نوامبر).  ايسنا (خبرگزاري كند تسليم ايران به را افراد
است: داده وعده ماليان رژيم ايران به سفر به در نيز ديگر دولتي مقام يك

خارج عراق از را آنها  ما  ماند،  نخواهد عراق در  گروه  اين  باشيد «مطمئن
(ايسنا٣٠ نوامبر).  ميكنيم…»

همة مي باشدكه ژنو چهارم كنوانسيون آشكار نقض اقدامات اين و اظهارات اين
دارند. قرار تحت حفاظت آن اشرف ساكنان

با آن  متالشيكردن و اپوزيسيون به ضربه زدن ايران بر حاكم ماليان هدف
تمركز و هيستريك تبليغات است. گمراهكننده اطالعات كمپين و شيطان سازي
مردم قابلتوجه حمايت از ديگر اشرف، از سوي منهدمكردن براي عملي ماليان
ماليان ميدهدكه خبر ايران در دموكراتيك تغيير در آن نقش از و ايران

هراسانند. ازآن بهشدت
توسط دروغ اطالعات و رواني جنگ جديد كارزار يك اطالعات وزارت همزمان
مجاهدين سابق اعضاي عنوان تحت آمريكا و اروپايي كشورهاي در خود ايادي
گسترش خنثيكردن جنبش هدف است. انداخته بهراه ايران مقاومت  عليه
است مجاهدين از برچسب تروريستي حذف كه خواهان است بينالمللي يابندة
زمينهسازي ديگر هدف يك است. عمومي افكار و پارلمانها حمايت مورد و

است. اپوزيسيون عليه تروريستي، اقدامات
از پس نروژ، پارلمان نمايندگان و اروپا پارلمان از هيأتي ارزشمند گزارشهاي
گروه حقوقبشر رئيس سابق ايوبري، لرد تحقيقات از اشرف، بازديدهاي تحقيقي
ايران» گزارش قبال «سياست در آمريكايي تحقيقي كميتة گزارش انگليس و
در گذشته در كه كساني از گزارش٥٠٠تن و اشرف از آمريكايي  افسران
زندگي غربي كشورهاي در اكنون هم و بوده اند عراق در مجاهدين قرارگاههاي

است. كرده برمال را رژيم دروغپردازي كمپين اهداف و ماهيت ميكنند،

در عراق ازمردم تن ٨٠٠هزار و ٢ميليون از سوي امضاشده بيانية به با توجه ـ
فرهنگي  و سد سياسي و تز «آنتي را خلق ايران مجاهدين آوريل٢٠٠٥ كه
آرزوهاي برابر در تعادل وزنة مؤثرترين و بنيادگرايي نفوذ برابر در مهمي
«موقعيت قرارگرفتن مورد تأكيد خواهان و ايران» دانسته رژيم توسعهطلبانة
شناختن بهرسميت و مشروع مقاومت جنبش يك بهعنوان كماكان سازمان اين

شدهاند. عراق» در آن افراد سياسي پناهندگي حقوق
به كشور اين نخستوزير  خارجة عراق و وزراي دفاع و اذعان به  توجه با ـ
توجه با و ژوئية٢٠٠٥، در عراق در خاك حضور مجاهدين و پناهندگي حق

بر  اكتبر٢٠٠٥ مبني در عراق در نيروهاي چندمليتي فرماندهي تأكيدات به
از چهارم كنوانسيون حقوق و بينالمللي قوانين طبق بر اشرف ساكنان اين كه

و تهديد برخوردارند، اجبار هرگونه و خشونت و در برابر خطر حفاظت حق
كننده: امضا پارلمانترهاي و حقوقدانان ما

دارد، عهده بر را ژنو كنوانسيون چهارم مسئوليت اجراي كه آمريكا دولت از ـ
و اشرف در مستقر مجاهدين عليه آخوندي رژيم توطئههاي از مي خواهيم
سوخت، و ارزاق سهميه قطع مانند اعمالشده محدوديتهاي از همچنين

كند. ممانعت
مقامات همين رابطه عراق ميخواهيم در فرماندهي نيروهاي چندمليتي در از ـ
موقعيت بهرسميت شناختن و بينالمللي قوانين مراعات را به عراقي ذيربط

برانگيزند. مجاهدين حقوقي
وزارت مأموران عمل آزادي از ميخواهيم آمريكا و اروپايي دولتهاي از ـ

نمايند. جلوگيري كشورهايشان در اطالعات

مي شود دستگير هركس
جسد بعد ساعاتي

ميشود پيدا زده اش دستبند
چاپ آمريكا مانيتور ساينس روزنامة كريستين
وضعيت دربارة ٢٢دي٨٤، روز در مقالهيي طي
شبهنظامي «نيروهاي  نوشت: عراق كشور  وزارت
همين به كردهاند. نفوذ عراق پليس داخل در بدر
ميترسند پليس نيروهاي از سني عربهاي دليل
و روز همان ميشوند دستگير كه كساني جسد زيرا
منطقه همان در شدهاند، زده دستبند كه حالي در
كه سابقي ژنرال توفيق، ناظم صبحي ميشود». پيدا

بعد  و سياسي نوشته و نظامي، تاريخي ١٤ كتاب
بازسازي براي آمريكاييها با سابق رژيم سقوط از
پليسها «اين ميگويد: ميكند، همكاري دفاع وزارت
جنايتكار مشتي هستند،  شيعه شبهنظاميان  كه
از موصل و فلوجه مردم و  سني اعراب ميباشند.
كريستين به سرهنگ عراقي دارند». يك تنفر آنها
وزارتخانهها كه  هنگامي تا گفت: مانيتور  ساينس
اداره صالحيت نه و  فرقهيي تقسيمات  اساس بر

شد. نخواهد بهتر وضعيت ميشود،

در پليس نفوذ شبهنظاميان
است شده بيثباتي باعث

نوشت: ١٧دي٨٤، تايمز آنجلس لس روزنامه
عراق در آمريكا سفارت مقامهاي و ارتش فرماندهان
شبه نظاميان نفوذ دليل به پليس نيروهاي ميگويند
فرماندهان شدهاند. كشور اين در باعثبيثباتي شيعه
و كشور وزير كنارگذاشتن با شدهاند متعهد نظامي
سنيها، شيعهها از متشكل پليس يك نيروي تشكيل

كنند. رفرم ايجاد نيرو در اين كردها، و

عراقي زنان ترور
روز داد: خبر ١٨دي آسوشيتدپرس خبرگزاري
قربانيان بغداد جسد چهار زن پيدا شد. اين در شنبه
با بسته بود دستانشان داشته و چشمبند حالي كه در
از نقل به خبرگزاري اين بودند. رسيده قتل به گلوله
حمالت اكثر عراق گفت حزب اسالمي از ظافر العاني

ميگيرد. صورت پليس نيروهاي توسط مسلحانه
روز مسلح افراد رويتر گزارش به ديگر سوي از

ترور عراق كركوك در شهر را قاضي يك دوشنبه
خانة به يك خودرو با زود مهاجمين صبح كردند.
با و كرده كركوك مراجعه قاضي دادگاه البياتي خالد

رساندند. قتل گلوله وي را به چندين شليك
كشور وزارت مقابل در بمب انفجار همچنين

گذاشت.  بهجاي كشته  ٢٨ دوشنبه روز  در  عراق
و بوده انفجار ناشي از دو حملة انتحاري گفت پليس
عمل اين به پوشيدن لباس پليس اقدام با مهاجمان
اند شده زخمي انفجار جريان در نيز ٢٥نفر اند. كرده

١٩دي٨٤). رويتر (تلويزيون
دانشگاهيان تظاهرات

دانشگاه اساتيد ترور عليه
با بغداد در  دانشگاه استادان و دانشجويان 
دانشگاه استادان از تعدادي ترور تظاهراتي برپايي
علوم بخش رئيس مولي، محسن رعد ترور ازجمله
را بغداد اجتماعي علوم دانشكدة زيستشناسي
روز عراق چاپ الدستور روزنامة كردند. محكوم
تظاهركنندگان نوشت: خبر اين اعالم با ١٧دي٨٤،
عربي مجامع بينالمللي و دولت و خواستار دخالت
هدفش كه جنايتكارانه را اعمال جلو اينگونه تا شدند
اين بگيرند. است، عراق علمي كادرهاي بردن بين از
استادان از تعدادي خيانت،  دست  افزود: روزنامه
گرفته ازما را و دانشمندان عراق متفكران و دانشگاه

ميرسد. ١٠٠نفر بيش از به آنها تعداد است كه
رسيدند بهقتل تظاهركننده دهها

درگيريهاي نوشت: ١٧دي٨٤، الفرات روزنامه 
نيروهاي پليس و تظاهركنندگان ميان خشونت بار
تظاهركنندگان شد. خود روز سومين وارد ناصريه در
كرده تخريب را استانداري ساختمان سنگ پرتاب با
پليس و در ارتش استخدام از سرگيري خواستار و
تيراندازي اثر بر  درگيريها اين جريان  در شدند.

شدند. مجروح و نفر كشته دهها عراق، پليس
مقدار بههمراه ايران رژيم مزدور يك

شد دستگير منفجره مواد و سالح زيادي
ايران رژيم مزدوران از يكي بصره در عراق پليس
كرد.روزنامة دستگير منفجره مواد و بههمراه سالح را
نوشت: خبر اين با اعالم ١٤دي٨٤، پست واشينگتن

بصره در عراق پليس ارشد  افسران  سهشنبه روز
زيادي مواد مقدار كه يكشنبه روز گفتند درحمله
دستگير مرد سه كشف شد، يكي از سالح منفجره و
يكي روزنامه اين نوشته به است. بوده ايراني شده
و مهمات تسليحات از برخي گفت اين مقامات از
پست واشينگتن ميباشد. ايران ساخت شده ضبط
عراق اخيرا در خليلزاد سفير آمريكا افزود: زالماي
عراق به تسليحات ارسال  مورد در  ايران رژيم به
آمريكا ارتش افسران از يكي هم چنين هشدارداد.
تسليحات گفت مستمرًا فاشنشدن نامش شرط به
ولي ميشوند عراق وارد ايران طرف از شبهنظامي و

ميشود. افشا موضوعات اين خبر بندرت

در كربال تروريستي جنايت فجيع
آخوندها منافع خدمت در فقط جنايت اين

است رژيم مداخالت بالفصل و محصول
ضدانساني  و سبعانه جنايت يك در ١٥ دي روز
سيدالشهدا مرقد نزديكي در انفجار يك براثر كه
از ٤٩نفر  پيوست السالم بهوقوع عليه حسين امام

گزارش  زخمي شدند. به ٦٩ نفر و كشته بيگناه مردم
در انفجار اين  كرد اعالم كربال پليس خبرگزاريها
انفجار گفت پليس داد.  رخ حرم  دو بين محوطة

است. بوده عمل انتحاري و يا بمبگذاري از ناشي
فجيع جنايت اين ايران خلق مجاهدين سازمان
ضد رژيم خدمت منافع در جز را كه ضدانساني و
محصول آنرا و كرد محكوم نيست آخوندي بشري
رژيم گسيختة افسار تروريسم و مداخالت بالفصل
كه كنوني شرايط  در ويژه به عراق در  آخوندي
اين انتخابات در  دخالتهايش و گسترده  تقلبات
مجاهدين سازمان خواند. است، شده افشا كشور
اين بازماندگان قربانيان به ضمن تسليت ايران خلق
تنها طرفي كه ميدانند همه كرد: جنايت خاطر نشان
ديكتاتوري ميبرد سود ضدانساني فجايع اين از كه

است. بر ايران حاكم و مذهبي تروريستي
وفاق حزب توافق، جبهة مرام، جبهة درعراق
كه مسلمين هيأت علماي حزب اسالمي و وطني،
بيانيههايي با صدور است علماي سني برگيرندة در
يك آنرا محكوم كردند و قويًا را كربال امروز جنايت
ونيروهاي ميهن عراق تماميت عليه و برنامه طرح

نمودند. توصيف آن دموكراتيك و پرست
حزب عراق در الشرقيه تلويزيون گزارش به
كه سني مذهب است قاطعانه جنايت اسالمي عراق
دهها كشتهشدن منجر به كه كربال را در تروريستي

محكوم كرد. است، بيگناه شده از عراقيان تن
اعمال كلية نيز عراق مسلمين علماي هيأت
اعالم و نموده محكوم را اخير روزهاي تروريستي
بهشدت جنايتها باشد اين پشت را كه كس هر كرد
قرار به  را عراق مردم علما هيأت محكوم مي كند.
جنايتكاران در مقابل متحد واحد و صفي در گرفتن
نيز آن قبل از روز مسلمين علماي خواند. هيأت فرا
كشتهشدن به منجر كه را مقداديه جنايتكارانه انفجار

نمود. محكوم شدت به بود، شده ٣٧عراقي حداقل
اياد رياست به عراق  ملي انتخاباتي  ليست
نيز خشونت كشور اين پيشين عالوي، نخستوزير
در عراق كه آن  شيوههاي و اشكال تمامي  در را
وضعيت و نمود محكوم است، آن شاهد روزها اين
بيگناه شده مردم قتل به منجر راكه فعلي وخيم 

خواند. تحمل است،غيرقابل

را عراق مردم ايران، رژيم ايالف:
ميرساند به قتل كربال در

عنوان با ١٦دي ايالف روز اطالعرساني مركز
قتل به كربال در  را عراق مردم ايران،  «رژيم
وزارت مسئوليت كه «هركسي نوشت: ميرساند»،
و جنايتكارانه كربال با اعمال رابطه در اطالعات ايران
و احمق سياستمدار يك يا كند، انكار را شهرها ساير
رژيم مزدوران از يا است و متعصب مذهبگراي يك
جنايات اين برندة از سود تنها كه ميباشد، چرا ايران
بزرگي شكاف است تالش در ايران است كه رژيم
افزود: اين منبع  كند». ايجاد ميان مردم عراق در
روند سياسي، در اعراب اهل تسنن از مشاركت «بعد
به عراق دولت در آنها وجود كه كرد احساس ايران
آن خطري طرحهاي براي آمد، كار مثابه شريكاني
اهل تسنن عرب سياستمداران كه چرا خواهد بود،
از دولتي ادارات را پاكسازي خود اولويتهاي ازجمله
اين حاميان  قدرت با رويارويي و ايران رژيم نفوذ 

دادهاند». قرار آن، علني افشاي و رژيم
اين ايران رژيم طرح نوشت: ادامه در ايالف

آغوش به و كرده جدا را عراق شيعيان كه است
يك به  متكي خبيث  استراتژي اين بكشاند.  خود 
كسي كه مضمون اين  با  است  روانشناسي  اصل
مي برد. پناه ديگري به است خطر معرض در كه
شيعيان و سنيها ميان هرگاه ميبينيم بنابراين
با سوريه همراه ايران رژيم مي شود، نزديكي ايجاد
دست شيعه شهروندان عليه عواملش، كمك به
بدين تا ميزند  نفرتانگيزي اعمال جنايتكارانة به
حفاظت براي و احساس ضعف كرده شيعيان وسيله
اين بر با تأكيد ايالف ببرند. پناه رژيم اين خود به از
است»، عراق در «سردمدار تروريسم ايران رژيم كه
سفارت چه عراق در ايراني مؤسسات تمامي نوشت:
اينكه خيريه، به رغم كنسولگري يا انجمنهاي چه
اما ميباشند ايران اطالعات وزارت براي النههايي
مورد حمله هيچگاه تروريستها جانب از به حال تا
ايرانيان از چهارتن زمانيكه حتي نگرفتهاند، قرار
چند از پس شدند، ربوده تكريت، شهر نزديكي در
راستي چرا گرديدند. آزاد مشكلي هيچ بدون ساعت و
جز به مي گيرد قرار حمله مورد چيز همه عراق در
لس آنجلس روزنامه ايران؟ رژيم به مؤسسات وابسته
نوشت: كربال اخير انفجار  درباره ١٦دي روز تايمز
و عراق در بيثباتي ايجاد باهدف حمالت قبيل اين
صورت كشور اين سنيهاي و شيعيان ميان در تنش
اين سنيها اصلي ائتالف عراق توافق جبهة ميگيرد.
مورد را دولت فعلي رهبران اما محكوم كرد را حمله
خشونتها پاياندادن به براي كاري كه قرار داد انتقاد
سني ارشد مقام يك شاهبندر عزت نمي دهند. انجام
خشونت به دادن پايان تنها در نه فعلي «دولت گفت:
عامل خود سياستهاي با بلكه است، خورده شكست
و شريك است شبهنظاميان تقويت و تضعيف كشور

خشونتهاست». جرم

عراق: انتخابات
بينالمللي و تحقيق مردمي اعتراضات

رژيم عوامل به تقلبات عراق مردم اعتراضات
اعتراضات، اين اثر در دارد. ادامه همچنان ايران
تا شدند كشور  اين وارد ملل سازمان از  هيأتي
آن در تقلبات صورتگرفته و انتخابات  بهبررسي
نشده اعالم هنوز انتخابات  اين نتايج  بپردازند.

است.
جبهه و عراق توافق ملي،جبهة العراقيه ليست
تحت تفاهم مشترك يادداشت ملي يك گفتگوي
و عربي بين المللي گروه ماموريت از عنوان «استقبال
عراق» در انتخابات اجرايي  روند  پيرامون تحقيق
اعضاي به خطاب يادداشت  اين در  كردند. امضا
است: شده نوشته عربي و بينالمللي تحقيق هيأت
با كه پارلماني كنيم انتخابات اعالم صراحت با بايد
تأسف كمال با شد روبهرو مردمي گستردة استقبال
همراه استانها برخي در كشتارها و تخلفات انواع با
موارد و تخلفات اين شديدترين و خطرناكترين شد.
شعارهايي بود اشاعة مذهبي و تعصب نقض، ترويج
و حالت بود تعارض در ملي وحدت با الزامات كه
نيروهاي مدت اين  طي آورد… بهوجود  جنگي
حفاظت براي ايفاي مسئوليتشان از تنها نه عراقي
داشتند. دست آنها در بلكه بودند عاجز انتخابات از
كار كادر قواعد از انتخابات همچنانكه كميسارياي
مورد در متعددي اتهامات و شد خارج اختياراتش و
و گرديد آن متوجه بيطرفي معيارهاي به عدمالتزام

براي  كه نيست نتايج دست بردE شكي خود نيز در
در آرامش نيازمند ايجاد چنين هدفي به دستيابي
مناسب و سالم فضاي يك ايجاد و شهروندان بين
برگرداندن و  دموكراتيك تجربة ساختن  براي
ميباشيم. است شده خدشهدار كه ملي وحدت
و آينده براي نشاندهندة خطرات جدي كه امري

مي باشد. عراق وحدت و امنيت

عراقي زنان
حقوقشان هستند نگران نقض

نوشت: ١٣دي روز ريدر نايت خبرگزاري
اسالمي نيروهاي غالبشدن نگران عراق زنان
انتخابات جريان در هستند. عراق انتخابات در
پاره ديوارها برروي زن  كانديداهاي  پوسترهاي
ميپوشاندند. هم چنين رنگ با را آنها يا روي ميشد
نايت ميدادند. رأي زنان جاي به پدران و همسران
صورت به اغلب پارلمان در زنان سهميه افزود: ريدر
به ميگردد. نقض عمل در و ميشود رعايت شكلي
خواستار عراقي زناني اغلب خبرگزاري اين نوشته

خود شدند. تضمين حقوق

جايگاه مقاومت از نگراني رژيم

آخوندها از عراق تنفرمردم اوجگيري و منطقه معادالت در ايران مقاومت ازجايگاه آخوندي نگراني حكومت
برمالكرد مجاهدين پايگاه مردمي موقعيت و از را رژيم سران هراس ملي، شوراي مجلس انتخابات در تهران از رجوي مسعود نمايندگي از حمايت در بازرگان مهندس اطالعية يادآوري با كاشاني امامي  آخوند

براي دولت عراق آخوندي از درخواستهاي زبونانه حكومت
مجاهدين ازدست خالصي

درشمارة آخوندي رسالت روزنامة
بارديگر و گداز مقالة پرسوز يك در ١١دي٨٤،
انديشة در اگر شد تا دولت عراق بهدامان دست
است اسالمي جمهوري با بخود روابط تحكيم
كند. حل زودتر هرچه را مجاهدين مسألة بايد
رسالتآخونديمي افزايدكهرژيمنميتواند
نسبت به استقرار عدهيي تروريست در خاك
از اين تروريستها كه چرا بيتفاوت باشد عراق
عمل وارد اسالمي جمهوري خاك عراق عليه
بر داللت رسيده اخبار كه بهخصوص مي شوند
دارد ايران و داخل عراق منافقين در بهكارگيري
ضدصهيونيستي مواضع مجاهدين اين بر عالوه
ماهيت به و نموده محكوم را احمدينژاد دكتر

كردهاند. اذعان خود صهيونيستي
باره اين در  مجاهدين سخنگوي  يك

گفت:
پاسدار ابلهانة  دجالبازيهاي ـ  اوًال
دكتراي همچنانكه  احمدينژاد، تروريست 
گرداگرد خودش كه نوري هالة نيز و قالبي او
است، ديده متحد عمومي ملل مجمع تاالر در
وانگهي نمي فريبد! ايران رادر كودكي هيچ

دجال، خميني مرتجعان امام كه زماني در
مجاهدين ميآورد، شكلكهايضداستكباريدر
قضاياي در و افشاكردند كمال و تمام به را او
دستش كيك، و كلت ماجراي و ايران گيت

شد. رو بهكلي
به استقرار مربوط زيادي ـ غلطهاي ثانيًا
پليد رژيم ازسوي  عراق خاك در  مجاهدين
مصرف زمان و نميارزد پشيزي به آخوندي
آذر در حكومتي منحلة شوراي حكم از آن

سپري شده  كه است سال دو ماه١٣٨٢ بيش از
است.

درتعارض آخوندي  رژيم مواضع ـ  ثالثًا
پناهندگي حقوق بينالمللي، قوانين با آشكار
از قبل و ميباشد ژنو  چهارم  كنوانسيون و
ديكتاتوري يك  مقاصد  از  حاكي  هرچيز
كشور فروبلعيدن  براي تروريستي و مذهبي 
برابر در سديدي سد مجاهدين كه است عراق
همچنانكه بود. هستندو خواهند  و بوده آن
وظيفة بر ايران بنا مقاومت اتمي نيز زمينة در
اين بسيار افتخار و غرور با خود ميهني و ملي
است. سپرده افشا به باد را وحشي ديكتاتوري

مجاهدي سخنگوي يك اظهارات

١٦دي روز جمعة نمايش كاشاني در امامي آخوند
افشاي پس از بهويژه را عراق كنوني تهران، شرايط در
عراق مردم تنفر و اوجگيري رژيم تقلبات و دخالتها
در آخوندها اول حاكميت با سالهاي دخالتها، اين از
افشاي در مجاهدين نقش به خاطر و كرد مقايسه ايران
پرداخت. گذاز سوز و به زمان، آن خميني در پليد نيات
ايران مقاومت بهخاطر جايگاه آخوندها را نگراني كه وي
مردم در ميان آن محبوبيت و معادالت منطقه يي در
دوستان، از بوديم نفر چند «ما گفت: ميكرد، ابراز عراق
رجايي شهيد زمان در اينها، و دولت تشكيل به راجع
بنده به بنيصدر ميكرديم. صحبت بنيصدر با خيلي
اين ميرود، كه آقاي دكتر بهشتي راهي اين كه گفت
كه، است اين آخرش ميروند، دارند اينها كه راههايي
كهمن نميخواهم اسمآن رئيسمنافقين را ميبرد بعد
جا؛ حتي همه در دارد نيرو گفت اين بيارم، اسمش را
اين وضع به بخواهد اگر دارد؛ نيرو گفت منزل امام در
كشور را. كل كند، آتش ميكشند پيدا صورت ادامه
از شدم. ناراحت خيلي من ميگفت، بنده براي چنان
آقاي حاج با مرحوم بيت امام، آمدم رفتم هم همان جا
گفت، كردم. صحبت را بنيصدر حرف همان آقا، احمد

آنها هم اين جا ميشناسم، ميدانم، من مي دانم، من
ميكشند. به آتش را جا همه دارند گذاشتند. آنها نيرو
ميزدند. حرفي  همچين يك اينها بعد هرحال.  در
رحمتكند خدا ما. مال چي ما، مال ميگفتندحكومت
كه داد يك اطالعيهيي را، ايشان هم بازرگان مهندس
همينطوري مسائل هم ندارم، اين آن اطالعيه به كار
كاري بهجايي كه ديدند منافقين آمد، بههرحال پيش
ميبرد، دارد را خودش استحكام دارد اوضاع و نميرسد
بعد ميروندجلو. دارند بزرگوارمان امام رهبري با ملت
كه هم ٣٠خرداد را بهوجود آوردند. آمدند٣٠خرداد هم

آنجور». ميدان آمدند مردم
بازرگان مهندس از اطالعية كاشاني آخوند منظور
اطالعية نشود، آن وارد دارد عمد مزبور آخوند كه
مسعود رجوي نمايندگي از حمايت در مهندس بازرگان
انتخابات دوم دور در ملي شوراي مجلس در تهران از
در كه ميكنيم يادآوري  است. ملي  شوراي مجلس
وزارت ماه١٣٥٨، اسفند در در تهران انتخابات اول دور
در حكومتي مطبوعات و تلويزيون و راديو و كشور
رجوي مسعود رفسنجاني وزير كشور بود، ابتدا زماني كه
نمايندة تهران، مردم شمارش شدة آراي حسب بر را

روي آوردن به با كار ادامة در اما كردند اعالم تهران اول
٥٣٢هزار تنها و حذف را مسعود رجوي نجومي، تقلبات
باز هم كه اعالم كردند او براي تهران مردم از جانب رأي
و زمان آن در بود. پايتخت آراي سيدرصد به نزديك

خرداد١٣٦٠ مبادرت  كودتاي به خميني اينكه از قبل
وجود اسالمي شوراي مجلس بهنام چيزي هنوز كند
رژيم، مجلس همين اساسي قانون طبق بر نداشت و

داشت. رسميت آن انتخابات و ملي شوراي
تلويحي بهطور همچنين كاشاني، امامي آخوند اما

ميزان،  ٩ارديبهشت١٣٦٠ روزنامة شمارة سرمقالة به
«مبارزة عنوان تحت بازرگان مهدي مهندس قلم به
بيان پس از كه دارد اشاره مسلحانه» و مبارزة قانوني
مجاهدين از  دفاع  در ارتجاع، روزگار آن  كشتارهاي 
كه است چنين خدا و سنت بشر «ساختمان نوشت:
با همة مظلوم مستضعفين گذشت، حد از وقتي ستم
ميكند خدا ياريشان و بهپا ميخيزند ترس و ضعف
الهي سنت بزنند. زمين به را استعالگر متجاوزان تا
اين روزها مي شود. تكرار و ندارد گذشته اختصاص به
و تحريم است. پارلماني گذشته مبارزة  پايان يادآور
و الهي و تاريخي را طبق سنت مبارزه كار تعطيل،

و مسلحانه به مبارزة شده آثارش ظاهر كه همانطور
مهندس موضعگيري اين ميكشاند». داخلي آشوب
در كه بود خميني  اظهارات  به واكنش  در  بازرگان
در را مجاهدين ضمني بهطور ٩ارديبهشت روز در
كرده تهديد و شمرده مقصر سياسي درگيريهاي
صادر خواهد آنان را با مقابله كه بهزودي دستور بود
و برداريد دست «ازا ين شيطنتها بود: افزوده و كرد
پس كاشاني امامي آخوند برگرديد». ملت آغوش به
كرد ياد تجربه خود، از آنها به عنوان اظهارات بيان از
آخوندي سركوبگرانة حاكميت همان الگوي تجويز وبا
در عراق هشدار و رژيم عوامل به در ايران براي عراق،
روي دارد نظام عراق كه كه: «خوشحاليم داد رهنمود
اينمخالفينو اينهايي انشاءاهللاو پايخودش ميايستد
چه هستند و و چيا هستند از كجا كه پيداست هم
همزير اينها و حدوديمعلومه تا گروههاييهمهستند،
با هم همة اينها و هستند آمريكا و نظاميان چتر آمريكا
به افتادن، اين روز به اين و چه ميكنند اينها هستند،
عراق، ملت حال بايد هر در ولي اينها افتادن، شرايط اين
وحدت مواظب خيلي مراقب باشند، عراق عزيز ملت

باشند». انسجام مواظب باشند،



٧ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٢٧دي ٧٨٢ ـ شمارة
اقتصادي

است کاهش به رو همچنان ايران پسته صادرات

اقتصادي كوتاه اخبار

؟ ۲۰۰۶ سال خارج در با اقتصادی ايران روابط

تغييرات  شاهد  ميالدی،  ٢٠٠٦ سال به ورود آستانه در
جبههگيری و ايران با خارجيها اقتصادی مناسبات در معناداری
و اروپايی شرکتهای هستيم. درايران حاکم پاسدارهای متقابل
با خود روابط گسترش برای خاتمی دولت زمان در که ژاپنی،
يکدست حاکميت تحت ايران با بودند، گذاشته مسابقه هم با ايران
ساير آوردهاند. روی خود روابط محدودسازی به پاسداران، شدة
گرفتهاند پيش و انتظار صبر سياست ايران نيز، مهم تجاری شرکای
پاسدارها و مجلس دولت ديگر سوی از عمل میکنند. محتاطانه و
خارجی اقتصادی روابط غرب، سياسی با رويارويی با هماهنگ نيز
برقراری در دادهاند و قرار اساسی نظر تجديد را مورد خاتمی دولت
و سياستگذاری راهنمای رژيم را - سياسی امنيتی مسائل روابط اين

کرده اند. خود عمل مالک
پيش از بيش اقتصادی جبههبندی انزوای اين منطقی برآيند
جهانی سازی فضای در انزوا است.  اين بينالمللی عرصة ايران در
اقتصادی مناسبات که روند میگيرد فضايی انجام در يعنی اقتصاد،
اين در بينالمللیسيریرو بهرشدوروبهگسترشپيدا کردهاست.
سمت آمده، پيش محدوديتهای انواع از برخی مرور خالل از نوشته
بينالمللی راطیسال وسویتحول روابطاقتصادیايراندرعرصه

میگذرانيم: نظر از ميالدی جديد

خارجی: الف-جبههگيری اقتصادی طرفهای
اروپا: جديد اقتصادی برخورد – ١

١-١-مشاورانمعامالتخارجیشرکتهایاروپايینظير
شرکتهای انگليسی «فيج»، ارزيابی اعتبار مالی مؤسسه

را متوقف کردهاند: ايرانی
خودرو، ايران نظير ايرانی، رونق پر و بزرگ شرکتهای معامله
بانکهای از مؤسسات و يا وام به دريافت اعتبار مالی و خارج با
اين شرکتهای ايرانیدرفاصلهزمانهای خارجیمشروطشدهاست.
تعيين آنها، با معامله ريسک ميزان و شوند ردهبندی بايد مشخص
مشتريهای به وام و اعتبار واگذاری کارشان که مؤسساتی تا شود
شرکتهای به وام واگذاری شرايط درمورد بتوانند است، خارجی

وامخواهتصميمبگيرند.
سوی از آمريکا دليل تحريمهای ايرانی به شرکتهای ردهبندی
بود شده متوقف پيش سالها از آمريکايی بينالمللی معتبر مؤسسات
بودند مؤسساتی تنها «فيج» انگليسی مؤسسه نظير اروپايی، مراجع و
به اقدام ايرانی، وام خواه شرکتهای از حقالزحمه دريافت با که
می کردند. خبرگزاری ايرانی شرکتهای ريسک تعيين رتبهبندی و

خودرو  ايران شرکت مقام قائم از نقل ماه ١٣٨٤ به فارس روز٦ دی
در خود فعاليتهای تمام اروپايی، ارزيابيهای که میدهد گزارش

کردهاند. متوقف را ايران شرکتهای کليه مورد
ويژه و به ايرانی شرکتهای رتبهبندی که اضافه میکند وی

متوقف  فيچ مؤسسه سوی از پيش ٥٠ روز از حدود ايران خودرو
اين عنوان شده است.  ايران سياسی مسائل و دليل اين امر شده
معاون حقيقی مسگريان که «چندی قبل میکند اضافه خبرگزاری
رتبه سياسی داليل به بود کرده اعالم نيز گسترش سازمان اقتصادی
شرکتهای ساير و ايران صنايع نوسازی و گسترش سازمان بندی

است». شده متوقف اروپايی ارزياب شرکتهای توسط ايرانی
بازارپولی بهاعتبار مالی شرکتهایايرانیدر ايناقداماروپاييها
دالر که٣٠٠ميليون شده آن مانع جمله و از زده ضربه شدت به اروپا
به فروش اروپا بازار در خودرو ايران شرکت خارجی اوراق قرضه
دالر اوراق قرضه متعلق فروش٥٠٠ميليون برای برنامهريزی و برسد

عجالتًا بهشرکتهای صنعتی زيرپوشش«سازمانصنايعملی» ايران را
خنثیکند.

اروپايی: به شرکتهای امنيتی ٢-١-هشدار
گزارش  ارسال ٤ ژانويه ٢٠٠٦ از روز گاردين انگليسی نشريه
بلژيک و فرانسه، آلمان انگليس، اطالعاتی مشترک سرويسهای
تدارکات شبکه فعاليت درباره اروپا اتحاديه وزرای کميسيون به
سرويسهای اطالعاتی میدهد. خبر اروپا در ايران تسليحاتی رژيم

ايران  رژيم که آوردهاند خود ٥٥ صفحهيی گزارش در اروپايی
مؤسسات رسمی، مقامات شرکتهای صوری، از گستردهيی «شبکه
به شوروی سابق جماهير اتحاد و اروپا در را واسطهها دانشگاهی و
و فعاليتهای کارشناسی، آموزشی به شبکه طريق اين از گرفته و کار
سالحهای و موشک توليد و اتمی برنامه برای نياز مورد لوازم يافتن
اروپا اطالعاتی سرويسهای میپردازد». شيميايی و بيولوژيک
رژيم ايران سازمانيافته که فعاليت کرده اند تأکيد اين گزارش در
قطعات تسليحات غيرقانونی تجارت هدف را «شرکتهای اروپايی
مراکز در خطر «زنگ که میگيرند نتيجه و قرارداده» نظامی
پيشرفته دانشکدهها و برجسته، مهندسی تصميمگيری شرکتهای

آمده است. در صدا به غربی اروپای علمی» ترين آزمايشگاههای

آمريکا: اقتصادی برخورد - ٢
کاالهای ايران به که خارجی شرکتهای مجازات تشديد

ممنوعهمیفروشند:
دولتی  مقام يک از نقل به ٨دی٨٤  روز فارس خبرگزاری
تجهيزات ايران به که خارجی ٩شرکت که داد گزارش آمريکا
توليدموشکوتوليدسالحهایشيميايیمی فروختند توسط دولت
چينی، دولتی ٦شرکت شامل اين شرکتها تحريم شدند. آمريکا
به شرکتها میشود. اين اتريشی يک شرکت و هندی ٢شرکت
که جمعی توسط ايران» کشتار سالحهای توسعه «منع قانون موجب
تاريخ ٢٣دسامبر رسيده، از آمريکا تصويب کنگره سال٢٠٠٠ به
تصميم اين موجب به میشود. گذاشته اجرا به تا سال٢٠٠٧، ٢٠٠٥
را آمريکا دولت با شرکتها اين معامله نوع هر انجام آمريکا دولت
فروش کاالهای حساس را از و شرکتهای آمريکايی کرده ممنوع
ترتيب اين به است.  شرکتها برحذر داشته به اين آمريکا ساخت
فروش اتهام به  تبعه خارجی و کنون ٤٠شرکت سال٢٠٠١ تا از
قرار مجازات مورد آمريکا دولت توسط ايران به نظامی تجهيزات

گرفتهاند.
آمريکا در ايرانی که شرکتهای از دارايی برخی انسداد

میکنند: فعاليت اتمی ايران انرژی سازمان برای
روز ٩ژانويه٢٠٠٦، از که کرد اعالم ايران رژيم پس از آن که
از سرمی گيرد،خزانهداری بخش«تحقيقات»غنی سازی اورانيومرا
«انرژی نامهای به ايرانی دو شرکت داراييهای داد دستور آمريکا
وزارت دارايی شود.  مسدود آمريکا در و «انرژی مصباح» نوين»
سازمان که داده توضيح دستور اين صدور علت درباره آمريکا
تجهيزات «برای خريداری مصباح شرکت از ايران  اتمی انرژی
نوين شرکت و میکند استفاده ايران» سنگين آب پروژه برای الزم
نهادهای «به اتمی ايران انرژی سازمان جانب را از دالر» «ميليونها
رويتر (خبرگزاری کرده است منتقل اتمی ايران» برنامه با مرتبط
سازمان گذشته ژوئن ماه در آمريکا دارايی وزارت ٥ژانويه٢٠٠٦).
کشتار جمعی سالحهای تکثير سازمان يک را اتمی ايران انرژی

بود. طبقه بندی کرده
هند به ايران مايع گاز فروش راه برسر فنی مانع تراشی

چين: و
طبق هند به گاز مايع ٢٢ميليارد دالر فروش ايران برای رژيم

تن  ساالنه ٥ ميليون ميالدی ٢٠١٠ سال از شده متعهد قراردادی

کند. اين کشور صادر به ذخاير پارس جنوبی از (LNG) مايع گاز
سال٢٠٠٨ نيز  از تا کرده امضا چين با نيز ديگری بزرگ موافقتنامه
دو اين به پاسخگويی برای رژيم کند. صادر مايع گاز کشور اين به
جداگانهيی قراردادهای توتال و شل اروپايی شرکت دو با قرارداد،
بزرگ کارخانه دو احداث به کنسرسيومی تشکيل با تا کرده امضا
تبديلگازپارسجنوبی بهگازمايعبپردازند. تکنولوژیکهايندو
ايرانپيش بينیکردهاند، شرکتبرایاحداثکارخانهگازمايعدر
(آتلوک هندی منبع يک به گزارش دارند.  آمريکايی منشأ دو هر
تجهيزات از بخشی که الکتريک آمريکا جنرال شرکت اينديا)
بفروشد، اروپايی شرکتهايی به بايد را ايران مايع گاز کارخانههای
از اين مورد در دارد ايران قصد آمريکا عليه تحريم پيروی از به
قرارداد دو اجرای حال هر به داری کند.  خود اروپاييها با همکاری
توسط مايع گاز و دو قرارداد توليد چين هند و به مايع گاز فروش
توليد تکنولوژی يا که شده است اين مشروط به ايران، در اروپاييها
وادار به را آمريکا يا جنرال الکتريک و دهند تغيير را گاز مايع
صادرات فضا اين در میشود پيشبينی حال هر در کنند. همکاری

سال٢٠١٢  تا نشود، منتفی چين، اگر و يا هند به ايران مايع گاز
ميالدی بهتعويق بيفتد.

خارج: در ايران حسابهای از برداشت
 ٢٠٠٥ دسامبر ماه  در بار اولين برای ايتاليايی بانک  يک
حکم به را ايتاليا  در ايران  سفارت  حسابهای  از يکی  موجودی
تبعه يک به وارده خسارت تا کرد مسدود موقتًا اين کشور دادگاه
مهر تأييد آن بر آمريکا دادگاه که رژيم عوامل جانب آمريکا از
تصميم فضا میتواند اين شود. برداشت اين حساب از است، زده
ديوان در ايران عليه آمريکايی شرکتهای دعاوی مورد در گيری

٣ دی ٨٤ گزارش  فارس روز بخشد.  خبرگزاری سرعت الهه را
تحت عنوان ايران استراتژيک و ميلياردی پرونده دو » میکند که
میباشد. پرونده مطرح اين دادگاه در (B-١) «ب-٦١» «اف.ام.اس»

وجوه  همه که است تجهيزاتی به مربوط ميليارد دالر ٧ مبلغ به اول
حساب از آمريکايی الهه به کمپانيهای دادرسی ديوان آنها توسط
معروف پرونده  که دومی و است  شده  پرداخت ايران تضمينی 

نظامی  تجهيزات خريد به  مربوط می باشد  «اف.ام.اس»  B-١ به
١٢ميليارد آن اجرای برای  که آمريکاست از شاه رژيم  توسط
شده بود سپردهگذاری آمريکا بانکهای در ايران داراييهای دالر از
انجام مهم پرونده اين از بخشهايی به مقدماتی رسيدگی تاکنون و

گرفته است».
مقابل در  آمريکا اقتصادی  جبههگيری که  می شود يادآور 

روز ٤ مه ٢٠٠٥  شد. سال٢٠٠٥ تشديد آغازين ماههای از ايران
ضمن آمريکا که دادند خبر رويتر خبرگزاری جمله از خبرگزاريها
يورو ٤/٤ميليارد ارزش به کالن يک معامله انجام از جلوگيری 
که داده هشدار اروپايی وديپلوماتهای شرکتها به ايران، رژيم توسط

بگيرند. فاصله رژيم اين از
بزرگترين شرکت خريد شرکت «بازل»، معامله، موضوع اين
بود. ايران رژيم اولفين» توسط «پلی از ماده توليد کننده پالستيک
يورو ٦ميليارد حدود معامله، مورد شرکت ساالنه ارزش فروش

درصد   ٥٠ است. شده گزارش ٦٥٠٠نفر آن کارکنان تعداد
 ٥٠ و شل هلندی ـ کمپانی انگليسی متعلق به شرکت اين مالکيت
آلمان است. خبرگزاری «باسف» کمپانی ديگر متعلق به درصد
«شل»، شرکت به منبع نزديک يک از به نقل «داوجونز» اقتصادی
کنسرسيوم يک به را فروش«بازل» قصد شرکت اين که کرده اعالم
همين به دارد و سياسی مشکل آمريکا با ايران دارد، چون هندی

نمی کند. امضا را قرارداد اين ايران با «شل» دليل
بالفاصلهمقامذيربطرژيميعنیمعاونوزيرنفتومديرعامل
به نسبت مطبوعاتی، کنفرانس دريک ايران، پتروشيمی شرکت

برنامههای از که«يکی کرد اعالم نشان داد و واکنش تصميم اين
خريد فعاليتهايش برای توسعه نفت ايران ملی شرکت استراتژيک
به اساس همين بر  بود.  آنان با مشارکت يا  خارجی  شرکتهای
بين در مزايده، جهات جميع از افتاديم. بازل شرکت خريد فکر
برندههستيم.حتیحاضرشديم١٢درصد سهم ١٠شرکتحاضرما
قيمت است با آمريکايی يک شرکت به متعلق که شرکت را اين
نخواهد آمريکا دولت که اواخر متوجه شديم اين اما بخريم. باالتر
ادعای متحده با اياالت شود. تمام ايران نفع به معامله گذاشت اين
پيشرفتهيیدرزمينهشيميايی اينکهشرکتبازلازفنآوریبسيار
ممکن دارد، که اختيار در پيشرفتهيی وتجهيزات برخوردار بوده
رسمًا پيش روز دو شود، کار گرفته به ديگری اهداف برای است

وتلويزيون  ٥ مه شرق کرد» (روزنامه مخالفت به ايران آن فروش با
نيز دولت آمريکا، در راستای پيش از اين ٤ مه ٢٠٠٥). الجزيره
بود. بهعملآورده اقداماتمشابهیرا مقابلهاقتصادیبارژيمايران،
ازآنجملهمیتوانبه وادارکردنشرکت آلمانی«تيسن-کروپ»

کرد. اشاره شرکت اين از ايران رژيم اخراج و سهام خريد به

اروپا:  و آمريکا با ژاپن نسبی هماهنگی - ٣
ايران: از نفت واردات کاهش

گزارش ژاپن انرژی وزارت از  نقل به فارس خبرگزاری
موازات به نوامبر٢٠٠٥، تا پايان سپتامبر ماه از اين کشور که میدهد
ميزان ماهه  هر سعودی، عربستان از خود نفتی واردات افزايش 
که میشود است.يادآور داده کاهش را ايران از خود نفتی واردات
بزرگترين خريدار حال به تا جهان کشورهای ساير در ميان ژاپن

است. ايران بوده نفت
آزادگان: دشت نفتی بزرگ پروژه اجرای از خودداری

٢٠٠٥ خود به نقل  ٢٩دسامبر روز شماره آساهی در روزنامه
ژاپن نفتی اين کشور نوشت: شرکت نفت «اينپکس» مقامات از
نفتی زمينه توسعه ميدان با تهران در ٢٠٠٤قراردادی سال فوريه در
دو ميليارد دالر به ارزش ايران غربی در جنوب عظيم آزادگان واقع

امضاکرد.
کرده اعالم پروژه اين با را خود مخالفت بارها واشينگتن
بزرگترين که ژاپن دولت است شده موجب مسأله همين و است
اين شروع خصوص زمان اينپکس بهشمار میرود، در سهامدار
مطابق که میشود يادآور کند. عمل  احتياط با ايران در پروژه
دشت بزرگ پروژه کار اجرايی بوده ژاپن متعهد فیمابين، قرارداد
شروع سال ١٣٨٤شمسی آغاز مارس٢٠٠٥ يعنی ماه از را آزادگان
ميدان از برداری بهره به که اين کشور شديدی نياز بهرغم اما کند،
زمين از مينزدايی ضرورت به بهانه حال به تا دارد آزادگان نفتی

خود  پروژه اجرايی عمليات شروع از ١٠ متری، عمق تا ميدان اين
داری کرده است.

پاسداران اقتصادی جبههگيری - ب
خارجی: شرکتهای انتخاب در محض امنيتی برخورد -١

عوامل توسط مربوطه وضع«قانون» طريق از برخورد نوع اين
بهموجباينقانون،در سپاهپاسداراندرمجلسهفتمآغازگرديد.
پاسداران سپاه ورود تانکهای با دولت خاتمی عمر پايانی روزهای
شرکت يک کار جلوی ساوه جاده التأسيس جديد فرودگاه باند به
و شد نبود گرفته سپاه اعتماد مورد امنيتی لحاظ که به ترکيه يی
اتکاء با گرديد. لغو بر فرودگاه جديد شرکت اين مديريت قرارداد
دولت که را ديگری قرارداد شرکت ترکيهيی سپاه قانون همين به
واگذار کرده او به را ايران همراه تلفنی خدمات دوم خاتمی شبکه
آفريقای يک شرکت شرکت به جای اين است و قرار کرد لغو بود

از پس خارجی، شرکتهای با امنيتی برخورد اين بنشاند. را جنوبی
است. شده تشديد احمدینژاد پاسدار دولت آمدن کار روی
گاز: و نفت قراردادهای جمعی کنترل و بازنگری -٢

دولت ،٨٤ دی   ٦ روز در فارس خبرگزاری گزارش به
عقد مورد در تصميم گيری نفت» «شورای تشکيل با پاسداران
عهده از شده را امضا قراردادهای تغيير يا لغو و های جديد قرارداد
به را خارج کرده و آن نفت شرکت نفت و هيأت مديره وزارت
وزيرامور رئيسجمهور، ترکيب از که است گذاشته شورايی عهده
رئيس برنامهريزی، و مديريت سازمان رئيس دارايی، و اقتصادی
تشکيل مرکزی بانک رئيس و نفت وزير رياستجمهوری، دفتر
دوم انتخاب يکم، نفت وزرای رد از پس شورا، است. اين شده
و شديد کنترل و شده تشکيل مجلس توسط احمدینژاد سوم و

دارد. نظر مد را در ايران صنعت نفت اداره امنيتی
شورا اين وظيفه حکومتی خبرگزاری اين گزارش به بنا
نفت، بخش در توسعه مهم طرحهای نفتی، قراردادهای «بررسی
حل به کمک نفتی برای منابع ارزی استفاده از انداز و چشم تدوين
خبرنگار با درگفتوگو نيز دانشيار است».کمال ملی مشکالت
مورد در شورا اين تشکيل تأييد ضمن فارس خبرگزاری اقتصادی
«بررسی قراردادهای است گفته فارس خبرگزاری آن به اختيارات
دادهای قرار بر نظارت و قراردادهای پيشين بازنگری نفتی، جديد

است». شورا اين عهده بر جديد
:٨٥ بودجه سياسی تنظيم -٣

بودجه تنظيم نحوه از ديگری گزارش در فارس خبرگزاری
با  دولت هيأت میدهد، گزارش  احمدینژاد  دولت توسط  ٨٥
قرضه دالر اوراق ٥٠٠ميليون بر انتشار مبنی صنايع پيشنهاد وزارت
طی ملی» صنايع پوشش«سازمان تحت شرکتهای توسط خارجی

کرده  حذف بودجه  پيشنويس  از را  آن و  مخالفت سال١٣٨٥ 
تنگنای نماديننشانمیدهدکهدولتاحمدینژاد ايناقدام است.
دارد آن سودای و لمس کرده را اروپا بازار پولی در آمده وجود به
ملل سازمان امنيت شورای تحريم حتی و بيشتر محدوديتهای با که

مقابلهکند!
کشورها: برخی از مقطعی و -تحريمهای محدود ٤

موضعگيری تالفی به نژاد احمدی دولت پيش ماه دو حدود
کرهجنوبیو انگليسعليهفعاليتهایاتمیرژيمدرآژانس بينالمللی
کرد را محدود کشورها اين شرکتهای با ايران معامله اتمی ، انرژی

٨ ژانويه ٢٠٠٦ به نقل از  روز ايسنا، دانشجويان ايران، خبرگزاری
«هيچ هشتم ژانويه از که داد گزارش وزارت بازرگانی، سخنگوی
و وجود ندارد انگليس و جنوبی کره از واردات محدوديتی در

کنند». سفارش ثبت خود را کاالهای میتوانند بازرگانان

اقتصادی روابط تحول سوی و سمت - ج
ايران با خارج:

جديد  اقتصادی جبهه گيری گذشت، نظر از که بهطوری  
جنگ سياست از اساس  در ايران مقابل در صنعتی  کشورهای
کردهاند. اتخاذ بر ايران حاکم که پاسداران گرفته نشأت گونهيی
چيز هر از بيش نژاد، احمدی دولت متقابل اقتصادی جبهه گيری
ايران اقتصادی انزوای بهای به دولت اين که دارد آن از حکايت
است مصمم آن، داخلی عوارض پذيرش و بينالمللی عرصه در
دهد. بهبود ادامه اروپا آمريکا و خود با جنگگونه مشی سياسی به
طرف دو از يکی که شده مشروط امر اين به طرفين اقتصادی روابط
شود، طرف مقابل و تسليم بيايد خود کوتاه خواستهای سياسی از

سال٢٠٠٦  طی روابط اين داشت که بايد انتظار صورت اين غير در
کند. ميالدیوخامتبيشتریپيدا

حمزه حاج يزدان

بودجه
توليد  حدود٨٦ درصد سال٨٥ بودجه

برمیگيرد داخلی را در ناخالص
کرد: اعالم تهران معادن صنايع و بازرگانی رئيس اتاق
ناخالص محصول ريالی ٨٦درصد لحاظ از سال٨٥  بودجه
مربوط سوم يك ميان اين از  میگيرد كه  بر در را داخلی
است. تصديگری به مربوط سوم دو و حاكميتی وظايف به
دقت گفت وی  فارس، حکومتی  خبرگزاری  گزارش  به

بخش عمدة  كه است آن سال٨٥ حاكی از بودجه مفاد در
میشود دولت تصديگرانه اقتصادی فعاليتهای صرف بودجة
نقدينگی رشد و تورم بودجه، كسری به منجر امر اين كه
دامنه تصديگری دولت از كاستن جهت از اين و خواهد شد

١٣دی٨٤) فارس، (خبرگزاری است. ضروری
بودجه در ماليات ريال ميليارد ١٦٣هزار

است سال٨٥پيش بينی شده
ميليارد  ١٦٣ هزار کرد: اعالم مالياتی امور رئيس سازمان

شد  سال٨٥ پيشبينی بودجه در اليحة ماليات ريال
امور مالياتی سازمان رئيس فارس، گزارش خبرگزاری به
دولتی، شركتهای  نفت سهم از كه مالياتهايی كل  گفت:
سال بودجة در گمرکها و غيرمستقيم و مستقيم مالياتهای

ريال است.  ١٦٣ هزار ميليارد است شده پيشبينی آينده
تورم- گرانی

تورم در ميان باالترين نرخ از ايران
است برخوردار خاورميانه کشورهای

سخنانی طی تهران معادن صنايع و بازرگانی اتاق رئيس
گفت گرديد فارس منعکس خبرگزاری حکومتی توسط که
كشورهای ميان در تورم نرخ باالترين حاضر حال ايران در :

 ٣٠ آن نقدينگی رشد عين حال در داراست و را خاورميانه
است. درصد

بابت ارزی ذخيرة حساب از دولت برداشت وی
به نسبت  جاری  سال نخست  ٦ماه  در جاری هزينههای
افزود: اين امر و ٧٤درصد ذكر كرد قبل را سال مدت مشابه
ايجاد را  اقتصادی و سرمايهگذاری ركود بيكاری افزايش 

١٣دی٨٤) فارس، (خبرگزاری كرد. خواهد

غذايی مواد قيمت افزايش
مواد برخی قيمت ماه شانزدهم بهمن به منتهي هفته در
منتهي هفته در قرمز قيمت گوشت  يافت.  افزايش غذايی

٣/٦ درصد  قبل ماه مشابه هفته نسبت به ماه دي شانزدهم به
بهاي همچنين کرد اعالم  مركزي بانك يافت.  افزايش

يافت.  افزايش ١/٥ درصد گذشته هفته طي قرمز گوشت
هفته در مرغ تخم بهاي است: حاكي گزارش اين

بهاي  درصد،  ٧/٣ قبل ماه مشابه هفته به نسبت گذشته
يافت.  افزايش ١/١ درصد ١/٦درصد و قند و شكر حبوب

١٨دی٨٤) فارس، (خبرگزاری

فساد مالی
در نفتي مافياي باند دزدي فقره يك

شد برمال رژيم دروني درگيريهاي جريان
در دزدي  اين بازتاب  حكومتي سايت گزارش  به بنا 

است. گرفته صورت امارات هواپيمايي شركت با تباني
١٦ ميليون  از بيش آمده، به عمل زدوبندهاي براساس
نرخ سوخت هواپيمايي  به ليتر سوخت هواپيما ٣٤٥ هزار و
دريافت نفتي ايران فرآوردههاي پخش شركت ملي از داخلي

شده است. داده امارات هواپيمايي شركت و به شده
جمله عبارتند از داشتند دست معامله اين كه در كساني
طاير هواپيمايي شركت عامل مدير مكينه چي، جليل از:

المللي بين حقوقي و امور وقت معاون عليرضا منظري، ايران،
مديرعامل خداوردي، داوود و كشور هواپيمايي سازمان
امور هوايي نقل حمل و بر شركتهاي نظارت دفتر وقت

فرودگاهها
آل حمد  شيخ اسم به فردي افراد اين معامله طرف 
امارات بوده است. فالكن گلف اير شركت ثاني، مدير عامل

١٩دی٨٤) (بازتاب،
خارجی بازرگانی

اروپايي تجاري شريک بزرگترين ايتاليا
٢٠٠٥ بود  سال در ايران

مرکز  داد. گزارش ٢٥دی٨٤  مهر، حکومتی خبرگزاری
ايتاليا، کشور سه کرد: اعالم يوروستات، اروپا، اتحادية آمار
در ايران تجاري شرکاي بزرگترين ترتيب به فرانسه و آلمان

٢٠٠٥ بودند.  سال اتحادية اروپا در
ايتاليا و ايران تجاري  مبادالت ارزش  يوروستات، به بنا

يورو  و ٧٦٩ ميليون سال ٢٠٠٥ به ٣ ميليارد نخست ٩ ماهة در
و  از ٢ ميليارد ٩ ماه نخست سال ٢٠٠٥ بيش در ايران رسيد.
مقابل  در و صادر ايتاليا به خدمات و کاال يورو ميليون ١٤٠

کرد. وارد کشور اين از نيز يورو ميليون ٦٢٩ يک ميليارد و
تجاري مبادالت با فرانسه و آلمان کشورهاي از ايتاليا، بس

و  دومين ترتيب  به يورويي ميليارد   ٢/٩٨ و   ٣/٣٣ ترتيب به
٩ ماه  در اروپا اتحادية در ايران تجاري بزرگ شرکاي سومين

بودهاند. ٢٠٠٥ نخست سال
کشورهاي ميان ايران در بزرگ تجاري  شرکاي ديگر

به ترتيب  ٩ ماه نخست سال ٢٠٠٥ را اروپا در عضو اتحادية
با  اسپانيا يورو، ١/٨٧ ميليارد تجاري مبادالت ارزش با هلند
با  انگلستان يورو، ميليون با ٧٤٨  ميليارد يورو، سوئد  ١/١٣
با  بلژيک و يورو، با ٤٣٣ ميليون اتريش يورو، ٥٣٠ ميليون

بودهاند. يورو ميليون ٤١٢

بازار از ٨٠درصد حدود  سال٥٧  در که ايران
کاهش روند  با  داشت  اختيار در را  پسته  جهانی 
کاهش مهم عوامل از يکی است. مواجه صادرات
و توليد نامرغوب کيفيت ايران پسته صادرات
به اروپا اتحاديه سوی از شده اعمال محدوديتهای
سمی ماده به ايران پسته حد از بيش آلودگی علت

میباشد. آفالتوكسين
زمانی در که ايران  در پسته بحرانی  وضعيت
خود به  را کشاورزی صادرات ارزش ٥٠درصد 
داشته برآن  را کاران اندر دست اختصاص میداد
که سرنوشتی مشابه محصول که هشدار دهند است
نيز ايران پسته  انتظار در برنج و گندم  و چای

میباشد.
پسته كميسيون نوشت ٢٥دی٨٤، اقتصاد، دنيای
ايران پسته بازار خود در مورد گزارش در كاليفرنيا
در را خود سهم بيشتر ايران حاضر حال در گفت،
حال در عوض در داده و دست اروپايي از بازارهاي

پايين است. بسيار قيمتهاي با فروش پسته
رفسنجان پسته تعاونی از نقل به گزارش اين
است شده باعث داخلی  بازار در اشباع  میگويد

تا   ١٠ كيلويي ميزان  به داخل در پسته قيمت  که
بينالمللي، هزار دالر بازارهاي در ريال و ١٢هزار 
تا همين كه معناست بدان اين يابد. تن كاهش در
مورد درآمد از ٢٥درصد حداقل پسته باغداران جا،

دادهاند. را از دست خود انتظار
بيش مالي دولت تسهيالت اگر ارائه افزود: وی
درآمد از  بزرگي بخش  ايران بكشد  طول اين  از
دست خواهد از نيز را  پسته خود صادرات جهاني

داد.
خود گريبان روزي زيانها  داد:اين  هشدار وی
شد خواهد ناچار و دولت گرفت خواهد را دولت
نافروش مشكل رفع براي محصوالت، ساير مانند
همان گونه و عمل شود وارد پسته  محصول ماندن
اتفاق برنج و گندم و چاي  محصول مورد در كه

خود مالي منابع ريال از هزاران ميليارد است، افتاده
معامله سودي اين از كه آن بدون بدهد، از دست را

باشد. كشور شده نصيب
٥٧ توليد پسته ايران  سال در نوشت: اقتصاد دنيای
٨٠ درصد  معادل بود كه سهمي تن ٦٩هزار معادل
در اما ميداد، اختصاص ايران به را جهاني بازار از
مقابل در و  رسيد  ٥٦درصد به  سهم اين  ٨١ سال
كشوري كه رقيب اصلي پسته ايران، سهم آمريكا،
رسيد. به ٢٥درصد بود، پسته ٦٠ واردكننده سال در
٥٠درصد از بار بيش اولين براي سال در همان گرچه
اختصاص پسته به كشور كشاورزي صادرات ارزش
موانع دليل به  پسته  صادرات حال هر  به  اما يافت
خصوص در اروپا اتحاديه حساسيت و غيرتعرفه يي
يافت. كاهش اين دوره در ميزان آفالتوكسين آن
اقتصاد و  برنامهريزي پژوهشهاي مؤسسه مطالعات 
اين ميدهد كه نشان پسته خصوص كشاورزي در

دو نوع نوسان  ١٣٨١-١٣٧٠ با سالهاي در محصول

كمبود از ناشي نوسانها اين از بخشي بود. روبهرو
رقيبان از رشد سريع ناشي و بخش ديگر بوده توليد

دارد. ادامه همچنان كه بازار در
صادرات ارزش و بيشترين كمترين دوره اين در

سال ٧٦ ارزش  ٧٦ و ٨١ است. سالهاي متعلق به پسته
سال  و بود ميليوندالر ١٩٧/٣ ايران صادرات پسته 
متوسط به ٤٩٧/٩ميليوندالر رسيد. يعني رقم ٨١ اين
،١٣٨١-١٣٧٠ دوره طي پسته صادرات ارزش
سهم متوسط و شده برآورد ٣٨٣/٤ميليوندالر
كشاورزي صادرات كل در پسته صادرات ارزش
آن صادرات ارزش اما است. بوده ٤٣درصد حدود
١٢٩/٣هزار توليدي معادل به  با توجه قبل سال  در

٨٢ از  سال به نسبت بود كه ٥٣٢/٨ميليون دالر تن،
٣٣/٧درصد ارزش نظر از  و ٣٧/٥درصد وزن نظر
تعرفهيی موانع دليل به عمدتًا است كه داشته كاهش
بوده پسته صادرات و توليد نامطلوب كيفيت و

است.

شد  نهم خاورميانه ١١ کشور در صنعتي رشد نظر از ايران

جان سالمت و ايران به خودرو مهم تقلبی قطعات واردات
است. انداخته خطر به را جادهها در مردم

است چين ساخت اکثرًا که خودرو مهم تقلبی قطعات
که قطعات اين ورود  میشود. وارد ايران به گسترده  بهطور
رسمی صورت  به  اغلب دارد بر  در  مردم برای جانی  تهديد 

میگيرد. صورت
واردات به گزارشی در فارس  حکومتی خبرگزاری
واردات «اين نوشت: و نمود اشاره تقلبی قطعات اين گسترده
تأييد با گاهی و ورودی مبادی از رسمی صورت به اغلب

میگيرد». صورت استاندارد
بادوام اصلی و قطعات واردکنندگان گزارش افزود: اين
بيشتر آنها که قطعات اين میکنند عنوان خودرو لوازم يدکی
خودرو يدکی لوازم بازار در اکنون هم است چين ساخت

میشود. يافت وفور به کشور
بندر در پژو خودروی قطعات اصلی واردکنندگان از يکی
از جمله قطعات خودرو الستيک و ترمز «لوازم گفت: خرمشهر
ساختار و استاندارد نداشتن صورت در که هستند حساسی

اندازد». خطر به را خودرو سرنشينان جان میتواند درست،
اين واردکنندگان از ديگر يکی است: گزارش آمده اين در

قطعات برخی خريد  به را خودرو سازندگان از  برخی نيز
کرد متهم خارجی کشورهای از کالن مقياس در نامرغوب
به نيز اکنون هم نامرغوب و تقلبی قطعات گونه اين افزود: و

میشود. کشور وارد قاچاق صورت
را خودرو يدکی لوازم برای مردم خريد قدرت عدم وی
يدکی لوازم قطعات و مصرف فراوانی ورود دليل اصلیترين
با قطعات اين از نمونه دهها گفت: و دانست نامرغوب و تقلبی
فارس، (خبرگزاری دارد. وجود بازار در پايين و باال قيمتهای

١٨دی٨٤)

است خطر انداخته به جان مردم را تقلبی خودرو قطعات

گزارشي موسوم طي ملل سازمان صنعتي سازمان توسعه
را ايران صنعتي رشد شاخص «٢٠٠٥ سال صنعتي «توسعه به

جايگاه  در خاورميانه ميان ١١ كشور را در و ايران اعالم ٠/١١٦
شاخص رشد صنعتي كرد. معرفي صنعتي نظر رشد از  نهم
رقم اين چه هر كه در بر مي گيرد را يك تا صفر از ارقامي
بر شاخص اين دارد. بيشتر صنعتي رشد بر داللت باشد بيشتر
تعيين و در صادرات داخلي ناخالص صنعت در توليد سهم پايه

ميشود.
صنعتي توسعه شاخص با جهان ژاپن  كشورهاي ميان در

صنعتي  رشد نظر از جهان كشور نخستين عنوان به  ٠/٥٩
 ٠/٥٨٩ شاخص با آلمان كشور اين از پس است. شده شناخته

است. گرفته قرار جهاني دوم جايگاه در
٠/٤٨٣ در  شاخص با بحرين خاورميانه  كشورهاي ميان در
گرفته قرار صنعتي پيشرفت و رشد نظر از خاورميانه اول رتبه
،٠/٤٦ كشورهاي اردن با ترتيب به كشور اين پس از است و

با  سوريه ، با ٠/٢٨٩  قطر ،  ٠/٣٧٣ با كويت ،٠/٤٣٩ با لبنان
عمان  و ايران با ٠/١٤٤ ، عربستان با ٠/١٤٦ ، امارات ، ٠/٢٢٥
قرار بعدي رتبههاي در ترتيب ٠/٠٥٦به با  يمن و  ٠/١١٦ با

دارند.
١١ كشور  ميان در صنعتي نظر رشد ايران از ترتيب اين به
است. گرفته قرار آخر به مانده يكي رتبه در خاورميانه

١٩دی٨٤) فارس، (خبرگزاری

٢٠٠٦



٨ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٢٧دي ٧٨٢ ـ شمارة
اجتماعي

كشور جادههای طي شش ماه در  کشته، هزار ١٥

آخوندها  چپاول و سركوب سياست مرگهاي خياباني نتيجة۲۷ سال

اجتماعي كوتاه اخبار

پـروانـههـادرآتـش
آبستن بختياری محال  چهار استان لردگان  شهرستان
و میکرد سنگ را آب دل حتی آن بود که شنيدن فاجعهيی
تلويزيون و وقتی از راديو اما دردمند. و دل را اشکبار را چشمان
سرد بود. کوتاه و شد خيلی خبر پخش رژيم سّفاک آخوندی
بچه های روستای زمستانی سرد روزهای از صبحزود يکی
خواب از از هميشه زودتر بچه ها شدند. خواب بيدار از سفيالن
روستايشان است. راستی جغرافيا امتحان روز  چون برخاستند
نام حتی مالها رژيم دارد. قرار زمين جغرافيايی کدام نقطه در
شهرها تا بيدار بودند شب پاسی از بچه ها تا نشنيده بود. را روستا
ذهن در بسپارند. بهخاطر را خود کهن سرزمين کوههای و
هم چون روستای محروم را شهرها همة و مهربان خود کوچک
کاخ کرده سؤال خود از زينب راستی میکردند. سير خود
خوش به دست کيست؟ االن بود در کتابش که تصويرش شاه

آشپزخانه. دود اجاق و نه است و سوز نه سرما اونجا حالش.
به زودتر ميثم و جمال فاطمه، محمد، رشيد، زينب، الله،
دستان کوچک بود. سرد بسيار بيرون هوای مدرسه میآيند.
شد. کسی زده يخ و سرما کبود مدرسه از به رسيدن آنان تا
به را خود جگرگوشههای است که بار آخرين که نمی دانست
را کتاب بچهها بيرون مدرسه هوای سرد در میکشند. آغوش
امتحان برای را خود ميان اين در میکردند سعی و کرده باز

آماده کنند.
هم هست اوليها کالس معلم که موسوی آقای مدرسه مدير
روشن و کرده نفت پر از را کالس پالر دو زودتر بخاريهای بايد
مدتی برود. بخش پرورش و آموزش ادارة به بايد چون کند.
پول حتی نمیشود مدرسه آنان توجهی به هيچگونه که است
از اما سردتر می شود روز هر هوا گرفتند. از بچهها را مدرسه آن
بايد به کالس ورود از بعد روز هر بچهها سوخت خبری نيست.
گرم را کوچکشان دستان تا کنند اجتماع پالر ربع جلوی يک
امروز هم سوميها طاليی معلم دوميهاو هاشم از طرفی کنند. 
اما ندارند معلم بچههايی که نگران و است  نيامده مدرسه به
مدرسه بيايند سرما به بايد در فردا بچهها چون از چارهيی نيست
و دوميها و اوليها کنند. گرم را کالسها تا کمی دارند و سوخت

معلم می مانند. بی هستند هم کنار کالس يک در که سوميها

و چهارميها کالس  يک در میشوند کالس وارد بچهها
يزدان آقای به موسوی آقای مینشينند. يکديگر کنار پنجميها
مواظب که میکند سفارش پنجميها و چهارميها معلم خسروی

باشند. سومی و دومی و اولی بچههای
امتحان می کند. راهنمايی  اتاق کالس به را بچهها يزدان
پايتخت کدامند؟ اروپا رودهای مهمترين می شود. شروع

و... ببريد نام را ابرها بنويسيد:....و انواع را زير کشور های
و دوم و اول بچههای کالس بخاری ١٠/٣٠صبح ساعت
شعلههای و کرده اتاق سرايت به کف نفت میکند. نشت سوم
میترسند. بچهها کشيد. راه اتاق ميانه به بخاری از آتش
بیمعلم کالس فضای هراس و وحشت و میکشند دخترهاجيغ
کالس به و میکند رها را خود درس کالس يزدان میگيرد. را
از بيرون بچهها را به بچههاست. جان میآيد. او نگران ديگر
میرود. بخاری سمت به سرعت به و میکند هدايت کالس
میدارد بر دست با دو را بخاری دفع آتش برای جوان معلم

بيرون  به ٧٠ متری مدرسه راهرو کوچک از با عبور را آن تا
آن بدنه به دستان معلم که بود داغ بخاری آنقدر کند. پرتاب
بخاری برساند. حياط به آنرا معلم دستان تا نداد مجال و چسبيد
سالن نفت آتش و میافتد و زمين بر در ميانه راهرو پالر داغ
آتش و حرارت اثر بر راهرو نفت گالن میگيرد. را عبوری
و پنجم کالس چهارم سوی به آتش و میشود شعلهور بخاری

می شود. روان
چهارميهاو و میيابند نجات سوم و دوم و اول بچههای

میشوند. آتش پنجميهاگرفتار
صندليهای و فرامیگيرد. ميز را کالس شعلههای سوزناک
کوچک پروانه های می کند. تبديل جهنمی به را اتاق چوبی
نيست. شدنی قطع میزنند. جيغ و داد بچهها پرپر آتش درون
نجات را بچهها نمیتواند میکند کار هر اشکبار چشمان با معلم
کنند فرار بيرون به راهرو از بچه ها که نمیدهد اجازه آتش دهد
کرده را زندان اتاق به خاطر حفاظهای آهنی کالس پنجرههای و

است.
و آتش بند نيست. دود هيچ جا کودکان معصوم به دست
بهمدرسهکوچک روستامیکشاند. صدایشيونبچهها اهالیرا

٢٢ دي  (آفتاب) رژيم خبرگزاري توسط كه گزارشي در
خاتمي به دولت در و ترابري وزير راه خرم احمد درج گرديد،
«درششماههاول واقعياتتكاندهندهيياعترافكرد،ويگفت:

که ٥١ درصد  داشته وجود جاده يی بخش در کشته ١٥ هزار امسال
حاليست اين در به درون شهرها بوده است. تصادفات مربوط آن
اين که بوده غلط زمينه اين در تصميمگيرنده مديران اطالعات که

اطالعاتنمیتواندبهاخذتصميماتصحيحبيانجامد.
عقبتر  ٤٠ سال جاده يی بخش آسفالت در اين که بيان با خرم
به کشور در قبل سالهای کرد: آسفالتهايی که اظهار هستيم، دنيا از

به  حال حاضر در سن اين که عمر داشت ١٥ سال ميشد، برده کار
پنجسالکاهشيافته واينامرنشاندهندهآن استکهنمی خواهيم

استفاده کنيم.» دنيا دانش روز از
كارگزارن از يكي پيش چندي كه است يادآوري به الزم
و برنامهريزي واحد رئيس موضع  براتي در داوود نام به رژيم
پژوهش سازمان آتشنشانيو خدمات ايمنيتهران درگفت وگو

نخست رتبة داراي ما «كشور بود: گفته رژيم(ايرنا) خبرگزاري با
ايران تصادمهاي افزود: حجم براتي مهندس داوود . است تصادمها

متأسفانه  و است ۲۰ تا ۳۰ برابر كشورها از بسياري با مقايسه در
ميكند». طي را صعودي خود روند همچنان

و فرد زوج طرح اجرای در مورد ترابری و راه وزير سابق
در ها گونه پروژه «اجرای اين تهران گفت: خودروها را کردن
کردن صورت پاک بلکه نمیشود محسوب راهحل دنيای امروز

مسألهاست».
با  اروميه، در اخير مورد سانحة هوايي در مصاحبه اش در  خرم

گفت: درايران هوانوردی جامع طرح فقدان به اشاره
در و هستند پشتيبانی سيستم فاقد كشور هوايي «ناوگان
تعميراتموتورهایمسافربری نيزبا مشکالتعمدهروبهروهستيم
هواپيما فروشندة توسط شرکت خدمات پشتيبانی نشدن .....تأمين
استرس اين که مي شود پروازها در خلبان استرس افزايش باعث

است.» ضدايمنی خود

رژيم در  كارگزاران گستردة چپاول و فساد به اعتراف  وي با
دالری يک ميليارد بودن سهمية وجود دارا گفت: «با بخش اين
نيزخريدارینشدکهعلتاينامر فاينانسحتیيکفروندهواپيما

بود». شجاعت در مديريتها فقدان نيز
حديثهای و خريد هواپيماها حرف کرد: «پشت تصريح خرم
يک پورسانت برای  افراد  بسياری چون دارد  وجود  بسياری

ميکنند». تيز دندان نيز خريدها درصدی
برایپرواز بهآموزشخلبانها اشاره وزيرپيشينراهوترابریبا
درايران «اينگونهآموزشها افزود: بررویمدلهایمختلفهواپيما
خلبان برای پرواز گواهينامة صدور و نمیشود گرفته جدی خيلی
استانداردهایبينالمللیصورتنگرفتهواينگواهينامهها مطابقبا
اين در نبايد حالیکه در ميشود، ارائه خلبانان به اغماض با همراه

شود». اغماض سرسوزنی اندازه به موارد

پرپرشدن سالروز ٢٤دیماه
سال ١٣٨٣ در سفيالن دانشآموزان

از حتی نمیدهد شعلهها اجازه وارد شود. نمیتواند هيچ کس
اتاق حفاظ تا تيشه میآورند و اهالی پتک شد. وارد گوشهيی
آنقدر حفاظ اما دهند گرفتار را نجات بچههای و بشکنند را

نمی شود. کارگشا که رفته فرو سيمان در محکم
تمام چيز همه ساعت نيم از کمتر يعنی صبح يازده ساعت

سپردنی  جان باختند. جان اکنون دختر و پسر آموز ١٣ دانش شد.
است. سوخته کامًال بچه ها پای  و دست و صورت ناگوار.

آوردند. پديد را تلخی چسبيدهاند و فضای پاها چکمههابه
مرهمی هرگز که دست دادند. داغی را از پارهتنشان اهالی

بود. نخواهد و نيست آن بر
برخی شناسايی که بودند سوخته آتش در طوری بچهها

نبود. ممکن
که بودند نشده دفن گورستان  در روستا  بچههای هنوز

٩٠ درصد  دچار مصدوم معلم دانستند. مقصر را مدرسه معلم
برای رژيم مثل هميشه کرد.  فوت بعد ١٠روز و شد سوختگی
میگذارد. قربانيان عهدة به تقصيرها را تمام پاسخگويی از فرار

مردمدليراهوازدرروز عيدقربان تظاهراتضدحكومتيبرپا
درگير شدند. رژيم سركوبگر نيروهاي كردند وبا

تظاهركنندگانكهپسازنمازعيدقربانازمنطقةشلنگآباد
آزادي خواستار بودند،  كرده آغاز را خود  حركت اهواز
ويژه به مردم شدند. امسال عيدفطر اعتراضات دستگيرشدگان
در بودند، حركت شهر در سمت زندان به اهواز كه دلير جوانان
شعارهاييعليه سردمداران حكومتآخونديسردادند. مسيرخود
تظاهركنندگان به طرز وحشيانهيي به رژيم سركوبگر مأموران

دادند. شتم قرار و ضرب مورد را و آنان برده يورش
مي كردند، استفاده  اشكآور  گاز  از كه  مزدوران

ميزدند. كتك شدت به برقي باتونهاي با را تظاهركنندگان
شبكة تظاهرات اين انعكاس از وحشت در آخوندي رژيم

بود. كرده قطع را ويژه شبكه اينترنتي به اهواز شهر ارتباطي
گزارش خود از منابع نقل به العربيه چهارشنبهشب تلويزيون
داد:درگيريهاييدراهوازمركزاستانخوزستانبينتظاهركنندگان
اين درگيريها است. پيوسته بهوقوع ايران رژيم نيروهاي امنيتي و
زدند، به تظاهرات دست مردم هنگامي كه و عيد قربان ازنماز بعد
كه شدند كساني آزادي خواستار تظاهركنندگان گرفت. صورت

دستگير شده بودند. عيد فطر گذشته در
بودكهرسانههايرژيم   ابعادتظاهراتاهوازبهقدريگسترده
مجبوربه اعتراف بهآنشدند.خبرگزاري حكومتي مهرروز٢١دي
اهواز منطقه شلنگآباد به انتظامي نيروي از ورود پس داد: گزارش
تظاهركنندگاناقدام ودرخواستبرايپاياناينتجمعغيرقانوني،

نمودند. انتظامي درگيري با نيروي و سنگپراني به
استقالل  در ميدان تجمع با شهر اين دلير نيز جوانان درمهاباد
رژيم سركوبگر نيروهاي با و زدند تظاهرات به دست شهر اين

درگيرشدند.
بهمنظور مهاباد شهر جوانان جاري سهشنبه ٢٠ديماه روز  
كه مهابادي غيور جوان قادري شوانه خاطرة و ياد بزرگداشت
شهادت به رژيم جنايتكار مأموران دست به امسال ٢٩آبانماه در
از از برگشت پس شدند. جوانان وي حاضر مزار بود برسر رسيده
را قادري شوانه مهاباد تصوير شايگان باغ استقالل و ميدان در مزار
ضدشورش ويژه يگان دادند. شعار آخوندي رژيم عليه و برده باال
مهابادي جوانان اعتراضي به حركت اوجگيري اين از وحشت در
از تعداد زيادي نمود. هوايي تير شليك به اقدام برده و يورش
نيز شماري و گرفتند قرار وحشيانه شتم و ضرب مورد جوانان

دستگيرشدهاند.

تظاهراتدليرانة
مردمشهرهاياهواز

ومهاباد

فارس) حكومتي از خبرگزاري (برگرفته تهران خيابانهاي كنار در جوان بي پناه يك مرگ از گزارشي

هستيم عقبتر از دنيا سال ٤٠ جادهيي اسفالت دربخش رژيم: وترابري راه پيشين وزير

ايران در  پرورش آموزش و نظام که  است اين واقعيت 
انحصار تنها در همه نهادهايش چون مالها حاکميت تحت
را دانش آموزان و معلمان و مشکالت است  خاص عدهيی

نمیداند. خود مشکالت
دو پرورش و آموزش مديريت و توسعه معاون غندالی
کاربراتوری گفت: «حتی رژيم تلويزيون حادثه در از بعد روز
و آموزش که دارد نياز به اعتباری مدارس بخاريهای کردن

برنمی آيد». آن تأمين عهده از پرورش
بود. محروم  نيز حريق  اطفاي وسائل از  سفيالن مدرسه
اما را پوشاند. رژيم روزنامه های تيتر سفيالن روستای حادثة
مطبوعاتی و  تلويزيونی پوشش با را خود سعی تمام  رژيم
برگزيدة رئيس جمهور حادثه کرد. اين فراموشی جهت در
داغ را حادثة اين پيامی ارسال با رجوی مريم خانم مقاومت
داغديده خانواده های به پيشانی مالها دانست و بر ديگری ننگ
سفيالن معلمدلسوزودانشآموزان يادوخاطره گفت. تسليت

میداريم. گرامی پرپرشدنشان سالگرد در را

و يافتند حضور ابنبابويه در تختي جهانپهلوان مزار سر بر ، تهران در مجاهدين هواداران
داشتند. را گرامي او و جوانمردي قهرماني ياد

وي بر مزار شهر اشرف مجاهدين از جانب سالگرد شهادت جهانپهلوان تختي، دستهگلهايي را هواداران مجاهدين بهمناسبت
داشتند. گرامي را او كردند و ياد نثار ابنبابويه در

ميخورد: نوشته به چشم اين بود، شده داده قرار دستهگلها از يكي كارتي كه روي روي بر
سرفراز و پايدار شهر و ايران ملي آزاديبخش ارتش ورزشكاران طرف از باد، گرامي تختي پهلوان جهان شهادت سالگرد

اشرف.
از عكس زيبايي شده، نصب پهلوان تختي كنار آرامگاه جهان بر ديوار شهر اشرف طرف مجاهدين از كه در تراكتي همچنين

است. شده نوشته تختي يك مصاحبة آن قسمتي از در كه ميخورد بهچشم وي
فضلاهللا و كاشاني مانند خيانت و ارتجاع مظاهر واز ميكند هزينه تومان ميلياردها جماران دجال قبر براي كه آخوندي حكومت
و محقر تختي مزار خاطر همين به تالش ميكندو تختي جهانپهلوان چون چهرههايي وياد تخفيف نام براي ميكند، تجليل نوري

است. باقي مردم همچنان در قلب ويادش كه نامش است، هرچند مانده ساده

مزار جهانپهلوان تختي

مجاهدين درتهران هواداران توسط تختي جهان پهلوان گراميداشت ياد

طي مقاومت ملي شوراي زنان كميسيون
دختر يك اعدام حكم صدور اطالعيهيي،
محكوم را آخوندي  قضاييه  توسط  ١٨ساله
جان نجات المللي براي مجامع بين به و كرد

داد. فراخوان وي
رژيم جنايتكار قضائيه اعتماد، حكومتي روزنامه گزارش به
تجاوز كه قصد مردي قتل به اتهام را ١٨ساله دختر يك آخوندي

كرد. محكوم اعدام به داشت، را وي به
سه حمله مورد ١٧سالگي سن دارد در نام نازنين قرباني كه
را داشتند. برادرزاده اش و او به تجاوز قصد كه بود قرار گرفته مرد
را خود از قصد دفاع نازنين كه حالي در درگيري و جريان در
در دادگاه جلسه در رسد. او مي قتل متجاوزين به از يكي داشت،
برادرزاده ام خود و از دفاع براي فقط «من گفته بود، خود از دفاع
آن در نداشتم. را پسر آن كشتن قصد ولي شدهام. قتل مرتكب
ما داد به هيچكس چون بكنم. بايد كار چه نميدانستم لحظه
اظهارات نازنين بدون توجه به حال قضات جنايتكار، اين نرسيد». با
تأييد اظهارات نازنين را گفتههاي شاهدان كه مستندات پرونده و و
از مهاجمان ميشود اعدام محكوم كردند. گفته به را وي ميكرد،

بودهاند. كرج بسيج نفرات
شوراي ملي زنان كميسيون مسئول چيت ساز، خانم سروناز
جوان دختر اين اعدام حكم كردن محكوم ضمن ايران، مقاومت
بود، مبادرت كرده  برادرزادهاش و خود از مشروع دفاع  به  كه
از دفاع براي كه فردي رژيم، خود جزاي قوانين در «حتي گفت،
باشد... كه جرم يا ديگري ”عملي انجام دهد ناموس خود يا جان

بود“». نخواهد مجازات و تعقيب قابل
يك تنها نازنين دردناك «سرنوشت گفت: چيت ساز خانم
حاكميت در ايراني زنان حقوق به تجاوز مورد هزاران از نمونه
زنستيزآخوندها ميباشد».ويهمچنينفعاالنوسازمانهايمدافع
جنايتكارانه حكم كردن اين محكوم به حقوق بشر را و زنان حقوق

فراخواند. جوان دختر اين اعدام از جلوگيري براي تالش و
(١٨ ديماه ١٣٨٤) مقاومت ايران شوراي ملي كميسيون زنان

واحد شركت رانندگان اعتراضات ادامة
اتوبوسرانيتهران

واحد شركت رانندگان اعتراض كه است هفته دو از بيش
و اعتراضي حركات  به اقدام بار چندين تاكنون و دارد  ادامه

تجمعاتگوناگونكردهاند.
رانندگان  ماه دي چهارم  روز كه است يادآوري  به الزم
دستگيري به اعتراض در تهران و حومه اتوبوسراني واحد شركت
تعداديازرانندگانتوسط مأموران اطالعاترژيمآخونديدست
تجمعهاي تهران مختلف مناطق در و زده سراسري اعتصاب به

كردند پا بر اعتراضي
دبير ادامة بازداشت به اعتراض در شرکت واحد رانندگان
كرده، روشن را اتوبوسهاي خود واحد، چراغ شرکت سنديکاي
در هم چنين شدند.رانندگان وي سريعتر چه هر آزادي خواهان و
بههمينمنظورتراکتهاييبهشيشه هاياتوبوس بيشترمناطقتهران،

كردند. نصب خود
فراخوان الزمبهيادآوري استسازمانعفوبينالملل طييك

شركت واحد رانندگان سنديكاي رئيس آزادي خواستار فوري، 
اتوبوسراني تهرانشد.

ارسال نامهيي با نيز اروپا  و نقل حمل فدراسيون كارگران
با سنديكايكارگرانشركت واحداتوبوسراني همبستگيخودرا
اين شده اعضاي دستگير فوري آزادي خواهان كرد و اعالم تهران

شد. رژيم توسط سنديكا
با كارگري نيز اتحاديه هاي بينالمللي همزمان، كنفدراسيون
ارسالنا مهييبهسازمان بين الملليكار خواهاندخالتاين سازمان
واحد سنديكاي شركت اعضاي دستگيرشده آزادي اعضاي براي

اتوبوسرانيتهرانشد.

پارس گازي ميدان كارگران اعتراضي تجمع
جنوبي 

غذايي نامناسب وضعيت دليل به كارگران از تن  صدها
زدند اعتراض به دست

جنوبي، پارس گازي ميدان كارگران رسيده گزارشهاي به بنا
كارگران  كردند. برپا اعتراضي تجمع دي،  ٢٢ شب چهارشنبه
نامناسب وضعيت به اعتراض در بودند از٣٠٠نفر بيش كه معترض
محل در انتظامي تجمع، مأموران پي اين در كردند. تجمع غذايي
شوند. كارگران اعتراضي گسترش حركت از مانع تا يافته حضور
اينكارگران،پيشاز ايننيزچندينباربه خاطروضعيتنامطلوب

بودند. زده اعتراض به دست خود غذايي
الزمبهذكراستكهدرآبادان نيزتعداديازمستمريبگيران 
خود پرداخت حقوق تأخير در عملکرد بهزيستي و اعتراض به در

اعتراض كردند.

حكومت در  اعتياد بار فاجعه شيوع اثر  بر
اعتياد جان  خاطر ١٢ نفر به آخوندي، روزانه

ميدهند دست از را خود
شش  در نوشت: براساس آمار ٢٢ دي) (جمهوري رژيم روزنامة
به مواد  اعتياد اثر بر و ٢٩٩ مورد مرگ ٢ هزار امسال، نخست ماه
هيوالي آمار اين اساس بر است. شده گزارش كشور در مخدر

مي كشد. خود كام ميهن ما  را به مردم از نفر ١٢ روز هر اعتياد

تهران  معلم تربيت دانشگاه  دانشجويان  
در بسته مدار دوربينهاي نصب به نسبت

كردند اعتراض دانشگاه محيط
(ايسنا) ١٩ دي ٨٤ دانشجويان  رژيم خبرگزاري گزارش  طبق
بيانيهيي اعالم كردند:حراست تربيتمعلم تهرانباصدور دانشگاه
گرفتن تحتنظر و بيشتر محدوديتهاي اعمال راستاي در دانشگاه،
نصب به اقدام  دانشگاهيان،  ساير  و  دانشجويان روابط  و  رفتار
اقدام است. كرده دانشگاه در محيط متعددي بسته مدار دوربينهاي

ميباشد. دانشگاه از شأن دور به موهن و غيراخالقي، حراست
در ادامة بيانية تهران تربيت معلم دانشجويان معترض دانشگاه
هفته يي فرصت تعطيلِي يک از نوشتند: مسئولين دانشگاه، خود
امتحانات، نهايت براي مطالعه به بودندانشجويان مشغول کالسها و
دست عمل تحقيرآميزي به چنين بهطور شتابزده برده و را استفاده

زدهاند.

و جنايت سراسر حاكميت اثر در كه بيپناهي انسانهاي سرنوشت
جان خيابانها كنار در آخوندها ضدبشري رژيم غارت و سركوب
ميافتد، اتفاق و هر روز روز هر ما كه در ميهن سالهاست ميدهند،
خود سندي نمونهها اين از  از يكي فارس گزارش خبرگزاري
رژيم تحت مأموران كه كه هرچند ا ست، رژيم جنايت ديگر بر
و تنها انسان كردندكه تالش دانشجو يا خبرنگار و يا پليس عنوان
گزارش اين در است، بوده رژيم جنايتهاي معلول كه را بيپناهي
و اول مقصر نداند كيست كه ميهن ما اما در بدهند، جلوه مقصر

است؟ آخوندي رژيم فجايع اين آخر
بهاران در بوستان گذشته «شب (۹ آذر ۸۴) فارس خبرگزاري
گوشهيي در معتاد مردي جسد تهران شوش ميدان حوالي در واقع
اين پارك درحاليتوسط خبرنگار اينخبرگزاري پيدا شدكه از

بود. نمايان كوچكي كنار او خالي سرنگ
شد  مواجه با فردي پارك محوطة در حين جستجو خبرنگار  
فرو رفته عميقي خواب به نوراني چراغ يك زير اول در نگاه كه
وانمود چنين اين و داشت عجيبي طرز فرد بدن حالت است.
رفته خواب به ضعف از شدت كه كارتنخوابي است كه ميكرد
را عكاس توجه خبرنگار كه بود كافي عوامل اين مجموع است.

كند. جلب صحنه اين به
فكر مرده  ديدند را فرد اين ۴ نفري كه از هيچكدام اول نگاه در
رعايت با عكاس خاطر به همين متبادر نشد. ذهنشان به او بودن
وي از زاوياي مختلف به او از شدن  با نزديك كامل سكوت
گرفتند با تصميم دانشجويان دقايقي گذشتن با عكس گرفت.

وضعي  با كارتن خواب يك كه مسأله ۱۱۰ اين تلفن با تماس

اين با دهند. اما گزارش را دارد كمك به نياز در پارك نابسامان
و است بهزيستي به مربوط مسأله اين كه شدند مواجه اظهارات
كند. پيدا اضطراري حالت كه مي شود مربوط پليس به هنگامي

سال  كارتنخوابها جمعآوري منظور به كه ۱۳۷ هم شماره تلفن
اين تماس پاسخگوي بود، گرفته قرار مردم اختيار گذشته در

نبود.
حال كه در پليسي اتومبيل با ديدن  دانشجويان همين حال در
كردند خود جلب به افسر را توجه دادن دست با تكان بود گذر
مسأله را توضيح بود اتومبيل سوار هنوز كه حالي براي او در و
سر پشت روشن خاموش شدن و حركت آهسته اتومبيل دادند.
داخل سرباز و افسر ترديد نشان از كه عقب ترمز چراغهاي هم

رسيد. به پايان خودرو كامل توقف با داشت سرانجام اتومبيل
پرسيد دانشجويان ديدن مرد خوابيده از انتظامي با نيروي سروان
دور از او سرباز با ديدن اما نه؟ يا است ميدانند او زنده آيا كه
و سروان، مرده است» «جناب گفت: خود به افسر مافوق خطاب

گفت كه شبي۷ تا ۸ مورد فوت توسط  فارس خطاب به خبرنگار
آن را معتادان  حدود ۸۰ درصد كه ميشود ۱۶ گزارش كالنتري
گزارش  لحاظ از ميدهند. تشكيل كارتن خوابها را و۲۰ درصد

دارد. را درجة الف منطقه اين كالنتري تلفات معتادين
خالي دهند، سرنگ جسد را تكان داشتند با پا كه قصد مأمورين
پيدا بود، شده گذاشته كوچكي پالستيك در را كه وي شده
مسأله با ماجرا شاهدان برخورد طرز بعد به لحظه اين كردند.از
ناهنجار در واقعه بروز اين از كه همه اين عليرغم عوض شد.
اظهار تاسف بود، افتاده معتاد فرد براي كه تلخي اتفاق جامعه و

كه ميدانستند خود او را حادثه اين مقصر اصلي ولي ميكردند
است. آورده روي دردزا دواي اين  به مشكالت از فرار براي 
شاهدان اتومبيل پليس اظهارات شدن بدل رد و طي همين در
احتمال واسطه به كه و جسد حاضر شد حادثه محل در ديگري
افسر توسط دستان بود، نخورده دست توسط ماموران آلودگي

آمد. در طاقباز حالت به حادثه محل به جديدالورود
زدند حدس شده رو و پشت معتاد شكم ديدن با حاضر ماموران
از را جانش خود زير شكم به هوا تزريق سرنگ دليل به او كه
فكر «حال» چيزي جز به تزريق هنگام احتماًال و باشد دست داده
او وقت از مرگ شايد هيچ كه و به خانواده زجركشيدهيي نكرده

است. فكر نكرده يقينًا نيز نميكنند پيدا اطالعي
جيبهايفردمعتادكهمرديجوانباموهاينسبتًاسفيد بود،توسط
خالي كيفي او راست جيب سمت كه در شد بازرسي پليس افسر
پيدا داشت. با سيگار وجود يك پاكت چپش جيب سمت در و
برق مانند ذهن حاضران از فكر اين شده سيگار خالي پاكت شدن
پديده اعتياد انتهاي ابتدا و لحظه در يك كه توانستهاند گذشت
هم جسدش حتي بود كه ناتوان آنقدر معتاد جوان  ببينند. را

برانگيزاند. ديگران در را ترحم احساس نميتوانست
بازگشتازمحلحادثهكهديدن جسد سكوت دانشجوياندرراه
كه براي «اس.ام.اسي» پيام قرائت با بود برده فرو بهت را معتاد آنها
كه ميداند در اين «سيگار با شد: بود، شكسته آنها آمده يكي از
مي سوزد.» دوستان تو با آخر تا اما ميشود لگد تو زير پاي آخر
كار بزنند تلخي كه لبخند اين جز جمالت اين در پاسخ به نيز وي

ديگرينتوانستندانجامدهند.
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آخونديالف رژيم حيات لحظات واپسين در و روزها ين
العالج، بحرانهاي از خود نجات براي خميني رژيم پسماندگان
و مصرف شده بار صد چند ولو ترفندي و هرتوطئه به دست
اين در كنند. خود اضافه ننگين عمر و حيات به دمي شايد ميزنند تا باشد، سوخته
از است ايران بر حاكم مالهاي به وابسته ارگان كه الشاهد مطالبي در هفته نامة راستا
كفاره هركدامشان ديدن چهرة و يا نام حتي بابردن اطالعات (كه وزارت مأموران
«حورا نام به مأموران آن از كه يكي خواندم. ازآنجايي ميدانم) واجب برخودم را
آشناييش نحوة از وارونهزدن نعل و واقعيت قلب با آخوندها سنت طبق شالچي»

نيز  مرا اسم و در سال ۱۳۶۸ گفته سازمان به تا پيوستنش  ۱۳۵۸ سال در سازمان با
و نكات عزيزم هموطنان اطالع جهت ميخواستم بود برده نفر همراهش بهعنوان

كنم: رابطه مطرح اين را در حقايقي
انكار شديم. جاي بزرگ مذهبي حال عين ودر سياسي يك خانوادة در ما -
زندگي نشيبهاي و فراز در تمامي تني و برادرهاي خواهر مانند درست كه ندارد

يكروز  چطور كه دارم ياد به خوبي به ۱۳۶۰ را سال روزهاي بوديم. هم با نيز
زندانهاي در سالها كه خالهام شوهر و شالچي) (مادر خاله منزل به خميني پاسداران
و دادند. قرار شديدترين شكنجه ها زير دستگير و را برده، آنها يورش بوده نيز شاه
سازمان از ساليان هوادار و سياسي فعال يك بهعنوان ۷۰سالهام را كه مادربزرگ يا
قرارداده بازجويي تحت اوين در شخصًا الجوردي جالد شده بود، شناخته قبل
جز و پاسخي بگو؟» اسمت را احمد فرزند كبري توانائيان فرد ميگفت: «خانم و
وفاميلش اسم محل در و زندان در اوراق نهايتًا تا اينكه نمي كرده «ندارم» دريافت

نميشود. پاك ذهنم از هرگز ندارد». – «كبري شد ثبت
از خميني پاسداران يك روز در طي بار چندين  بعضًا كه روزهايي يا آن
پيدا چيزي كه  يكبار  هست يادم ميآوردند، هجوم خانهمان به  ديوار  و در
به حتي محله در آن شناختهشدگيمان بهدليل نميتوانستند چون  نكردهبودند،
سرانجام بكنند، را دغل ديگري و دروغ هر يا مخدر و مواد كشف ادعاي دروغ
ما خانة جلوي كه مقابل جمعيتي در بودند، آورده خود كه با را نيم سوختهيي قرآن
داده نشان دجالگري با كردهاند پيدا ما منزل از گويا اينكه نشانة به بودند شده جمع

و... مي زنند». آتش قرآن خانه هايشان در منافقين «ببينيد مي گفتند: و
آشنايان دوستان و منزل خانه از به خانه ديگر زندگي موج دستگيريها از بعد
همراه هم ما كه بود در حالي اين و شد شروع اطراف تهران خرابههاي تا گرفته

ميخريديم. جان به را نيز و.... سرما سوز و شدائد تحمل اين بايد بزرگترهايمان
 ۱۲ در درگيري توانائيانفرد محمد  مجاهدم قهرمان و دايي ايام همين  در
شهادتش  از قبل  روز چند رسيد شهادت به سرفرازانه   ۱۳۶۱ سال ارديبهشت
ماست پاك «اين خون گفت: مادرم جواب در كه ميآورم به ياد را صحنهيي
هم و بعد دارد...» بر قدم آگاهتر ما) به (اشاره آينده نسل تا شود بايد ريخته كه
نشد حاضر واينكه مجاهد نشرية فروش بهخاطر فقط آنهم مريم خالهام شهادت

لحظه يي بردارد... خود روي از مجاهد را نام
در نظام را آن مشابه يا و بهگونهيي عين حتمًا كه هر ايراني است مواردي اينها
را آن جزئيات فرصتهاي ديگر در دارد جا كه چشيده است آخوندي منحوس

برسانيم. خلقمان به ثبت مقاومت پرشكوه برگي از تاريخ بهعنوان
بزرگ چرا كه مي خورديم غصه فقط ما كم، سن دليل به ايام آن هرحال به

بگيريم... را اسيران ورنج شهدا خون انتقام بتوانيم تا نيستيم

فلك گـاو پـاچه ايـن از كمخـور
شدي خر شيطان چـو خـوردي شيـر

بهعنوان  آزاديبخش ارتش باشكوه رژة فيلم ديدن سال۱۳۷۱ با در اين كه تا
سخنرانيهاي شنيدن و ديدن هم با بعد و ايران و مردم جوانان همة اميد نقطة تنها
با ديگر طرف از و و سالن ارلزكورت لندن ازطرفي دورتمند در مريم خواهر
شيراز و اراك مردم قهرمانانة از قيامهاي بعد جامعه سركوب و خفقان فضاي ديدن
- مهندسي برق كه آن موقع دانشجوي رشتة در حالي اسالمشهر و... و و مشهد
اجتماعي و شغلي اقتصادي، از اعم مشكلي هيچ هم شخصًا الكترونيك بودم و
كه مبارزه گرفتم انتخابي راه در گذاشتن قدم براي را نداشتم تصميم خودم و...
بود...ابتدا خواهد چيز همه از بودم، ديده كه هرآنچه مانند آن بهاي ميدانستم
مشغول تهران در مقاومت نيروي يك بهعنوان داشتم سازمان با كه تماسهايي با
اتفاق حسب بر كه شالچي» «حورا ايام همين در شدم. تبليغي فعاليتهاي انجام به
انجام و اصرار خودش متقاضي فعاليت با ، بود با سازمان مطلع شده من ارتباط از
داده بود خانواده تشكيل و كرده ازدواج كه بود مدتي چون ولي شد، برخي كارها
بود كه اولين ميكردم. چون طبيعي مخالفت فعاليتش هرگونه كار يا اساسًا من با
فداي به نياز ديكتاتوري تاريخ مهيبترين با رودررو يعني مبارزة راه اين در قدم
اينكه تا است.... و فرزند مال، همسر جان، من كمترين آن نظر به كه دارد حداكثر

و.... دارد را همسرش از طالق قصد شدم مطلع (مادرش) خاله ام طريق از
به عنوان يك با ما نيز او كه برادر بزرگترم اينكه تا ادامه داشت اين پروسه

پيوست. آزاديبخش ارتش به ۱۳۷۴ پائيز در ميكرد فعاليت مقاومت هستة
شدم  دستگير قرار محل يك رفتن لو اثر در خرداد ۱۳۷۵ من بعد در  مدتي
را با كودني و حماقت بازجو و شكنجه گران كه خودشان ولي خوشبختانه به دليل
شوم آنها متوجه اول لحظة همان از توانستم ميكردند صدا مهندس و القاب دكتر
التزام قيد به هفته بعد از دو لذا ندارند. من ارتباطات و رد و اقدامات از مدركي هيچ
وضعيت در مورد آزاد شدم تا موقت بهطور وثيقه و ميليون تومان پول نقد يك و
ارتش آزاديبخش به پيوستنش و خروج از كسي مادرم و من كه بهجز برادرم
سازمان با را ارتباطم آزاديم از بعد من كه بالفاصله كنند. اطالعي نداشت تحقيق
منطقة به با قاچاقچي و غيرقانوني بهصورت ميخواستم بودم ابتدا كرده قرار بر
كه «حورا شالچي» ايام همين بروم ولي چون در آزاديبخش نزد ارتش و مرزي
براي من همراه كرد بود، درخواست رسانده پايان را به قانونيش طالق تمام مراحل
خودش اقدامات و اصرار با را خودم كه نيز من و بيايد آزاديبخش ارتش به پيوستن
پاسپورت گرفتن چك براي محملي اقدام مي ديدم، با شده انجام عمل يك در
سال مهر در نهايتًا و بگيرم شدم پاسپورت موفق كه كردم خروج قانوني ريل و

بغداد  عراق، وارد اردن طريق از بعد و سوريه به ابتدا شديم، خارج ايران ۱۳۷۵ از

دبيركل قابيليان! و در لباس محقق وجنايت دار قتل ميراث

مجتبي شادباش

شديم. مجاهدين قرارگاههاي و
مراسم و طي و مختلف قرارگاههاي در همچنين و پذيرش دورة در تمام

ميديديم  را همديگر ما ۱۳۷۹ داشتيم سال پائيز سال تا آن از جمعي كه نشستهاي
و اينكه جامعه زنان فالكتبار وضعيت از برافروختگي با چه ديدار هر در او و
گرفتاريهاي و يا مسائل و بوده شوهرش دست به كتك خوردن زني شاهد خودش
و آوردن براي خودش اصرارهاي و تالش با نهايتًا هم ميگفت، ديگر اجتماعي
و و ربيعه امينه خودش ديگر خواهران و زينب كوچكترم كردن خواهر وصل
در كمين اروميه در منطقة مأموريتها همين از يكي در تا اينكه كرد... سعيده اقدام

شد. دستگير و افتاده اطالعات وزارت مأموران
فروردين۱۳۸۰ بود  مسلمين در وليامر اقتدار موشكباران زير اولين بار براي
رژيم تلويزيون در درهم شكسته ازجمله «حورا شالچي» اسير تعدادي شنيدم كه
آشاميدن خون را با خود خائنانة حيات خفيف و و بهاي نفسكشيدن و ظاهر شده
مي پردازند، ضدبشر و آخوندهاي دستهاي جنايتكاران پاككردن و خلق مجاهد
چشمم جلو  از داشتيم كه خاطرات  و صحنهها همه  آن تمام لحظه يك  در

گذشت...
راه تفاوت از آه

تكيهگاه   زيك آهن  دو پاره
شاه آيينة ستور و دگر نعل يكي

ديگر آن، بين خون دريا هفت راه و دو انتخاب ميان يك خيانت، تا شرافت از
بود... پاياني شروع يك اين شد تمام

طرفهاي  با رژيم و بند زد حاصل بمبارانهاي مهيب و زير سنگر در ديگر  بار
و سراپا ندامت منحوس صداي ميگرفت صورت مالها خدمت در كه خارجيش
ورود با هم و بعد شنيدم.... رژيم نجات راديو از را اطالعات وزارت مأمور اين
وزارت مأموران همين توسط راهي شده با كاروان كه خانوادهايي از دسته آن
و شكنجه اين ارگان از جنايتكارانه تري و جديدتر ابعاد شهر اشرف به اطالعات

مي شنيدم... و ميديدم را مجاهدين خانواده هاي رواني و روحي فشار
وزارتيش برادران به قول  اطالعات كه وزارت مأمور اين ادامه، در حاال و
از ذره يي اين كه بدون كرده «رژيم» نجات گروه تأسيس وقف را زندگيش
راستي آخر كه كند اشاره جايي در  ويا بياورد  بهياد  را گذشتهاش واقعيتهاي
آوردهاند در عراق ارگانهاي از را سرش روزها اين و... شد؟ چي و بود؟ كي
از شاهدي و گواه بهعنوان را او رژيم به وابسته الشاهد هفتهنامة در بهطوريكه
در سازمان  ويرانگرانة نقش يا و مجاهدين سازمان درون در حقوقبشر نقض 

مي كنم اعالم «من ميگويد: اينگونه را هدفش نيز او و ميكنند! معرفي عراق
كه چيزي بايستي عراق دولت و... بشوند سازمان اين وارد نبايد ايراني جوانان كه
اين اخراج براي حكمي بايستي در بياورد... اجرا به را است آمده اساسي قانون در
حرفهاي اين نبود به جاي بهتر صادر بكند». آيا عراق از خاك تروريستي سازمان
من بريدهام، آقاجان بگويي: آخوندي به صراحت و خيمهشببازيهاي كليشهيي
براي اصرار اينهمه خودت مگر آخر شدهام. وزارت اطالعات مأمور خائن و
هميشه و نداشتي سازمان به مجاهدم خواهران همين جوانان، كردن وصل و آوردن
سازمان مجاهدين مردم بدبختيهاي و مصيبتها اين درد دواي تنها نميگفتي كه
بر باليي چه يا و داده شده تو به اوين» «دانشگاه آموزشي در چه حاال است».
ياوهسرايي و مي بافي دگرگون شده مهمالت اينچنين مسخ و كه آورده اند سرتو

گفت: قول مولوي به بايد كه كردهاند چيزخورت اگر هم ميكني؟
شدي شيطان خوردي خر گاو فلك            شير چو اين پاچه از خور كم

و آخوند يونسي حاجآقا استراتژي توليدي و كاردستي اين جاي ديگر در
ترك كردي؟ را سازمان چرا شد پرسيده كه ديگري سؤال به پاسخ اژهاي در
شستشوي را جوانان ميكنند تالش جماعت وي رجوي و «فهميدم كه ميگويد:
كه گرفتم تصميم همين بكنند براي تلقين آنها غيرملي به نظرات و بدهند مغزي

بروم!! بلژيك به
كه وادارد خنده به نيز را عزيزم هموطنان شما مضحك حرف اين شايد
آن پس چرا هست و يا بوده غيرملي نظرات تلقين اگر آنجا ربطي دارد؟ چه
اصول و آرمان سر بر استوار اين حد پايدار و آزادي تا رزمآور و مجاهد هزاران
و ايران اميرخيز به وطن خاك مجاورت در را اشرف شهر و ايستادهاند خود
ميكنند و حراست حفظ جانشان چون آن از و كرده تبديل تسخيرناپذير  دژ
داشته؟ بلژيك را خاص بهطور آنهم و اروپا سوي به پرتابي تو درحالي كه براي

«نزديكانم آنجا  ميگويد: وقتي ميشود باز جديدتري ابعاد ادامه  البته در
هم بلژيك يك سفر كه (گويا برنگردم اگر كه بود كرده تهديد بودند، سازمان مرا
كه كردم شكايت هم پليس بلژيك به خواهند برد، به بغداد و دزديده مرا رفته!!)
ميدانم من كه آنجا تا راستش .... باشند» نداشته كاري من با گفت سازمان به
اقوام از يكي بهعنوان و دادم) شرح برايتان ابتدا در كه پروسهيي آن به توجه (با

كه: مي گويم را بازگوكنم، نسبت داشتنم كراهت دارم واقعًا كه نزديكش
نداريم. و بلژيك نداشته در آشنايي يا و خويشي قوم و هيچ ما اوًال:

موضوع اين آيا كه كرد سؤال اطالعات وزارت مأمور  اين از بايد ثانيًا:
قول خودت به كه نزديكاني همان وزارتيات برادران بعدي سناريوي بلژيك 
اگر دادند نيست؟ و مورد استقبال هم قرار وطن تو را خاك بدو ورودت به در
چنته در آنچه هر ميگويم: همپالكيهايش بقية و مأمور اين به بود خواهد يا هست
از بكنيد، هم باز به كارگرفتهايد، ساليان طي اين در مقاومت اين عليه داشتهايد
رژيمتان از انجمن نجات پيادههايتان و سواره با راست، چپ و آسمان، از و زمين
را و... بيشترش درشتتان و ريز مأموران همة و خارجكشوري اش تا شعبة داخل در
يا بكوبيد سنگ به را سرتان توطئهها اين همة بهجاي بايد كه بدانيد ولي بكنيد هم

بكوبيم. ما اين كه يا بكوبيد خودتان
ضدبشري رژيم همراه به كه روزي  نيست دور نباشيد،  نگران زياد البته
كوهمردان ارتش و شيرزنان همين دست  نيز به را خود سرنگوني و خميني مرگ

آزاديبخش ببينيد.

هاديجاهدنيا سوسن قبادي

قباديم سوسن خلق مجاهد ن
. هستم اشرف درشهر ٢٢ساله

وقتي هستم. كرمانشاه اهل من
مجاهد بهنام ١٦سالهام برادر سالم بود چهار

اين  ٦٥ توسط در سال قبادي شهيد جمشيد
آزادي فقط او رسيد. بهشهادت پليد رژيم
دفاع در و ميخواست را خلقش رهايي و
پيمان بر سر جان مردم ستمديدهاش ازحق
مسير اين چنين و نهاد  خلق  و خدا با خود

داد. نشان خواهرانم و من به را رهايي
گوشت و با را مضاعف ستم از نزديك
كرد دردمند و بهويژه زنان مردم، در پوستم
ستم حد مقابل اين در بارها كرده ام، و حس
كرد و بودن از زن و نااميد شده سركوب و

مي شدم. متنفر بودنم ايراني وحتي بودن
حتي  ميديدم درجامعه كه  واقعيتهايي
سخت بسيار  برايم تصورش يا و گفتن 
و همسايه زنان و دختران وضعيت است.
نميكنم. فراموش هرگز را همكالسيهايم
رهايي و اين دجاالن براي مبارزه عليه من
كه مضاعفي ستم نكبتبار و سياه دنياي از
شهر اشرف و به بود، شده بر آنان تحميل

آوردم. پناه مجاهدين آغوش
شدم  مجاهدين مناسبات وارد وقتي  
اتفاقًا داشتم. كشيدن نفس و رهايي احساس
مترصد نبودم مسلمان من و بود رمضان ماه
چيزي روزه و نماز مورد در كسي كه بودم
حتي فشار، موضع از نه نه؟ يا ميگويد من به
بود اما عجيب خواندن. نماز تشويق به فقط
نگفت و باره چيزي اين من در به كه كسي
در اختيار را ... امكانات صنفي و اتفاقًا تمام
همه آن  از من گذاشتند. دوستانم و  من
انساني احساس واالي ارزشهاي و رسيدگي
چقدر روزهدار به ما كردم كه خواهران شرم

ميكردند. رسيدگي
شد گفته ما  به  فقط هم  قدر  درشب
ميتوانيم خواستيم اگر و است برنامه كه
قدرداني الزم ديدم براي من كنيم. شركت
كنم. شركت در آن مراسم آنها زحمات از
گرفتم تصميم خودم برخوردها اين ديدن با
بگيرم، را روزه رمضان آخر ماه روز ده كه

باشم. بلد نماز اينكه بدون
خاطر به  اسالم دين و قرآن از من
فجايعي داشتم. دافعه بسيار رذل آخوندهاي
حاكميت تحت جامعة در تحت نام اسالم كه
مناسبات در اما بودم. ديده آخوندها
زمين مدتي بهخوبي تفاوت بعد از مجاهدين
فهميدم را متضاد كامًال اسالم دو آسماِن تا
مكرر درخواستهاي با كامل آگاهي در و
كردم مجاهدم خواهران به كه اصراري و
افتخار مي كنم و اكنون گرفتم. را ياد نماز
از را بودنم ايراني حتي و قرآن و كه اسالم
رجوي گرفتهام وخوشحالم و نام مجاهدين
نحوست از كه ميكنم  شكر  را خدا و

ماندهام. دينفروش بهدور آخوندهاي
درون در من بودن  كرد مورد  در اما
يك آن، از  بيرون و مجاهدين مناسبات 
كه بود اين آنهم داشت. وجود تفاوت
زير در كه دوستانم و من براي ويژه بهطور
مانده بوديم جنايتكار بيسواد اين رژيم يوغ
ميگذاشتند انرژي بود، كم سوادمان يا و
احساس همرزمانمان ديگر كنار در مبادا كه
را ما وضعيت هم اينجا در كنيم. كمبود

را ميكردند. حالمان و رعايت كرده درك
رابطه تنظيم ما با عجيبي حوصلة و صبر با و
و صبر چنين خودم در  من مي كردند.
گرم محبت با واقعًا و بودم نديده را توانايي
يكدل ديگران همرنگ و را با خودشان؛ ما

ميكردند.
برايم شد داده من  به  كه  مسئوليتهايي
و برق فني امور اكنون چون عجيب است.
شده سپرده من به اشرف درشهر قرارگاهي
حتي تصوري از درگذشته است .چيزي كه
تكنسين سطح يك در اكنون نداشتم.  آن
هستم. مسئوليتم انجام درحال برق خوب
مانند كارهايي عادي، جامعة در درحالي كه
مردان با به مهندسي مربوط برق وكارهاي
زن مجاهدين در اما است باال تحصيالت
من مانع كمسوادي و  بودن، كرد بودن،

نشد.
رزمندة  بهعنوان كه ميكنم افتخار  من
كه مسئوليتي هر در آزاديبخش، ارتش
ميدانم زيرا بدهم. انجام را كارم باشد الزم
به لحظه لحظه دردمند، و اسير تاريخ خلقي
اين ميشود، حقانيت اشرف ساخته شهر در
دجال و گداز آخوندهاي درسوز را حرف
رهايي روز  باشدكه  فهميد.  ميشود خوب 
مردم براي خودمختاري و اسيرم خلق براي
شوراي اساسنامة  طبق  كردستان،  دردمند 
فرا مقاومت اين رهبري تحت مقاومت ملي

رسد.
سنندج در زبوني كه (خودفروختگان 
برايعوامفريبيگردآمدهبودنداينحقيقت
كرد جوانان كه كنند پنهان  نميتوانند را
آرزوهاي و آمال به مجاهدين سازمان در
و هر مجاهد يافتهاند دست ديرينة يك خلق
را خود ايراني و ملي شرف احياي كردي،
ناشي تحقير دردهاي و بازيافته سازمان در

است). يافته التيام جامعه از
سقوط آخوندها رژيم رو به بهراستي كه
و خس اين به كه است مفلوك چقدر
را خائنان اين .و مي زند چنگ خاشاكها
به زدن ناروا تهمت براي مي گيرد گواه
ميدانم كرد  يك عنوان به البته مجاهدين. 
متنفر هستند. از اين رژيم مردم كردستان كه
آشنايي با مجاهدين رابطه و كساني كه حتي
باوركننداين رژيمو خائنان ندارند، هرچيز را
نميكنند. تكليف باور را وزارت پيوسته به
جور و ظلم ٢٧سال از بعد كردستان مردم
است. روشن رذل آخوندهاي طرف از ستم
در مضحك خيمهشببازيهاي اين برگزاري
سرزمين را اين در شما ننگ خطة كردستان،
شما گذشتة جنايتهاي انبوه بر و نميكند پاك
از كرد، و جوان پير و مرد و هر زن ميافزايد.
دارد. خويش روان و جان بر زخمي شما ستم
سرتان بر به زودي خورده فرو خشمهاي اين

فرود خواهد آمد.
كسي ميگويم: مجاهد يك بهعنوان
پاي هرگز مي شكند را  جالله سوگند  كه
حال به و خوشا نميماند. هم  ديگري عهد
در سرفرازاني و  پايداران كه  ايران مردم
عليه خود مبارزات تاريخ در و اشرف شهر
تاريخ دارند. ضدبشر  و دجال  رژيم اين
گواهي مجاهدين حقانيت و مظلوميت به
خلق مردم و در نزد آن وقت خائنان ميدهد و

سرافكنده خواهند شد. كرد روسياه و

بندچ و زد يک در پيش سال هار
و ايران رژيم بين نفرتانگيز
اتحادية کشورهای از تعدادي
اتحاديه، وقت اين دورهيی بهويژه رئيس اروپا
را که مجاهدين سازمان پرافتخار و نام پاک
و مراکز  عليه خود عمليات هزاران تمام در 
رژيم سرکوب و جنايت مهره های و مقامات
بود، نداده قرار را هدف بيگناهی انسان هيج
وزارت در مشابه ليست از کپی برداری يک در

داد. قرار خود ليست در آمريکا خارجة
اين از حالی بود که يک ماه قبل در اين
جلسة در يک اروپا اتحادية نامگذاری توسط
که دانمارک در تروريستی سازمانهای بررسی

نامسازمان وزيرخارجةآن نيزحضورداشت و
خارجة وزير که میکنند وارد هم را مجاهدين

دانمارکمخالفتميكندو...
بود آن بعد از يک ماه ناگهان درست اما
ميليارد يورويی اعالم نيم و با معاملة هفت که
آن در هم مجاهدين سازمان نام که میکنند
وزير و همان است گرفته کذايی قرار ليست
اين و گرفت قرار سؤال مورد هم باز خارجه
گوشزد او به پيشش ماه يک موضع با تناقض
او هم برای ميلياردی  بوی يوروهای اما شد. 
فراموشی اروپا  در همقطارانش ساير  چون

نمیآمد. يادش و بود آورده
و تظاهرات  صدها سال  چهار اين در 
با همراه اعتراضی آکسيون  و گردهمايی
اين عليه اروپايی پارلمانتر هزاران حمايت
اما است. گرفته  انجام  آشکار  بیعدالتی 

سوی در يعنی سو اين در که آنچه متأسفانه
بوده حيا و شرم نمیشده يافت اروپا اتحادية

پول معاملهاش کردهاند. با که
خود در در رذالت تا آن جا اين کشورها
در رفتند که پيش رژيم با مماشات همکاری و
يکقرارداددرسالگذشتهبهنامپيمانپاريس
در مجاهدين نام باقيماندن قول رژيم به علنًا
هستهيی همکاری ازای در را تروريستی ليست
به هيچ رژيم اين که آنجايی از اما رژيم دادند.
پيمان آن نيست، و نبوده وفادار پيمانی و عهد
پيش است.در سال شده خارج از دور عمًال
صحه اين بیعدالتی بر پارلمان نروژ اکثريت
در بارة تا خواست خود دولت از گذاشت و

اينليستتجديدنظرکند.
در بلژيک سنای تمامی گذشته ماه در
ناجوانمردانه برچسب اين عليه دادرسی يک

خواست دولت خود از يک مصوبه بهصورت
اتحادية ليست تروريستی را از مجاهدين نام تا
امروز دولت نروژ موضع اما اروپا خارج کند.
چرخيدناوضاع درجهتخروج تماموکمال
تروريستی ليستهای از مجاهدين سازمان نام
بايد در دولتها که دارد اين از نشان اين است و
خم کنند ايران سر مردم و مقابل ارادة مقاومت

بگيرند. را پس کردة خود غلط و
يکی انگليس در پارلمانی جلسة يک در
مجسمة قرار داشتن به اشاره با نمايندگان  از
چرچيلدرخارجمجلسکهبافاشيسمهيتلری
مسلمًا گفت که نداشت و مماشات سازش سر
بيرون که در مجسمة استراو نخواهد بود اين

گرفت! خواهد قرار مجلس
و مقاومت برای  برچسب اين  زدودن
خونها چه و داشت سنگينی بهای ما مردم

از بيش شد، پاي آن ريخته به چه رنجها و
قرارگاههای بار بمباران بيست و يکصد از
زمان در شب يک در آزاديبخش ارتش
ژوئن هفدة ننگين کودتای تا عراق جنگ
برگزيدة رئيسجمهور حرمت حريم که
بسياری تا و نورديد  هم در را  ما مقاومت
سربه برای آخوندها پنبهدانهيی خوابهای
با خود دموکراتيک آلترناتيو کردن نيست
مقاومت تروريستی به همين برچسب بهانة
و درشت ديگر ريز توطئة تا هزاران ايران و
کهباهمينبهانه انجامگرفت وهمچنانادامه

دارد.
رؤيای و میرود پيش به سوم حل راه اما
ملی دولت برای استقرار يک ايرانيان را کهن
ظهور سال به منصه پس از يکصد مردمی و

خواهدرساند.

تروريستي ليست سرنوشت مبهم و نروژ موضع
عليقاسمي

درگردابر امروز كه آخوندي ژيم
مردم قهر خشم و ترس از وحشتناك
در ارتش آن مجاهد فرزندان ايران و
هرمالقات در  و نداشته  خواب  آزاديبخش 
به مجاهدين  از امان طلب در را خشم خود
گرفته كشور رئيس و عالم و آدم همه درگاه
بلند پروردة دست چندم دست مزدوران تا
نداشته خداي كه ميرسد نظر به است. نموده
كه شده چه نيست معلوم و كرده فراموش را
بهقول و نگذاشته مميزهيي هيچ رابطه اين در
بهقول خود حاكميت بقاي براي معروف
معرض در نيز آبروي نداشته را خميني خود
بهاي به و داده قرار و.... مالقات معامله و هر
زدن رنگ به ادامة آن در مي فروشد و اندكي

دست نيز خود اطالعات وزارت پادوهاي 
جواد چون رذالتپيشگاني و است يازيده
خراسان استان خطة  در كه را  هاشمينژاد
عنوان با است روشن مردم بر او جنايت سوابق
خانوادههاي دبيركل هاشمينژاد شهيد «فرزند
است. رسانده مصرف (هابيليان)» به شده ترور
پدر....». از نشان ندارد كو «پسر آنكه از غافل
وزارت فعاليتها، همين رديف در
چنگ خاشاك و  خس هر به  اطالعات
و بريده مزدوران بهكارگيري از مي زند؛
كردن رنگ تا گرفته درهمشكسته زندانيان
شهيد «فرزند عنوان رسمي تحت مزدوران

از۳۰  بعد در را خود امتحان كه هاشمينژاد»
شكار فرزندان  تيمهاي شركت در ۶۰ با خرداد
به تجاوز تا خالص تير زدن شركت در و مردم

پس دادهاند. و... شكنجه و شالق و زندانيان
دكتر، عناوين با كردن گم رد براي حال

هم يكي اين و پروفسور محقق، مهندس،
لباس گرگ در و... چونان و محقق دبيركل
ادامة براي اين طريق كه از مي خواهند ميش
حاكميتذلتباروننگينخودچندصباحيبه
مد و ظاهرًا پارة خود پرداخته لباس پاره رفوي
امروز اينكه از غافل نمايند. عوامپسند و روز
بعد از۲۷سالحاكمت ننگينآنان ديگركوس
و احمقانه باز و است شده عالمگير رسواييشان
و پيشوند با خيلي ناشيانه  است كه خندهآور
خود نسب و و اصل براي نشان كه پسوندي
بهقول و داده لو  را خود زود ميدهند،  ارائه
را احمق ما دشمنان كه شكر را معروف خدا
جنايت و پروندة قتل روي خيلي سريع و آفريد
به بي نياز  را خواننده و مي كنند خود كليك
بهقول چون ميكنند، متعدد منابع به مراجعه

خودشه!! خودش معروف
متعجب حماقت اين از مقداري ابتدا البته
بزنند؟ گول ميخواهند را كسي چه كه شدم
خطة در  شريفم همشهريان كشور؟ داخل 
كه بابت اين از  ديگر؟ جاي يا  و خراسان؟
گول و داخل از آخوندي اطالعات وزارت 
هست وكمتركسي گشته نااميد مردم زدن
كارمند و زحمتكش از و بزرگ و ازكوچك
را رژيم ترفندهاي كه اين ديگر قشر هر . . و.
نباشد، آشنا سوابق اين مزدوران به يا و نشناسد
پخته كسي چه كه نان براي فهميدم زود ولي
و نشان اين كه ميكنند فكر شايد است! شده
مماشان سياست حسابهاي طرف براي القاب
آنچه باشد. داشته خريدار خارجه در آنان
بازي به اين روزگارپرنيرنگ رژيم، ميمانددر
يكي اين ولي است، عراق مردم شعور گرفتن

نيست. ابلهانه مانور اين بازي ميدان ديگر هم

وجنايت! قتل ميراثدار
اين توجيهكنندة نيز ديگر فرض يك
كه بابت اين از باشد، شايد مي تواند حماقت
فرصت هاشمينژاد سيدجواد آقاي سال و سن
نباشد جنايتكارشان پدر جنايات بر شهادت
مشهدي همشهريان قهرمان به آنجا كه تا واال
جنايتكار پدر ميدانندكه همه برميگردد،
ايشان بهخشمانتقاممردمزحمتكشهمان ديار
شاهد نزديك از كه كساني توسط قضا از و

جنايتهايش رسيد. سزاي به بودند جنايات او
را پدر عنوان جوجه اين كه حال راستي
كه به بهتر باشد شايد يدك مي كشد، حداقل

كند، مگر مصرف را نان روز نرخ به مثال پدر
جمع در از زندان آزادي از كه بعد نبود او هم

 ۵۷ و قيام تظاهرات برپايي در زمان كه آن ما
جزء ميكرديم، سؤال و ميكرديم اجتماع
پشت يك زمان كه ميكرد افتخاراتش مطرح
بدين و است ميگذارده نماز مجاهدين سر

ميكرد. آبرو كسب خود براي ترتيب
در روز نرخ  به  باز  كه  بود  او  هم و

نزديك  در دبيرستاني در سال۵۹ هنگاميكه
جلسة فرهنگيان براي عشرتآباد چهارراه
آزاد عنوان بحث تحت براي چماقداري بسيج
ميگذاشت،درپاسخبهسؤالشهدايقهرماني
علي متشكر حسيني همچون رحمان رزاقي و
او آيت كودتاي حسن موضوع رابطه با در كه
دست اشارت با بودند، قرارداده سؤال مورد را
آنان و گزمه هايش جواب را با چماق داده به

و  كرده دستگير ۱۰۰ نفره در همان جلسة را
خون  درمهر۶۰  نيز بعد و افكندند زندان به
وكيلآباد زندان در گزمه ها همان توسط آنان
نبود همان مگر يا شد. ريخته زمين بر مشهد
اين فرزندان اعدام نهايي حكم و تأييد در كه
مجاهد شهيد قاسم مهريزيزاده را بوم مرز و
از بعد بود، قيام دوران فعال دانشجويان از كه
از كميته، قبل در بسيار شكنجة دستگيري و
بردند هاشمينژاد نزد دادن توبه براي اعدام
ابريشمچي سر «يك روز ما هم پشت بود گفته
يا و توبه يا كرديم توبه حال و ميخوانديم نماز
را قهرمان قاسم روز آن فرداي در كه اعدام»
دهها و فاكت مگر... اين رساندند و شهادت به
درونماية بر  گواه بهترين خود ديگر  فاكت
الباقي نيست؟ كثيفپدرجنايتكارهاشمينژاد
به مورد مردم رژيم اين سرنگوني در نيز را

خواهند داد. مورد گواهي
ميراث كه دارد ضرورت چه ديگر پس
دبيركل و محقق  كلمات  پوشش  در  را پدر
خون به آغشته دستهاي و كرده ...پنهان و
در مشاركت از و خراسان رشيد فرزندان
و دختران اعدام شركت در و شكار تيمهاي
پدر همان ميراث ادامة مردم مشهدكه پسران
قسم القاب كذايي اين با و شست  را هست
ارگان هيچ در كه خورد عباس حضرت

سركوب وجنايت مشاركت نداشته و...
هموطن هزاران  بيدار چشمان با  آخر
خراساني و زبان گوياو شاهدان دهها و صدهاو
مخوف اماكن دهليزهاي از كه هزاران زنداني

امنحزب چماقدارانمشهدكهپدرش دبيركل
چه هستند، گواه قضايا بر و كرده عبور بود، آن

خورد؟ خواهيد قسم چگونه و ميكنيد
از مشتي عنوان به بنده را فوق نمونههاي
كه بابت گفتم اين بودم، از كه شاهدش خروار
را نتواند پدر اين جنايات پسر سال سن و شايد
ولي عمد گريز ميزند، يا به دهد و گواهي كه
و عنوان در كه پدرش هست ميراثدار اگر
وزارت پادويي  و خود سايت متون و  كالم
كه است، بهتر است گفته اطالعات همين را
به ميداشت و پاس را پدر سلطنت مؤروثي
حزب يا دبيركلي و اطالعات وزارت مزدوري
ننگي ترتيب و بدين افتخار ميكرد چماقداران

ميزد. رقم خودش براي را جاودانگي
است اين اين جوجه آخوند به حرف ولي
پساستوبرايفردايشبهتراستكه كههوا
مثل آن روز حداقل چسبيده و را محكم كاله
پشت نمازگزاردن در از زندان پدرش در كه

قيام۵۷  ايام در و يا افتخار ميكرد سرمجاهدين
بر سياستنانبهنرخ روزخوردنهيچ بنا باز كه
براي بلكه هيچ، نميزد مجاهدين عليه حرفي
آن موقع از جوانان ما براي كسب وجهه خود
هم دبيركل اين و... ميكرد تعريف مجاهدين
اطالع جايي كه تا كند. نگاه خود و بر دور به
سالهاي مجاهد در هزار از دارم، بيش مشخص

قريب  و رسيده شهادت به مشهد و۶۱ در ۶۰
شهر  اين سال۶۷ در عام قتل در نيز شهيد ۱۵۰
هزاران خانواده و صدها شهادت رسيده اند. به
فرساي درد طاقت از شب و هر روز هر كه
و درگوشه و ندارند روز و شب شما جنايات
جنايات شما از خراسان روستاهاي و كنار شهر
و خود سرنگوني نياز و نماز در هستند و عاصي
را شهر اشرف مجاهدين از ياري دادخواهي و

آرزو ميكنند و...
خود عاقبت كه در فكر است بهتر پس
رژيم آنچه كه خداوند در سرنوشت باشيد.
كه است داده قرار  خامنهاي سفياني  واليت
است عبارت قرآني اين نيست،  انشاءاهللا دور
اي منقلب ينقلبون» و سيعلم الذين ظلموا كه «و
كه به كردند ظلم كه آنان بدانند كه زود است
سرنوشتي (چه بازميگردند بازگشتگاهي چه

شعرا ء-۲۲۷“ سوره – است) انتظارآنان در
سرنوشت از و كرده توبه ميتواني پس
براي شايد بگيري،كه عبرت خود پيشينيان

باشد. فردايتمفيد فايده

پيروز از كاريكاتور

گواهي مجاهدين حقانيت و مظلوميت به تاريخ
پدرش مي دهدوخائنانسرافكندهخواهندشد مشهدكه حزب چماقداران امن مخوف اماكن از دهليزهاي كه زنداني هزاران و صدها و دهها و شاهدان گويا زبان خراساني و هزاران هموطن بيدار چشمان  با

خورد خواهيد قسم چگونه و ميكنيد چه هستند، گواه قضايا بر و كرده عبور بود، آن دبيركل
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(١٣) تروريست بنيـادگرايي با مـرزهاي اسـالم

دورانكهـن
ساساني) پايان دوران پيشداديان تا (از

(١٢)                                                      

تاريخايـرانزمين 

آشـكار رويارويـي پنـهان، اشغال

شگفت نشانههاي از يكي
براي مرحله و دوره «آخرالزمان»بودن
درايران پيش چندماه آخوندها، رژيم
را احمدي نژاد پاسدار كه كرد بروز
«دموكراسي جمهور رئيس عنوان به
بيرون رإي صندوقهاي  از  وحياني»
يك به بازهم تازهتر نشانة كشيدند.
به باز و در عراق ديگر، اما انتخابات
همانهايي كه در تهران بر سر قدرتند،
انتخابات كه شگفتا ميشود. مربوط
رژيم سران براي نتيجهاش، و عراق
خيلي عراق،  همسايگي در ايران 
تا براي مينمايد تعيينكنندهتر مهمتر و
مردمي كه همان عراق!  مردم خود
مقدرات است قريب سهسال  تاكنون
باجدادن دستخوش آيندهشان و
يك از استمالت درگلماندة سياست
ديكتاتوري نام به  ضدتاريخي  نيروي
ايران بر حاكم آخوندهاي تروريستي

است. شده
تهران  بر حاكم  آخوندهاي   
قبضهكردن براي تزوير، و تقلب با
را بزرگي سهم  عراق، در  حاكميت
با و دادهاند بهثبت خود عوامل بهنام
اوج انحصارطلبي، و از تمام وقاحت
قدرت، در دستباال حفظ  براي
«تفاهم» و «مذاكره» پيشگام را خود
اين اما ميكنند. وانمود  «ائتالف» و
«توافق» و «مذاكره» پيشنهادات قبيل
جز طينتي آنها، سوي از «ائـتالف» و
نيروهاي از  گروكشي و باجخواهي 

ندارد. عراق مردم و سياسي
سر بر رژيم سياسي مانورهاي
باشد چه  هر عراق انتخابات نتايج 
تاكتيكي و  رويكرد  و  رنگ  هر و
خود بهدربردن براي آخوندها كه
اتخاذ آن در تقلباتشان عقوبت از
مقاومت صحت ارزيابي بازهم كنند،
روي سرفصلي اهميت مورد در ايران
بارز را احمدينژاد پاسدار كارآمدن
رجوي مريم رئيسجمهور كه ميكند
با آخوندها جنگ رژيم «اعالم آن را

ناميدند. عراق» مردم و ايران مردم
رژيم اين دخالتهاي ماهوي عنصر
آشكار اعتراف عراق در انتخابات در
كشور رژيم وزير آخوند پورمحمدي
نتايج دربارة كه پيداست بهروشني
گفت: عراق انتخابات اخير ساختگي
گواهي تاريخي بزرگ پديدة «اين
حضرت فرمايشات تحقق بر است
از قدس راه اينكه بر مبني امام

كربالست»(١).
رژيم  تالش حدت و شدت 
اهميت گوياي عراق، در آخوندها
است ژئوپليتيكي بيجانشين  نقش و
رژيم بقاي معادلة  در  عراق كه
عاجل مسألة ميكند. ايفا آخوندها
آخوند بهقول مآال آخوندها كه رژيم
رياست جمهوري مسألة جنتي«كم كم
داره نخست وزيري، باالخره مسألة و
اونجا اسالميدر ثابت حكومت يك
ميشه»(٢)، پايه ريزي  و ميشه برقرار 
امشب همين الزاما كه نيست اين
عراق در ديگر رژيم«اسالمي» يك
ميخواهند بلكه بيايد، كار سر بر
ظاهر به دولت يك  استقرار با
دست آن در  عواملشان  كه  ائتالفي 
پوستيني هر با باشد، داشته را باال
قبضه كردن با ميكنند، تنش بر كه
زخم بي درمان بر در عراق حاكميت
و بگذارند مرهم «بيآيندگي»شان
«خانة خودشان براي را همسايه كشور

ميدانند. آخرت»
مقامهاي كه  هم  جا هر
عراق در همگنانشان و رسميرژيم
اعالم طوررسميچيزي به نتوانند،
ميدانند، تمام دنيا آن كه بهرغم كنند،
بررسي براي بينالمللي  ناظران  هيأت
پايان تا و آمده به عراق  انتخابات
هيچ نتيجهيي نظرش، اعالم و بررسيها
پادوهاي به شده اگر ندارد، رسميت
كه ميسپارند خود دست چندم
شده كه هم خبرنگار! بهعنوان حتي
انتخابات نهايي «نتايج بگويند: ازجمله
از طرف ديگر روز چهار است قرار 
اعالم عراق انتخابات عالي كميسارياي
تعداد نشاندهندة نتايج اين البته بشود.
فهرست هر براي پارلماني كرسيهاي
رژيم تلويزيون بود»(خبرنگار نخواهد

.(٨٤ ١٦ديماه خامنه- به نام بغداد در
قرار كه آرايي تعداد اول
در آخوندها  را بشود  اعالم است
نتايجي بعد و ميگذارند. جيبشان
كرسيهاي تعداد «نشان دهندة  كه
نخواهد فهرست هر  براي  پارلماني
جز كنند! آيا اعالم ميخواهند را بود»
باجخواهيو گروكشيو رودستزدن
هدف بينالمللي ناظران هيأت به

دارند؟ ديگري
آب به  را خود آخوندها چرا 
جانب از  دائما و مي زنند آتش  و
«كميسارياي مستقل» را كه آن چيزي
ميگيرند موضع مينامند، انتخابات
چرا ميكنند؟ منتشر ارقام و اعداد و
اين حيات  تاريخ در اولينبار براي 

«مستقل» شدهاند كه افرادي پيدا رژيم
و اسالمي» جمهوري به و «غيروابسته
ميشوند، عراق» وانمود فعلي «دولت
رهنمود شگفتآوري طرز به اما
و جمهوري و كيهان  سرمقالههاي 
از كمتر در را تهران چاپ رسالت
به يا ميكنند رله بغداد در چندساعت

درميآورند؟ اجرا
واقعيتهاي بازتاب همه اينها
سياسي صحنة در  كه  است  تازهيي
و وجود گذاشته عرصة قدم به عراق،
سخت كرده تا به كار را براي آخوندها
خالف بر اين بار وسيلهيي بياويزند. هر
صحنة كه اخير ٣ سال سرفصلهاي ساير
واقعي هماوردي از عراق سياسي
مقابل در كشور اين سياسي نيروهاي
همة تقريبا بوده، خالي رژيم ايادي
سياسي گرايشهاي و نيروها و احزاب
ابعاد و آمدند  ميدان به كشور  اين
انتخابات به نسبت هم مردمي، شركت
هر با مقايسه و هم در كشور اين پيشين
كم كشورها ساير در ديگري انتخابات
ميزان ركوردهاي شمار  در و سابقه
مقابلهيي همان مردميبود. مشاركت
چنتة تا را بر آن داشت آخوندها كه
دموكراتيك رويارويي در خود خالي
ازسالحهايمتناظرخاصخودشان، را
از جنايت، و دغلكاري انواع همة يعني
و تزوير تقلب تا گرفته و ارعاب ترور

كنند. پر

بازيافته! حقيقت
مقابل  در كه سياسي جبهة  
سرنوشت مسألة  و تضاد جديترين 
آخوندها رژيم دخالتهاي يعني عراق
نيروهاي از كشور  اين انتخابات  در
بهتنهايي گرفته شكل متفاوتي بسيار
مهميدر تحول و  دستاورد  گوياي
تجمع است. عراق  سياسي  صحنة
كه ناهمگوني سياسي نيروهاي
متصور برايشان  وحدتي آن از  پيش
اردوي در  قبًال آنها  از  بعضي و نبود
گواه داشتند، جاي رژيم متحدان
عملكرد خصمانة ماهيت كه است
عراق در عواملشان و آخوندها رژيم
سياسي اين نيروهاي عمدة براي بخش

شده است. كشور آشكار
ديگر پس اين از كه امري
كمبودهاي و نارساييها برخي ميتواند
فقدان از عراق، سياسي صحنة
كمبودهاي تا دموكراتيك نهادهاي
به ويژه را سياسي نيروهاي تجربي
و آخوندها  رژيم  با هماوردي  در 
قوام و پر كند رفته ترفندهايشان، رفته

دوام بخشد. و
و همگنان كه به خصوص
قريب مدت طي رژيم،  متحدان
در انتخابات اين از قبل تا كه ٨ماهي
داشتند، دست باال را موقت حاكميت
در و  دادند پس روشني آزمايشهاي
اين كردند ايفا  كه نقشي  مجموع

داشت كه: حسن را
بر  كه نمودند آشكار  اوًال:
رژيم يك دولت طرفدار سركارآمدن
ثبات به سود تنها نه  عراق در  ايران،
كشور نيست امنيتي در اين سياسي و
مي كند بدتر هرلحظه را اوضاع بلكه
مرزهاي از را فزاينده بحران صدور و
ساير به و ميبرد فراتر هم عراق

تسري ميدهد. نيز كشورهاي منطقه
سياسي نيروهاي رويارويي ثانيًا:
انتخابات در ايران رژيم با عراق ملي
با مقابله در آن پيامدهاي و اخير
آخوندها، نجوميايادي تقلبات
ديگري استراتژيك-سياسي  واقعيت 
تأثير و نقش همانا كه كرد عيان را
در آخوندها رژيم سياسي مخرب

عراق است.
يك  كه بدون اين حقيقت  فهم
و ايران رژيم  با جدي رويارويي 
پيش سياستي عراق، هيچ در عواملش
جدي اجتماعي موج هيچ و نميرود
نميشود، ايجاد عراق مردم ميان در
دموكراتيك تجربة و دستاورد
ملي نيروهاي براي برگشتناپذيري

مي شود. محسوب عراق
آخوندهااز٣ماهپيشاز انتخابات،
به را سازمانيافته ترورهاي از سلسلهيي
كردند. عراق اجرا عواملشان در دست
كانديداها عليه تروريستي جنايتهاي
شب تا رقيبشان، دستاندركاران  و
و يافت ادامه هم انتخابات اجراي
را خود جدي رقيبان توانستند جا هر
هر نمودند و قتل به تهديد يا كشتند 
نيافتند، توفيق  فيزيكي حذف  به جا
و تطميع تهديد با را ناظران انتخاباتي
تا خريدند يا كرده خارج دور از
غيرقابل انتخاباتي  تقلب بزرگترين 
كه برسانند سرانجام  به  را تصوري
آن توصيف در پورمحمدي آخوند
از قدس «فتح شعار تفسير بهعنوان
«منظور بگويد: خميني كربال»ي طريق
نه دستزدن به اقدامات نظاميو ايشان
و توان بر تكيه بلكه غيردموكراتيك
دموكراتيك اقدامات و انسانها اراده
خالف بر چرا راستي بود»(٣). 
مشغول بي وقفه ٨سال ايشان»!، «منظور
«اقداماتغيردموكراتيك»درمرزهاي

آخوند حتي حاال  و بودند عراق
بستگان مورد در كه پورمحمدي
«اقدامات اهل هم  خودش نزديك
مفسر و غيرنظامي» نبود، دموكراتيك

عراق ميشود؟(٤) دموكراسي در
در رأيگيري پايان لحظة از
رژيم خبري  رسانههاي عراق، 
در عواملشان و ايران در آخوندي
نتايج حول رواني جنگ عراق،
كه كردند. اركستري را آغاز انتخابات
مينوازد، آشكارا را جنگ رواني اين
و تهران در آخوندي رژيم توسط
حرفهاي ميشود. رهبري مطبوعاتش
جمهوري و كيهان سرمقاله هاي
در بعد چندساعت اسالميبهفاصله 
آن يا اين از زبان عراق، اما هاي رسانه
مي شوند. تكرار خبري رسانه و مقام
تبريك خودشان به آشكارا آخوندها
«هزينههاي زيادي» و رفسنجاني گفتند
بودند كرده انتخابات  اين  براي كه
اين در پيروزي از  و آورد  ياد به را

نمود. سرمايهگذاري ابراز سرمستي
ميدانستند خوب  آخوندها
تقلب جز  راهي انتخابات در  كه
تشكيل تا  بعدي مانورهاي براي  و
جز سرمايهيي هم عراق آيندة دولت
ندارند. نتيجة تقلباتشان با بازيكردن
دزد»، آي  دزد «آي مصداق به  لذا
سايرين تنها نه كه كردند وانمود چنين
دنيا بايد بلكه نياوردهاند، رأيي هيچ
عراق در كه باشد چهارچشمي مواظب
تقلب عواملشان آخوندها و عليه كسي
كسي مبادا كه ميدهند هشدار نكند!!
از عراق عالي انتخابات كميسارياي به
رأيگيريها نتيجة زودرس اعالم بابت
حقبهجانب چنان بياورد! فشار
«گوبلز» در مقابلشان مينمايند كه اگر
حرجي او بر كند، قداست دعوي

نيست.
زودرس  اعالم حقيقي تنها جنبة
و اعداد و عراق انتخابات آراي
كه بود اين روشني به ارقامش
نياز چهچيزي به ميدانستند آخوندها
تقلب هم نيازشان همان  براي دارند.
را صندوقهاي آماده از پيش و كرده
عددهايي همان بودند و كرده درست
مانورهاي براي كه نمودند اعالم هم را

نياز داشتند. به آن بعدي
به  كه ميدادند هشدار ازيكسو  
انتخابات در پيروز طرف اصطالح
اكتفا غنائم» «جمع آوري به نبايد
خود را عوامل ديگر سوي از كند و
پرهيز «واگرا» حركت گونه هر از
با «همگرايي» به اكيدًا و مي دادند

اپوزيسيون بهطورخاص و رقيبان
كه هم همانها مينمودند. سني تشويق
هم و بودند انتخاباتي رقيب اصليترين
اصلي دشمن انتخابات، اين از پيش تا
شماري و مي شدند شمرده آخوندها
رژيم پاسداران را كانديداهايشان از
تمام در و رساندند  قتل به  عراق در
در رژيم عوامل گذشته، نيم و دوسال
سياسي قانوني و كمر بهحذف  عراق
و سياسي صحنة  از  آنها  فيزيكي  و

بودند. بسته عراق اجتماعي
انتخابات، اجراي روز فرداي از
الف و  تقلبي آمارهاي انتشار هدف 
و كيهان سرمقاله هاي از گزافهايشان و
نمازجمعههاي تا رسالت و جمهوري
مطبوعات شهرستانها و قم و و تهران
آشكارا برهمزدن عراق، اقماريشان در
جامعة در موجود عيني و واقعي تعادل
دروغين آمارهاي جاانداختن و عراق
از جلوگيري كه بود ساختگي و
ملي- ائتالف يك رسيدن بهقدرت
همان دارد. مدنظر را دموكراتيك
حاضر عينيترين در شرايط كه چيزي
نفوذ از جلوگيري امكان و فرصت
شمار به عراق در آخوندها رژيم

ميرود.

پنهان اشغال
كه بهخصوص جديترين عاملي
شد باعث  اخير انتخابات از بعد 
عراق جامعة در موجود شكافهاي
كه بود اين  شود، بسته بهسرعت 
اصلي جريانهاي و عراق مردم
را ايران رژيم  كشور، اين  سياسي
سمتگيري مانع  جديترين  بهعنوان 
مقابل در عراق  جامعة دموكراتيك 
شعار آن عليه آشكارا و يافتند خود
اخراج، ايران اخراج، «ايران كه دادند

آزاد». عراق آزاد، عراق
جامعة  در گسترده مخالفتهاي  
مداخالتش و رژيم تقلبات با عراق
نيروهاي انتخابات، همچنين طيف در
در رژيم كه را عراق جامعة شيعة
عنوان زير گذشته  دوسالونيم 
با بود، كرده محصور «بيتالشيعه»
مشخصي چندپارگيهاي و انشعابها
از متحدان برخي است. روبهرو كرده
«مرام»(٥) جبهه به آشكارا رژيم سابق
پيوستندوبرخيديگرهمچونترجيح
همپيمان به عنوان نامشان ميدهند
در آخوندها رژيم عوامل تقلبات
عوامل اتحادشان با ثبت نشود، عراق،
ناپايدار شده و شكننده رژيم بهشدت

است.    بقيه در صفحة١٣

بنيـادگرايي تروريست با اسـالم مـرزهاي
قسمت١٢، اين نوشته، پيشين قسمت در بنيادگرايي...» و اسالم بحث «مرزهاي

با جنايات تروريسم  آن و مرزهاي جداساز مسلحانة مشروع مبارزة بهويژگيهاي
عام بهطور عمل و آنها، در تعريف در اختالف قدرتها بهرغم كه موضوعي رسيد.

جمله  است. از متكي جهاني سوابق و اسناد بهبرخي و بوده بشري جامعة مقبول
برابر فاشيسم  مقاومت فرانسه و ديگران در متحدة آمريكا و اياالت اساسي قانون
آن ميشوند. در شمرده معاصر تاريخ افتخارات از جملگي كه غيره هيتلري و
از: عبارتند بحث مورد جداساز مرزهاي كه، كرديم يادآوري بهاختصار قسمت

سوم،  مشروع. عمليات شرايط دوم، مبارزة مسلحانه. در مشروعيت هدف يكم،
پايبندي به چهارم، و آنان. به تعدي هرگونه منع بيطرف و و حقوق مردم امنيت

يعني  مرزها، اين از دوتا قسمت١٢ به گنجايش دشمن حقيقي. در با اصولي مبارزة
بهشرح اينك و پرداختيم. مسلحانه» عمل مشروعيت «شرايط و هدف» «مشروعيت

و چهارم ميپردازيم: سوم موارد

بيگناهان امنيت
و گزند  هرگونه از اجتناب همانا «تروريسم»، جنايات با جدي مرز يك 
بهصحنه كشيده شده پايشان اگر حتي كه است عناصري و بهبيگناهان آسيب

ميدان  از بيرون به و شده حفاظت توان تمام بايد با لذا و دشمن نيستند نيروي باشد،
هرگز  نامشروع روشهاي مبارزة مشروع، يك در زيرا شوند. هدايت درگيري
و عادي روشهاي گروگانگيري افراد نخواهند شد. بهاينترتيب، شمرده مجاز
توجيهي مشروعيت بهانه و به هر هواپيماها و... مسافران امنيت و با جان بازي
مردم به انتحاري حمالت براي برخي كه توجيه اين از جمله داشت. نخواهد
ديگري سالح به جان، نثار «اينان جز و ميگويند: ميكنند علم عادي اماكن و
را توجيه نامشروع سالح و تاكتيك كه نداشتن سالح، ندارند». چرا دسترسي
ديني عناوين و متون سوءاستفاده از افشاي به زمينه، هنگاميكه اين در نميكند.

كرد. خواهيم مطالعه متون اسالميرا از مشروحي مطالب برسيم،

اصولي بهمبارزة پايبندي
مشروعيت روش مسلحانه «آغاز آورديم كه:  قسمت١٢، سابق، نوشتة در
بنبست به  و مسالمتآميز، سياسي روشهاي همة كه هنگامياست در درست

نقطة اضطراري و ناگزير،  بهچنان رسيدن از پيش بدين معني كه باشند. رسيده»
حقيقي  دشمن با حتي سالح با مواجهه مسالمتآميز، روشهاي «بنبست» نقطة
«مبارزة مشروع»  برابر در به احتمال كه موانعي و مخالفان روي، اين از نيست. مجاز
قرار مشروع مبارزان سالح آماج نبايد نبوده و يكي حقيقي دشمن با قرار بگيرند،
دادن بهاي به و مخالفان، موانع اين با نيروها درگيرشدن اين، بلكه تنها نه و بگيرند.

مي شود. تمام حقيقي دشمن به كمكرساني و فرصت
دستيابي بهدنبال تنها كه آنجا از اسالمي تروريست، بنيادگرايي و خميني رژيم
مردم حتي از و مخالف از دشمن جداسازي به هرگز هستند، «قدرت مطلقه» به
عمده بهطور و جوانان پاكترين خميني، كه است چنين نميانديشند. عادي
هزارهزار «منافق» مارك زدن با باشند، شده جرميمرتكب آنكه بدون را مسلمان
مسلماني هر «تكفير» به نيز ديگر وي در نقاط مشابه جريانهاي و ميرسانيد قتل به

مي دهند. داده و قتل حكم باشد، ناسازگار اينان شهوت قدرت پرستي با كه
حاكميت  يا و بيگانه تجاوز برابر در مسئوالنه اصولي و ليكن، در يك مبارزة
و است. و اصلي حقيقي به دشمن محدود جدي بهطور دشمن دايرة نامشروع،
دشمن تجاوز و ستم تحت خود كه نميشود مخالفاني مخالفترين شامل هرگز

هستند. اصلي
آينده به آن در كه منابع ديني و متون به لحاظ موضوع اين جدا از بحث

اپورتونيستهاي  مقابل در ايران خلق تجربة مجاهدين از كه درسي رسيد، خواهيم
اصول مبارزة  به پايبندي اين عالي از يك نمونة مانده، برجاي تاريخ خائن براي
به مجاهدين سازمان اسالم از گويا كه «اپورتونيستها» اين تجربه، است. در مشروع

به خود ايدئولوژي تحميل براي بودند، داده ايدئولوژي تغيير لنينيسم ماركسيسم
در پيش مجرمانهيي را و غيراخالقي شيوههاي مجاهدين، سازمان اعضاي عموم
سرشناس مجاهد چندين زده و پرشقاوتي قتلهاي به دست  كه آنجا تا گرفتند
برابر در سوزاندند.  جنايت آثار زدودن براي آنان از برخي جسد و  كشته را
بود كه پذيرفته هركسي براي ماركسيسم، عنوان تحت وحشيانه اين تروريسم

اما  است. عادالنة مجاهدين قتلها حق اين عامالن و آمران مجازات -دست كم-
كه دادند آموزش داشته و اعالم بودند، شاه زنداني كه خلق مجاهدين رهبري
در و نموده ديكتاتوري متوجه همچنان را خويش رزم و مبارزاتي تمامي توان بايد
جريان اين افشاي و يادشده جنايات محكومكردن به اپورتونيستها تروريسم برابر

مبارزة مشروع،  يك به اصول خيرهكننده پايبندي اين با و اكتفا كنند. انحرافي
مجازات معاف كردند. از قاتالن خويش را

جنايتكاران رهبري تا تروريسم جنايات از
قسمت در بهاختصار كه را مشروع با مبارزة مرزهايش و تشريح «تروريسم»
اينجاي در بابت اين از رسانيديم، بهاتمام قسمت اين در و كرده ١٢شروع
بنيادگرايي منطق در كنوني تروريسم جايگاه كه داشت ضرورت بحث

روشن  است، خميني وصيتنامة معروف آن مدون سند يك كه اسالميتروريست
در حكومتي سرنگوني ٥٧نظام بنيادگرايي، رؤيايي و پروژة اصلي آري، باشد.
معني به خود كه است، اسالميواحد» «دولت ايجاد اسالمي بههدف كشورهاي
رويآوري بنيادگرايان كه اين يعني جهاني است. هولناك يك جنگ برافروختن
گاميدر است، جريان در سراسر جهان در بسيار وحشيانه كه كنوني «تروريسم» به
آن كه خميني اين تروريسم جايگاه كه معني بدين اصلي است. آن پروژه راستاي
جهاني آن جنگ براي اوليه» «خرج ميناميد، در حد دندان» و با چنگ «جنگ را

بود.  خواهند مسلمانان و بيگناهان عمدة قربانيانش الجرم، كه است هولناك
يا «نسلي «رهبري» ظهور و بروز بگيرد، صورت بايد كه تحولي اين ميان، در

جهاني  جنگ مرحلة آن تا «تروريسم بنيادگرايي» را است كه رهبران» تروريسم از
كه  جرياني چارچوب تشكيالت و در پيداست كه كنند. اداره بايد بحث، مورد
قرار خواهند رأس در كساني چگونه باشد، تروريسم مأموريتش و مهمترين كار
بهضرب دهشتگستري كه عمليات به اقدام يعني چارچوب، اين در گرفت. 

فرماندهان  خونريزترين تنها آورند. اين چنگ را به زمامداري ارعاب، خونريزي و
را دروني با يكديگر حتي رقابتهاي و صعود ميكنند باالتر به كه بود خواهند

براي جامعة  اينان چرا كه كنند. تكليف تعيين ارعاب و خونريزي با بايد هم 
راهحل دموكراتيك براي ارزشي كمترين اسالمي»، اجراي «احكام و مسلمانان

درون  در اگر ميدانند. پس مطلقه» «قدرت تصاحب در را راهحل و نيستند قايل
كنار بگذارند، بهفرض را ارعاب، يعني قتل و همين، جز خود و جريان تشكيالت
بهعبارت نگذاشته اند. باقي خود در پيشپاي شدن ريزتر و انشعاب جز سرنوشتي
ديانت از بيشتر هرچه خويش تحوالت در جنايتكار، بنيادگراي ديگر، تروريسم
توليد را ممكن رهبريهاي پليدترين تنها سرانجام، و شد خواهد دورتر اخالق و
چه است تا اجتناب ناپذير خودشان درون در اين خواهد ساخت. و مسلط كرده

جامعه. زمامداري به رسد

خميني بنيادگرايي عقبنشينيهاي
بايد  رهبري كه بود مدعي –دستكم- و ميخواست خميني كه ميدانيم
هم عمليه رسالههاي در –چنانكه يعني باشد. الشرايط» جامع «فقيه بهدست
كه بهمرتبتي از تقوي رسيده باشد كه مرتكب يك «مجتهد» كامل مينويسند-
متدين مردم تقليد» «مرجع و پيشوا الجرم كسي كه نشود. و گناه شرعي جرم
يك وجود با وي، رژيم در كه بود خميني تزوير يا پندار همين بر بود. خواهد

بايد از  كه دستگاهي خميني، براي شخص يعني رأس، الشرايط» در جامع «فقيه
اطالعات، قانون وزارت باشد، يعني جهان تروريسم در گسترش اصلي محورهاي

باشد. «مجتهد» كه شود سپرده وزيري بهدست دستگاه بايد اين كه وضع كردند
در سياسي» زندانيان  عام  «قتل اجراي  بهخاطر خميني خود عمل،  در اما
شده اعالم و قانوني  رسمًا كه را خود جانشين» «فقيه تا شد ناگزير  سال٦٨،
بهواقع از شرط و تقليد» «مرجع شرط از رژيم براي آيندة دست بدهد و بود، از
و «اميد امام كه لقب رسميمزبور، جانشين كه چرا «مجتهد» عقبنشيني كند.

صورت آرامتر «قتلعام» اين كه داشت درخواست تنها بودند، داده بهوي امت»
مصلحت بود كه به عنوان اين درخواستي شوند، و از آن مستثني زنان و بگيرد
و جنايت ممانعت از نكوهش و بهعنوان نه و بود ناصحانه مطرح كرده رژيم خود

بود.  غيرقانوني خميني، شرع دادگاههاي بلخ»، «دادگاه موازين با حتي قتلهايي كه
برخوردار آن خميني از قدرت، چنانكه اوج حتي در بنيادگرايي جنايتكار، آري،
جنايت، و قتل در محدودي براي سبككردن ساده التماسي و درخواست بود،
نيست. اغماض و تحمل قابل باشد، برخاسته مخالفت به عام» «قتل اصل با بيآنكه
جنايت و درخواستي در قتل تخفيف اين دريافت كه اگر و خميني بهدرستي
دادگاههاي خودش در بهكساني كه نسبت و بپذيرد را قربانيان مظلومترين عليه
وجود نداشت، براي تجويز قتلشان بهانهاي و هيچ محكوم شده مدتي زندان به
را مطلقه» «قدرت سد و را گشوده بيشتر ماليمتهاي راه دهد، نشان ماليمت اندكي

باآلخره  دير يا زود، اين سد قدرت، يعني كه بهدست خويش سوراخ كرده است.
خواهد شد. تسريع دروني بهدست خوديهاي اين روند شكستني خواهد بود و

«پيشواي  «مرجع تقليد» و و الشرايط» جامع شرط «مجتهد نشيني از نتيجة عقب
هيچ كه داد تحويل كساني بهدست شتابان و سريع بسيار را خميني رژيم ديني»،
فقيه» «واليت  حقيقت كه داد نشان و نداشته الشرايط» جامع «فقيه با شباهتي
سردمدار كه نيست فاسد و جنايتكار بهغايت باند يك حاكميت از فراتر چيزي
و تنها زنجيرهاي، و جنايتهاي خالصه قتل و قاچاق اخالقي، مالي، تمامي فسادهاي

حد كه خودشان،  هستند. بدان فقاهتي اسالميو بهاصطالح رژيم خود سران تنها
انواع سرطانوار بهگسترش رسمي خودشان سخنگويان و حكومتي قواي سران

افشا  را  يكديگر خويش، دروني رقابتهاي در  و كرده  اعتراف فساد  و  جنايت
عنوان جاعالن و قدرت مطلقه جويندگان و است يك قانون اين آري، ميكنند.

بهتر  آيندهيي  ايران، فقط در نه و در هركجا فاسد، چنين قدرتي اسالمي براي
نويد بدهند. نميتوانند نداشته و

مسلمانان ناگزير تكفير
هستند، خواه آن بهدنبال تحقق تروريست بنيادگرايان كه توتاليتري قدرت

نظرية  خواه در مي طلبد، و را تماميمسلمين براي واحد خالفت سني كه بيان در
و فكري هستند كه واقعيت تنوع اين ظرفيت فاقد فقيه» خميني، هر دو «واليت
حالآنكهفرقههاي بشناسد. بهرسميت را مسلمانان متضاد گاه متفاوتو اجتهادهاي
يك آن را و نگريسته بردبارانه اجتهادها اختالف به ديرباز از مختلف مسلمان
يك رسميتي، برپايي چنين به اعتراف به مجرد زيرا رسميميشناختند(١). ارزش

ناگزير  و بود. نخواهد مطلقه» اسالم، هرگز توجيهكنندة «قدرت بهنام حاكميت
حق بهتضييع كارشان خميني، مانند گاه كه كند، انكار را ارزش اسالميگران بايد
بهياد داشته باشند كه بايد خوانندگان ميرسد: حضرت آن ياران و پيامبر(ص)

بيشرمانه را  و وقيح بيان اين خميني قول از نوشته ها سلسله قسمت١١ از همين در
مدعي  جرأت  با «من بود: نوشته شخصًا آورديم كه معروفش وصيتنامة متن از
عهد در حجاز ملت از بهتر حاضر عصر در آن  ميليوني  تودة و ايران  ملت كه هستم 
بن حسين و اميرالمؤمنين عهد عراق در كوفه و آلهـ و و عليه ـصلياهللا رسولاهللا
«تودة  منظور از كه روشن است ميباشند»(٢). عليهماـ سالمه  اهللا و ـصلوات علي
كه  چرا هستند عقبماندة خودش پيروان تنها اين متن، در ايران» ملت ميليوني
وصيت، همين متن بوده كه در آشكار بهگونهيي خميني از ايران مردم رويگرداني

كرده است. اشاره آن به چندين بار
آينده قسمت كه در است موضوعي ديگر، مسلمين و تكفير ارزش نفي بحث

مي كنيم: دنبال
                                                                              (ادامه دارد).  

   پانويس ________________________ _______________    

اشارت  آن به فقه اصول كتب  اغلب  كه باب  اين  در معروف عبارت -  ١
در اجتهاد كه معني اين به واحد». اجر للمخطأ و اجران «للمصيب ميگويد: دارند،
با مطابق نتيجهيي به كه صورتي در و  است خداوندي پاداش شايان هرصورت،
حقيقت. نيل به و هم براي اجتهاد هم دارد، دو اجر خواست خداوند برسد، حقيقت

بود. اجتهادش برجاي خواهد اجر برسد، خطا به نظرية مجتهدي كه اما
۲۲آذر۸۴. تاريخ به شمارة۷۷۹، مجاهد، نشرية به كنيد مراجعه - ٢

گنجهاي جالل

معصومي عبدالعلي

 ابراهيم سعيدي

بزرگ داريوش
از بود. پس كمبوجيه در سفر به مصر نيزهدار هخامنش، نوادگان داريوش از
«شن بر سرانجام بسيار، دالوريهاي از پس يارانش، از ٦تن با به پارس، بازگشت
فرونشاندن شورشهاي براي و رساند به قتل را دروغين» «بردياي و چيره شد دژ»
گئومات كمر بست. برپاشده بود، او مرگ خبر از شنيدن پس ايران، كه سراسر

داشت. حكومت ماه حدود٧
داريوشباياريهمرزمانشپساز يكسال روياروييباشورشيان،سرانجام
توانستشورشهايشوش،خوزستان،باِبل،گرگان،مرو،پارس،خراسان(پارت)،
گيرد. دست هخامنشيان را به امپراتوري فرمانروايي و و... را بخواباند ارمنستان
بود، خواباند. سامان آن حاكم كه ويشتاسب، پدرش را پارت (خراسان) شورش
افتادهبود، داريوشبرايخواباندنشورشيكه درمصرعليهحاكم ايرانيآنبهراه

مصر چيره  بر آساني به او كرد. لشكركشي سامان آن ٥١٧ ق.م، به سال حدود در
كاريز با آبياري روش سفر، اين در داريوش گماشت. آن بر حاكميجديد و شد
به سرخ درياي كردن متصل براي داد فرمان چنين هم او آموخت. مصريان به را

هند  ميان بازرگانِي دريايي كه راه شد حفر كنند. اين كانال باعث نيل، كانالي رود
ميگذشت،  بابل از كه زميني راه اهميت از شود و گشوده غربي كشورهاي و

كاستهشود.
بين كه جنگي در كرد. لشكركشي يونان به عمر پايان سالهاي در داريوش

ماراُتن،  در نزديكي روستاي دشتي در ٤٩٠ ق.م، سال لشكريان ايران و يونان در
آتني،  سردار «ميلِسياد»، فرماندهي يونان به سپاهيان داد، رخ آتن، ٤٠ كيلومتري
رساند، به آتن از روستاي ماراُتن را يونان خبر پيروزي سپاه كه شدند. پيكي پيروز
اين خبر رساندن آتن و به دويد كه پس از رسيدن سرعت چنان به را فاصله اين

سپرد. جان و درافتاد ازپاي پيروزي،
او ٣٥ سال  داريوش٤ سال پس ازاينشكست، در سال ٤٨٦ ق.م،درگذشت.

دارابِگرد قراردارد. نزديكي شهر در رستم»، در «نقش آرامگاهش كرد و سلطنت

  خشايارشاه
دختر آتوّسا، مادرش (كه خشايارشاه داريوش اول پسرش مرگ از پس

شاهي نشست.  تخت سن ٣٤ سالگي به به سال ٤٨٦ ق.م، بود) در كورش
دريايي يورش يك با شد آن بر باِبل، و مصر شورشهاي خواباندن از پس او
كشتي تدارك به چندين سال رو، كند. از اين جبران پدرش را شكست يونان به
و نبرد پيش از كاري اما، او نيز برد، يورش سرانجام به يونان و پرداخت لشكر و

كامنايافتهبازگشت.
حدود دربارة شده، يافت جمشيد تخت در كه سنگنبشتهيي در خشايارشا
آيين زردشت براي گسترش تالشش و او زمان در هخامنشي فرمانروايي قلمرِو
شاه بزرگ، شاه خشايارشا، «منم مينويسد: ديگر، آيينهاي پيروان بردن ازميان و
شاهان،شاهكشورهاييكهدارايمردمانگوناگوناست؛شاهاينسرزمينبزرگ

نژادآريايي... آريايي از پارسيپسرپارسي، پسرداريوش شاههخامنشي. پهناور،
هستم: پادشاه آنها من اهورمزدا، خواست به پارس، جز كه به كشورهايي
(سيستان)، زرنگ كنوني)، ارمنستان، (بلوچستان (خوزستان)، ُرخج ايالم ماد، ...
ليدي)، ـ (سارد سپردا (بلخ)، ُسغد، خوارزم، بابل، آشور، باكتريان هرات، پارت،
هستند، درياها كه آن سوي آنهايي ميكنند، زندگي كه در دريا يونانيهايي مصر،

عربستان،قندهار،هند...ليبي،حبشه...
بود، پس اهورمزدا نافرماني كشورها... اين ميان در شدم، هنگاميكه من شاه
بين در نشاندم. خود جاي ... به را كشورها آن او، من خواست به كرد، ياري مرا

را  كهن) آريايي اقوام (=خدايان ديوان  بود كه پيش از من جاهايي اين كشورها
دادم فرمان و را ويران كردم به فرمان اهورمزدا پرستشگاه ديوان پس ميپرستيدند.
پرستشميكردند، پرستشنكند.هرجا پيشازمنديوانرا ديـگركسيديوانرا
درست بود، نادرست چه و آن نمودم ستايش فروتني با اهورمزدا... را من، آنجا در
اينكارها مرا ياريدادتا اهورمزدا بود. اينكارهاهمهبه خواستاهورمزدا كردم.

دهم». انجام را
«خواجه  توطئة داريوش، به ارشدش، و پسر خشايارشا ٤٦٥ ق.م، تابستان در

و رئيس محافظانقصرشاهي، كشته شدند. سرا»
پس (كه دوم درازدست)، خشاريارشا (اردشير اردشير اول خشايارشا از پس

رسيد)،  قتل به سال٤٢٤ ق.م، در برادرش ُسغديان، به دست پادشاهي روز ٤٥ از
رسيدند. آخرين پادشاهي به اََرشك سوم و اردشير دوم، اردشير داريوش دوم،

به دست سپاهيان  ٣٢١ ق.م، سال در كه بود سوم داريوش هخامنشي، پادشاه
اسكندرمقدوني كشتهشد وفرمانروايي هخامنشي بهپايانآمد.

                     اسكندر مقدوني
مقدونيهبودكه پسازقتلپدرش درسال٣٣٦  اسكندر، پسرفيليپدوم، شاه
تن با ٤٠هزار سال ٣٣٤ ق.م، در بهار او رسيد. به پادشاهي ٢٠ سالگي سن به ق.م،

ِهِلسپون(دارداِنلكنوني) گذشت. تنگة بهعزم فتحايراناز
پادشاه آخرين سوم، داريوش سپاه با  اسكندر لشكر رويارويي نخستين

اسكندرون (شرق  خليج كنارة در ايسوس، سال٣٣٣ ق.م، در اكتبر در هخامنشي،
كرد، صلح پيشنهاد داريوش پيروز شد. جنگ در اين اسكندر داد. رخ مديترانه)،

اسكندرنپذيرفت.
فتح  روانة از آنجا و سوريه بازگشت به و مصر، سوريه از فتح پس اسكندر  
در  و داريوش اسكندر سپاه ميان دو سال٣٣١ ق.م، در جنگي كه شد. در ايران
رخ داد، بارديگر (اَربيل) اَرِبل شهر در٩٠كيلومتري شمال غربي گوگاِمل، جلگة

اسكندربهپيروزيرسيد.
پس  او شد. چيره هخامنشي دورة ايران سراسر بر ٣٣٠ ق.م، سال در اسكندر
بر اسكندر سپرد.هنگامي كه محلي حكمران يك به را واليتي هر چيرگي، از اين
ازيادگارهاي تختگاههخامنشيانچيره شدفرماندادكاخپارسه(تخت جمشيد)،

بهآتشكشيدندوازميانبردند. را بيمانندتمدنهخامنشي،
خواند، ايران شاهنشاه را خود سوم، داريوش بر پيروزي از پس اسكندر
پيشترنرفت ازآنجا اما، سپس،روانةفتحهندوستانشدوتادرةپنجابپيشرفت.
و رنجهاي خستگي اثر بعد، بر و اندكي بازگشت به ايران ٣٢٤ق.م، در سال و
لشكركشيهايطوالنيوتبيكهاز باتالقهايمسيرلشكركشي بههند دچارششده

شهر  به را باِبل درگذشت. جسدش در سن ٣٣ سالگي به ٣٢٣ ق.م، بود، در سال
سپردند. خاك به شهر آن در و بود،  بردند بناكرده او خود كه اسكندريه،

مهمترين آثار دورة هخامنشي

تختجمشيد(پارسه):
اين دل در جمشيد) (تخت «پارسه» بود و هخامنشيان نخستين ميهن «پارس»

در  را بزرگي صخرة ٥١٨ ق.م، حدود سال در بزرگ داريوش شد. ميهن ساخته
او بنانهد. آن روي بر را شاهي كاخ تا برگزيد رحمت) (كوه مهر كوه غربي شمال

بنانهادند.  نوه اشاردشيراولتختجمشيد را و پسرشخشايارشا و
در كه  زمان، آن ِگلي لوحههاي  و  نبشتهها  سنگ  در جمشيد نام تخت
َحّفاريهاي باستانشناسانبه دستآمد،«پارسه»بودكهبهنامقوم«پارس» (هخامنشي)
در مي ناميدند. پارس) ُپليس» (شهر «ِپرس را آن يوناينان هم بود. شده نامگذاري
سنگِيوروديتختجمشيد،سنگنبشتهيياستازخشايارشا،كه بااليدرگاِه
همة مردم كه را، اين درگاه اهورامزدا، خواست «به آمده است: آن در «پارسه» نام
سرزمينها ازآنمي گذرند،منساختموبسياريچيزهايزيبايديگراين “پارسه”
خواست به را همه ديده زيباست، به كه ساخت. هرچيز پدرم و ساختم من را
آن بزرگ كورش كه نيز كهنترين تختگاه هخامنشيان نام ساختيم». اهورامزدا
نام به هم كه آن داشت نام پارسكده) يا گد (پارسه بود، پاسارگاد ساخته را

بود شده نامگذاري پارسها
                                                                               ادامه دارد. 



١١ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٢٧دي ٧٨٢ ـ شمارة
مقاالت

درستـايش
مـردي

از بـذل ماه
حميدنصيري

از  دسته آخرين آزادي سالگرد ٣٠ دي، مناسبت به
سلطنتي ديكتاتوري سياسي ديد»زندانيان بايد هميشه را «تو

انقالب ايران تپنده قلب به«مسعود» تقديم
آزادي براي خونبار تاريخي و اسير خلقي اميد تنها و

شاه از زندان آزاديش بهياد سالروز و

همگونند واقعه شبهاي
تصميمهاي بي بازگشت و دلهره بلند آبشورهاي در شگفتي نه اما

سرنوشتهاي بزرگ… در تولد كه
نامكرر و همسانند واقعه شبهاي

را، سرنوشت از تاريخي كه روي آن از
مرتجعان گزند مستوري از خويش به سايههاي در

رهانيدهاند…
نيز، شب آن چشمان دريچـه در

ــ مي پيچيد خويش در گلوها تا قلبها
بيقراري، چشمان

ميلغزيد موج دستهاي منتظر بر بيقرار،
طاقت منزلگاه آخرين تا را مضطرب دلهاي و

ميبرد… فرا
قصر” سياه” درهاي بيرون در ترا خلق

زد… فرياد آفتابيت و بلند نام در
تو، از نام دهانهاي شورشي

دريد… را خاردار سيمهاي گزنده تيزي
زد… رقم خويش را قدر « آزادي» بدينسان و

گذشت”، مهربان” به تو دستان
نوشت، را تاريخي جسارت”، ” ”تسليمناپذيري” به و

بود؛… « مسعود» خجسته نام شهيد اوراقش اولين كه
آزادي خلقش را در كه اوست رسم اين همه به نجوا گفتند:

خويش، فداي
بزند…… رقم

نام تو شد فرياد آزادي» » از آن هنگام
تپيد… قلبهاي عاشق در سينه تو و

ديـــد» … بــايــد هميشــه را تــو » كه سرود و عشق
پرسيده ام خويش سالها از روز آن از من

واژه، كدامين عمق در
ميتوان سرود؟ را ديدنت انتظار تكاثف كوهوار

نيافتم… پاسخي هرگز اما
بلند تعبير خود تو كه دانستم منزلگاه آخرين در ولي

خويشتني…
… بــايــد ديـــد» هميشــه تــو را » و

آفتاب… از نامي با
عشق… از قامتي با
البرز… از صولتي با

واقعه شبهاي از شبي خلقت در و
تو، عشق به كه قلبهايي خوشا و

، را زندگي
را، مرگ و

ميگويند……… سالم

لحظات آزادياززبان مسعود
آسيا  مجلٌه آفريقا با مصاحبهگر درگفتگو

آزادي  لحظه مثًال ميگفتم: شاديآفرين، لحظات «...داشتم از
زندان در اطراف توجهي قابل جمعيت آزادي در لحظات زندان. از
ميزدند، فرياد مرا و نام ميدادند آنها شعار بودند. شده جمع قصر
زنداني سياسي يك از غير كسي منكه آخر هيچ نميفهميدم. من
رئيس بودند. شده بيخود خود از مردم نبودم. زندانيان بقيه مثل
و بروم زندان پشتبام به خواست من بود.از كرده وحشت زندان
من شد. خواهند آزاد زندانيان همه كه بگويم مردم به بلندگو با
گلباران سراپاي مرا مردم و رفتم پشت بام به مانده بودم مات كه
شكوهتر با فريادها و را مي پرسيدم تشويق همه اين علت من كردند.
آن حال فرياد در ومن قبل اوج مي گرفت:"زندهباد مجاهدين" از
گيروداري در كه بود از اين مردم خلق". وحشت "زندهباد ميزدم:

ببرند». ميان از را ما نحوي به وجودداشت، آنروزها كه

سختيــها در مسعود
روحي  فشارهاي و بازجويي  شكنجه،  
مركزيت و  بنيانگذاران روي بهخصوص 
آن در بود. طاقتفرسا و زياد بسيار
از آثار گردي هرگز نهتنها شرايط دشوار
او برعكس مسعود ننشست، بلكه بر ضربه
حد مسئولترين در كاركردش ميدانعمل و
ايجاد و ارتباط برقراري در حتي بود. نفرات
با به خصوص و سلولها بين وصل كانالهاي

داشت محمد آقا بيش از همه نقش
با  مالقاتي از پس سياسي رجال از يكي سال٦١
را مفصل مسألة غامضي بحثهاي آن طي كه در مسعود،
او خواند. توصيفهاي سختيها» «مرد را بود، او كرده حل
بسيار دوستانش براي جمع با مسعود ديدارش اولين از
بهدهان دهان را كه آنها بود به طوري انگيزاننده و جالب
دريافتي به چنين كه نبودند آنها تنها اما ميكردند. نقل
١٤سال پيش از آن، در نيز من رسيدهبودند. مسعود از
فكر و بود زده بهذهنم همين دقيقًا او با اولين برخورد
كار كرده باشد، مسعود با كه هم ميكنم هركس ديگر

ميبندد. ذهنش نقش در از او تصوير همين
سال٤٧، زمستان اواخر در جمعه روز يك صبح
بهدليل روز آن رفتيم. بهكوهنوردي هفتگي برنامة طبق
نيامده كوهنوردي براي كسي يخبندان و سنگين برف
يك تيم نيمه هاي راه در داديم. ادامه را ما راه اما بود.
شهيد كه تنظيمي از  ديديم.  هم  را  ديگر كوهنورد
سازمان بچههاي  از زديم حدس كرد، آنها با  موسي
به توجهي نگيريم اطالعاتي كه براي اين اما باشند…
ليز و  باريك محلهاي از  به قدم قدم  نميكرديم. آنها 
شديم متوجه ناگهان ميكشيديم. باال و ميشديم  رد
پس. راه نه و داريم راه پيش كه نه رسيدهايم بهنقطهيي
كرده گير خطرناكي كامل و بسيار بنبست در هردوتيم
در نفرمان هرهشت جان كه گيرودار همين در بوديم.
بكنيم، بايد  چه كه بوديم مانده سردرگم بود و خطر
تحرك و شاد روحيهيي با ديگر تيم نفرات از يكي
نگاهي با و پرداخت پيرامونمان ارزيابي به زياد، خيلي
را درآورده شالگردنهايمان كه كرد اطراف پيشنهاد به
گفت بعد كنيم. درست ريسماني و بزنيم گره وبههم
را نيروهايمان و  كرده قالب به هم را دستهايمان همٌه
دريك و گرفت را ريسمان خودش بعد كرديم. يكي
وسعت يك به برفي زمينه يك به روي زدن چشم بههم
پريد. او قرار داشت، ما پاي پايين كه در بود متر مربع

را زير اين تكه يخ بودن خالي اين كار خود ريسك با
پر زير آن يافتيم كه اطمينان او اقدام و با بهجان خريد
پريدند پايين به هم افراد بقيه او بهدنبال اتكاست. قابل و
جستيم. بعدها خطرناك مهلكة يك از بدين ترتيب و
مسعود داد، نجات را ما  همه جان  كه او اسم شنيدم

بود.
هنوز محمدآقا وقتي شهريور٥٠، ضربه  از  بعد
كه شنيدم محمدآقا را بارها از نام او بود، نشده دستگير

ياد مي كرد. بسيار عالقه با او از
در دستگيريم و پساز مسعود با من بعدي ديدار 
اولين از سختتر بسا شرايط روز آن بود. اوين زندان
و بود خورده ضربه سازمان بود. مسعود با برخوردم
بودند. شده دستگير  كادرها  و٩٠درصد بنيانگذاران
روحيه شكستن پي در بازجويي و شكنجه با ساواك
هنوز كه درحالي بود.  اطالعات گرفتن و مجاهدين 
داليل و علت اشكاالت دنبال بوديم ضربه  تحتتأثير
از تعدادي بود. پيش در دادگاهها موضوع بوديم. ضربه
مي شدند. حفظ بههر قيمت بايد و بودند بيرون كادرها
بود. نفسگير و سخت بسيار شرايط يككالم در
با ارتباط برقراري براي مسعود تالشهاي ميان اين در 
با رابطه براي و جمعبندي براي زندان، در محمدآقا
با سايرين قياس غيرقابل ديگر كارهاي و بسياري بيرون
از بهلحظه لحظه را مسعود  دوران هم آن در من بود.
او نداشت. معنا او براي بنبست كردم. تجربه نزديك

درمي آورد. بهزانو را سختيها
بلكه ميكرد،  خود  رام را سختيها نهتنها  مسعود 
كنند. متوقف را نيز نميتوانستند او شكستها و ضربات
با سختكوشي، شكست را با بود كه همواره او اين بلكه
مايهگذاري با و هوشيارانه از اوضاع جمعبندي قدرت

ميكرد. تبديل بهپيروزي خودش، از تمامعيار
و  بنيانگذاران بقيه  محمدآقا، بهجز  اوين در  
بودند زندان  عمومي اتاقهاي در سازمان مركزيت 
كه مي ديديم و بوديم آنها كارهاي شاهد ما و
و تجربه كسب  و جمعبندي براي هرلحظه از  چگونه
درواقع ميكردند. استفاده درست خط كردن پيدا
است. زندان در سازمان كه نميكرد احساس هيچكس
بهخصوص روحي فشارهاي و بازجويي شكنجه،
طاقتفرسا و زياد بسيار  مركزيت و  بنيانگذاران روي
آثار از گردي هرگز نهتنها دشوار شرايط آن در بود.
ميدان عمل او برعكس بلكه ننشست، مسعود ضربه بر
در حتي بود. نفرات  مسئولترين در حد كاركردش و
و سلولها بين وصل كانالهاي ايجاد و ارتباط برقراري

داشت. همه نقش از بيش با محمدآقا بهخصوص
مسعود برخورد  تفاوتهاي بارزترين از  يكي
مسعود كه بود  اين ضربات، با رابطه در ديگران  با

مي خوريم، سنگيني ضربه «هنگاميكه ميگفت:
براي سازماني، بهصورت چه و فردي به صورت چه
نقاط دنبال نبايد ابتدا هرگز ضربه علتهاي جمعبندي
قوت نقاط بايد آغاز  در برعكس باشيم.  خود ضعف
سپس و دهيم توجه قرار مورد خود را سازمان و خود
سازمان ارزشهاي  روي  را پايمان قوتها بهنقطه  اتكا  با
كمكاريها سراغ آنها بهكمك آنگاه و كنيم محكم
ادامه درست را  مسير بتوانيم  تا  برويم ضعفهايمان  و
در ما بههمه مسعود كه بود بزرگي درس اين بدهيم».
بسيار بهاحتمال توجه با  آموخت.  عمل در و تئوري
كه بود كساني براي درواقع او تالش اعدامش  باالي

خودش. از بعد نسل ميماندند؛ باقي
مسعود رابطه هاي شاهد بوديم اوين در كه مدتي در
رابطهها اين بودم.  مختلف زمينه هاي در  محمدآقا با
و قيمت  باالترين پرداخت با و ساواك زير چشم در
مي گرفت. كارها بيشترين خطر صورت بهجان خريدن
حقانيت اثبات جهت  در  فقط و فقط  برنامههايش  و
مسعود بود. او رهنمودهاي و جمعبنديها و محمدآقا
آب به را خود بهما، حنيف محمد پيام رساندن براي
محمدآقا با مسعود رابطه درحقيقت مي زد. آتش و
از و الگويي از ضربه، نمونه و پس در زندان بهخصوص
هرگز من بود. عقيدتيش رهبري با فرد رابطه چگونگي
همان از اوين درزندان مسعود كه نميكنم فراموش
در عشق ميورزيد و كبير به حنيف انتها چگونه ابتدا تا

فراموش مي كرد. كامًال را خود او، با رابطه
روز شب ديدم، اوين  در را او كه  روزي اولين
شده دستگير محمدآقا به همراه من بود. دستگيريم
بااليش، بسيار روحيه از و نافذ نگاههاي برق از بودم.
كه نميكردم احساس ديگر كه گرفتم روحيه آنچنان
غرور احساس خيلي ساواك شب آن شدهام. دستگير
را مركزيت كادرهاي همه قدرتنمايي براي ميكرد.
منوچهري، بعد نشستند. اتاق دور دورتا همه كرد. جمع
باز امروز گفت و آمد ساواك جالد سربازجوي
در كه شدهايد مركزيتي همان و شدهايد جمع دورهم
هستم. شما بين هم من كه تفاوت اين با بوديد. بيرون
بهرجزخواني شروع او نكرد.  به او  اعتنايي هيچكس
محمدآقا اما كه… بوده اين شما اشكال گفت و كرد
گردنت كه شتر گفتند «به كه اين با گفتن و نداد امانش
منوچهري است»، راست كجايم گفت شتر است، كج
چنين انتظار كه منوچهري كرد. يخ روي سنگ را
روز بهطور همان صبح از كه را، محمدآقا برخوردي از
و كبود صورتش تمام قرار داشت و شكنجه زير مستمر
بود، نداشت، شالق ورم كرده فرط از پاهايش و متورم

بيرون رفت اتاق از و گذاشت كولش روي دمش را
١١ صفحة از بقيه

ما جام برافروز باده بهنور ساقي
ما بهكام شد جهان كار كه بگو مطرب

مجاهداني همه عارفانة دلهاي زمزمههاي سال ١٣٥٧، ٣٠ ديماه شامگاه در گمانم
براي ديدار «يار» مي تپيد قلبهايشان و بودند شده جمع در مقابل زندان قصر چه كه
اين بودند،  زده حلقه او گرداگرد «مسعود»كه همراه و هم بند چه مجاهدان و
«مسعود» وقتي اما بود. شده، هم نوشته اين مطلع كه حافظ از غزلي زيباي مطلع
در هوادارانش و حلقهيي از ياران ميان در رهاييش از زندان، از پس روز چهار
كه «نبايد گفت مردمي ضدسلطنتي عظيم ستودن جنبش ضمن دانشگاه تهران
قلة كه تا راهي و دراز، بس طوالني راهي آغاز راهيم. در ما كرد. قناعت بههمين
كه چشماندازي و او انديشة بينش و عمق به كمتر كسي شايد دارد»، ادامه توحيد
و دراز» طوالني بس «راهي بود. برده پي ميكرد، ترسيم كوتاه اين جمالت در
اما و هستيكش. مرگ آور توفانزا، نشيب، و پرفراز راهي ادامه دارد. هنوز كه
البته بهارآفرين. آزادي و هستيپرور و گلريزان سراسر اميدبخش، چشم اندازي با
نمنم چشمها و كردند پيدا شكفتن مجال گلو در خفته بغضهاي ديدنش با كه
همة خأل ديدنش با ديدند. گويي مي او چشم در را همه آينده ميباريدند. باران

شد. پر چيزهايشان
ميديد. رو پيش در كه توفانهايي به ميانديشيد. ديگري چيز به مسعود باورم، به اما
زندان تاق پايش به باالي زخم، و شكنجه تنگ كه از دهليزهاي لحظه همان از
ميكردند، همان شماري لحظه ديدارش مشتاق كه جمعيتي موج مقابل رسيد، در
چشمانش برق فروغ از نگراني نثارشان ميكرد، اما، را عواطفش تمامي لحظه كه
همچنانكه آزادي. دلتنگ و نگران ميشد. منتشر كالمش از طراوت و ميزد
كه وحشي نداده، خزان شكوفه هنوز خلقي كه آزادي نهال آزادي خود، نه قبل،
با برخورد در عميق شناخت بود. كرده را شكستنش قصد بود، وزيدن حال در
افتاده زندان به مدت كوتاهي براي گذرشان از بدحادثه كه دژخيماني از شماري
و با شامة خود ميپروراندند ضمير ذهن و را در نابودي مجاهدين و از همانجا بود
است، جادويي شيشة از خروج حال در كه ديوي كه بود كشيده بو سياسيش قوي
بزرگي به زنداني بزرگتر. به ميانديشيد. چيز همه به خواهد كشيد. تنورهها چه
حرارتي پر و تپنده قلب از كلماتش حرارت كه جمالتي در ايران. گويي تمام
ميپراكند مردم بهميان زندان تاق همان باالي از را نوش طرح ميشود، شكفته
اجتماعي سياسي در «فلك بود قرار كه طرحي ذوب مي كرد. را ديماه سردي و

بود: اين بعدش دراندازد. و ايران»

ريزد خون عاشقان لشكر انگيزد كه غم اگر
براندازيم و بنيادش بههم سازيم ساقي و من

بهپايش كه همانهايي بودند. زده حلقه اطرافش در بودندكه همانهايي ساقيش،
«خون بعد و ميكردند. بارانش بوسه و ميكشيدند آغوشش در مي ريختند، گل
روزي و دريا شد. و چشمه، رود كردند. ريخت، نامش عجين با عاشقانه»شان را

برخواهد كند. را دينفروش و دجال هرچه «بنيان» و توفان ميشود
اين تعبير خودش بازبماند. تا آزاد شود از زندان كه نبود يادگار يك چهره فقط او
است، شده شهيدش محروم ياران با همراهي جاويدان» از «سعادت فعال كه بود
حكايت و رقم زد را حقيقت برتري از و شكل ديگر تاريخ و تعبير روايت اما
باشد شكستگاني» «كشتي ناخداي تا ماند. كه شكر را خدا و مي ماند بايد او كرد.
تاريخ ماندگار او بگيريد. بهعهده آنرا هدايت سهمگين توفانهاي و تندر در كه
و برترين مصدق. ستار و تا سياوش، و بابك از هست. و نسل بود فشردة چندين و
بار نداشتند، اما طوالني عمر اگرچه كه نسلي خودش. ماندگار نسل و يادگار
اين وجود در آنها همة بعد و بودند. كرده متكاثف خود در را قرنها ارزشهاي
دليل همين به خلقالساعه نبود. يا تصادفي اينها شد. هيچكدام جمع و تكثير مرد
هم دارند هنوز داشتند». «وحشت هميشه از نامش دژخيمان قول «پدرطالقاني»، به

هيبت است. ذخيره شده در او و فريادي كه و رنج خشم داشت. از خواهند و
آزاديخواهان اما، مياندازد. ايرانزمين و آزادي دشمنان اندام بر لرزه وجودش
بهخاطر «شيربيدار»ش مينامند. دوستش دارند و ماه چون بذل آزادانديشان، و
زيبايي بهخاطر زياد. هم خيلي دارند. دوستش بله تيزبينش. و بيدار هميشه چشمان
پرواي و بي نظير بهخاطر جسارت عاشقش. قلب آزاد و روح به خاطر فكرش،
عزيزترينانش. و خود جانماية و بخشش». از و «بذل فنا» «فقرو بهخاطر بيبديلش.

است. «گوهرهاي بيبديلش» حلقة به برگة ورود كه جنسي از
و كم ميآورم. اما، كم آوردم باشم. كرده ستايش كه از او اينها را گفتم همه
جانش كه شريفي انسان هر بيپروايي همان به ميگفتم. بازهم نميآوردم اگر
كمترينم بيبديل»ش «گوهرهاي چون در حقلة ميدهد. آزادي و ميهن براي را
و خود ميگويم بزرگ اسالف از كه همان طور همآوردي ندارم. بيرون و در
گفت. بايد را بايستهها و شايستهها اليقها، بردم. را كه نامشان ميگوييم. از همانها
همان موقع ما دالور از ستار اگر كاريكاتورش. نمي شود. مگر تكرار كه تاريخ
كه نبود اين ايرانمان بهزخم تيرش نميبستند، شايد مسير جايش به و ميگفتند،
دهه دو و بسوزاند براند، بُكشد و يرقه بر مصدرش بنشيند، قلدري رضاخان بعد
تاريخ مصرفش هم وقتي كند. تحميل مردم بر را قلدرمنشانهش اقتدار ديكتاتوري
و استمرار انداختند جزيره يك به و گرفتند را دمش شد، مصرفكنندگان، تمام
و ميگفتند كبير» «مصدق از اگر و ديگر. فرم و شكل در اما ديكتاتوري همان
قفا از نارفقيان زخم  تيغ نمي گذاشتند، تنهايش مبارزهاش و  حياتش دوران در
از بيش دوران در كه آنچه با كند، ايران طي ميتوانست كه مسيري قطعًا نبود،
بودند. عليهش همه شد، فرق ميكرد. پهلوي دوم طي ديكتاتوري قرن ربع يك
جبهه يك در كه شناختهشده دو جبهة و نشاندار نام مكالهاي معمم مرتجع تا از
دنائت بود رذالت و هرچه بودند. شده «بسيج» ميهنپرست و مرد شريف عليه اين
خارجة وزير توطئه كردند، خواستند بكشندش. دستشان نرسيد. كردند. نثارش
آتشين بودند، مصدق آنها كه كينتوز همة زبانش رو به چون زدند. را قهرمانش
گذاشتند، تنهايشان و بود تنها چون اما ترسي. بيهيچ و بي پروا ميسوزاند. بود.
باز ساختند. و سرنگون را ملي حكومت و انداختند دامشان به افتاد. توطئه كارگر
و نتيجة مردم اشكبار. چشم و آريامهري اختناق و قرن سركوب يكربع از بيش

ضدبشري آخوندي. ديكتاتوري شد، ديكتاتوري رهآورد همين
پيشتر از و نسل بوديم شور جواني و عنفوان آستانه انقالب در در كه من، نسل
گذشتند. چيزشان گذاشتند؟ هيچ. از همه مردم چه چيزي كم هست. يادشان من
را ديكتاتوري و شد ختم  دريا به و بود قطره ريختند. خيابان  به دست خالي
در خوبي چون و دينفروش. مرتجع آخوند مشت برد؟ يك كي ولي برانداخت.
دزدان بار قافله دهد. تشخيص را بدش بتواند كه نبود مردم چشم مقابل در صحنه و
بودند. دزد كاش فقط اي بردند. خود كاروانسراي به يكجا ضدسلطنتي را انقالب
فقط خاطره كه خلقي بيكاله مغولسان. و جالد و آدمكش گردنكش، راهزن،
كه بود نگراني همان اين ماند. باقي دستشان  كف جانفشانيهايشان و شهيدان
گفت. تهران دانشگاه در سخنرانييش اولين در تا زندان از رهايي لحظة از «مسعود»
كردند، خالي مصدق را پشت كه خيانتكاراني همان اخالف اما، داد. هشدار
و مجاهدين جبهه يك در گرفتند و سنگر آخوندها پشت عمامه و عبا زير نيز اينجا

دادند. قرار حمالت زهرآگين خود آماج را مسعود بهطور خاص

محنت رنج و تسلي براي رنج ميبرند، تلخكاميهاي گذشته از كه صادقانه برخي
نسل اين ولي هستند. ايران «مردهپرست» مردم  ميگويند همواره مردم و خود
همان باز بعد، فرداهاي در و شود تكرار تلخكاميها كه گذاشت نخواهد ديگر
و گوش بيدار است چشم زمان  اينبار بچسبانند. ايران به مردم  را ناروا  نسبت 
افتاد يلش فرزند  جنازه بر چشمش تهمينه وقتي را سهراب غمنامه باز.  تاريخ
پستان شير سفيد اين گويي و به درد آمد سنگ دل كه سوزناك سرداد چنان
بعد از مرگ اما آمد، هم نوشدارو ميكند. فوران سهرابش خون اوست كه در
ماند جهل در جغرافيايي فاصله بهخاطر رستم فردوسي، حماسة به روايت سهراب.
و تهمينه بار اين ولي كشت. را سهرابش خود بهدست و نشناخت را فرزندش و
يكديگر با را فاصلة جغرافيايي آن ما جنگاوران يالن و همه و سهراب و رستم
بار اين مي آورد. به وجود را تلخكافي زمينة و فرصت كه جهل نيست پس ندارند.
و آخوندها نقاالن توسط كه تزوير و جعل روايت است. گرفته را جهل جاي جعل
نقاالن ميشود. اين سرداده و آنجا اينجا تاريخيشان در و همپيمانان همسنگران
دارند. نگه دائمي راضي تب به مردم را ميكنند تا نقل مرگ را روايت آنقدر
سهراب، رستم، از بايد كوبيد. درهم را آخوندها قافله هاي هم و نقاالن سنگر بايد
و او گفت از و كرد ما ستايش امروز و حنيف مصدق ستار، سياوش، آرش،
دوخته اند، زمين ايران تابان و روشن به آيندة چشم و رو كه كساني همة نوشت.
نخواهد ايستاد، مردممان تابوت پاي هيچكس ديگر آيندهيي چنين ميدانند در
آيندة كه چنين براي مردي كرد. خواهيم گلستان را خشت جانمان، ايران با بلكه

مي گويم: كف اوست، در بينش و ميهنم تابناك
اوست همره دل قافله صد كه كرده سفر آن

دارش  به سالمت خدايا هست هركجا
  

ايران بيدار مردم وچشم تپنده مسعود قلب براي

ماه بذِل

تو ميچرخم گرِد فكِر بر
پاكي آنسوي تا

عشق از وحشيتر

ماه! بذِل اي
فروكنم تو چشم در رخسار تا ده مجالم

نگاهت سخاوت از و
افشان ساده من پرتوي دلك بر

شود آكنده راز تو از صفحه سينهام هزار تا

كن مهارش
نگاهت با را سرگردانم روان

آسمان پر ستاره ات بنشان مرا در و
پايم برقصانم زير زمين را تا

مسعود  زبان از زندان از «خاطراتي
، نخستين  ايام كشتنهاي آن و بستنها و و زدن از دستگيري  بعد
بايد گفتند ما از خيلي بيدادگاههاي شاه تمام شد. به در ما محاكمات
آن در بشويد. «الشه» «بپوسيد» و و تا «ابد»حبس بكشيد و بنشينيد
ارزيابي برادراننشستيمو به تعدادياز شرايطوظيفه ماچهبود؟اولبا
مهمترين كه بود اين اصلي سؤال پرداختيم. (زندان) جديدمان محيط
رابه چه قانونمنديهايي و چيست اخص زندان ويژگي يا خصوصيت
هم باز و محدوديت بود:«محدوديت، اين جواب ميآورد؟ دنبال
براي اما كنيد. تعجب و جواب بديهي سؤال ازاين شايد محدوديت»
اينكهمحدوديتجسميوفيزيكي بهمحدوديتوكوتهبينيفكري
نتيجه اين به ما نينجامد پوسيدگي به و نشود منجر سياسي و وعقيدتي
پيوسته مدت) دراز زنداني (عليالخصوص زنداني -١ كه: رسيديم
-٢ باشد. خود اسارت درهم شكستن زنجيرهاي و «فرار» فكر در بايد
هيچ بهايي به هرگز و مردميش و اجتماعي محيط او با ارتباط مستمر
محوري وظيفه يك اطالعات به و اخبار كسب ولذا شود نبايد قطع
و زمانبندي شده زندان برنامه مشخص بدون كار و -٣ ميشود تبديل
براي ولو روز، يكبار هر هركس، -٤ عمر است. اتالف همانا كشيدن
اقسام و كند خود خلوت با اش انديشه در نهانگاه بايد دقيقه، يك
صميم از را آنها و نمايد گوشزد خود به را محيط «محدوديت»هاي
كمحوصلگي و واّال شود پذيرا الغير) (و وخلق خاطر خدا به دل
شود و صميميت مي ايجاد كوتهبيني و خلقي و پرخاشگري كج
بهخصوص آخرين رهنمودها و اين همه بر ميبندد. بعدها رخت
كميته شكنجهگاه سلولهاي  در مثًال خورد. ما درد به خيلي آنها
شكنجه تحت متهمين كه جايي يعني ساواك. و شهرباني مشترك

و  كشيدند مي ٧-٨ نفري سيگار را يك اغلب بودند اگر سيگاري
نفر زودتر به چه را هر نكشد و سيگار پكها طول كه مهم بود لذا
پاي به ماليدن پمادي براي الحيل لطايف به اگر گاه يا كنند. رد بعد
با را آن زودتر چه هر كه بود مهم كردي مي پيدا شده ات شكنجه

پاها  آن كني. چون تقسيم ديگر كرده و ورم مجروح ١٠-٢٠ پاي
آرام و قرار پاي تو، از بيشتر خيلي موارد خيلي و در تو، پاي مثل هم
ذق و سوزش دقيقهيي توانست چند مي لوله پماد مانده ته و نداشتند
گاه در زندان اوين، چنين هم دهد. تسكين را كمي الينقطع پا ذق
(در آن ايام بند خيار به يك سه يا صنفي با دو ميشد كه مسئول
يك عدد يا مينوشاند، خيار» «شربت نام به ١٠٠نفر) چيزي حدود
را عدد آن چند خانوادهيي تابستان چله در فيالمثل كه پرتقال را
ايام بين آن در اتاق يك بود بين افراد آورده فرزندش مالقاتي براي
به توجه با زنداني بود كه تقسيم ميكرد. پس مهم سينفره تا بيست
بگذريم چشم ندوزد. پر پرتقال چندان به نيم محدوديتها زنداني همٌه
جهت ازهيچ خميني قتلگاههاي و شكنجهگاهها محدوديتهاي كه
من نيست. قابل مقايسه زندانهاي شاه و قتلگاهها و شكنجهگاهها با
باالتفاق كه ديدهام را عيني شهود كرات به (پاريس) جا اين در خود
تا يك را ما شاه زمان اوين در كه سلولهايي همان در كه ميگفتند
آن هم روزه چند حاال سي چهل نفر پر ميكنند. مي انداختند سه نفره
حبه سه دو آخرين وداع از از اعداميها قبل خيلي و تازه ميكنند پر را
به ضمنًا اخالص و طبق در آنهاست هفتهيي چند ذخيره را كه قندي

ميكنند». هديه سايرين به شهادت شيريني مثابه

رجوي مسعود زبان از

مهينآزاده

سرخ گل تمام اي
توست؟ صدايي در چه

سوري درنگ گل تو
بودي نگاه من تو

صبح نسيم تو
بيداد بلند ايوان روي

بودي من شب بر
سكوت... سكوي روي

تنهايي پايان بي شب صداي اي
توست! جهان از صداهاي صدايي كه اي

سرخ! صداي گل اي
توست سرخي در گل

سـرخ تمام گل اي
مسعود براي

مصطفوي كاظم



١٢ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٢٧دي ـ ٧٨٢ شمارة
مقاالت

اسالمي»ن انقالب اسناد «مركز ام
در بار، اول بسياري شنيده ايد؟ را
نام اين زنجيرهيي قتلهاي جريان
هنرمندان و رسوايي قتل وقتي كه را شنيدند.
عالمگير پاينده و مختاري چون روشنفكراني
نديد اّال چارهيي رهبري» معظم و «مقام شد
بود اين بگذرد، «سعيدجان»ش از كه اين
خودكشي اماميرا سعيد داد دستور كه
اماميقرباني سعيد شرايط  آن در كردند.
و ديگر بماند باقي اطالعات وزارت تا شد
كارشان زيرجلكي بتوانند اندركاران دست
سال از چند بعد كه آنچنان ادامه دهند. را
جمهوري درآورند و كرسي رياست سر از
رژيمش تكپايه بهصورتي بتواند فقيه ولي

بكشاند. بهدنبال را
سعيد از  نفرت موج ايام آن  در
وهمه بود گرفته باال امامي بهشدت
فقط نفرينها و لعن اين  كه ميدانستند
بازتاب بلكه  برنميگردد، امامي بهسعيد 
و منفوراطالعات وزارت از مردم نفرت

است. نظام تماميت
صراحت با  نفر يك تنها  ميان اين  در
كرد. اماميدفاع سعيد از و آمد بهميدان
كه روحاهللا حسينيان آخوند هست؟ يادتان
«رئيس ميگفتند يا و مينوشتند عنوانش در
رئيس آقاي اسالمي».  انقالب اسناد مركز

مدرسة  طالب جمع در ١٣٧٨ تابستان در
از و كرد  معروفي سخنراني  قم حقاني 
قاتل روزي «ما خودمان يك گفت: جمله
بعديش انكار بهرغم كه جملهيي بودهايم».
جريان آن در كسي ضمير  لوح از هرگز

رفت. نخواهد
كه شد روشن آنجا  در  بههرحال
«مركز دارد بهنام وزارت اطالعات مركزي
روحاهللا شيخ و اسالمي». انقالب  اسناد 
در وزارت انقالب دادستان جانشين حسينيان

چيزهاي ديگر. و خيلي است اطالعات
تأخير، با  البته و  به تصادف  اخيرًا، 

رسيدم: اين مركز بهسايت
(http://www.irdc.ir)

يا  شد. روشن برايم ديگري حقايق  و
اجازه بدهيد شد. منسجم بود هم روشن اگر

خودشان بخوانيم: زبان از مركز را اول
متولي «مركز را  خود كه  مركز، اين

۱۳۶۰ بعد  سال در مي نامد، انقالب اسالمي»
روحاني حميد سيد بهآخوند خميني فرمان از
و كروبي آخوند دوره اين در شد. تشكيل
ابتدا در بودند. امنا هيأت اعضاي از همسرش
انقالب پژوهشي تاريخ «مؤسسه يك خودرا
وظيفهاش كه ميكرد معرفي اسالميايران»
مربوط مدارك و اسناد  «جمعآوري
تا روند اين است. خميني» امام بهنهضت

سال خميني  اين در ۱۳۶۷ ادامه مييابد. سال
وظايف روحاني بهآخوند ديگري فرمان با
بهنوشته و بنا ميگذارد بهعهده آنها ديگري
اسناد مركز عمًال  تاريخ آن  «از خودشان
و جمعآوري براي اسالميبه محلي انقالب
اسالميايران انقالب  اسناد  كليه نگهداري

بين  تضادهاي فاصله اين در شد».  تبديل
كه بهحدي  ميگيرد. باال اندركاران دست
خود او يا كنار ميگذارند را روحاني آخوند
غالمرضا دكتر  بهنام فردي ميرود. بهكنار 
مركز پژوهشي  معاون كه سروي خواجه 
«رفتن است: گفته باره اين  در شده معرفي
بوده است: دليل بهسه عمدتًا مركز از ايشان
آن از در كه مركز جديد كار يكی سبك
عمدتًا دانشگاهی نويسندگان و كارشناسان
نبوده ايشان طبع باب اين كه شده استفاده
پروندة انتشار با ايشان اينكه دوم است.
سه جلد در (كه مركز توسط دكتر شريعتی
كار سبك اين و بودند مخالف شد) منتشر
عمده علت اينكه سوم  نمیپسنديدند.  را
انتشار ايشان با مخالفت مركز ايشان از رفتن

بوده است». آثار اين سبك
هيأت امناي در سال۱۳۷۴، در هرحال
حسينيان روحاهللا رياست پيشنهاد مركز
خامنهاي، بهفرمان پس آن از و ميدهد را
ميافتد. حسينيان آخوند  بهدست مركز

نوشته   ۱۳۷۵ سال كه نامهيي در خامنهاي
«ارگانهاي به جانبه  همه  همكاري  دستور 
انقالب اسناد جمعآوري  جهت  در ذيربط

را داده است. اسالمي»
سايت در مركز معرفينامه براساس
اسالميداراي مركز اسناد اكنون هم خودش

رساني،  اطالع «معاونت است: زير معاونتهاي
و   انتشارات  معاونت پژوهشي، معاونت 
همچنين شفاهي» تاريخ ضبط مستقل بخش
بهنوشته كه آورده فراهم بزرگي آرشيو
هفتصد و ميليون به يك «نزديك خودش:
قطعه هزار شصت نوشتاري، سند برگ هزار
و بيست هزار قطعه نگاتيو، دويست عكس،
ساعت هزار پانزده و صدا ساعت هزار سه

است. كرده تهيه تصوير»
اسالمي فعاليتهاي انقالب اسناد مركز
در بهطوريكه دارد گستردهيي بسيار

را  پژوهشي و تدويني اثر  ۷۲ هرسال،
«با يعني ميكند. واگذار بهپژوهشگران
اكنون هم  كتاب يك  روز  پنج هر  چاپ
كشور محسوب ناشران از پركارترين يكي
بار چندين گذشته سال چند طي و ميشود
شده شناخته كشور برگزيدة ناشر بهعنوان

است».
دستهاي يعني اصلي، گردانندگان اما
و تدويني «مركز  اين  پرده،  پشت  واقعي
سه خودشان هستند.  كساني چه  پژوهشي»
كردهاند. معرفي امنا هيأت بهعنوان را نفر
المسلمين و  االسالم حجت  آقايان  »
حميد سيد امنا)، هيات (رئيس پورمحمدي
ترتيب بهاين حسينيان» اهللا روح و روحاني
مركز اين سكان كه  ميشود  مشخصتر
چهكساني بهدست  پژوهشي  بهاصطالح 
«پورمحمدي» جنايتكاري همچون نام است.
آشكار هرتوضيحي از بينياز تا است كافي
چه در «پژوهشي» فعاليتهاي كه باشد

است. راستايي
از انتشارات: شمهيي

خود مركز توسط منتشره ابتدا بهليست
بيندازيم: اسالمينگاهي انقالب اسناد

کتاب) اسالمي ايران (۳۸ نهضت -
کتاب) - اسناد (۲۵

پرده پشت پنهان دستهاي نه چندان و متولي» «مركز

اسديان حميد

کتاب) - خاطرات (۵۳
کتاب) - شخصيتها (۲۱

کتاب) سياسي (۱۹ - انديشه
اسالميبراي  انقالب دانستنيهاي -

کتاب) ۵۲) جوانان
کتاب) ۴) انقالب تاريخ - 

کتاب) ايران (۱۹ معاصر تاريخ  -
اسالميايران انقالب شفاهی تاريخ -

کتاب) ۱۰)
کتاب) - احزاب سياسي (۸

کتاب) انقالب (۲ داستانهاي -
کتاب) - مرجع (۱۴

کتاب) اسالميايران (۵ جمهوري -
کتاب) ۲۷) مقدس دفاع -

کتاب) ۲) اسالم تاريخ - 
اسالمي(۴  انقالب منطقهيي تاريخ -

کتاب)
کتاب) ۹) سياسي اقتصاد -

 ۱۸) خارجي  روابط  و سياست   -
کتاب)

کتاب) - سياست و حكومت (۲
کتاب) سياسي (۱۵ - حقوق

کتاب) جهان اسالم (۴ -
کتاب) و ادبيات سياسي (۵ - هنر

اسالميبه حکم انقالب اسناد مرکز
اين اسالمی، انقالب  تاريخ  تبيين وظيفه
کاست، و کم هيچ بدون  را  دستنوشتهها
حد در ويرايش با تنها  و تغييری يا
توضيحی پاورقی سه و عالمتگذاری
همه سطر  چند همين با  ميرساند» بهچاپ
ميشود مشخص يعني ميرود. لو چيز
بازجويي برگههاي واقع در كتاب اين كه
اين همه حاال بعد از و است روحاني حسين
اطالعات منتشر ميشود. وزارت توسط سال
انقالب اسناد وظيفة «مرکز چرا؟ و بهراستي
وقتي اما است. شده شناخته كامًال اسالمی»
سازمان مجاهدين از آنجا که «از مينويسد:
فرقهيی اش، و  آهنين ماهيت بهدليل  خلق،
کتاب اين انتشار شده، کميمنتشر اطالعات
سازمان اصلی اعضای از يکی سوی از
را مفيدی اطالعات ميتواند خلق مجاهدين

که اوست مقاومت جاودانه حماسه آن و
تالشهايشان تمام با را ساواک بازجويان
اسطوره يک شاهی عزت از و گذاشت ناکام
بهاو را  عناوين اين چرا حاال ساخت».
زمينهها اين در اصًال اسناد مركز  ميدهد؟
«در مينويسد: صريح خيلي ندارد. تعارفي
اطالعات ارزشمندی همچنين وی خاطرات
منافقين)، (سازمان خلق مجاهدين سازمان از
و وضعيت نفاق  و انحراف سير و  عملکرد 

«وی  دارد». يا وجود زندان آنها و بازجويی
مسلمان را سازمان بنيانگذاران که آن بهرغم
به روحانيت آنان که  مي گويد  ميداند،
طالقانی اهللا آيت تنها  و نداشتند  اعتقادی
ميگويد وی (٨٥ (ص ميپذيرفتند. را
و مطهری  آثار مطالعه سازمان رهبران که 
ممنوع سازمان اعضای برای را طباطبايی
آنان که بود اين  هم دليلش و  بودند کرده

چندان بهنظرات ديگران و باشد  سيطرهاش
نمي داد». بها

براي بيشتري بهتوضيح نميكنم فكر
پاسدار باشد. از نياز «طرف مربوطه» معرفي
در سر فرق تا سال سالهاي كه بازنشستهيي
انتظاري بوده، خميني غرق ارتجاع گنداب
حنيفنژاد را«عجوالنه» قيام نيست كه اين جز
بخواند. ««سلطهخواه» را شهيد حنيف خود و
يا بهحنيفنژاد «سلطهخواهي» اتهام البته
تازهيي اتهام بهمصدق آنها از وقبل رجوي
عاشورا تبيين جماعت  اين منطق  با نيست.
امام طلبي قدرت  تضاد  جز  چيزي هم
حتمًا هم حسين امام نيست.  يزيد با حسين
باشد، سيطرهاش» زير چيز «همه ميخواسته
ديگران كرده و «بهنظرات هم «عهدشكني»
هم را سنت خدا تازه نمي داده  بها»  چندان
كردو را ترك را مكه حج ماه در و شكست

همزمان انتشار گذشته(مقاله در من كريمي.
بهاين مربوطه)  وزارت  ادبار  و كتاب  دو
اختصار به اينجا در  و  پرداختهام كتاب
خائنان از يكي احمدرضا ميكنم. اشاره

 ۵۰ دهة در شده شناخته خودفروختگان و
توسط ساواك نه دستگيري پس از بود كه
بسياري و داد  را خود اطالعات كليه تنها
بهساواك را خود كه داد لو را هواداران از
جاسوس يك بهعنوان پس آن از و فروخت
را او شد. گرفته به كار بازجويان توسط
شدگان(از دستگير ساير انفرادي بهسلولهاي
شريعتي) ميانداختند شادروان دكتر جمله
يا خود ضدانقالبي تجربيات براساس او و
گزارش يا و ميكشيد اطالعات آنها از
يك است نوشته متولي مركز ميداد(خود
شريعتي دكتر  از ۳۰صفحهيي  گزارش
الجوردي توسط هم آن از بعد بود) نوشته
در فعالي نقش و  شد گرفته  بهخدمت
حاال داشت. زندانيان شكنجه و بازجويي
اوراق به۲۰سال نزديك از بعد متولي مركز
بهنام و خاطرات به عنوان را بازجويي اش
خلق مجاهدين  سازمان  تاريخچة  «شرح 

است.  كرده منتشر آن» مواضع و ايران
است: نوشته كتاب معرفي در متولي مركز

پوشش شوراي تحت وابسته بهمجاهدين و
خاص خرمردرندي با  را  مقاومت، ملي
ميدهد! بهثبت خودش بهزعم آخوندها
در كه ميشود مدعي مسخرهيي  بهنحو يا
ديپلوماسی نهاد بهنام  مجاهدين«سازمانی
سازمان به اين راستگو که شد تأسيس
با تماس سازمان اين  و«هدف  شد» منتقل
اتريش، سوييس آلمان، مقامات کشورهای
ميدهد ادامه سپس بود»(!) لوکزامبورگ و

بهبخش   ۱۳۶۵ سال در وی  كه«سرانجام 
شد. منتقل عراق در خلق نظاميمجاهدين
برد پی سازمان بهبطالن  دوره اين در وی
و بازگشت به آلمان و جدا سازمان از و
ميآيد» بمب تاک تيک «صدای کتاب
کرد». منتشر  خلق  مجاهدين افشای  در  را
ميآيد، تنگ مسخره دعاوي قافيه كه وقتي
سازمان كه« كند اذعان «ناچار» متولي مركز
اطالعيهيی طی شد ناچار خلق مجاهدين
ولی شود،  بهسازمان وی وابستگی منکر 
بود آن  از بيش وی عضويت(!) شهرت و
تکذيب را آن اطالعيه يک با بشود که

کرد».
چهرة اين از احيانًا كه كساني براي 
بهنقل ندارند، شناختي شارالتان خط و هفت
در پناهنده مان هموطنان  اطالعية  از بخشي
راستگو اكبر «علي ميكنم: بسنده آلمان
است اطالعات وزارت مزدوران از يكي 
سمينار در بهمنيار” ”دكتر مستعار نام با كه
سخنراني لسآنجلس در اطالعات وزارت
را خود دروغ به كه راستگو اكبر علي كرد.

۱۹۹۵ در  سال اوائل معرفي كرده از ” ”دكتر
و آلمان در با سفارت رژيم مستقيم ارتباط
راستگو است. قرار گرفته اطالعات وزارت
۸صفحه سفارت از ديدارش اولين در
و ميدهد قرار رژيم اختيار در اطالعات
دريافتي كوتاهي با پاسپورت مدت از پس
دوم) (پاسپورت بن در رژيم سفارت از
تروريستهاي ديپلومات از يكي همراه به
او رابط كه عباسي نام به اطالعات وزارت
دو از يكي عباسي ميرود. ايران به بوده،
بودكه آلمان در رژيم تروريست ديپلومات
تروريستي توطئة در داشتن دست بهدليل
مقاومت برگزيدة رئيسجمهور  عليه
در ايرانيان اجتماع برگزاري جريان در
شد. اخراج اين كشور آلمان، از دورتموند
مسائل تمامي شخصًا  سفر اين در عباسي 
فرودگاه هم در تردد راستگو را، و خروج
حل تهران، فرودگاه در هم و فرانكفورت
نيز تهران فرودگاه در ميكند. فصل و
چمدان بازرسي بدون ويژه، در از را وي
نقليه يك وسيله با و خارج كرده وسائل و
يكي به مستقيمًا وزارت اطالعات متعلق به
تهران در خانه وزارت اين خانههاي از
بوده دوهفته در ايران وي به مدت ميبرند.
خودش شهر به نرود، لو  اين كه براي اما
هفته يك مدت اين در نميرود. بابل يعني
و تهران  در اطالعاتي آموزشهاي براي  را

ميرود». به نوشهر نيز هفته يك
فضيحت بههمان هم كتاب معرفي
تير يك تاكتيك باهمان و نويسنده معرفي

وچند نشان است:
بهنام نيز داريد رو پيش در که «کتابی
آيينه در ايران خلق  مجاهدين  «سازمان
بعضی گرچه است؛ نويسنده همين از تاريخ»
نيست، ما تأييد مورد  کتاب  محتويات از
وی سازمانی  درون  جالب  اطالعات  ولی
انتشار بسته، ارزش سازمان فرقهيی يک از
غيرمقبول نکات بعضی از چشمپوشی و آن
انقالب اسناد مرکز جهت بهاين داشت. را
کتاب اسالميدر راستای تدوين منابع، اين
زير مالحظات با و يافت انتشار مناسب را

ميدهد. قرار محترم خوانندگان اختيار در
تغييری هيچ کتاب  محتوای  در -۱

چاپ ميکند. را آن و عينا نداده
بهدليل ترتيب را کتاب فصل تنها دو -۲
خوانندگان خستگی از جلوگيری و منطقی

است. کرده جابه جا
را توهينآميز و  مستهجن  کلمات -۳

است. نموده حذف
اسالمی، انقالب رهبر نام از قبل -۴
نموده اضافه را [آيتاهللا] کلمه امام خمينی،

است».
بهخودش متولي مركز ترتيب بهاين
كلمه آيتالشيطان با افزودن و زده ضرب
تفاوت جماران،  دژخيم اسم بهاول 
وخارجه در داخله انتشار ويژة  نسخههاي
باالخره تا  است كرده وفصل حل  راهم
جهت که آن از «اين کتاب باال بياورد كه
قبضه از پس بهمسائل مجاهدين خلق عمدتًا
بازگوکنندة ميپردازد رجوی توسط قدرت
فرقه دربارة تلخ تاريخی حقايق از بسياری
بيشتر «اطالعات كه اين و ميباشد» رجوی
درون سازمانی روايتهای ساير کتاب و اين
مرکز سايت در ميتوانيد را خلق مجاهدين

کنيد». اسالميمشاهده انقالب اسناد
ادعاي مورد  از«حقايق» يكي واينهم 
دستگاه توسط كه است متولي مركز
مأموران و نشر و طبع طويل و عريض
ريتم با خارجه و داخله در كتابنويسي
بازارمكاره روانة كتاب  روزيك پنج هر

دجالگري ميشود.
سياستهاي شكست  چيست؟  علت
انقباضي بهمرحله رسيدن و ساله شانزده
قاتالن وكابينه احمدينژاد با وپاياني
نابودكردن توطئههاي وشكست ازيكسو
رژيم آخوندي آزادي، وارتش مجاهدين 
موج است. روبهروكرده خطربزرگي با را
جواني ميليونها  آوردن روي و بيداري 
ونمايشها دجالگريها  ضرب زير  از كه
ميشوند خارج گذشته سالهاي ومانورهاي
بهمجاهدين حل راه ودرجستجوي
رو سالها دراين كه ميرسند ومقاومتي
است. ايستادگي كرده اين رژيم روي در
مركزمتولي نيست: عجيب  چيز هيچ پس،
ولي زده فلك رژيم ارگانهاي بقيه مثل هم
سردژخيمان مديريت با آخوندها، هارشدة
زندانيان عام قتل و زنجيره يي قتلهاي
بسيج با را خود خاص مأموريتهاي سياسي،
و داخله در معذور  و  مأمور  كتابنويسان 

ميكند! ايفا مقررات طبق خارجه

پورمحمدي

حسينيان

سال در ميکنيد  مالحظه که «گزارشی
سازمان  از اعضای سابق يکی ١٣٦٤ توسط
نوشته کريمی، احمدرضا خلق، مجاهدين
تا است  کرده تالش نويسنده، است. شده
دنبال ابتدا از  را سازمان پيدايش  جريان
نشان مرحله هر در را آن تحوالت کرده و
اين متن در که جالبی و ريز اطالعات دهد.
ديگری کارهای کنار در ميتواند آمده،
وضعيت به شناخت است، شده انجام که
نوشته واقع، اين کند. در سازمان کمک اين
سازمان به وضعيت مربوط چيز هر از بيش
است؛ انقالب از پيش خلق، مجاهدين
مواضع بهبرخی اشارهيی  پايان  در گرچه،

است. اسالميهم شده انقالب از آن پس
نوشته بهصراحت متولي مركز البته
در کتاب، اين اصلی «دستنوشته است:
شده اسالمينگهداری  انقالب اسناد مرکز
دستنوشته همان روی از حاضر چاپ و
است چيزي يعني است».  رسيده  بهانجام
برگه هاي روحاني.  حسين كتاب  شبيه
بار اين را رسوا و بدنام خائني بازجويي
از منتشر كردن تنها بهعنوان كتاب تحقيقي

حسينيان برميآيد. حاج آقا امثال

راستگو اكبر علي كتاب
خلق  «مجاهدين كتاب آذر۱۳۸۴  در
انقالب اسناد مركز توسط تاريخ» آيينه در
شد. منتشر راستگو اكبر علي اسالمينوشته
كه ميرسد اين طور بهنظر اول برخورد در
و بود شده آلمان چاپ قبًال در كتاب اين
قضيه كه در حالي شده ايران منتشر در حاال
و در ايران اول همان از است. يعني عكس
مراكز ديگر از يكي يا مركز اسناد، توسط
از تعدادي و شده  اطالعات منتشر وزارت
كشوري خارج خاص مصارف  براي آنها

است. شده آورده بهخارج
را مربوطه نويسندة متولي، مركز
اطالعات و شناختهشده مأمور يك كه
مأموريتهاي و  سوابق با  آخوندهاست
و دروغ اساس از و  ومتعدد- مختلف
«وی ميكند: معرفي و -منصوب مجعول

دانشجويان  بهانجمنهای  ١٣٥٨ سال در
در خلق مجاهدين سازمان هوادار مسلمان
خارجی روابط بخش در  و پيوست آلمان
کرد. آغاز را  خود فعاليت  بوخوم  شاخه
تروريستی بهفاز سازمان ورود از بعد

آنها  از تعدادی فرار و  ١٣٦٠ سال در
موظف راستگو آقای کشور، از بهخارج
پناهندگی برای حقوقی اقدامات تا شد
گيرد. بهعهده را آلمان در سازمان  هواداران
اعضای از نفر چند بههمراه راستگو آقای
عنوان تحت را سازمانی خلق، مجاهدين
ايران دموکراتيک فارغالتحصيالن «سازمان
بهسازمان مجاهدين وابسته آلمان غربی» در
تأسيس مقاومت ملی شورای پوشش تحت
جمعآوری سازمان اين اصلی هدف کرد.

مردم آلمان بود». و اعانه از کمک
معرفينامه اين كه پيداست كامًال
است. نشان وچند تير يك مركزمتولي
وعنوانها كارها انواع آن وسط چون
ارگانهاي ديگر  دعاوي و  وپوششها
انجمن فالن ازقبيل را آخوندي دروغسازي

الزم ديگر دهد» قرار تحقيق اهل اختيار در
چه ببينيم تا شود خوانده كتاب تمام نيست

نوشته است.
از هم باز مربوطه وزارت كه هرچند
سازمان، از وی «روايت بنويسد: و نرود رو
کتاب «اين  و است»  اول  دست روايت 
بارة در مطلب پر و مهم  اثر يک بايد را

مجاهدين دانست». تاريخچة سازمان

شاهي عزت خاطرات
پركاري  ماه انتشاراتي بهلحاظ  ۸۴ ماه مهر
خود است.  بوده  انقالب اسناد مركز براي
همين «در است: نوشته باره اين در مركز
اسالميبهعنوان انقالب اسناد مرکز رابطه
اسالميتالشهای انقالب تاريخ تدوين متولی
خاطرات گردآوری و ضبط برای گستردهيی
هريک که است داده انجام مسلمان مبارزان
پرافتخار تاريخ از گوشهيی خاطرات، اين از
را صورتگرفته مبارزات اسالميو نهضت
خاطرات انتشار و تدوين مي سازد. روشن
شهيد صياد شهيد محالتی، فلسفی، مرحوم
در و ... نوری االسالم ناطق شيرازی، حجت

است». گرفته صورت راستا همين
كتابهايي  ديگر از اين تفاصيل بهيكي با
است كرده  منتشر  مهرماه همين  در  كه
جالد سركميتهچي بازجوي يك بپردازيم.
مبارز دارد. و مجاهد دهها خون دست در كه
بهمطهري. معروف  شاهي عزت  خاطرات
از بسياري  و مجاهدين براي نيز فرد اين 
در او است. اشده شناخته مقاومت هواداران

مجاهدين  سازمان با ارتباط در  ۱۳۵۰ سال
دستگير سالها همان در بعد گرفت. قرار
زود بسيار او مرتجع ماهيت زندان در شد.
قطع او  تشكيالتي  ارتباط  بهزودي  و بارز
رياست آخوندها زمان در شاهي عزت شد.
از بهاتفاق تعدادي و داشت مركز را كميتة
كه مخملباف( محسن مانند  مرتجع عناصر
و شهرستانكي شد) و محمد فيلمساز بعدها
شكنجه و بهدستگيري اقدام  رأسًا خود  ...
مدتي از بعد مي كرد. مبارزان و مجاهدان
الجوردي اوين و تحويل را زنداني خود هم
و و شكنجه زندان ادامة ترتيب مي دادند كه
در بدهد. را شده دستگير زنداني تيرباران
مركز رياست كميتة عزت شاهي كه مدتي
چماقدارانه حملة دهها داشت بهعهده را
دهها شد، و فرماندهي طرحريزي او توسط
و بسياري از همان جا شكنجه و نفر دستگير 
سپرده تيرباران بهجوخههاي دستگيرشدگان
اين بارة در  اسناد مركز ببينيم حال  شدند.
همتاي قساوت در كه  پليد  سرشكنجهگر
«يکی است: چه نوشته بوده است الجوردي
عزتاهللا آقای مبارز، شخصيتهای اين از
اسناد مرکز که است شاهی) (عزت مطهری
سپس تدوين و بهضبط اسالمينسبت انقالب
آقاي اين گماشت...»  همت وی  خاطرات
نوشته مركز كسي است؟ چه مطهري عزت
را خاطرات شگفتی شاهی «نام عزت است:
در کميته که وحشتناکی درباره شکنجه های
زندانيان روی بر خرابکاری ضد مشترک
ميآورد. بهياد ميشد اعمال مسلمان مبارز
ميآورد ديگری را هم بهخاطر چيزهای اما

کتاب) - جامعه شناسي سياسي (۱۸
کتاب) بنيادين (۱ - مباحث

و اصلي محتواي ليست  اين البته  
عناوين نميدهد. نشان را انتشارات واقعي
مثًال هستند. گمراهكننده و پرطمطراق
در كنيد. توجه بنيادين» «مباحث بهعنوان
شما ميرسد؟ بهنظر كتابي نوع اول چه وهلة
از اسالمي منظورش انقالب اسناد مركز

چند  ۵۰۰ و در است بنيادين كتابي مباحث
تشكيل تا تشيع سياسي »تاريخ بهنام صفحه
انقالب تاريخ بر (مقدمهيي قم علميه حوزه

سال۱۳۸۰ منتشر  كه در فروردين اسالمي)»
آن شدة» «شناخته نويسندة است. كرده
معرفي در و است حسينيان روحاهللا جناب 
حاضر كتاب «در نوشته: خودش كتاب
شدن فراهم تا شكلگيري از تشيع، تاريخ
انقالبي گرايشي با انقالب اسالمي مقدمات
بهقيامهاي آن، تدوين سير در و بررسي
و شيعي سرنوشتساز دولتهاي مهم،
شده است». توجه نيز شيعه تحوالت سياسي
چه با و مسائلي چه كه است روشن پيشاپيش

گرفتهاند. قرار بررسي مورد ديدگاهي
انتشارات از ديگر بهبرخي نيست بد
توجه كنيم هم اسالمي» اسناد انقالب «مركز
يك روز  پنج هر «چاپ  شود روشنتر تا

كشور»   ناشران پركارترين از كتاب» «يكي
همين آذر و آبان و مهر ماههاي چه؟ يعني

ميبريم: بهسر آن در كه سالي

خاطرات حسين روحاني 
حسين  خاطرات  ۸۴ مهرماه اوايل در
مجاهدين بهنام«سازمان روحاني احمدي
انقالب اسناد  مركز توسط  ايران» خلق
كه است كسي كمتر شد.  اسالميمنتشر
باشد اخير سالهاي مبارزات جريان در
او باشد. نشنيده را روحاني حسين نام و
نما چپ اپورتويستي جريان ازسردمداران

خلق  مجاهدين سازمان سال۵۴  در  كه  بود 
از دستگيري وي بعد متالشي كرد. را ايران

آخوندي  رژيم بهخدمت سال۶۰  در
و تلويزيوني مصاحبة از پس و در آمد
خميني امام از  عفو تقاضاي  ندامت  اظهار
را مستأجر» و «مالك معروف طرح كرد.
رفتن لو موجب خود كه  داد بهالجوردي
مجاهدان و مبارزان خانههاي بسياري
برزمين زمينه اين در بسياري خون و شد
اسناد مركز او معرفي در شد. ريخته
زندان در روحانی «حسين است: نوشته
ذيقيمتی اطالعات و پرداخت بههمکاری
در « گذاشت. انقالب نيروهای اختيار در را
تأليفات براي حسين روحاني كتاب مقدمة
جمله «از نوشته است: و شمرده بر بسياري 
است کتابی همين روحانی، حسين تاليفات
اين عين است.  رسيده بهچاپ اکنون  که
مرکز در روحانی، حسين بهدستخط کتاب
در و است  اسالميموجود انقالب اسناد
با انقالب رابطه  بسياری از کتابهايی که در
«دست بهعنوان است، شده اسالمينوشته
قرار استناد مورد روحانی» حسين نوشته های

است. گرفته

آنان تحليل در  و بودند ضدمارکسيست 
(ص ميآمدند به حساب امپرياليستها دوست

.(٨٧
اين از خاطراتي کتابهای انتشار البته
نيز قبًال مثًال نيست.  تازهيي  چيز دست
از احمد، احمد مانند مرتجعي عناصر
كه بوده اوين در شده شناخته بازجويان
بوده شكنجهگري کارش متمادي سالهاي
بود. نوشته را خودش خاطرات كتاب است
توصيف در اسالميهم انقالب مرکز اسناد

احمد  خاطرات انتشار با  » بود: نوشته آن
تحقيقات بهروی تازه يی دريچة احمد
شد. گشوده مجاهدين بهسازمان مربوط
از نجاتحسينی خاطرات انتشار آن از پس
چاپ کشور خارج از در سازمان که اعضای
فراز بر نام (با افست شد کشور داخل در و
ديگر مطلب پر  نمونه  يک  فارس)  خليج
خاطرات يافت. انتشار سازمان بارة در هم
و قوی اطالعات ميثميهم از حيث لطف اهللا

است». مطلب پر

منفرد علي دانش خاطرات
تاي دو از  كه بپردازيم سوم بهكتاب 

«جالب» است. باال بيشتر
انقالب اسناد «مركز ماه۸۴ درآبان  
را دانشمنفرد خاطرات  بار  اسالمياين
بيشتر هرچه بررسي و  شناخت راستاي در

 ۲۱۸ در و فصل مذهبي در چهار جريانهاي
است». نموده منتشر صفحه

خود كيست؟ نويسنده  ببينيم  حال
كرده ساده جوينده  براي را كار  «مركز»
ساختن مبارزاتي مثًال سابقه از گذشته است.
«بهجلسات نوشته: او معرفي در طرف، براي
هدايت مسجد در طالقاني آيتاهللا سخنراني
آزادي نهضت بهعضويت سپس يافت راه
با را او  مذهبي سياسي- فعاليت درآمد. 
محسن سعيد و  بديعزادگان حنيفنژاد، 
كرد آشنا مجاهدين) سازمان اوليه (رهبران
سازمان تشكيل جريان در را وي آنان و

در  اختالفات برخي وجود «اما دادند» قرار
سران اوليه از او كه شد موجب ابتداي راه
بهصالحديد بهشتي سپس شود. جدا سازمان
برعهده را  رفاه مدرسة مديريت باهنر  و
بهعضويت انقالب  پيروزي «با گرفت».
خميني امام از استقبال كميته مركزي ستاد
و سپاه تأسيس در وي مسئوليتهاي درآمد.
انتصاب آن، فرماندهي شوراي در عضويت
فارس سپاه، استاندار اولين فرمانده بهعنوان
وي مهم از مسئوليتهاي مجلس نمايندگي و
بحث از ماهها وي «پس بهگفته است». بوده
و پيمان بستن بندي، جمع وگو، گفت و
محسن سعيد و حنيفنژاد متاسفانه ميثاق،
از بهتدريج فوق اصول پذيرفتن بهرغم
با آنان  كردند. عدول  خود  پيمان و عهد 

نيست  روشن (البته ما  سوي از  كه  افرادي 
نوع  اين براي بودند؟)  كساني  “ما” چه كه
ارتباط مخفيانه ندارند، صالحيت مبارزه 
مسلحانه مبارزه مشي بود قرار كرد. برقرار
مطرح ها حوزه و اعضا  ميان  در عجوالنه
بهخصوص از سوي عهدشكني نشود كه اين
و دانشگاه كميتة اختالف حنيفنژاد باعث
زير چيز  همه  ميخواست وي شد.  آنان 

خودش ثمر بي بيخودي و شتافت و بهكربال
دردسر مختصر البته يك داد. و بهكشتن را
درست «نويسنده» امثال براي هم تاريخي
يكي بعد سال صد چند و هزار كه كرد
با و ميشود پيدا حنيفنژاد محمد بهاسم
كاري تاريخي روش  و  رسم  بههمان  اتكا
اعضاي كليه موجب خجالت كه ميكند را
كميته مركزي «ستاد نامحترم و محترم

سپاه  تأسيس خميني» و « در از امام استقبال
فرماندهي » گردد. و  شوراي در عضويت و
است جويانه»  «سيطره روش و خط همين 
ميكند پيدا تبلور رجوي مسعود در كه
همين باز  و مي آفريند را ۳۰خرداد  و
بيست از بعد االن هم كه سيطرهخواهي است
«بر هم چنان سرسختانه مبارزه سال هفت و
و تأكيد ميكند آخوندها» كامل رژيم نفي
امثال تا بهالبهكشانده را آخوند پورمحمدي
«راستاي ...در و  بكشد بهميدان را نويسنده 
جريانهاي بيشتر هرچه بررسي و شناخت
و ببافد تنگش دل ميخواهد هرچه مذهبي»

باليد. حنيفنژاد عليه

توكلي»! «دكتر احمد خاطرات
ماه در کتاب» «پنج  از بعدي  بهنمونه
است. «جالبتر»  بسا  كه بپردازيم  حضرات 

 ٢٨ در توكلي» احمد «دكتر خاطرات كتاب
است: شده منتشر ١٣٨٤ آبان

خيليها شناخته شده آقاي «دكتر» براي
ميرحسين در كابينه كار بودن وزير هستند.
و بودن بهشهر  كميتة رئيس و  موسوي
انقالب دادگاههاي  مثًال دادستان داديار 
براي است. ايشان رفته  لو  مشاغل از بودن
از بيشتري شناخت كه ديگر خيليهاي
زندان، در او ارتجاعي نقش دارند ايشان
ضرب و دستگيريها در سرچماقداريهايش
سالهاي فاصله در  سازمان هواداران  وشتم

مركز  اما است. روشني مطالب ۵۷تا۶۰ 
تبليغاتي تنور كردن داغ اسالميبراي اسناد
در «توکلی در معرفي آقا نوشته است: خود
بازداشت توسط ساواک بار  چهار مجموع
زيادی زمان چهارم و سوم بازداشتهای شد،
چهارم بار و ماه هشت سوم بار کشيد. طول
دقت اندكي شد» زندانی سال دو حدود
۴بار چيزي جز از منظور كه ميكند روشن
خودش چرا  نيست. او براي تراشي سابقه 
«زمان كه  آخر بار  دو مي كند  اعتراف 
بوده سال  دو و  ۸ماه كشيده» طول زيادي
از كمتر قبلي دستگيري دو يعني است.
«پروندهسازي» اين بههرحال بودهاند ۸ماه
مطلب بتواند كه براي اين چرا؟ است. الزم
با زندان دوران «در بدهد: را رونقي  اصلي
آشنا خلق مجاهدين سازمان  واقعی هويت
زندان در آنها سازمانی فعاليتهای در لذا شد،

شد». جدا آنها از و نمي کرد مشارکت

خاطرات احمدرضا كريمي
متولي» «مركز گذشته ماه آذر در
«شيخكار»هاي از ديگر يكي بهانتشار دست
را خاطرات كسي  كتاب بار اين زد.  خود 
شهرة رذالت  و بهخيانت كه كرد منتشر 
احمدرضا خاطرات است. عام و خاص



١٣ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٢٧دي ٧٨٢ ـ شمارة
مقاالت

؟ احمـدینژاد چرا خاتمـی، از نه استثنادبعــد و است قاعده بر اصل طبقاتی و اجتماعی و ارزيابيهای رنگرش
رسيدند، به قدرت که آخوندها به سرکردگی خمينی استثناها. زمانی يا
خود، طبقاتی و بينش تاريخی برمبنای ايران از چپ مالحظهيی قابل بخش
موضعگيری تقسيم؛ اين براساس اجتماعی تقسيم کردند و طبقات ميان را روحانيت
خردهبوروژوازی، آخوند آنان، آخوند بوروژوازی، تحليل و ديد در کردند. سياسی
را خود پايگاه سياسی – طبقاتی هرکدام شهری روستايی و آخوند فقير آخوند
انحراف ورطة به آخوندی حاکميت ابتدای از چپ، از بخش اين کار کرد. پيدا
آنقدر روحانيت  کاست طبقاتی تضاد روی آنها شد. کشيده سازش الجرم  و
باختند. را خود باطل، آبروی سودای اين برسر که سرانجام کردند سرمايهگذاری
آن و حفظ بهدست آمده قدرت از بهره بری برای که دادند نشان عمل آخوندها در
نگارنده از ديد کنند. قربانی خود را عقيدتی مبانی  و اصول که تمامي آمادهاند
با امروز را پايگی يک اين اينکه نه بودند و پايه يک ابتدا از حاکم آخوندهای
واليتفقيه اصل روحانيت، کاست محور و عمود کنيم. تبيين احمدی نژاد آمدن
ناگزير باشد داشته سهميو نقشی قدرت حوزة بخواهد در که ماليی هر است.
مشاهده اين امر هم خالف تا کنون و گردن نهد و را پذيرفته اصل که اين است
برسر بل بيشتر، ميل  و و حيف نه برسر سهم آخوندی که يعنی هر است. نشده
و يا شده به ترک  صحنه ناچار يا است داشته و اختالفی حرف اصل واليتفقيه 
اختالف اگر قدرت قلعة درون کردهاند. در بيرون پرتاب به قدرت دايرة از را او
ديد اختالف و طلبی سهم بيشتر دارد: عمده علت هست دو يا و بوده دعوايی و
دريک پيوسته آخوندی رژيم داشتن. مشغول و فريفتن بينالملل و مردم برسر
منافع و منابع تاراج مداوم و سرکوب است. بهسربرده بحرانی  و نامتعارف شرايط
خاموش سرکوب برای است. حاکميت بحران نمودار بهترين ايران، خود ملی
خارجی. حمايت کسب برای ملی منابع دادن تاراج به و مردمي اعتراضات کردن
عامل دو اين به حد بدين نيازی تا شده ديکتاتوری هم تثبيت و متعارف رژيم يک
شکننده، و آمده دير بس رژيمي چنين برای چهرهها رفت و آمد ندارد. نگهدارنده

دارد. را داشته و نظام پيشبرد اهداف موضعی  وقت خريدن و حکم

قطعاتيكموزاييك 

واليتفقيه   نظام از جناح  يا دو دريک را و تزلزل نتوانستهام بحران هرگز من
در تيرک کل نظام خاصه در را تنش و ترس پيوسته تعريف کنم، زيرا توجيه و
تا بحرانزدگی امروز که گفت ميتوان نهايت ديدهام. واليتفقيه يعنی خيمه
آوردن کار روی درحقيقت است . راه پيدا کرده پوسيدة رژيم و پير استخوان مغز
به فراگير، مزمن و بحران بر غلبه مضافًا بر قصد مثل احمدی نژاد، فاشيستی  ژوکر
پيش نگارنده  معبر نجاتی باشد. بل که ميپندارند هدف است چند انجام رساندن

کرده بودم: اشاره هدف چند به اين خود از مقاالت يکی در اين از
مردم. خروش و خشم کردن مهار منظور به اختناق و سرکوب تشديد الف-

از اشرف ايران، شهر مقاومت برداشتن و همسايه، عراق کشور بلعيدن ب-
خود. راه سر

اين که طبيعیست اتم. بمب به دستيابی و پروژةاتمي  رساندن پايان به - پ
خامنهای آنان در رأس ماليان و شد. خواهد آنان مرگ برمودای مثلث هدف، سه
در بنبست نظام را کل يکباره احمدینژاد، چون خونخواری آوردن مليجک  با
مالحظه قابل منافعی بود هرچه شياد، خاتمي تأتربازی دوران دادهاند. قرار محتوم
سرخرمن وعدههای به را از مردم توجهی بخش قابل داشت. آخوندی رژيم برای
پای واقعی کلمه، معنای به را بیعمل اپوزيسيون داشت. و معطل مشغول خود
و سازش تا خط داد  فرصت خارجی سياستهای به نشاند. انتظار به  نظام  سفرة
و بسنيرومند اپوزيسيون مهمتر کنند. و تعقيب تبليغ و بیپرده را رژيم با مذاکره
در نا حق به و منزوی را ايران سرفراز مقاومت يعنی را خود و سازشناپذير توانا
خاتمی، چون از بازيگری بعد که ميکرد حکم عقل قرار داد. تروريستی ليست
رژيم تماشاخانه  بر در تا مينشست او جای به دلفريب ديگر بچه رقاص يک
را احمدینژاد اما چرا نشود. تعطيل بسته و ورشکستگی و با نخورد گل ماليان
از مي باشد. خطرناک يک ريسک به دستزدن بحران و اوج دليل به آوردند،
بازيگر از چهرههای يک هيچ فريب مردم ديگر که متوجه شدهاند داخلی حيث
روبه حرکتهای و اعتراضات متوجه را خود ماليان خورد. را نخواهند درون نظام

رحمان كريمي

واقعی خطر زنگ  يک نظام کل برای دانشجويی جنبش مردمي  ميديدند. تزايد
لسآنجلسی تلويزيونی  متعدد کانالهای آنکه با ديدند آنها آمد.  حساب به
خشونت از مسالمت آميز و عاری حرکتهای به دعوت را دانشجويان و مردم مرتب
درست اين و بيشتر ميافزايند. بيشتر و خروش خود و خشم  به دانشجويان ميکند،
افتادند. دستگاه وحشت دريافتند و به را آن بود و آخوندها ايران پای مقاومت جای
تلويزيون و خلق مجاهدين به  مردم روزافزون توجه  شاهد ماليان اطالعاتی
مي بايست و بود پيش در عراق انتخابات سوی، ديگر از بودند. آزادی» «سيمای
بسيج و سپاه و اختيار در امکانات  کل استفاده ميکردند. اکثر امکانات از حد
در حوزه حفظ قدرت اهرم کل که همچنان داشت، قرار رژيم اطالعات  وزارت
مستقيمًا کشور اجرايی رياست بهتر چه پس مي باشد. نهادها همين بهدست ملی
به رئيسجمهوری احمدینژاد پاسدار که بود چنين شود. سپرده فرماندهان سپاه به
ضعيف نشدن حتي در مردم،  مهار نشدن در کجاست؟  در نظام  بنبست رسيد. 
در اشرف، تاريخساز شهر سلحشوران ماندگاری و پايداری در ايران،  مقاومت
سرانجام اتمي، و سيمان پروژة در پای  نظام دو گير افتادن در نشدن عراق، مالخور
و او  حقانيت اثبات و ايران  مقاومت بينالمللی  و ملی  اعتالی و رونق در

نظرگاههايش.

ماليان            رژيم به اما بیخرج شکن دندان پاسـخی
مدت شانزده به  خاتمي پايان حکومت رفسنجانی تا زمان رئيس جمهوری از
در ماليان  -مذهبی فاشيستی رژيم به مماشات  و سازش سياست اتخاذ با سال
را خود بشری ضد و شوم اهداف تا شد داده فرصت جهانی و ملی تماميعرصههای
به را و کراهت خود خوف و برداشته چهره از نقاب رژيم اين کند. اکنون که دنبال
برای بهانه يی  و هيچ عذر جای ديگر است، گذارده تماشای عموم معرض تمامي  در
سرکوبگر نظام  اين  واقعی خطر بر همگان اکنون است. نمانده دولتمردان جهان 
افشای و معرفی  در بسيار سالهای مقاومت ايران شدهاند. آگاه و توسعهطلب واقف

رژيم احمدینژاد، آمدن کار روی با کرد که اعتراف بايد اما کوشيد ماليان رژيم
که جهان درهرجای امروز برداشت.  ايران مقاومت دوش  از را سنگين بار يک
نظام معرف ميتوانست او از بهتر چه کسی  است.  سوژه يک هيتلر اين کنيم، نگاه
باجگير گردنکش چنين رژيم با که دولتها انتظارند غرب در ملل باشد؟ آخوندی
برگزيدة رئيسجمهور زبان  از  ايران مقاومت کرد؟  خواهند  چه جنگطلب و
راه حل يک اما است. رد کرده و را نفی راهحل نظامي  رجوی مريم خانم خود
و وحشت آن در از ماليان رژيم هماره که دارد وجود لشکرکشی و خرج بدون
ملی شورای خلق و سازمان مجاهدين آوردن نام آن بيرون و بهسر ميبرد اضطراب
ماليان حاکم برای امر اين اگر ميباشد. تروريستی معامله گرانه ليست از مقاومت
بودند. نگذاشته و هزينه انرژی آن وقت، آنهمه برای العاده نبود، فوق اهميت حائز
دليل عمدهترين در اروپا، آخوندی اطالعاتی گنداب از مشتی سوسک کردن ولو
راه سوسکها اين تروريستیست. ليست  خلق از مجاهدين نام حذف از ترس آن
خور در و يحتمل بدنام خراب و را مجاهدين خود، تشبثات مذبوحانه تا با افتادهاند
مقاومت پای بند از اگر اين ميداند که رژيم و معرفی کنند. تروريستی تبليغ ليست
با ميهن  و خاک جوار در اشرف شهر سلحشوران حضور با شود ايران  برداشته
خواهد رفت. آنان سر چه بر ايران؛ آمده جان به مردم بیتابی  و و التهاب خشم
چندان نداشت  ايران مقاومت چون خستگیناپذيری پيشتاز نيروی ملت ايران، اگر
نظامي کاربرد و لشکرکشی بنابراين نمي بود. حاکم آدمکشان برای هراسی جای
که دارد جا هستيد صادق بحران آفرين رژيم با اين مقابله در واقعًا اگر پيشکش،
منطق حقوقی؛ و پايه بیهيچ و اتهام ناروا اين را از ايران مقاومت نام تعلل بیتأمل و
سرنوشت ايران سپردن منزله آزادگذاردن مقاومت ايران به کنيد. و آزاد خالص
برداشتن بار سنگين کم نيست، گرفتاريهايتان شما آقايان بهدست خود ايرانیست.
اين و را بهعهده خود ما بگذاريد بينالملل و و منطقه ماليان از دوش ايران مزاحم و
يا غرولند از فراتر خود را سياسی حقيقت و شما صداقت که است ميسر زمانی
ليست مقاومت ايران در نام تا برسانيد.  به اثبات عمل در صرفًا لفظی، تهديدات 
جد به آقايان را کشيدنهای نشان و خط دارد، رژيم ماليان قرار شما تروريستی 
پای خود شوم اهداف برسر و  نگرفته تاکنون که  همانطور گرفت، نخواهد
نيروی ايران و گذاشتن مردم آزاد هزينه، هيچ بی و دندان شکن ميفشرد. پاسخ

است. مقاومت ايران آن،  پيشاهنگ

بلند(۱) رفيقی که سر دار از او گشت آن

بهنشرياتقديميگاهن گاه
ژرفای در زخميکه
و چون داری جانت پنهان
اينجا به خود با سنگين کولهباری
گويی را ميکشانی آنجايش و
ديگر که سخت چنان  ميفشرد
گرمای از  و  ميکند باز  سر  بار
و مي کشد شراره جانت آتشينش

درد. به ميسوزاندت
ميبينی ميزنی که ورق
تاريخی ورق،  هر کالمهای 

گذاشتهيی، سر پشت  که شدهاند
مي بينی سراسر افتخار. پر خونبار و
شقايقهای از فرشی را ايران فالت
بر سرفراز  و گسترانده اند سرخ 
که يارانی افراشتهاند. سر دارها
و بودی  رکابشان در ديروز تا 
و جوان جانهای که نيستند. امروز
سردتر را دست جالدی پرشورشان

کرد. درو مرگ از
چند هر ميفهمي که
آن بر جانوران جنايتکارترين
آزادی و عشق سالخی به  فالت
مقاومتی با بهترينها آن اما نشستهاند
ستارهها درخشش از شکوهمندتر
کشاندهاند اينجايشان به تا شب، به

در که مرگی التهاب در که
ضجه زنان به له له کمينشان است
پليدان بهدامان دست  و افتادهاند
را بهترينها آن نابودی هم هنوز
در منطقیشان ادامة که ميطلبند

اشرف شرف است.
اتحادية   ٩ شماره نشرية
دانشجويان مسلمان-اروپا وآمريکا
خلق مجاهدين سازمان (هواداران

 ١٣٦٠ مهرماه   ٢٤ جمعه – ايران)
به همان انگار دارم. رو در پيش را
خاطره يادآوری بازگشتهام، زمان
با که لحظههايی ديدن و روزها آن
مجاهد کف دليران جان بر شهامت
به هر را نکته يک خورد خلق رقم
انسانآزادانديشيادآوریميکند
است. مجاهدين راه حقانيت آن و
هم هنوز که واژههايی
رژيم اين پليد تمامي قامت
ديد: آن در ميتوان را ضدبشری
آنگاه کذاب»، و جالد «خمينی 
فريب به نام دين که به هم هنوز و
که شهدايی ليست مشغولند. انسانها

برای  آن از تن  ١١٦٢ روز آن تا
هراسآور ترين با نبرد در آزادی
افتاده خاک به  سرکوب  سيستم

بودند...
نياز بيشتر تأکيد به که نکتهيی
جوانب آگاهی بسياری و از دارد
غايت به  روشهای است دهنده 
همان «خمينی پليدانه ضدخلقی و
به اکنون کذاب» است که و جالد
شده تبديل اطالعات بدنام وزارت

اتحاديه  ٣٤ نشرية صفحه در است.
از اطالعيهيی مسلمان دانشجويان
درج مجاهدين پرافتخار سازمان
درک است که بازديد آن به شده
سفلگیو واماندگیوزارت مربوطه
افسارگسيختهاش تماميمزدوران و
همان ادامة روششان و راه که

جنايتکارشان امام کذابانه روشهای
در مي کند.  کمک نيست بيش 
خلق مجاهدين سازمان اطالعيه

 ١٣٦٠ مرداد   ١٣ تاريخ به ايران
است: آمده

از نفر هزاران رژيميکه ...»
تحت تعقيب را و خانوادهها مردم
است کرده آواره و قرارداده
را زيادی بيگناه خانواده های و
جنايتکار عمال چماقدار و بهدست
و داده قرار تجاوز مورد خود
است کرده ويران را خانه هايشان
مقاومتهای لوث کردن برای اخيرًا
نظامينيروهای عمليات  مردميو
به نسبت تنفر ايجاد و انقالبی
سری يک  به  مردم ميان در  آنها 
غالبا که جنايتکارانه حرکات
يا چماقدار و مزدور ايادی توسط
ميگيرد صورت کميتهها  عمال
برخی در بمبگذاری ازجمله
پرتاب عمومييا  معابر و ميادين 
محلهای بهسوی نارنجک و بمب
شامل را مساجد قبيل از مردم تجمع
يک مطابق جمله  از ميشود... 
نفر يک پليس اخيرًا موثق گزارش
دستگير کرده نارنجک با يک را
مذکور فرد شده معلوم  بعدًا كه
کميته ها از يکی عامل و عضو
نارنجک فوق داشته قصد بوده و
کند منفجر مساجد از يکی در را
و تبليغ کنند وانمود به دنبال آن تا
به مجاهدين توسط نارنجک که

است...» شده پرتاب مسجد
به قولی کارزارکثيف روندويا
با ضدبشری رژيم جنگ روانی
از شيطان سازی  مشخص هدف 
ايران مردم فرزندان فداکارترين
ابتکار با امروز که نيست چيزی
و ابداع مزدور و  وامانده مشتی
روش اين همان باشد. شده  ايجاد

حرم در خود ادامة در که است
به مي کند، بمبگذاری رضا امام
در دبستانی کودکان اتوبوس
مي کند، پرتاب نارنجک شيراز
مانند شرافتمندی کشيشهای
مينمايد کشتار را و... هوسپيان
را اين چنين نمونه و نماد هزاران و
در عراق به وجود مي آورد. امروز
سالهای که ايران قهرمان مردم
خاطرة در را شصت  دهة سياه
در کرده اند تا حفظ تاريخی خود
اين به درخور پاسخ موعود روز
خريدار ديگر البته  بدهند  جانيان
کارزار نيستند. ژاژخوايان اين
آخوندی اطالعات وزارت کثيف
با را مزدور مشتی خود خام خيال به
فرنگ بازارهای روانة وکرنا بوق
درماندهاش رژيم برای تا کرده

بخرد. عمر بيشتر صباحی چند
(نشرية نشريه  همان  در
از ديگری اطالعية در اتحاديه...)
شهيد زدن دار بارة در مجاهدين
اسالميآمده حبيباهللا سرفراز
انقالبيون کردن «حلق آويز  است:
تشبثات جديدترين جزء
جالدان که است مذبوحانهيی
دليرانة مقاومت  برابر در  خمينی
خلق مبارز و مجاهد فرزندان
بهراستی گشتهاند. متوسل بدان
اين پيرکفتار ضرورتی خمينی چه
ادعای آنهمه بهرغم را آشام خون
به چنين مردمگرايی و اسالم پناهی

است؟ واداشته جناياتی
از که رژيمياست کدام
روز آگاهی و  ها  توده حمايت
خشنود باشد و مطمئن افزون آنها
جناياتی چنين  به حال عين  در و
خمينی رژيم آری بزند؟ دست
چنين کمک با خود بقای خواهان
صحنههایوحشتناکیاست.راستی

است که مقاومتی اسطورة اين چه
بر جوخههای تيرباران خمينی حتی
استيصال او و در کمال يافته نيز غلبه
وسطايی قرون روشهای انجام به را

واداشته است. انقالبيون عليه
مرتجعين تمام داستان اين آری
تاريخ جالد ديکتاتورهای و
استيصال» اوج در است«وحشيگری
پاسخ است زنده  و گويا  چه و

قرآن: زبان از انقالبيون
نعره مقابل  در  که آنجا 
را آنها که فرعون انتقامجويانة
نمود: کشتن سختترين به تهديد
خالف در و پاهايتان را دستها پس
ميکنم قطع (بیمحابا) يکديگر
دار به را شما همگی آن گاه و
الشعرا) سوره ٤٩ (آيه ميآويزم....
آوردند بر فرياد قهرمانانه
شدن آويخته (بهدار  اين  «از که:
هيچ را ما شدن) زجرکش و
سوی به  که همانا نيست باکی 

ميگرديم...» باز پروردگارمان
منطقی ادامه  اين اينک  و
است قهرمانی  انقالبيون همان
برابر در قهرمان اشرف در که
تماميعربدهکشيهایخمينیصفتان
خالصزنش تير قدارهبندان و
کشيدهاند پايداری و شرف صف
از وجود را جهان موعود در روز تا
و بنيادگرايی پديدة پليد و نحس

ارتجاع پاک کنند.
«و قرآن: گفته به هم باز و
منقلب ای ظلموا الذين سيعلم

ينقلبون».
پانويس-----------

حافظ: برگرفته از شعر -١
گشت و كز  يار آن  گفت

سرداربلند
هويدا اسرار كه بود آن جرمش

ميكرد

٦٠ در  سياه سال که در اسالمی اهللا حبيب شهيد فراز مجاهد سر پيکر
به ناپذيرش خلل ايمان و مقاومت دليرانه بهخاطر را وی اوين زندان

مجاهدين خلق به دار آويختند

رژيم سرکوبي دستگاه به شتابزده نگاهی

کوچکترينه که ناظری ر
شرايط به نسبت  آگاهی
باشد داشته  ايران  جامعه 
به دليل ايران رژيم که می شود متوجه
تداوم برای تاريخیاش ضد ماهيت
عريض دستگاه  بهيک حکومت 
که است متکی سرکوبي طويل و
زمينههای تمامی در و روزانه بهطور
روانی و  اجتماعی سياسی، نظامی، 
هم در و  سرکوبي سرگرم  .... و
در مقاومت مختلف اشکال شکستن

میباشد. جامعةايران
دو عمدتًا رژيم سرکوبي دستگاه

دارد: شکل
بر مبنی عريان و آشکار شکل -١

فيزيکی. حذف مستقيم و سرکوبي
سرکوبي و پنهان شکل -٢
روانی- جنگهای بر مبنی غيرمستقيم

عمومی. افکار کنترل و تبليغاتی
دستگاه متعدد به داليل بنا
نتوانسته بهحال تا رژيم سرکوبي
کنترل ايران  جامعة  در  را مقاومت 

چون: کند
بر عالوه ايران جامعة در الف:
بهدليل سازمانيافته مقاومت حضور
پويايی و جمعيتی ترکيب جوانی
در زمينههای مختلف جامعه تاريخی 
وجود رژيم عليه سرسختی مقاومت

دارد.
اثر بر سرکوبي شيوه های ب:
الزم کارايی و میشوند اثر بی تکرار

می دهند.رضا شمس دست از را
رژيم  کارشناسان که است چنين  اين
مرتب مجبورند خودشان بقای برای
دستگاههای از را جديدی شيوههای
بيشترين و کنند کپی  ديگر سرکوبي
عرصة در چه را استعدادها و امکانات
صرف نظر  عرصة در چه و  عمل

سرکوبي کنند.

کارکرد دستگاه سرکوبي
روی مجاهدين بر

به عنوان خلق مجاهدين سازمان
موجوديت همواره رژيم که نيرويی
خطر در  آن  سوی  از  را  خودش 
سرکوبي بيشترين مورد پيوسته ديده،
رژيم فراگير و جانبه  همه و سيستماتيک
سرکوبي بهشيوههای نگاهی است. بوده
کل از کلی نمايی می تواند  مجاهدين
باشد داشته را رژيم سرکوبي دستگاه
مخالف نيروهای برای خود بهجای که
البته باشد. آموزنده بسيار میتواند
و پنهان  بخش بر فقط تکيه اينجا در 

داريم: سرکوبي غيرمستقيم

فردی: در حوزة سرکوبي -١
تالشهای  با  رژيم اين عرصه، در
بسيار هزينه های صرف  و ديوانه وار
دارد سعی است ممکن که آن جا تا
حاميان و هواداران و اعضا تک تک
را آنان کرده و را شناسايی مجاهدين
حذف نمايد. دراين زمينه سرکوبي و
افراد روی را نيرو بيشترين رژيم
يعنی جبهه در که کسانی خانوادههای
میگذارد دارند حضور عراق در

آنها روی مداوم کارکردن با و
قادر صورتیکه در میکند سعی
با نشود آنان مستقيم بهسرکوبي
اعضای از جنون آسا روانی فشارهای
فشار عامل رزمنده،  يک  خانوادة
در خانواده ها روی  بر  فشار بسازد.
ارعاب و تهديد بهشکل بيشتر داخل
قالب در در خارج بيشتر اما میباشد
انسانی عواطف روی کار و دلسوزی
است. از ديگر کارهای رژيم در اين
از کتابهای و متون رساندن زمينه
محکوميت در  که آماده شده پيش
آن رهبری بهخصوص  و  مجاهدين
مستقيم غير يا مستقيم عناصر توسط
بهدست شده نوشته رژيم خود
تمامی از هدف می باشد. خانوادهها
برای خانوادهها تحريک کارها اين
برای رزمنده عنصر بر آوردن فشار
بهخانواده بازگشت و مبارزه ترک
رژيم بهحال اين زمينه تا در میباشد.
از خانوادهها عمومی نفرت بهدليل
نبوده موفق موارد برخی در جز آن

است.
در رژيم  کارهای  از ديگر  يکی 
است افرادی روی بر کار زمينه اين
ترک میکنند را جبهه بههر دليل که
موارد برخی در و میآيند بهخارج و
دستگاه برای بهطعمههايی تبديل
موفق رژيم و میشوند رژيم سرکوبي
کند. سربازگيری آنها بين از میشود
آشنايی به دليل چنين هم عناصر اين
مناسبترين مجاهدين درونی بهروابط
و هوادار توده  روی کار برای  نيرو

. خانوادهها میباشند

هواداری: مأل و جمعی حوزة -٢
در  رژيم سرکوبي دستگاه  
اساسی محور چند حول حوزه اين

شده. سازماندهی
از سازمان کردن  منزوی  الف:
آن با ديگر ارتباطات جامعه با تخريب
داخلی سياسی  فعال عناصر نيروها و

و خارجی 
اجتماعی، بدنة کردن منزوی ب-
مأل از و سمپاتيزانها، هوادار تودة يعنی
کردن محدود ديگر به بيانی اجتماعی.
کليت از اجتماعی  بدنة ارتباطات 

مردم. تودههای و اجتماع
ولی مستقل ظاهرًا عناصر از جدا 
بهترکيب توجه با رژيم خدمت در
کشور خارج در ايرانی فعال نيروهای
بهداليل که ميانی نيروهای ماهيت و
منفوريت بهدليل نمیتوانند  متعدد
داشته فعاليتی خودشان  نام تحت
از قبيل عناوينی تحت و معموًال باشند
ايرانيان انجمنهای و فرهنگی کانونهای
غير بهشکل رژيم میکنند فعاليت
مستقيم موارد حتی در برخی و مستقيم
جوامع در موجود خأل میکند سعی
فعاليت با را کشور  خارج  ايرانيان
عمدتًا که نيروها اين  کند. پر آنها
از بخشی و اکثريتی - توده نيروهای
مذهبی ملی- سلطنت طلب و نيروهای
زمينه های در عمومًا فعاليتشان هستند
برپايی قبيل  از اجتمايی  فرهنگی- 
است. حضور و... ملی اعياد مراسم و
که فعاليتهای میشود نيروها باعث اين
از عمومی بهشکل فرهنگی-هنری
شده خالی مقاومت و اعتراض عنصر

يک از تا بزند دامن بهپاسيويسم و
فعاليتها اين عمومی اشل در طرف
رژيم عليه فضا سازی  بهوسيلهيی برای
معترض نيروی طرفی از و نشود تبديل
بهنفع قاعدتًا کند. ايزوله و منزوی را
جوامع در خأل موجود است که رژيم
شود پر نيروهايی چنين بهوسيله ايرانيان

انقالبی. و راديکال عناصر تا
نيروها اين حضور نهايی نتيجة
در عرصههای فرهنگی- اجتماعی در
عنصر راديکال برای نهايتًا جامعه يک
بازدارنده عامل بهيک تبديل مبارز و
دچار جامعه را با و ارتباطش میشود
که است چيزی اين و می کند مشکل
انجام آن روی بر رژيم سرمايه گذاری

میشود.
بدبينی و انفعال و ياس ايجاد : ت
جمله: از شيوهها انواع از استفاده با
استفاده و اطالعات ضد شايعه و پخش

جمعی.و... ارتباط وسايل از

سازمانی: حوزة -٢
دو  روی  رژيم  حوزه  اين  در   

کار میکند: محور
سر: و بدنه جداسازی آلف-

مبارزه  سخت بسيار شرايط  بهدليل
فشارهايی مجموعه  با و  عراق در
بهعنصر مختلف طرق  از رژيم که
است اميدوار میآورد وارد رزمنده
مستاصل چنان بدنه  از  عناصری که
آنها روی رژيم دلسوزيهای که شوند
و سر عليه را آنها  و شود  واقع موثر
را سر وسيله بدين و بشوراند رهبری

بکشاند. بهمحاق هم

نوعی آوردن به وجد ب-
انشعاب:

شکستن  درهم راه سادهترين  
بهوجود آوردن سازمان حزب و يک
تا آن است. شقه کردن و شقه انشعاب
میشود مربوط بهمجاهدين که آنجا
طور به  رابطه اين در رژيم تالش 
اوايل سالهای همان از وقفهناپذير
چون اما است. داشته ادامه انقالب
از انشعاب ايجاد برای تالشهايش
مینمايد تالش نرسيده بهجايی درون
يک مجاهدين بريده های از که
نوعی به عنوان  را وآن بسازد جريان 

انشعاب معرفی نمايد.
خاص محور اين در رژيم چند هر
از دارد سعی همچنان اما نبوده موفق
روانی جنگ عامل يک بهعنوان آنها
از پس البته کند. استفاده تبليغاتی و
هم برای جديد مصرف خاتمی چند
اخبار پخش يکی ، شده پيدا آنها
مجاهدين از شيطانسازی و دروغ
و حقوق بشری استفادة ديگری و
چرخاندن برای رژيم بهنفع البيگری
در مجاهدين  عليه حقوقبشر برگ 

بينالمللی. محافل
آنچه با رابطه در كه سؤالي
بريده پديدة را آن مجاهدين
اين می آيد، به وجود میخوانند
از عناصر آنها از کسانی که آيا است
چون خير؟ يا بودهاند رژيم نفوذی
امنيتی متداول  بهشيوههای توجه  با
ضربهزدن راههای از يکی رايج و
نفوذی عناصر فرستادن جريان بهيک
بهدرون خودی نيروهای عنوان تحت

شيوه اين میباشد. تشکيالت آن
داشته و کامل رواج شاه در زمان
آن از شک بدون هم کنونی رژيم

استفاده میکند.
رهبران گروههای  چند که هر  
مدتهای برای بهدرستی سياسی
سکوت با مسأله اين کنار از مديد
نمیخواستند چون میکردند عبور
عدم موضوع جو بهاين دامن زدن با
بهوجود در صفوف خود را اعتماد
هم چنان سؤال اين  ولی آورند
بريده پديدة آيا که است باقی
با مجاهدين درمورد بهخصوص
میکند پيدا ارتباط نفوذی عناصر
توابسازی بهپروژة توجه با نه؟ يا
دنبال زندانهايش در رژيم که
از عناصر استفاده و میکند جذب
تا تير که شکستهيی هم در تواب و
همرزمان شکنجة  و زدن  خالص
نفوذ برای رفتهاند پيش پيشينشان
آنها از استفاده يا و تشکيالت در
جنگ و شيطانسازی درعمليات
بسيار رژيم برای  بسيار  روانی
مجاهدين بهنظرمیرسد. بهصرفه
اخير سالهای در بهخصوص
و را با اسم افرادی بسياری از چنين
که کردهاند افشا کامل مشخصات
طرحهای از بسياری  دهندة  نشان

می باشد. رژيم امنيتی

جهانی: و حوزةملی ٣-در
يک با رژيم  حوزه  اين  در
آن و است مواجه  عمده  مشکل
است. آن فوقالعاده منفوريت

قادر رژيم معموًال منفوريت همين بهدليل
منفوريت اين نمیشود.  مخاطب  بهجلب
بهحدی کشور  داخل در بهخصوص 
بيابد آن هم مخاطبی اگر حتی است که
سويی بههمان عکس العملی به شکل را
را آن تخريب قصد رژيم  که میکشاند
اين عرصهها رژيم در دارد. بههمين دليل
مخالف ظاهرًا و غيرخودی نيروهای از

میکند. استفاده
سه اين حوزه حول تالشهای رژيم در
ديپلوماتيک کارشناسی، و نظری محور
عرصة در دارد. تمرکز عمومی افکار و
مباررة که اين است تمام تالش بر نظری
اينکار برای و  شود منکوب  مسلحانه
کارشناسان و نظريهپردازان بهخصوص
در دارند. مؤثری نقش اطالعات وزارت
پنداشتن مساوی با ديپلوماتيک عرصة
تالش رژيم تروريسم با مسلحانه جنگ
دستگاه وارد را  ديگر دولتهای  دارد
زمينه اين  در که کند خودش سرکوبي 
در است. آورده بهدست  نيز  موفقيتهايی
بسياری هزينههای عمومی افکار عرصة
از رژيم  که روايتی تا میشود صرف 
بهشکل دهد ارائه میخواهد حوادث
خودی غير رسانه های طريق از غيرمستقيم
آن کشور خارج در شود. جامعه وارد
سياسی تفسير و خبر بهشکل که روايتها
يک طرف میشود از وارد افکار عمومی
تصويری آن  که میکند کمک بهرژيم 
مخالف گروههای از  را  میخواهد که
آن از طرفی از عمومی کند و افکار وارد
البيگری امر پيشبرد برای ابزاری بهعنوان
تصميمگيری مراکز بر تاثيرگذاری و
انزوای از  خالصی برای که کند استفاده

اهميت دارد. خيلی سياسی رژيم

جنگ بر تهران، حاكم كه آخوندهاي آنجا از
در گذشته دوسال در كه را اعالمنشده يي اشغال و پنهان
در اين زمان ديگري هر بيش از برده بودند، عراق پيش
انتخابات آشكارنمودند، عرصة سياسيعراقرا بهصحنة
مردم نمودند. تبديل خودشان با كشور اين مردم جنگ
از رژيم اخراج بارها خود ميليوني تظاهرات در عراق
بروز به عنوان كه جديدي پديدة كردند. طلب را عراق
اجتماعيضديتعلنيبا ارتجاعو بنيادگرايي،دستاورد

دموكراتيك وترقيخواهانهييبرايجامعة عراقاست.
به ميداني را سياسي داخلي عراق كه صحنة امري
براي هماورديدو آلترناتيومشخص تبديلكرده است.
رژيم به وابسته حاكميتي استقرار احتمال يكي
و رژيم كه  محدوديتي  هر از جداي كه  آخوندها 
آن حقيقي ماهيت  بيان  و  رسمي  اعالم  در عواملش
گور پابه رژيم سياسي بقاي براي راهنفسي باشند، داشته
از بيش را عراق داخلي بحران و بود خواهد آخوندي

زد. خواهد دامن پيش
عراقي دموكراتيك ملي- آلترنانيو يك ديگري
سمتگيري سياسي و از اقدامها اعم قدم، هر كه در است
و اقتصادي اقدامات و تا اصالحات منطقهيي و خارجي
اجتماعي درساختارداخل كشور،رودرروي مداخالت
در آن مخرب عوامل آفرينيهاي نقش آخوندها و رژيم

عراققرارخواهدگرفت.
از ديگر «قرائت»  يا تقسيمبندي نوع هر  تبليغ
از نامگذاريهايي و عراق در سياسي روياروييهاي
«اشغال و عرب» «كرد و يا سني» «شيعه و تقابل قبيل
وهمين ضداشغال»، براي پنهانكردن همين دشمن و

روياروييصورتميگيرد.
ديوتنورهكش و فقيه واليت توسعه طلب ماهيت
ژئؤپليتيك واقعيات بهدليل بنيادگرايي و ارتجاع صدور
آخوندهاست رژيم مرحلة پاياني حيات و عراق و ايران
كهچنينعرصهبروزبرجستهوروشنيدرعرصةسياسي

است. كرده پيدا عراق
كه رژيم بازگرديم سخن اين اهميت به اكنون اگر
عراق «به مردم احمدينژاد با روي كارآوردن آخوندها
كه جبهة نيست بود، ديگر ترديدي كرده اعالم جنگ»
نه هيچ و است عراق در آخوندي رژيم با اصلي جنگ
بينالمللي و  پروندة سياسي و  يا موضوع ديگر جاي

ديگر!
در را ايران مقاومت  درايت بايد دليل  همين به

عراق چشم اندازهاي سياسي و اوضاع ارزيابيهايش از
بهطورخاصآنجاكهدربيانيةساالنةشورايملي ستود.
«در بود: شده تصريح گذشته تابستان در ايران مقاومت
رفراندم و و تصويب تدوين در پروسة و كنوني شرايط
جديد، تشكيل دولت و بعدي انتخابات اساسي و قانون
آنچه به خصوص و عراق آزادي و تماميت مبرِم تهديد
نيروهاي سريعتر چه هر خروج و آن استقالل اصلي مانع
اعالم اشغال و پنهان  «جنگ همان است،  چندمليتي
عراق ازمردم تن ٨٠٠هزار و ٢ميليون كه است نشدهيي»

برآنانگشت گذاشتهاند.
است كرده اعالم متحده اياالت ديگر از سوي
را تعهد اين ميباشد. متعهد عراق در دموكراسي به
دولت يك برپايي براي كنوني تاريخي كارزار در

دموكراتيكومستقل ومعتدل، بهآزمايشبكشيد.
و آزادي شرط به انتخابات،  در قوا  تمام با ـ ج
بهسود جريانهاي ميدان را كنيد و تقلب، شركت عدم
تا نكنيد. خالي خارجي دخالتهاي و ضددموكراتيك
فعاليت امكان از آزادي و تا آخرين ذره و قطره آخرين
نظارت آزاد، تحت انتخابات كنيد. سياسي استفاده آزاد
طلب را حداكثر آزاديهاي دموكراتيك و متحد ملل

كنيد.
تضمين و اعاده  با  ثبات  و  صلح  و امنيت  دـ
زنان آزادة همة مردم عراق بهويژه و احترامات حقوق
و قومي محقق مذهبي با پلوراليسم سياسي و عراقي و

ميشود...»(قسمتيازمتنمادة٥٤ بيانيةبيستوچهارمين 
سالگردتأسيسشوراي ملي مقاومتايران-مرداد٨٤).

پانويس:-------------------
دي٨٤ اول همبستگي روزنامة -١

تهران جمعه نماز مشروح رژيم٩دي٨٤ راديو -٢
٣-خبرگزاريرژيم(ايسنا)٣٠آذر٨٤.

 ٤-ازجملهپروندههايمربوطبهقتلهايزنجيرهيي
از قم، در برقعي بهنام زني  مورد اطالعات، وزارت
بستگاننزديكآخوندپورمحمدياستكهاطالعاتي
طرح شد. كشته فجيعي به طرز و داشته وي جنايات از
خانة قتل و صحنهسازي انفجار جسدش بعداز سوزاندن
بهدستورشخصپورمحمديبودهاست. محلجنايت،
مخفف هدف»، كه يا «خواسته يعني «مرام»  -٥
مخالفان يا«كنگرة المزوره» االنتخابات رافضي «مؤتمر

انتخاباتتقلبي»است.

١٠ صفحة آشكار    بقيه از اشغال پنهان، رويارويي

اصغر بهروزيان علي



١٤ سهشنبه ٢٧ دي ١٣٨٤صفحة ٧٨٢ ـ شمارة
جهان

حالمیپردازيمبهگفتاريدرموردمکانيکآماریکهالزمة 
و نمی توانيم ما آماری مکانيک در ماست. اصلی موضوع فهم
يك سيستم از اجزای نيست بدانيم که به هر کدام حتی مهم يا
کدام هر اين که ظرف گاز، يك در مورد مثًال میگذرد. چه
در لحظه هر در سرعتی چه جهتی و با چه در مولكولها اين از
حرکتند، بسيارپيچيدهاستکهممکناستدانستنآن مهمهم
آنچهاهميتداردايناستکهبتوانيمبهشكلآماریاز نباشد.
بهطور که اين است مهم سؤال يعنی صحبت کنيم. سيستم اين
متوسطهرمولكولباچهسرعتیوچهانرژيیدرحرکتاست
باشد متوسط داشته بيشتر از يا سرعتی کمتر آن که احتمال و
در را انرژيها سرعتها يا توزيع بتوانيم است. اگر ميزانی چه به
يكسيستمکهدارایاجزايیبیشماراست،تعيينکنيمآنگاه

میتوانيم بهسوالهایباالجوابدهيم.
شكلي  در هر میتواند سيستم يك آماری، اساس مکانيک  بر
بهمثالباال همةمولكولهایگازدريك اشاره با مثًال بروز کند.
بقيه و شوند ظرف جمع گوشه اين در يك میتوانند ظرف

ظرفخالءباشد.
برای آنکه ولی دارد وجود امکان اين آماری طبق مکانيک بر
چنيناتفاقیبه وقوعبپيونددمیبايستمدتیبرابر هزارانوشايد
ميليونهابرابرعمرجهانبرایمشاهدةآنانتظاربکشيم!ازاينرو
ما در واقع افتاد. نخواهد «هرگز» اتفاق  سناريو میگوييم اين
مکانيک اسلوب داديم. را ارائه هرگز» » کلمة علمی تعريف
در میکند. محاسبه «احتمال» يك سناريويی هر برای آماری
دو به بستگی سناريو يك وقوع احتمال حرارت درجه هر
يكسان سناريوها تمامی برای الزمه انرژی اول اگر دارد. عامل
به نسبت بيشتری اشكال تعداد در که سناريويی آن گاه باشد،
مثًالگرچه سناريوهایديگربروزمیکندمحتملترخواهدبود.
به ظرف گاز يك مولكولهای تمامی که کرد میتوان تصور
محدود بسيار اشكالي در سناريو  اين  ولی بروند، گوشهيی
میتواندصورتگيرد.چراکهبرایجمعشدندريكگوشه،
نشان سناريو اين می شود. محدود مولكول هر مکان و حرکت
سناريوهايی به آماری مکانيک حالیکه در دارد. نظم يك از
مثًال میدهد. ارجحيت میرساند حداکثر به را بینظمی که
يكسان مولكولها بهطور آن در که هست ديگری نيز سناريوی
درهمهجا پخشمیشوند.اينسناريودارایاشكال بی شماری
است.چراکههر کدامازايناتمهامیتواننددر نقطةديگریاز
کنند.چون تعداد اجرا ظرفبا سرعتديگریهمينسناريورا
اينسناريو اشكالاينسناريوبسياربيشتر از بقيهسناريوهاست،
محتملترينسناريويممکن است؛کهاز قضابینظمترينسناريو

همهست.
بين سناريوهایمختلف انرژی يكسناريوست. دومينعامل،
طبق بر پس  است. محتمل تر کمتر است، با انرژی که آن
که انرژی زمانی است وضعيت محتملترين مکانيک آماری 
اشكال بینظمی( بيشترين يا و برسد حداقل به سيستم کل

گوناگونيكسناريو)حاصلشود.(قانونآنتروپی)
بااستفاده ازمکانيکآماریمی توانمتوسطسرعت مولكولهای
بهجای برایهردرجه حرارتیمحاسبهکرد. يكظرفگازرا
مثالظرف گازو مجموعة مولكولهای درحال حرکت، میتوان
را مجموعةارتعاشات الكترومغناطيسيدريک جسمگداخته
درنظرگرفت.اگربدانيمچهسناريويیمحتملاستمیتوانيم
خواصگوناگوناينسيستمرامحاسبهکنيمکهموضوعاصلی

صحبتماست.
پس رابطة بيندرجه حرارتاجسامو برگرديمبهبحث اصلی.
توزيع فرکانستشعشعاتويابهعبارتسادهترطيفنور ساطع
اين ازايناجسامموضوعبررسی فيزيكدانانآنزمانبود. شده
فيزيكدانان همة دقيق آن دوره در دسترس مشاهدات با رابطه
وضع قانوني برای شديد رقابتی اندازهگيريها اين به واسطة بود.
شكل گرفته بود. در را توضيح دهد، مشاهده بتواند اين که

با درجه  اجسام برای را الكترومغناطيسي شماره۱ قدرت امواج
را تشعشعات گونه دهد. اين نشان می مختلف های حرارت
تشعشعاتاجسامسياه(Black Body Radiation)مینامند.
به توزيع اين حرارت درجه افزايش با میبينيد که همانطور

سمتطولموجکوتاهتر( فرکانس باالتر)تغيير میکند.
آماری مکانيک درباره آنچه از استفاده با دهيد اجازه حاال
به رابطه اين در کالسيک فيزيك که ببينيم آموختيم
ارتعاشات گوناگون فرکانسهای در رسيد. نتيجهيی چه
يك برای را مختلف سناريوهای همان نقش الكترومغناطيسي
اين سناريوهای که آيا بين ديد بازی میکند. اول بايد سيستم
مختلف(فرکانسهایگوناگون)تفاوتیدرانرژیوجوددارديا
امواج بستگی قدرت که می شد تصور اينگونه دوره در آن نه.
چه هر دريا که امواج همچون دقيقًا دارد. امواج آن به ارتفاع
کوبيده ساحل به بيشتری با قدرت باشد بيشتر موج آن ارتفاع
امواج به تنهايی ارتفاع زمان، آن فيزيكدانان از ديد میشود.
موضوع اين کند. تعيين را امواج انرژی و قدرت میتوانست
مثًال يكالمپ درموردامواجالكترومغناطيسيهمصادقبود.

يك  به بيشتر نسبت ارتفاع با امواج الكترومغناطيسي ۱۰۰ واتی
المپ۶۰ واتیساطعمیکند. بههميندليل درخشانترازديگری 
کالسيک فيزيك ديدگاه از است. بيشتر هم آن انرژی و است
يا فرکانس و به ربطی گونه هيچ الكترومغناطيسي انرژی امواج
بود. امواج ارتفاع متناسب با و فقط فقط و نداشت نور رنگ
پسمیبينيدکهبينسناريوهایگوناگون(فرکانسهایمختلف
تفاوتی انرژی لحاظ به کدام هيچ الكترومغناطيسي) ارتعاشات
در که سناريويی(فرکانسی) آن بابت اين از نداشت. ديگری با

اشكال بيشتریمتصورباشد،محتملترخواهد بود.
بگيرند. امواجالكترومغناطيسيمیبايستدرداخلجسم«جا»
ايستاده امواج را آنها که  موج است خاصی نوع امواج اين
امواجباطولموج (Standing waves)نامگذاریکردهاند.
ولی نمی گيرند؛ جسم جا بلند( فرکانس پايين) در يك بسيار
گوناگونی به اشكال کوتاه) موج باال(طول با فرکانس امواج
پسمی بينيدکهسناريوهایامواج دريكجسمجامیگيرند.
نمايان بيشتری بسيار اشكال میتوانند در کوتاه( فرکانس باال)
شوند.پسبرطبقمکانيکآماریازآنجاکهبينفرکانسهای
خواهد آن نيست، محتملترين انرژی تفاوتی لحاظ به مختلف
بودکه بيشترارتعاشاتالكترومغناطيسيدرطولموجهای کوتاه
میبايست اجسام تمامی يعنی شود. توزيع فرکانسهای باال يا و
چشم توسط فرکانسی که (باالترين بنفش - آبی رنگ يك
بسيار آبی خنکتر، رنگ اجسام شوند! است) ديده ديدن قابل
ضعيفوکمرنگواجسامداغ،آبیبسيارپررنگودرخشان!
اين و از بود؛ مشاهدات مغاير کالسيک فيزيك بينی اين پيش
امواجباالتراز هم بدترطبقهمينپيشبينی، اين تشعشعاتدر
آن ميزان و نور آبی از بيشتر بسيار گاما) ايكس و اشعه بنفش(
وقتی يكتئوری درفرکانسهای باالتربه بینهايت می رسيد!
تئوری آن در تناقض از نشان کند، پيش بينی بینهايت انرژی
بود. اما شده تناقض رو بهرو با اين فيزيك کالسيک و دارد
با اجسام گرم تشعشعات طيف مورد در کالسيک محاسبات
داشت. خوبی نسبتًا همخوانی پايين در فرکانسهای مشاهدات
اختالف آشكار کوتاه) موج (طول باال فرکانسهای در فقط

بودکهطيفنور متوجهشده دانشمندآلمانی، پالنک، میشد.
شباهت کوتاه) امواج باال( فرکانسهای در اجسام از شده ساطع
که بدين معنی دارد. گازها تئوری در انرژی به توزيع زيادی
گازی مثل الكترومغناطيسي ارتعاشات اين که شود تصور اگر
فرکانس با متناسب آن تشكيلدهندة اجزای انرژی که باشد
مکانيک توسط طيف را اين توان می گاه باشد، آن امواج اين
آماری توضيحداد.اين فرضکهامواج الكترومغناطيسي حاوی
آن موج فرکانس با متناسب کدام هر انرژی که باشد ذراتی
اين ارتفاع تصوير، اساس اين بود. بر عجيب و جالب باشد،
درخشانتر يعنی بود. اين ذرات خيالی تعداد با متناسب امواج
پالنک است. ذرات اين بيشتر تعداد واسطة به نور يك بودن
نسبت به خاصی احتياط با و بود متعجب فرض اين از نيز خود
بهشكل او محاسبات و نبود چارهيی اما میکرد. برخورد آن

باورنکردنیبامشاهداتگوناگوندراينموردهمخوانبود.
فرض و آماری مکانيک از استفاده با دوباره که دهيد اجازه
گذشته همچون بپردازيم. اول، اين پديده توضيح به جديد
موج طول و رنگ آبی با فرکانس باال( سناريويی اشكال تعداد
بسياربيشترازفرکانسپايين(طولموجبلند)است.چرا کوتاه)
است. بيشتر کوتاه موج طول با ارتعاشات دادن «جا» امکان که
فرکانسهای با سناريويی انرژی بار اين جديد، فرض بر بنا دوم،
باال( رنگآبی)بسياربيشترازسناريويیبافرکانسپايين است.
ازاينروبرطبقمکانيکآماریاحتمالوقوعسناريوفرکانس
باالبسيار کمترازفرکانسپاييناست.اگرمجموعاين دواثررا
باالرفتن با توضيحدهيم. درنظربگيريممیتوانيماين پديده را
درجة حرارت، فرکانسهایباال(نورآبی)محتملترمی شوندوبه

ايندليلطيفنوربه سمترنگآبیمیرود.
مفهومی است که نور بودن ذرهيی فرض اين توضيح، بطن در
میبايست نور) پديده( يك اولين بار برای است. موج با متضاد
برای توضيحدادهمیشد. توسطدومفهوممتضاد(موجوذره)
توضيح آبی بودن آسمان ويا قرمز بودن شفقو فلق، نور موجی
از نور آتش، در يك زغال قرمز توضيح رنگ برای ولی بود،

ذرات تشكيلشده بود.
را در گره کار فرض با اين پالنک شکها، تمامی بهرغم اما
همخوانی کالسيک فيزيك با که پديدهها ديگر توضيح

بود. بازکرده نداشت،
يك  نور که اين دانستن با فيزيكدانان نوزدهم، قرن اواخر در  
بين رابطة که داشتند بر آن است، سعی الكترومغناطيسي موج
نور والکتريستهرابررسی کنند.دريكي ازاينآزمايشهاآنان بر
الكترونهايياز تاباندندومتوجهشدندکه فلزاتگوناگوننور
آنفلزخارجمیشوند که میتوانآنها را جمعکردهوبهشكل
اندازهگيریکرد.اينجريانبرقبادرخشانترشدن جريانبرقی
نور بيشترمی شدکهنشان ازبيرونآمدن الكترونهايبيشتراز آن
اين آزمايشهاهرباربادقتیبيشتر صورتمیگرفت فلزداشت.
ميزان از آن فرکانس که  نوری فقط که  شدند متوجه مثًال
مشخصی بيشترباشدمیتواندباعثبيرونآمدنالكترون ودر
رنگ آبی نور فقط نيكل، مثًال با فلز جريان برق شود. نتيجه
قرمز نور کند. در حاليكه خارج آن الكتروني را از میتواند
نيكل سطح از را الكتروني نمیتواند آن بودن درخشان بهرغم

 Photo electric)اثرفتوالکتريک اينپديده را خارجسازد.
مینامند. (effect

.اينشتينبااتکابه فرضپالنک کهنوروامواجالكترومغناطيسي
ذرات اين از هرکدام انرژی که  شدهاند تشكيل ذراتی از
را پديده اين  توانست است، موج آن فرکانس با  متناسب
کافی برای آزاد سازی انرژی قرمز توضيح دهد. ذرات نور
تعداد نيست که چه دارا نيستند. مهم نيكل را الكترونها از فلز
ازاينذراتبهسطحنيكلبرخوردکنند،هيچکدامنمی تواند
آزادکند. بههميندليل استکهبه رغمدرخشان الكترونيرا
انرژی آبی اما نور شود. نمی ديده برق قرمز، جريان نور بودن
ازنور آبی کافی برایآزادسازی الكتروندارد.حتی يكذره
ذرات تعداد که هر ميزان به کند. را آزاد الكتروني میتواند
شده آزاد الكترونهاي تعداد باشد، (درخشانتر) بيشتر آبی نور
اينشتين بيشترودرنتيجهجريانبرقحاصلهقويترخواهدبود.
پالنک، در توضيح ايدة که آن با را فوتون ناميد. ذرات اين
موضوع بدين روشنی او ولی کرديم، ذرات نور از صحبت
نوررامطرحنکردهبودوفقطاشارههايیبهاينموضوع ذرات
داشت.امااينشتينباديد ژرفیکه نسبتبهفيزيكداشت،اين
ايدة ذراتنوررا بهقويترين شكل بيانکردو نشاندادکه اين

تصويرمیتوانداثرفتوالکتريکراتوضيحدهد
بارديگرنيازبودکهتصورکنيمنورازذراتیتشكيلشده،چرا
کهبدونآننمی توانستيمايناثرراتوضيحدهيم(اينشتينبرای

نوبلبرد). اينکارجايزه
 درهميندورهکامپتون( Compton)فيزيكدان آمريكايي،
فرکانس باالست، بهظرفیحاوی اشعه ايكس را، کهنوری با
خود را از دست الكترون و میشد يونيزه گازی که به آسانی
بود. ديگری و نور اين تابش الكترون تاباند. نتيجه میداد،
توضيحفرکانس نورايجادشده و انرژیالكترون بيرونجهيده
دردستورکارتئوريسينهاقرار گرفت.برایتوضيحاينپديده،
الكترون فيزيكدانان نياز داشتندکهآنبرخورداشعه ايكس و
الكترون و کنند. تصور بيليارد گوی دو برخورد را همچون
ظهور بخصوصی انرژی و با زاويه برخورد، اين از حاصل نور
قابل فوتون ذرات از مجموعه تصوير نور با تنها که میکرد

توضيحبود.
بدينترتيبدراوايل قرنبيستمفيزيكدانان بهايننتيجهرسيده
درمواردي ديگر و ذرات چون اوقات بعضی نور بودند که
چونامواجاست.ذرهيیياموجیبودننوريكبحثقديمی
درفيزيك است.نيوتنمعتقدبهذرهيیبودننوربود، درحالی

کههويگنز اعتقاد داشت کهنور موجیاست. 

درمسيـر
يـگانگي(١٢)

كنار در چپ) (سمت الصباح االحمد جابر شيخ آسوشيتدپرس- 
كويت در مجلس افتتاح كويت در مراسم وليعهد الصباح شيخ سعد

(١٥ ژانويه)  دي يكشنبه ٢٥ روز جابر شيخ شود. مي ٢٠٠٢ ديده اكتبر
آن  از شد و مغزي خونريزي قبل دچار ٥ سال جابر شيخ درگذشت.

بود. ساله ٧٩ هنگام مرگ او بود. جسمي مشكل زمان دچار

سال مرغی، آنفلوآنزاي جهانی مسألة پيرامون جنجالهای بحبوحة در
مشكالت  سال با اين میيابد. خاتمه جنجال با و جنجال شروع با ۲۰۰۵
يك داروی خاص مانع استفاده از حوش عوارض جانبی مستمر حول و
جنجالها اين شد. شروع «ويوکس» ازجمله و «کوکس-دو» نام با آرتروز
بر دالری ميليون هزينههای چند و وسيع الپوشانی به مربوط اتهامات با

عليه يكکمپانی داروسازیبه وقوعپيوست. درانتهای سال۲۰۰۵ توفانی 
 stem-سلولهای بنيادين» خاستگاه و جايگاه مورد در مقاالت بيشمار از

خاست. پا به «cell
ژنوم  انتشار شامل پزشكي زمينه ۲۰۰۵ در سال دستاوردهای مهمترين
انسانی، يك خرس انگل نوع سه شامپانزه، «تاشا»، نام با کامل يك سگ
قديمیغارنشين،وهمچنينيكنقشة ژنتيكيازتغييراتودگرگونيهايي

میباشد. اس-ان-پی نام با انسانی ژنوم در
دراينسالدنياشاهداولينعملجراحیرویصورتانسانتوسطيك
تيم فرانسویبودکه بخشیازيك تالشبين المللیجهت دستيابیبهاين

هدفبسيارمهم محسوبميشود.

جنجال رفتن در فرو
پايانيافتنسال۲۰۰۵ يكيازبزرگترينپيشرفتهایاينسالدرشك  با اما
«وو ساک هوانگ» توسط که ابتدا تحقيقی در است. ترديد فرو رفته و
در کرةجنوبی سئول در دانشگاه ملی و همکارانش در کرهيي دانشمند
کرد. بيماران زنده در زيادی را شد، اميدهای چاپ معتبر ساينس مجلة
ادعاکردهبودکهيازده نمونهاز سلولهایبنيادينمربوطبهيازده اينگروه

مريضمختلف راشبيهسازي کردهاست.
با فرورفتناينتحقيقدرجنجال،درواقعتمامنقشههایکانون جهانی اما
اتهاماتیمطرحشدوبهدنبال ابتدا درحيطةسلولهایبنيادينبهخطرافتاد.
آناعترافاتهوانگمبنیبراستفادهازتخمکهایيكيازهمکارانگروه
غرقدر جنجالهایمربوطبهتخطیازقوانين اينمسئلهرا اينتحقيق، در
دانشمند اخالقینمود. سپس، مسألة داده سازیتوسط هوانگ مطرح شد.

علوم  حوزة ۲۰۰۵ در سال بررسی
زيستشناسيوپزشکی

ازمجلةنيوساينتيست
ترجمةسياوش
جهانگيري

شيلي شد جمهور رئيس يك زن
ميشلباشلهكهبهعنواننخستينزنرئيسجمهورشيليانتخابشده،بسياريازسنتهايسياسيرادرهمشكستهاست

گزارشوگفتگوازسرويسجهانيبي.بي.سي

تنهايي دختر١٢  به سوسياليست مينامد. او خود را است، بلكه زن نه تنها او
دارد. بزرگ ديگر فرزند دو و مي كند را سرپرستي خود سالة

و مردان نفوذ محافظهكار كه تحت فوق به عنوان عمومًا  شيلي جامعة
زن  سناتورها از ٤ درصد تنها ميشود. شناخته است، كاتوليك كليساي

هستندوطالقتنها سالگذشته قانونيشناختهشد.
و است واقعي تصوير از بخشي اين تنها كه است معتقد باشله خانم اما
در شيلي شده، منعكس رهبري كسب براي وي تالش كه در همانگونه

حالتغييراست.
شيلي زن جمهور نخستين رئيس است كه افتخار بزرگي «اين گفت: او
فكر ميكنممهمترايناست كهمعلومميشودشيلي درحالتغيير اما باشم.
زن و مرد است معتقد كه داريم دموكراتيك و پخته جامعة يك ما است.

ميتوانند مسئوليت بپذيرند».

همهبايدبهره مندشوند
ديگر،  زن يك كانديداي گذشته مه در ماه كه هنگامي ٥٤ ساله اين زن
تنهاكانديدايائتالفچپ ازمبارزاتانتخاباتيكناررفت، سولدادآلوآر،

ميانةشيليشد.
بازگشت زمان از است، معروف توافق يا كنسرتاسيون به كه ائتالف اين

كشور  اين در كنون قدرت را تا ميالدي سال١٩٩٠ در شيلي به دموكراسي
قوي رشد سنت حفظ به گويد كه مي خانم باشله داشته است. دست در

اقتصاديادامهخواهدداد.
بايد ما اما اينخيليمهماست. بايدبهرشداقتصاديادامهدهيم. «ما اوگفت:

بهره مندشوند». رشد اين اين كشور از همهآحاد كه مطمئنشويم
اقتصادي آمريكاي التيننامبرده ميشودو درسال ازشيليبهعنوانمعجزة

است. داشته رشد درصد از٥ بيش اقتصاد اين كشور گذشته

الصباح، اميركويتدرگذشت شيخجابر
 ١٥) دي ٢٥ يكشنيه روز كويت، الصباح امير االحمد جابر شيخ
سوء از يك خود حكومت در طول كه وي ژانويه) درگذشت.

سال ١٩٩٠  در عراق نيروهاي حملة از نيز ١٩٨٠ و سال در قصد
٧٩ ساله بود.  مرگ هنگام بود، برده بهدر سالم جان

عبداهللا الصباح، سعد شيخ كويت كابينة آسوشيتدپرس گزارش به
كرد. حكمران جديد معرفي بهعنوان اين كشور را وليعهد

توسط وي بود كه االحمد جابر شيخ دور عموي سعد پسر شيخ
جديد ٧٦  امير بود. شده برگزيده وليعهد ١٣٥٦ بهعنوان سال در
مورد در اخيرًا نگرانيهايي وي سالمتي وضعيت دارد. سال عمر
اطالعات وزير است. آورده بهوجود كويت در حكومت تداوم
وليعهد از كابينه گفت: ميخواند، را كابينه بيانية كه الرشيد اناس

شود. كشور امير كه ميخواهد
دولتي  ادارات روزة سه تعطيل و عزاداري ٤٠ روز كويت دولت

كرد. اعالم را
و است متكي آمريكايي نيروهاي به كشور دفاع براي كويت
حاكميت در آمريكا با آن نزديك همپيماني كه ميرود انتظار

يابد. ادامه نيز سعد شيخ
دهمين  داراي كه  كويت  در ٢٥٠ سال مدت به الصباح خاندان

ذخاير نفتي بزرگ دنياست، حاكم بوده است.
عمل  با  ١٩٨٥ سال مه ماه در شيعه افراطي يك اينكه از پس

برساند، قتل به را جابر شيخ كرد سعي خودرو انفجار انتحاري
از پيش كند. را عوض خود زندگي كه روية شد مجبور امير
بازار و به ميكرد رانندگي شهر در خود اتومبيل خود با او آن
بيروني شد كه ظهور مجبور قصد او سوء پس از اين ميزد. سر
بهقصد مداوا بهجز چنداني خارجي سفرهاي او كند. را كم خود

در  شده و مغزي ٢٠٠١ دچار خونريزي سال در وي نداشت.
معدودي موارد در آن پس قرار گرفت. از درمان تحت لندن
سخنراني دچار ايراد در ميشد، ظاهر عمومي انظار كه در هم

مشكل بود.
دنيا  به كويت ثروتمند شدن از پيش ١٩٢٦ و سال در جابر شيخ
در او كرد. پدرش تحصيل در قصر بهطور خصوصي و بود آمده

شد.  معرفي كويت وليعهد و وزير نخست عنوان ١٩٦٥ به سال
شيخ  عمويش جانشين ميالدي ١٩٧٧ سال روز آخرين در وي

شد. الصباح السالم صباح
نسلهاي «صندوق جابر شيخ رسيدن، حكومت به از قبل يكسال
در كويتيها براي بيمه يي عنوان به كه كرد تأسيس را آينده»

 ١٠ او ميشود. محسوب نفت درآمد رسيدن اتمام به صورت
كه اختصاص داد صندوق را به اين كويت نفتي در آمد درصد

است. ميليارد دالر ٦٠ از بيش آن موجودي حاضر حال در
در  خارجي ميليون  ١,٦٤ و  كويتي هزار  ٩٦٠ حاضر حال در

و كارگران زيادي تعداد اشتغال دليل به هستند. ساكن كشور اين
كويت توسط اشغال دوران در بهجز كشور، اين در افراد خارجي
محلي بوده اهالي از همواره بيش خارجي آن اتباع عراق، تعداد

است. 

مقاله فرستادن پس تقاضای مجله ساينس از شاترن» «جرالد آمريكايي
مقالة ديگر متعاقبا» گرديد. آغاز زمينه اين در تحقيقات و نمود هوانگ را
هوانگ درزمينةاولينمورد شبيهسازیسلولهای بنيادينجنينانسانی مورد
شبيهسازیسگتازی شكوترديدقرارگرفتکهازجمله اينتحقيقات

توسط اينتيمبود. افغانیموسوم به«اسناپی»
 

تبمرغی
تب شيوع زمينة در نگرانی ترس و گسترش وسيع شاهد سال اين همچنين
مرغیواحتمالجهش ژنتيكيويروسعاملآنياترکيب باژننوعانسانی
آنفلوانزاي انسانی از مرگ آور بسيار عامل يك ايجاد نتيجه و در ويروس

مهاجر در  پرندگان ميان در H۵N۱ در چين مرگ آور عامل بود. شيوع
مرزهایآسيا اينعاملبيماریزا درماهمیآشكارشد. درياچه«کينگايی»
اروپا طريق از که ميرود آن و بيم ترکيه رسيده و ماني رو به و کرده طی را

بهآفريقابرسد.
و مير مرگ اعالم رسمی چين با اولين مورد ويتنام و در بيماری اين شيوع
اظهار رسمی منابع غير همراه بود. چين نوامبر در در ماه مرغی تب توسط
دارو کارخانههای عظيم يخ باشد. نوک يك کوه شايد اين که میکنند
گذاشتهاند. مسابقه پايين، ميزان مصرف با دارو يك ساختن جهت سازی
تب مرگآور عامل خاطره زنده کردن با خود را نگرانيهای نيز دانشمندان

نمودند. ابراز گرفت، را در سال۱۹۱۸ نفر ميليونها مرغی که جان
ميداد.  نويد ويرانيهای وسيع را ۲۰۰۵ بروز سال در ديگر بيماری يك اما
بودکهبهوسيلةويروسماربورگدرآنگوالجان تبهمورج(خونريزی)

از  به يكي و ويروس ماربورگ را ۲۰۰۵ گرفت سال اواسط در را بسياری
مرگآورترينويروسهایثبتشدهتبديلکرد.اينسالهمچنينمیرفت
کهريشهکنیجهانی فلجاطفال«پوليو مايليس»رااعالمکنداماشيوعمجدد
به دستيابی ديگر، مناطق و خاورميانه سپس و سودان به نيجريه از ويروس

۲۰۰۶ را  سال اميدوارند که دانشمندان کرد. مواجه مشكل با هدف را اين
کنند. اعالم فلج اطفال از سال خالصی

خوشحالی وسالمت
استفاده  ممنوعيت متحده حكم اياالت  در دادگاه يك ۲۰۰۵ سال در
يك موضوع و آموزش زيستشناسي درسهای در حوزة ترم «خدا» از
نظريه اين طرفداران کرد. هوشمند» را صادر «طراحی عنوان تحت درسی
طراح يك دخالت طبيعت که مستلزم برخی از جنبههای که باورند اين بر
درواقعجنبةخلق وپديدآورينداشته وايننظريهيكآلترناتيو میباشد،
دانشآموزان والدين از نفر يازده میباشد. داروين نظرية به نسبت کارآمد
در موضوع اين از دفاع جهت پنسيلوانيا شكايتي را ايالت در مدرسهيي

دادند. دادگاه ارجاع به موفقيتآميزی صورت علوم به کالسهای
۲۰۰۵ شاهد بوده است.  سال در را سريعی پيشرفتهای نيز پزشكي دنيای
را سينه آزمايشهای ميتوانند که را روباتهايی آمريكا ميشيگان در محققين
انجام دهند،طراحی نمودند.همچنيندانشمندانلندنی درانگلستان مدعی

هستندکه خوشحالبودنبهترينروشحفظسالمتمیباشد.
جمله: از کرد مطرح اين سال در را بحثهای ترسناکی نيز طبيعی دنيای
و قاتل، درختی های مورچه آدمخوار، پای هشت ملخها، خودکشی
معلول جوجههای بلعيدن و «گاف» جزيرة در موشها جمعيت گسترش
مربوط اخبار انتشار زيست شناسان با اين سواحل. در دريايی پرندگان
برونئي در مرموز پستاندار يك و ماداگاسکار ميمون تيرة دو کشف به
که حقيقت اين کشف که بود درحالی اين شدند. زده هيجان شدت به
می باشند، کوچکتری بيضههای دارای بزرگتر مغز دارای خفاشهای

بهشدتمتعجبساخت دانشمندانرا

جهان اخبار

بودهاند. شيلي كاخ رياست جمهوري خانم باشله به رسيدن مانع مرد دو
اختالفكمي در يكيخواكينالوين كانديدايمحافظهكارياستكه با
انتخاباترياستجمهوريقبليشكستخوردودرنخستيندورانتخابات

يك  كه پينهرا سباستيان باقيمانده رقيب شد. حذف ١١ دسامبر در فعلي
اتحاد در انشعاب بهدنبال گذشته مه ماه در او ميباشد. است ميلياردر تاجر

محافظهكارانواردمبارزاتانتخاباتيشد.

سوابقسوسياليستي
راديكالترين و كنسرتاسيون ائتالف از رئيسجمهور چهارمين باشله خانم

آنها است.
قدرت  به را پينوشه آگوستو ژنرال ١٩٧٣ كه سپتامبر نظامي كودتاي با او
پدرويسرهنگنيرويهواييومخالفدولت نظامي رساند، سياسيشد.

در زندان درگذشت. و بود
از قبل و ميكرد كار براي جوانان سوسياليست مخفيانه بهطور باشله خانم

و  در زندان هفتهها كند، را ترك سال١٩٧٥ شيلي در مادرش با بتواند اينكه
شكنجهگاه بهسر بردهبود.

حزب عضو باشله خانم الگوس، ريكاردو فعلي رئيسجمهور همانند
سوابق دربارة كه است مايل او از  بيشتر  اما است شيلي سوسياليست

سوسياليستي خود سخنبگويد.
لباسهاي ولي هستم. من يك سوسياليست كه بگويم «بايد گفت: باشله
بلكهوزيرهمةشهروندان نبودم، زياديبهتنميكنم.منوزيرسوسياليستها
شيلي همة شهروندان رئيسجمهور شوم، اگر رئيسجمهور بودم. شيلي

خواهم بود».
بوده  شده شناخته چهرة يك ٥ سال مدت به تنها است، پزشك يك كه او

دفاع سپس وزير و بهداشت وزير ابتدا الگوس، دولت آقاي در است. او
شد.

براساسقانونشيلي،آقايالگوسبايدپس ازيكدوره رياست جمهوري
بدهد. باشله خانم به انتخاب شدن را شانس و رفته كنار

بسياريازتحليلگرانسياسيميگويندكهشخصيتگرمخانمباشلهباعث
انداخته جلو نظرسنجيها و او را در كلية شده وي به رأيدهندگان جذب

است.

مسألةپينوشه
مي شود.  جديتر ميگويد ٩٠ ساله سخن پينوشه ژنرال از وقتي باشله خانم
كشمكشهاي درگير سالها و بهسر ميبرد خانگي بازداشت تحت پينوشه

حقوقي بوده است.
جمله از گوناگوني با اتهامات و داده از دست را قضايي مصونيت پينوشه
چند مخفي بانكي حسابهاي به مربوط ديگري جرائم و مالياتي تقلبات
واشينگتن مركز آن در كه ريگز در بانك آنها از دالري كه بسياري ميليون

مواجه است. باشد، است، مي

پايه سلول يك

گرديد. رياست جمهوری فنالند برگزار انتخابات ۲۵ديماه يکشنبه روز
به کننده شرکت کانديدای هشت از هيچيک انتخابات از دور اين در

و  نرسيده جمهوری رياست کرسی کسب برای ۵۰ درصدی نصاب حد
در  شرايط واجدين از ۷۴ درصد حدود شد. دور دوم کشيده به انتخابات
کانديدای و فعلی جمهور رئيس هالونن تاريا کردند. شرکت انتخابات
سائولو و ۴۶,۳درصد کسب با چپ اتحادية دموکرات و سوسيال احزاب
دور دوم راه ۲۴,۱درصد آرا به مجموع محافظهکار با حزب نیاينستو از
شود. اين ۹بهمن برگزار روز يکشنبه دور دوم انتخابات است يافتند. قرار
که مردم میشود محسوب انتخابات رياست جمهوری در فنالند سومين
میکنند. مردم انتخاب سمت اين برای را فرد يک مستقيم آن بطور در
بهپایصندوقهایرأی برایتعيينرئيسجمهور فنالندهرششساليکبار

مشخص شد.  دوم دور سال۲۰۰۰ نيز در انتخابات سرنوشت میروند.

گرفته شد به صورت پستي آرا يک سوم
واجدين  از عبارتی ۳۰,۷ درصد به  يا فنالندی ميليون ۱,۲۵ به نزديک
شرکت کردند.  داشت ۱۰ ژانويه جريان تا که پستی انتخابات در شرايط

بيش مواجه شد. رأیدهندگان زن گستردة استقبال شيوه رأیگيری با اين
فرستادن  برای را پستی شيوة مرد به ۵۳۰ هزار نزديک و زن ۷۱۸ هزار از
رأی  شيوه اين به ۳۳,۴ درصد قبلی در انتخابات انتخاب کردند. خود رأی

بودند. داده
کسب و هالونن خانم تاريا پيروزی از انتخابات، قبل از نظرسنجيها آخرين

فاصلة  با نظرسنجيها اين در وي رقبای میداد. خبر آراء ۵۵ درصد بيش از
هالونن  رقبای حال عين در قرارگرفتهبودند. ۲۰ درصد مرز در زيادی نسبتٌا

امریغيرقابل اجتنابمیدانستند. دومرحلهيیشدناين انتخاباترا
بودند. خانم زن انتخابات اين در شرکتکننده کانديدای هشت تن از دو

و اتحادية  دموکرات سوسيال که احزاب ۶۲ ساله کانديدای هالونن، تاريا
به اين از پيش میکند؛ نمايندگی جمهوری رياست انتخابات در را چپ
رئيس اولين وی است. بوده به کار مشغول سمت همين در سال شش مدت

جمهورزندرتاريخفنالندبهشمارمیآيد.
انتخاب  مجلس نمايندگی به بار اولين ۱۹۷۹ برای سال در هالونن تاريا
در سال وی کرد. نقش ايفای وزير پست بار در چندين آن از و بعد شد

پيروزی  به که شد جمهوری رياست انتخابات کانديد بار اولين ۲۰۰۰ برای

شد کشيده دوم دور به فنالند جمهوري انتخابات رياست

ماسوچوست دانشگاه از اوليه ذرات فيزيك دكتر توتونچي شاهين

حمايت از جمهوريش رياست دورة شش سال طول در وی انجاميد. وی
انتخاباتی رقبای برای را کار امر اين که بود برخوردار گستردهيي اجتماعي
دوم دور قطعی برندة هالونن تانيا ناظران  گفته به بود. کرده مشکل وی

انتخاباتخواهدبود.

١ شماره تصوير

دارد ادامه
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زمينآ سوي به خود را آتشين نيزههاي آنچنان آتشين سرخ و مرداد، فتاب
نيست، آن در مقابل مقاومت ياراي را جنبندهيي كه هيچ ميكند پرتاب
ميدهد كه بيرون خود از حرارت آنچنان زمين و است گرم هوا چنان
و خيال مابين اينجا مرزي هستند، بخارشدن درحال روي زمين اجسام همة گويي

است. واقعيت
اين ندارند چطور قرار و آرام مردان و زنان اين چرا است؟ چه خبر اينجا
است زنان ساليان و مردان كه اين است ميكنند؟ درست تحمل سوزان را گرماي
شروع خالي هم دست با و بجنگند دوران ارتجاع مهيبترين با تصميم گرقتهاند كه
و آب زمين خشك و بي زيراندازشان و آبي آسمان سرشان، كردهاند و سقف روي
اعتماد و اميد جز سرمايهيي هيچ و خدا جز پناهي هيچ كه كساني است، بوده علف
است؟ افتاده اتفاقي چه چيست؟ و وضعيت اين دليل ندارند. اما و نداشته خلقشان

وزيدن حال در خنكي باد و است متفاوت اينجا در هوا ميوزد، ماليمي نسيم
شنيد. پرندگان را همة و علفها و بوتهها درختان، همهمة و زمزمة آن ميشود در كه
انتهايي يالهاي به بوديم از مركز تجمع، قرار داده دور كه بنزين تانكر چك براي
جمعيت برگشت متوجه مسير در بودم رفته زبر چهار سمت حسنآباد به دشت
جمعيت نزديك تر شدم انبوه بودند، زده حلقه آمبوالنس يك دور كه زيادي شدم

نميداد. جلورفتن اجازة
ميخواهند. خون مجروح يك جان نجات براي ؟ است خبر چه اينجا

؟ كسي است مجروح چه
واگر به او دارد خون فوري به و نياز شده بدجوري مجروح يكي از خواهران

ميشود. شهيد حتمًا نشود تزريق خون
منفي. o خوني ميخواهند؟ نوع چه

است. منفي o خون من
نقطة انتقال در خواهري رفتم. جلو به و كرد باز را راهم سرعت جمعيت به
يكساعت همين بدهيد خون نميتوانيد شما گفت: افتاد من به چشمش تا بود خون

نميشود. نه گرفتيم. تو از خون ٢٥٠سيسي قبل بود كه
نجات  را  اين  جان  مي شود شهيد مجروح حتمًا كنيد چك  شما تا گفتم

بدهيد.
شروع  خون كار چك و زدند كناري به مرا سرعت به و امانم نداد  جمعيت
بروم، دلم نيامد بود، بيهوش و رنگش پريده مجروح افتاد به مجروح نگاهم شد.

ماندم. منتظر و نشستم كناري
به اندازة ثانيه بودم هر نشسته همانجا من و تمام ميگذشت با سنگيني زمان
برادري آن صدا، بلند شد، جمعيت بين از صدايي ميكرد، ناگهان عبور سال يك

بيايد.  سريعتر بگوييد كجاست. بود خونشo مننفي گروه كه
مجروح اين نميرسيم نتيجه به ميكنيم چك چه هر نداريم وقت رفتم. جلو
به و شد گرفته خون و كشيدم روي برانكارد دراز سرعت به مي رود. دست از دارد

ميرفت گيج شدم سرم گرديد. بلند تزريق او
مواظب بخوريد. خوندادن  از بعد كه نداريم آب حتي ما  ببخشيد خيلي

خودتان باشيد.
را نجات خواهر آن جان كه باشم توانسته شايد كه مي كردم احساس رضايت
بچهها از يكي رسيدم خودمان موقعيت افتادم. به راه و ندادم جوابي ، باشم داده
سؤال رفتم دارد. سراغ عال كار تو با بود. تو دنبال (شهيد باقر بيگدلي) گفت عال

بازميگردند توفان با رفتند نسيم با آنانكه

برگي از خاطرات يك نبرد
شهر اشرف  از احمد رهبر-

سختي برايم خيلي آن لحظات، ادآوري
گذشته، من  بر  آنچه بابت از  نه  است.
پرشكوهي حماسههاي چه بهخاطراينكه
شايد نبودم. بهبيانشان قادر  هرگز و ديدم بهچشم
چهرة واقعي باشد كه اين ما از انتقادات نسل يكي
تالش حاال است؛ شناسانده كم به جهانيان را دژخيمان

كنم. يادآوري را سالها آن امانت، با ميكنم
بهدست،  كيف تهران، وليعصر خيابان ۵مهر۶۰ در
در بهكميتهيي دستگير شدم. ابتدا مدرسه روپوش با
در خيابان سرباز وليعصر بهپادگان و سپس ويال خيابان
برادرانم و از خواهران تعدادي بههمراه  شدم. منتقل
چشمبند همگي گوشت كردند. حمل ماشين سوار
ما ميكردم. نگاه دزدكي هرازگاهي من و داشتيم
بود همراهمان دختري بوديم. نشسته ماشين كف
تندتند هم او ميكردند؛ اذيتش خيلي پاسداران كه

او پرسيد: از پاسداري ميداد. را جوابشان 
شده؟ چي دماغت بيحالي؟ اين قدر چرا

شكسته.
داشتي؟ ميگن سالح

بهجونم، افتادن پاسدار تا هفت نداشتم سالح من
خوب باشه؟ حالم اونوقت ميخواي

هم كثيفي جملة زد، بهاو محكم مشت با پاسدار
بود»، حقت «منافق! گفتن با را حرفهايش و گفت

تمام كرد.
حتي كه جزو همان نفراتي بود شنيدم او بعدها

بود. شده اعدام و نگفته را اسمش
پياده را  ما و ايستاد ماشين به پادگان، رسيديم 
پايين رو  سرتون اوينه، اينجا مي گفتند: كردند. 
بلندي باال ميرين از دارين االن پاتون، زير بگيرين،
كه مي فهميدم نازك بود، چشمبندم كمي كه من و...

ميشدم. رد همان طور و ميگويند الكي
گرفته سراپايم را وحشت بردند. به يك سلول مرا
نداشتم. ولي بهقدري محيط از زيرا هيچ شناختي بود

برد. خوابم كه بودم خسته
و مي زدند صدايم روز هر گذشت روز چند
آخر دست و ميكردند بارم كتك و حرف كلي

برميگرداندند. سلول بههمان
نوار و كميل دعاي پنجشنبهشب، كه بود اولين بار
گوشخراش صدايش كردند. پخش آهنگران صداي
بروم بيرون» «ميخوام گفتم: بهنگهبان و در زدم بود.
از بود، ديگر  برادر  دو سلول من سلول  روبهروي 
شناختمش، صداي آمد:«آذر! تويي؟» كناريم سلول
شروع بوديم.  شده دستگير  هم  با بود. خديجه 
كردند شروع هم برادرها ناگهان كردم. بهاحوالپرسي

اين ديوارها پشت
منافي آذر

زندان خاطرات ناگهان و علي!...» يكديگر:«رضا!... زدن بهصدا
نشدن، شناخته براي كه نگهبان پاسدار شد. همهمه
و سلولها بهدِر ميزد بود، انداخته سرش روي چپيه
سلول سمت رفت باالخره شين!» «خفه  ميگفت:
آنها مي كردين؟» صدا «چرا سر و زد: داد و برادران
داد خواهران از ميان يكي آن نبوديم». در «ما گفتند:
بيرون!. «بيا شد: باز دِر سلول شنيد. پاسدار آذر!. زد:
و كسي درآمد سلولها بهصدا يكي از دِر رفتم بيرون.
من فهميد وقتي بود. خديجه بودم، هم من گفت:
پشت باشم. تنها نميخواست شكنجه، براي ميروم
درآمد. از هم بهصدا ديگر چند سلول درهاي سِر ما،
هم من گفت: بود، رضا اسمش كه برادر همان جمله
«دمپاييهاتون و گفتند: بهمحلي بردند را همه بودم.
رو پاتون بهاندازة سه موزائيك بعد هم  دربياوريد؛ رو
اين در بهديوار!» آنقدر چسبيده دستها هم بازكنين؛

گرفت. درد كتفهايمان كه ايستاديم حالت
خاطرة ولي گذشت؛ ديگر شبهاي و شب آن
هفته منتقل يك از يادم ماند. بعد در همكاري بچهها
لرزه مخوف اويِن و بود ماه مهر اواخر بهاوين. شديم
مدرسه، با روپوش ما ميانداخت. تازه وارد هر تن بر
آن شكل در زيادي حماسههاي كه شديم وارد محلي
مي كردم يكشنبهبود. احساس عصر روز بود. گرفته
و آسمان، از باران يك به نياز است. گرفته خيلي هوا

داشتم. در دلم باران يك
نوبت در  و بردند بازجويي به راهروي را  ما
ميآمد. و داد جيغ صداي بهصف نشاندند. شكنجه،
ميشد، شكنجه برادري كه بودم. فرياد ترسيده كمي
ميزدند. را وحشيانه او ميكرد. آدم سيخ بهتن را مو
را اسمم مردي در صداي شد و قطع صدا لحظه يك
پدرش و نفر اسم زندان (در محمدعلي!» شنيدم:«آذر
نميدانستم بايد بهكدام سمت گفته ميشد). بلند شدم
«بگير!» به طرفم: خودكاري را آورد نوك بازجو بروم.
تند تند قلبم افتاديم. راه و گرفتم را خودكار سر
اين مسافت ولي بوديم، نرفته متر بيست ميزد. شايد
را سرش بازجو كشيد. طول يككيلومتر بهاندازة
را «راستش گفت:  آهسته  و گوشم  نزديك  آورد

گفتم:  تندي حالت با بودي؟» كجا ۵ مهر بگو،
داد ُهل را ناگهان من ميرفتم مدرسه». «داشتم
تشك يك كه فلزي تخت  يك  روي انداخت و
را پاهايم افتادم. دمرو  من بود.  رويش خيس ابري
محكم شالق مرتبهبا و يك بست بهتخت زنجير با
احساس در پايم شديدي سوزش بهكف پايم. كوبيد
آن، يك  در سوخت؛ استخوانهايم مغز تا و كردم 
كه افتادم رضايي  مهدي ياد رفت؛ بههمه جا ذهنم

فاطمه اميني؛ يا بود شكنجه زير در قهرمان مقاومت
خودم با ميرفت؛ مدرسه و خانه سراغ هم گاهي
پاي جواديه، محلة ما، ُتو من؟ «خدايا! چرا ميگفتم:
بفهمه پدرم اگه حاال رسيده. بهاينجا كسي كمتر
ميگفت: بهمن پاهايم درد  و سوزش ميشه؟» چي
ميگه و ميگيره  باال افتخار با رو هيچي.سرش
لحظه يك  در رسيد. بهشهادت شكنجه زير دخترم 
باال ناخودآگاه را چشمبندم گرفت، شدت كه درد
تا آن كه اطاق شكنجه را ديدم. وحشتي فضاي زده و
پنجرة يك بود كوچكي اطاق شد. بيشتر داشتم، موقع
به ديوار دورتادورش شالق و بهسقف داشت چسبيده
آويزان و بسته بهسقف  هم قالبهايي بود.  آويزان 

بهسرم؛ زد  بازجو كه بودم  نديده  زيادي چيز  بود.
به ناسزاگفتن. كرد شروع و كشيد پايين را چشمبندم
ميكردم اي آرزو كه بود گرفته شدت درد آنقدر
بهامجديه ميخواست دلم نميداشتم. پا هرگز كاش
بهدلم او  ديدن حسرت كه بهمسعود و كنم  فكر
و داشت سوزش چقدر كابل، با شكنجه بود. مانده
ميگفتند كه هم بود. آن طور سخت تحملش چقدر
يافت. ادامه مدت چه شالق نفهميدم نيست؛ كشك
ميخواست دلم بود. سردم شده آمدم، بههوش وقتي
حتمًا بخوابم. و ساعتها كنم را بغل پاهايم ميتوانستم
و ميكرد گريه  كلي  ميديد، را آنها  مادرم  اگر
سهتا دو سر خودش. پدرم كفري ميشد و تو ميزد

مطمئن بودم كجا هستند؟ حاال آنها ميگفت. ناسزا
من كه كردهاند فكر  و گشتهاند دنبالم  حسابي كه
ميگفت: هميشه كه افتادم مادرم ياد شده ام. كشته
و ميدهي» بهباد  را سرت عاقبت كارها اين  با «تو
بتونن كه خوندن «كور ميگفتم: و ميخنديدم من
قبل از واقعًا هم و مي رم» در ازدستشون بگيرن. منو
كميته بودم. بار از چنگشان در رفته چند سيخرداد،
را ميشناختم كوچهها چون بهمن نميرسيد؛ دستش
حال اين در ميدويدم، فرار ميكردم. سريع چون و
پاي سنگين روي پايم يك يك دفعه هوا بودم كه و
با كفش بود كه بههوا برد. بازجو جيغم را آمد و
آن پس از و پاهاي ورم كردهام؛ روي گذاشته بود
واز فطرتها!» «پست داد زدم: دلم در رفت. و خنديد
بهنحوي كه كردم وگريه بهخودم پيچيدم درد شدت

خيس كرد. را اشكم چادرم
بهنام  چهارم طبقة  ۸ بهبند  روز چند از پس  
شهال و عصمت ديدن شدم. منتقل اوين آپارتمان
حرف هم با ساعتها كرد؛ خوشحالم خيلي آنجا در

شديم. با خبر هم پروندههاي از محتواي و زديم
بچه ها از يكتعدادي اسامي آذر، هشتم روز
ميدانستم هم بود، و شهال عصمت اسم خواندند، را
كه چرا بود شده سؤالم ديد، نخواهم را آنها ديگر 
توسط شهال و عصمت من را نه؟ و ميبرند آنها را
او ميگفتند بودند. شده دستگير غفاري هادي
بي سالح، چه  سالح با  چه كند؛ دستگير  را كه هر
مظنون بهكسي الكي او مي گفتند شد. خواهد اعدام
او دلم نميخواست كردم بغل عصمت را نمي شود،
جثهاش بود. سپرده بهمن را او پدرش آخر كنم. ول را
بودم. به پدرش قول او از قويتر من كمي كوچك بود.
من از دارند او را مراقبت كنم. حاال او از بودم داده
كنم؟» كار چه خودم گفتم: «خدايا با مي كنند. جدا
روبوسي ما با يكايك خوشحال بود. خيلي عصمت
مرا سالم حنيف، با براي ميعاد «مي روم گفت: كرد و
در نديدمش. ديگر را بردند و برسانيد». او بهمسعود
خودت خبره؟ «چه ميزدم: نهيب بهخودم حال آن
خودم با بعد نكني،  ميخواستي كردي.  انتخاب
و شكنجه تلخ طعم زود خيلي ما نسل كردم نجوا
آزادي براي كرد. ميشد چه ولي چشيد. را اعدام
آن از ميداديم». را گزاف قيمت اين بايد مردم
رگبارهاي سمفوني مرگبار در اوين شب هر بهبعد،
زمين خالي روي تيرآهن انگار مي شد. شبانه تكرار
اين وحشتناكترين قسمت تيرخالصزدن، ميكردند.
و هشتاد تا... صد پنجاه و صد تراژدي بود. صدتا...
ميكردم: «خدايا خود نجوا نداشت. با و پاياني تا...

و عصمت آيا ستارههاست؟ غرق شب هر آسمانت
ستاره شدند؟» هم و ماندانا شهال

يك  گذاشت. بهسردي رو هوا رسيد.  ۶۰ اسفند
اسامي بلندگو  از شديم، بيدار خواب از صبح كه روز
همه هم بود. من اسم شد. خوانده از زندانيان تعدادي
چيست؟ موضوع نميدانستيم كرديم. نگاه بههم
براي زندان مسئول ميبرند؟ اعدام براي را ما آيا
طوري نميزد.  حرفي بهعمد بيشتر، وحشت ايجاد 
بنا ميرويم. اعدام  براي داريم كه ميكرد  برخورد
شبها را اعدامي نفرات  كه  بوديم  بهتجربه فهميده 
نهايت با در مي زنند. صدا عشا و مغرب نماز بعد از
بعد و بهدادگاه داريم كه درآورديم كنكاش كمي
اينكه از همبندانمان ساير ميرويم. قزلحصار زندان

بودند. خوشحال بسيار ميمانيم، زنده ما ميديدند
است؛ سخت هميشه زندان در خداحافظي
به آن عادت كه  مناسباتي از  هم سلوليها، از جدايي 
بچههايي از كندن شهيدان،  خاطرات  از كردهيي،
بازجويي زير  و شكنجه اطاق در آنها با مدتها  كه
و شده يي دستجمعي تنبيه  آنها با  بودهيي، دمخور
غيرقابل واقعًا بودهيي، فرسايشان طاقت شبهاي مونس
يادم جمعي مقاومتهاي از  صحنهيي است. تحمل
نگاههاي و كريه الجوردي با آن قيافة ميآيد: يكبار
ما قبًال نداريد؟ مشكلي پرسيد آمد. ما كثيفش به بند
ذغال سوپ در كه بوديم گفته هفتگي گزارشهاي در
دايره يك ديوار روي آن ذغال با بعد كرده ايم. پيدا
بوديم. گذاشته  هم دهان  و چشم  آن در و  كشيده
ديد، سؤالش سكوت ما را در برابر وقتي الجوردي
كشيده؟» كسي «كي اونو افتاد. گفت: چشمش بهآن
اونو كي «ميگم كرد: سؤال دوباره نگفت. چيزي
چادر خندهمان ما زير پس عمامهاش كو؟» كشيده؟
كرد رو نميزند، حرف كسي كه ديد بود. گرفته
فقط ببند! رو بندشون دِر «حاجي! زندان: بهمسئول
زير زديم  بلند ما رفت. و  كن!» باز بار سه روزي 

خنده.
***

و اشكها قاطي ميشديم. جدا بايد باالخره
و كرديم خداحافظي  همبند بچههاي با لبخندها، 
در سرنوشتي چه نميدانستيم ولي رفتيم، رفتيم.
كولهباري و همه خداحافظيها آن با است. انتظارمان
با داشتم رسيديم. بهامروز خاطرات، عزيزترين از
ميرسد اين همه روزي خودم فكر ميكردم:«خدايا!
و نوشته نسل، اين اسرار و نگفته رازهاي و حرفها
پشت كه ما بفهند ايران و دنيا و مردم بشود خوانده

گذشت؟ چه ديوارها، اين

با و لبخند او با دادم شرح برايش را جريان بوديم. شده بودي؟ نگران كجا كرد:
دو هر و من؟ كي؟ نداري؟ گفتم كمك به نياز تشويقآميز پرسيد االن لحني

خنديديم.
صدا بيسيم شنيده شد، شبكه روي ناگهان كه ميشد من جدا داشت از عال
جايم در من بگيرد. مرا كه صداي هست آيا كسي كنيد، كمك ما به ميگفت:
كسي آيا كرد تكرار صدا رفتم دوباره زد جلوتر صدايم عالء بودم شده ميخكوب

مي شناسي؟ را صدا اين آيا داريم. نياز كمك به ما مي شنود؟ را صدا
است. معيني اردوان صداي اين بله

است. شده خبر چه سؤال كن كه او از بيسيم با
شناخته باشد را صدايم انگار آمده، پيش مشكلي چه ميگيريم صدايت را

جواب داد.
بود. خيلي ضعيف صدا بدهم، حركتش نميتوانم مجروح دارم، يك

هستي؟ خودت مجروح آيا صحبت كن واضحتر
بدهم و حركت را او نميتوانم دارم كه مجروح يك نيستم مجروح نه من

دارم. كمك به نياز
موقعيت شما كجاست؟

فقط ندارم تعيين موقعيت براي وسيلهيي من هستيم يال باالي يك ما نمي دانم
كردهايم. رد را يال يك ميدانم

ياد محمود  زنده (منظورش محمود موقعيت به برو گفت: كردم. به عال نگاهي
نيروي كمكي او و از مستقر است نرسيده به تنگه زير آخرين پل، او مهدوي بود)
گرفت، آغوش در مرا شدت و به گرفت را بروم دستم ميخواستم وقتي بگير.
از بر مي گردم. ديگر ساعت چند تا من داريم كار هم با حاالها حاال ما بابا گفتم
زير اينكه براي و بود مسلطي راننده حميد افتاديم. راه حميد با و شدم جدا او
سرعت به و نمي كرد حركت دشت كف جادة از نگيريم قرار دشمن منحني آتش
در هم انفجار دو يكي ميآمد نزديك و دور از انفجار صداي ميرفت. بيراهه از
نكرد كم سرعتش از هم حميد بود و بيهدف كور و ولي افتاد اتفاق ما مسير
به درسي يك كه ميخنديد مي رفت پيش آوربه سرسام سرعتي با درحاليكه و

بنويسند. تاريخ در كه بدهيم دشمن
تعدادي با صحبت مشغول محمود شديم پياده رسيديم پل آخرين نزديك به

هستي؟ پرسيد: اين جا افتاد من به كه بود چشمش نفرات از
همراه من با كرد كه مشخص نفر را فورًا چهار محمود توضيح موضوع، با
اردوان بيسيم طريق از رسيديم، يال اول باالي به بوديم، نفر شش از اين بعد شوند،
پشت را عال صداي و جوابي نشنيدم وقتي ولي بپرسم او را موقعيت تا پيچ كردم را
داشتم بدي احساس نيامد. صدايي باز ميزد صدا را اردوان هم او كه شنيدم خط
ميگفت كه شبكه شنيده شد روي اردوان صداي چند دقيقه ناگهان از بعد كه
مي شد، شنيده هم پياپي شليك صداي او صداي همراه ولي ميگيرم را شما صداي

شديم. خوشحال همه اردوان صداي شنيدن با
مي توانيم بدهي آدرس اگر كه نقطهيي هستيم در االن هستيد؟ ما كجا شما

كنيم. پيدا را تو
ببين را رسام شليكهاي كن محل يالهاي چهارزبر نگاه سمت به گفت: اردوان
تا دشمن و هستيم درخت يك زير آن ١٠٠متري ما در و دشمن است اين محل

. است نديده را ما حال
طوالني  مسير شديم دوم يال سوار و آمديم پايين اول يال از افتاديم راه به
اين كه و ميكردم فكر دشمن موقعيت به مسير در كرديم. راهپيمايي مدتي و بود
همراه درگيري با نجات عمليات كه معلوم بود شويم. نزديك آنها به بايد چطور
موضع كه يگانهايي بر خورديم به مسير در شويم. خارج بتوانيم از صحنه تا است؛
رسيدم او به وقتي ميشناختم كه بود ساليان را يگانها از يكي فرماندة بودند گرفته
ديد و معرض در كه بود طوري او موضع كشيدم آغوش در را وي با خوشحالي

نبود. دشمن تير
چيست؟ شما ماموريت پرسيدم:

نكند. پيشروي طريق اين از تا كردهايم سد را دشمن جلوي اينجا ما
است. كرده عبور شما از هم كسي آيا

نيستند. آنجا االن و كردهاند پيشروي ميكنم فكر ولي يگان جلوتر بود يك
حميد وقتي بروم جلو  به اوضاع  شناسايي براي گذاشتم خواستم  را نفرات 

ميآيم. تو با من نه تنهايي گفت: بروم جلو به تنهايي ميخواهم من كه فهميد
كرديم. پيشروي از نقاط كور افتاديم و راه هم با

كمك آنجا در مستقر يگان از عقب برگشتيم تا به آرامي به شناسايي از بعد
ميكنيد. متوقف را دشمن چطور شما پرسيدم يگان فرمانده از بگيريم.

هر در … با گاهي انحرافي، با آتش مستقيم، گاهي آتش با گاهي داد: جواب
چطور مگه؟ ميكنيم استفاده امكانات همه صورت از

مي كند آنجا شليك از كه دشمن محلي ١٠٠متري در بچهها از نفر دو گفتم:
چه شما كنيم آنها اقدام انتقال براي ميخواهيم است آنها مجروح از يكي هستند،

بكنيد؟ ميتوانيد كمكي
ادامه و كرد مشحص را دشمن محل خودشان و دست با زمين روي فرمانده
متوجه آنطرف  به را  حواسش  و همة ضربه ميزنيم به دشمن اين جا  از ما  داد

بياوريد. را مجروح و مسير برويد اين از هم شما ميكنيم

غافلگير بود كامًال دشمن كرديم حركت هم ما شد بلند شليك صداي وقتي
زمين دراز رسانديم اصغر روي اردوان نقطة به را خودمان گرفته بود. ما طرح ما و
به بود كشيده شده آن ضامن كه دست در نارنجك يك با و اردوان بود كشيده
او نداشت، حركت سر اصغر موضع گرفته بود. اصغر قدرت باالي سالحش همراه
كرديم حركت سرعت به سمت پايين به و كشيديم سرعت به عقب به برانكارد با را

رسيديم. محمود موقعيت به سريع خيلي و
را شما ديگر گفتم كه آمد شليك صداي شما نقطة وقتي از گفت: محمود

ديد. نخواهيم
به اصغر رسانديم نقطة امداد را به سرعت خودمان و به كرديم خداحافظي او با
اردوان مي شديم جدا هم از موقعيكه پيوست. يگانش به اردوان و شد منتقل پشت
كه نميكردم فكر خودم آمدي ما كمك به براي تو كه خوشحالم خيلي گفت:
بوديم فرمانده ام پيشروي در ما شد زخمي اصغر وقتي بگيرد، ما را صداي كسي
خودمان حميد به نقطة و با كردم خداحافظي او از نجات بدهم تا او را گذاشت مرا

برگشتيم.
رنگت چرا مرا ديد گفت: وقتي بود ايستاده  در محل خودش همچنان عال
دشمن دست اينكه از حتمًا قبل هم نداري خوراك و دادي خواب كه خون پريده،
كن، استراحت كمي دادم. گفت كار را تمام كردهاي، گزارش خودت برسد تو به
كه مربوط ميكردم. احساس پهلويم در شديدي درد و ميرفت گيج به شدت سرم

برداشته بودم. اصابت تركش اثر بر اوليه بمباران كه در بود زخم تركشي به
شليك ستون سمت به حسنآباد  يال باالي از ناگهان بود تاريك شده  هوا
كرد، يك درگيري اصابت مجروحان آيفاي به جي پي آر يك در پي آن و شد
در ماشين دويدم خودرو به سمت شد بلند ماشين مجروحان از فرياد صداي ديگر،
كرديم. يك تخليه را مجروحان و شهدا نفرات، ساير كمك به آتش ميسوخت
ميان من در گذاشته اند را در يكي از خودروها او شده زخمي هم عال گفت: نفر
آمبوالنس جا نداشت چون كردم سوار و عال را كردم پيدا آمبوالنس تاريكي يك

ماندم تنها من
بود مرتضي آورد خودم به مرا يك تك كابين بوق ناگهان افتادم راه به پياده
ديديم دشمن كمين در را خودمان ناگهان رفتيم جلو به كه مقداري كرد سوارم
لحظهيي و يك كانال پريدم پشت داخل همان من از بچهها پياده شويد گفت مرتضي
شدند پرتاب هوا به ديگر نفر و مرتضي و كرد اصابت ماشين به جي پي. آر. يك بعد
ديد مانع آتش شعلههاي اتفاق افتاد، لحظه در يك اينها همه گرفت آتش خودرو و
همه كردم حركت حمايل كرده بودم خود را كالش سالح حاليكه در مي شدند.
بودند هر جاده وسط در خودروها ميديدم، خواب انگار بود سوختن حال چيز در
روي از ديدم آنجا در را عال آمبوالنس بود شده شهيد ميكردي يكي نگاه كجا
پر كاروان به هم او ترتيب اين به شهداست جزو هم او كه فهميدم عال لباسهاي
و عالء ياد به كرد. ميهن خود و خلق آزادي فداي جانش را و پيوست شهدا فروغ
از و ميكرديم، افتادم هم كار دوش به دوش كه و آمادهسازيهاي فروغ او خندههاي
احساس ميكردم، روي قلبم شديدي فشار ديد، نخواهم او را ديگر احساس كه اين
كانالها گم و در ميان گرفتم فاصله جاده از افتادم راه و بدن نيمسوختهاش را بوسيدم
پشت يك خودمان نفرات از تعدادي شدم نزديك جاده به ديگر نقطهيي در شدم و

بودند. گرفته سنگر خاكريز
به برانكاردي افتاد چشمم خاكريز پشت ناگهان نگاه كردم سمت دشمن به
رساندم سرش باالي را  خودم سرعت به بود كشيده دراز آن  روي نفر يك كه
هم مي شد من او اصابت گلوله به مانع كوچك يك تپة بود كه طوري موقعيت او
حرف نميتوانست بود، جزي) كردم رشيد (امر اّهللا نگاه كشيدم بهاو دراز همانجا
آن به را كسي حال تا بيايد بيرود حدقه از كه بود نزديك و باز چشمانش بزند؛
نزن حرف گفتم: او به بگويد چيزي گوشم زير كه كرد بودم تالش نديده وضعيت
چيزي كرد با نگاههايش تالش او خارج ميكنم اينجا را از تو نكن، هم تالش و
خاكريز به پشت و كشيده را او سرعت با بستم برانكارد به را او و را بوسيدم او بگويد
واقعيت و خيال بين مرزي ديگر بود و ايستاده در نظرم زمان واقعًا در اينجا بردم.

نداشت. وجود
او با كوچكش افتادم كه بچة پسر به ياد مي كشيد را داشت نفسهاي آخر رشيد
بزرگي قهرمان پدرش كه فهميد خواهد روزي او ميگفتم خودم با ميكردم بازي

كرد. فدا جانش را آزادي براي آرمان كه بود
افتاده شماره به نفسهايش بود رفتن وقت ديگر ولي بزند، حرف مي كرد تالش
وفا عهدش به و او رفت شد. ساكت يكباره و برنميآمد من كاري دست از ديگر بود

بگويد. ميخواهد چيزي چه آخر لحظات آن در كه بود روشن برايم البته و كرد
مزدوران فرار  درحاليكه و كرديم باز را راه و شكستيم درهم را  كمين سياخور
به يك شهيدم ياران چهرة همين لحظات، و در ميغريد ما سالحهاي مي كردند

همه. از شايستهتر و بودند بهترينها آنها مي شد. مجسم نظرم در يك
جملة اين ياد ميداد، نوازش را صورتم خنك نسيم همان بازگشت مسير در
و البته گشت» بازخواهند توفان با رفتند نسيم با كه «آنها افتادم: از همرزمانم يكي
يك ولي داريم، پيش در توفانهايي و داستانها چه آن از بعد كه نميدانستم آنروز
جانهايي و زيباترينها بهترين ها و همين فداكردن دليل ما به كه بودم مطمئن را چيز
درخت خونها، اين و آمد برخواهيم پس هر توفاني از نهاديم، دوست پيمان سر بر كه

بود. خواهد آرمان مجاهدين و پشتوانة راه كرده و را آبياري مجاهدين توانمندي

١١ صفحة از در سختيــها                    بقيه مسعود
 

را پيروزيها رفيع قلل از دل شكستها بود كه «مجاهدين اين برخورد نحوه اين  پيام
سازمان مركزيت و جمع بنيانگذاران شب، در در آن را اين من ميكشند». بيرون
مسعود برخوردهاي در و بوركردن ساواك مناسبات، در در باال، تحرك در و
در اپورتونيستي، ضربه جريان در بعد سالهاي روحيه همين و ديدم. بهخوبي
به مدار جديدي را سازمان همواره و كرد عمل جاويدان در فروغ و ١٩بهمن٦٠،

داد. ارتقا تعالي از
ميشود، سختتر شرايط وقتي بهخصوص مسعود سختكوشي راستاي در

است.  درس آموز بسيار گفتني و قصر سالهاي٥٢ زندان شرايط
هجوم برده به زندان ساواك قصر زندان در شنيدم كه بودم مشهد در زندان من
آموزش و گفتگو و بحث امكان را جمع كرده، كتابها زندانيان ضرب وشتم با و
و گرفته موجود را امكانات ديگر مراسم و… و گرفتن و تجمع سياسي و كار و
زندان در ما برعكس است. كرده ايجاد شكنجه و شالق با همراه خفقان فضاي

منتقل  قصر بهزندان مشهد زندان خرداد٥٣ از نداشتيم. محدوديتها را اين مشهد
هيچ كار يك سالونيم اين در  بچه ها باشم داشته انتظار  كه بود طبيعي شدم. 
تعجب كمال در شدم زندان وقتي وارد باشند. اما نكرده تحقيقي و آموزشي
در ما كار با مدت اين در قصر زندان در مجاهدين آموزشي كار حجم ديدم
نبود. قابل قياس داشتيم، آنان به نسبت بيشتري بسيار امكانات مشهد، كه زندان
امكاناتي كوچكترين از و مي شد تحقيقاتي انجام كارهاي بود. برقرار آموزشها
روز همان مي شد. كرده بودند، استفاده حفظ مخفي و گذشته از زندانيان كه
انبيا راه و انسان جهان، تبيين شامل بزرگ سهدفتر ذواالنوار كاظم شهيد اول
داد. به من را شده بود) كه توسطه مسعود تدوين ايدئولوژيك سازمان (كتابهاي
ضوابط تذكر ضمن برد و زندان اتاقهاي از يكي گوشه امني در بهمحل را من
تحقيقي كار حجم از اين ديدن از من بخوان. همينجا را اين كتابها گفت امنيتي
مسعود كردم سؤال زد. خشكم بود، صفر مشهد در ما كار آن، با قياس در كه
متوجه بعد است؟ كرده تدوين را اينها محدوديت و فشار همه اين زير چگونه
افرادي كه آموزش بلكه است. نبوده تحقيق و آموزش فقط شدم دستاوردها
ارتقاي و كادرسازي ديگر براي كارهاي بسياري بودند، و گرفته سبكتري حكم
محض سختترين شرايط. هم در آن بود، انجام شده توسط مسعود سازمان
كه شرايطي كنم. در اشاره مسعود ارتباطات نحوة از نمونه يك نيست به بد نمونه
خاموشي هنگام مسعود بود گفتگو ممنوع بحث و هرگونه و دونفره رابطههاي
بهمثابه انگشتها، و فشار نبض ضربان از استفاده را با آموزشهايش و رهنمودها
برخورد مظاهر از  يكي اين ميكرد. منتقل ذواالنوار كاظم بهشهيد مورس،

سختيها بود. مسعود با
شده  شهيد ما همه اي كاش ميكرديم آرزو سال٥٤ بارها اپورتونيستي جريان در
سنگين هم كه هرچقدر شهادتها كه نميخورديم. چرا ضربه يي اما چنين بوديم

سال٥١  در بنيانگذاران كه شهادت همچنان سرفرازي بود. باعث نهايت در بود
تشكيالت خيانت بهايدئولوژي، اپورتونيستي ضربه اما در داشت. تأثيري چنين
اما بود. رسيده بهلب كه جانها بود بود. روزگاري مبارزاتي ارزشهاي همه و
گرفت را همه پر بال و زير صدچندان شتابي با و به ابرو نياورد خم كه كسي
امنيتي جدي خطر كه بود درحالي اين و بود. مسعود كرد، راست را قدها و
ساواك، اصلي هدف مسعود جريان ميكرد. در اين تهديد لحظهبهلحظه را او
باروي و آن برج و حصين آن حصن مسعود مرتجع بود. عناصر اپورتونيستها و
و هويت نبود و  بود من،  ازجمله خود كه تكتك مجاهدين و بلندي است

هستيم. مديون او را مبارزاتيمان شرف و خود  مجاهدي
عصر  از  من رسيد.  فرا  ٣٠دي١٣٥٧  تاريخي روز  يعني  موعود روز  سرانجام 
هرلحظه كه جمعيت بودم. درب زندان جلو در و قصر ميدان در ٣٠دي روز
شعار يكسره خود  قهرمان فرزندان آزادي  براي  ميشد، افزوده تعدادشان  بر
ديگر تعدادي و موسي و مسعود زندانيان، از تعدادي آزادي به رغم ميدادند.
بود. شده مردم نگراني باعث كه و همين بود بودند زندان در هنوز زندانيان از
محل ترك به مردم كردن وادار براي زندان مقامهاي تالشهاي بههمين دليل
مردم نداشت. اثري  نيز  بعد روز در زندانيان براي آزادكردن وعده هايشان  و
آزاد سياسي را تا آخرين زنداني كنيم،  تمام را  كار  بايستيم و بايد ميگفتند 
رئيس زندان جمعيت، اصرار و فشارها اثر در نرويم. باالخره اينجا از نكنند،
بهاينجا مردم گفتن با سخن نمايندة زندانيان، براي مسعود رجوي، كه كرد اعالم
با دستهاي مسعود لحظاتي بعد برخاست. ميدان از سراسر شادي ميآيد، غريو
و شادي انفجار بود. ايستاده جمعيت مقابل در قصر زندان سردر بر گرهكرده
فريادهاي درياي غريو مسعود خروش نبود. كنترل قابل ديگر و درودها سرود
سخت ترين در كه او شكافت. نظامي حكومت نيمهشب آن در را جمعيت
اينك شاهد بود، زده مردمش رقم براي مقاومت و پيروزيها را لحظات بزرگترين
تالششان بهخاطر آنها از قدرداني و به مردم سالم او پس از بود. پيروزي مردم
زندانيان همة ديگر تا لحظاتي كه مژدگاني داد سياسي ، زندانيان آزادي براي
جبهه از فعاالن يكي وقتي كه اين بود براي مردم جالب نكته آزاد خواهند شد.
مشمول زندانيان همه باشيد، مطمئن گفت: سخنانش ميان در و كرد صحبت ملي
و نداد «عفو» مهلت كلمه شنيدن با مسعود شد… خواهند آزاد شدهاند و عفو!
كردند. آزاد مردم را ما نه، نه، و گفت: گرفت او دست از را ميكروفن بالفاصله
كه بود ايرانيم.اين جا قهرمان خلق آزاديمان را مرهون ما انقالبشان. با و با قيامشان

كردند. گلباران را مسعود جمعيت
آزادي و در زندان، مردم فاتحان دروازه هاي پيروزي شدن با باز سرانجام آري،

رفت. نخواهد ياد ايران از تاريخ هرگز در كه گرفتند. لحظاتي آغوش در جاويدانرا فروغ عمليات از در صحنهيي بيگدلي(عال) باقر شهيد مجاهد
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گزارش

استكهلمـ كنـگرةدفاع ازمجاهـدين شهراشـرف

تشديد  پابهپاي  آخونـدها
ايران، داخل در اختناق

توطئهچينيهايسياسي،
اطالعاتيو سركوبگرانه

عليهمقاومتسازمانيافته
كرده اند تشديد را

به خود پيام در مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
به و سوئد در ايران مقاومت ياران و ايراني هموطنان
و فرستاد درود گردهمايي در شركتكنندگان يكايك
در جديت آنها و مبارزه و پرشور گردهمايي تقدير از با
آخوندها اخير، ماههاي در گفت: اشرف، شهر از دفاع
جامعة ديدهاند، عليه بنبست در حكومتشان را كه
كرده اند. اعالم جنگ ايران مقاومت و مردم و جهاني
شروع قريب الوقوع مورد در اخير احمدينژاد اظهارات
جز آخوندها راهي اثبات ميكند غني سازي اورانيوم
پيدا نكردهاند. خود حفظ براي و تهديد ماجراجويي
داخل در اختناق تشديد پابهپاي آنها مسير همين در
ايران،توطئه چينيهايسياسي،اطالعاتيوسركوبگرانه

كردهاند. تشديد را سازمانيافته مقاومت عليه
اعضاي هوشياري با توطئهها اين از وسيعي بخش
اثر بر و ايران در داخل خانوادههاي آنان و مقاومت
آقاي مانند  شريفي شخصيتهاي ارزشمند مساعي 
ايران كميتة دوستان مشترك کاساکا، رئيس پائولو
محترم عضو الرش ريسه آقاي و پارلمان اروپا در آزاد
كارزار شده است. افشا نروژ خارجي پارلمان كميسون
محاقبردن به دست كم يا تالشي براي آخوندها عظيم
اكنون ميريزد. فرو بيشتر بهروز روز مقاومت اين
ميخواهد اروپا از اتحادية آرا  بهاتفاق بلژيك سناي
سازمانهاي ليست  در مجاهدين نام گنجاندن  در
سياست اتخاذ خواهان و كند نظر تجديد تروريستي
١٣٠٠حقوقدان ميشود. آخوندي رژيم عليه قاطع
از فاصلهگرفتن زمان كه مي كنند تأكيد انگلستان از
و ايراني ميليونها طرف در گرفتن قرار و ايران رژيم

رسيده است. فرا آنها جنبش مقاومت
ضرورت  تأكيد بر با انگلستان ٤٠٥ نماينـدة مجلسين
اصلي نيروي نام از تروريستی بياعتبار برچسب حذف
مسألة «راهحل اعالم ميكنند: ايران مقاومت جنبش
مقاومت و مردم بر تكيه با دموكراتيك تغيير ايران

است» ايران
گفت: خود پيام  ديگر قسمتهاي در رجوي  خانم
عراق در رژيم  گستردة مداخلة ارتجاع، وليفقيه 
باندهاي رقيب رخ به خود قدرت برگ به عنوان را
با كه نتايجي از رژيم جمعه هاي امام ميكشد.
بهدست عراق در انتخابات پارلمان حيرتانگيز تقلبات

موفقيت نشانة را  آن و مي كنند  شكرگزاري  آمده
خودشان حكومت امنيت تأمين براي عاملي و خود
عراق مردم دامنهدار و بزرگ تظاهرات اما ميپندارند.
كه كشور شهرهاي اين ساير و خيابانهاي بغداد در
نشان خود شدند، كشور ايران از خروج رژيم خواهان
با امواج عراق، در آخوندها جنايتهاي و كه دخالتها داد
كشور اين دموكراتيك نيروهاي اعتراض و بيداري

است. شده روبه رو
خود شكننده ترين موقعيت در واليت فقيه حكومت
خميني توسط آتشبس زهر سركشيدن هنگام از
محاصرة در و بي اتكا منقبض، و گرفته قرار دجال
نيست ترديدي اما دارد. قرار نابودكننده تهديدهاي
تهديد به بحرانها را و مخالفتها همة اين آنچه كه
ارتقا آخوندها حكومت موجوديت عليه مؤثري
آن، كانون و ايران مردم سازمانيافتة مقاومت ميدهد،
گرفتاريهاي رژيم و اوضاع است. وخامت اشرف شهر
وسيلة به خودبهخودي، بلكه به صورت نه آن، عميق
شكافندهيي و قاطع فشار به سازمانيافته، مقاومت
آخوندهاي پليد حكومت بنيان بر كه تبديل ميشود

ميآيد. فرود
مردم مقاومت با مقابله براي آخوندها دليل همين به
فروگذار بندي  و زد و  غدر  و  توطئه  هيچ از  ايران
داخل در را آزادي رزمآوران خانواده هاي نميكنند.
را آنها ميدهند، قرار ارعاب و تهديد مورد ايران
كشور خارج در مقاومت هواداران ميكنند، دستگير
مي كنند تالش بيهوده و ميدهند قرار فشار تحت را
مقاومت اين حياتي حصارهاي و مبارزاتي ارزشهاي تا
مقاومت اين به يمن ريشهداري اما كنند. مخدوش را

پيش نبردهاند. از كاري
پرشور حمايتهاي به ارجگذاري با رجوي خانم
مرزبندي اهميت بر اشرف، شهر از دفاع در هموطنان
ايران مردم دشمن بهعنوان فقيه واليت حكومت با
تروريسم عليه اتهام براي لغو مبارزه و گسترش است
بساط برچيدن راه بازگشودن و مقاومت جنبش
و هموطنان خطاب به و كرد مذهبي تأكيد استبداد
به كه آن شماست گفت: پيروزي از مقاومت  حاميان
آزادي كسب براي و وفاداريد مردمتان رهايي آرمان

فداكاريميكنيد.

حمايت  در اروپا آزاد در پارلمان ايران دوستان بيانية گروه
بلژيك در سناي قطعنامة ايران از

بيانيه

مقاومت: برگزيدة رئيسجمهور پيام

از شماري حضور با آخوندها، توطئة اشرف در برابر شهر مجاهدين از دفاع كنگرة ١٧دیماه، شنبه بعدازظهر
اين از ايرانيان مقيم تن صدها هم چنين و اروپا اجتماعي و حقوقي سياسي، نمايندگان پارلمان، شخصيتهاي

برگزار شد. استكهلم كشور در
براي ايران خلق مجاهدين سازمان و اشرف شهر دربارة اروپا پارلمان نمايندگان از گروهي گزارش كنگره، اين در
قرار گرفت. مورد تأكيد مجاهدين عليه حقوقبشر ديدبان گزارش بودن مجعول آن و طي شد حاضران تشريح

چهرة كردن مخدوش براي كه را وسيعي رواني جنگ و آخوندي رذيالنة وزارت اطالعات سخنرانان توطئه هاي

مجاهدين نام ساختن خارج براي همچنين سخنرانان كردند. افشا است، بهراهانداخته ايران مقاومت و مجاهدين
دادند. فراخوان تروريستي ليست از

بهعهده مدرات حزب ارشد و عضو سوئد پارلمان نمايندة سابق فريدن را لنارت آن رياست كه كنگره اين در
اشرف، به اعزامي هيأت رئيس و پارلمان اروپا در آزاد ايران گروه دوستان مشترك رئيس پائولوکاساکا داشت،
هانس سوئد، مرز بدون وكالي كانون رئيس لوئيس نروژ، كنت پارلمان خارجة كميسيون سابق عضو الرش ريسه
شكنجهشدگان مركز تحقيقات رئيس ريگمور گيلبرگ بين المللي ساخاروف، رئيس كميتة نيرسكوف كريستين

محمد سوئد، استكهلم دانشگاه در فلسفه استاد گرونروس يوستا نروژ، از حقوقدان روگلوند ويدار سرخ، صليب در
كشورهاي در مقاومت ملي شوراي خزايي نمايندة پرويز ملي مقاومت، شوراي خارجة كميسيون مسئول محدثين
شخصيتها از ديگري شمار و انگلستان از حقوقدان ضابطي آزاده خبرنگار، و نويسنده عزيز كريستين نورديك،
سه از پس مجاهدين اشرف از دفاع كنگرة كردند. سخنراني بودند، كرده بازديد اشرف شهر كه از حقوقدانان و

رسيد. بهپايان ساعت
ميكنيد. مالحظه زير را در كنگره در اين سخنرانيهاي انجامشده بخشهايي از

كارزارمقاومتدر هفتـهييكهگذشت

: راست از سمت سخنرانان
عزيز کريستين ويدار روگلوند، ضابطی، آزاده لوئيس، ريسه، کنت الرش فريدن، لنارت کاساکا، پائولو محدثين، محمد پرستگارد، ماريت سينگه خزايي، پرويز گيلبرگ، ريگمور نيرسكوف، كريستين هانس راست: از

وفاداريـد مردمتان رهايـي آرمان به كه شماست آن از پيـروزي

سؤال به پاسخ در عابديني حسين
نيوز(١٢دي) اسكاي تلويزيون
فعاليتهاي ازسرگيري دربارة
اورانيوم غنيسازي به مربوط

توسط رژيم گفت:
رژيم خودسرانة اقدام ميكنم فكر
هيچ جهاني جامعة براي ايران،
ارجاع اين پرونده به غير از راهي
باقي متحد امنيت ملل شوراي به
اقدام گونه هر  و است  نگذاشته
حاكم ماليان  ازطرف  ديگري
ضعف بهعنوان عالمت ايران  بر
بيشتر خواهد تجري و باعث تلقي
برداشتن با آنها  واقع  در شد.
سوي از نصبشده  پلمپهاي 
در اتمي  آژانس بينالمللي انرژي
جامعة نطنز حساس بسيار سايت
لذا گرفتهاند، سخره به را جهاني
كه رسيده فرار آن زمان اكنون
و تعهد اين نقض قاطع با به طور
در شود، مستمر مقابله باج خواهي

جمعه روز در بلژيك سناي در مجلس اتفاق آرا به كه قطعنامهيي را از حمايت خود آزاد ايران دوستان گروه
رژيم  در قبال قاطع سياست يك اتخاذ اين قطعنامه خواهان ميكند. اعالم رسيد، تصويب به دسامبر ٢٣
جنبش اصلي خلق ايران، مجاهدين سازمان نام ساختن خارج خواستار اروپا از اتحادية و ايران گرديده

است. شده تروريستي سازمانهاي ليست از ايران، اپوزيسيون
جسمي، و مجازاتهاي سركوب خياباني، اعدامهاي اساسي، آزاديهاي و حقوقبشر نقض نسبت به قطعنامه اين
اذيت سياسي، زندانيان و مخالفان زندانها، قتل در جسمي روحي و شكنجههاي خودسرانه، دستگيريهاي
و كردن آزادي عقيده پايمال و قومي و مذهبي اقليتهاي زنان، عليه تبعيضآميز و اعمال سياستهاي آزار و

است. كرده شديد نگراني ابراز بيان،
نسبت به خويش را نارضايتي است، برخوردار بلژيك سياسي احزاب تمامي حمايت از اين قطعنامه كه
در تا است خواسته بلژيك دولت از و داشته ابراز تروريستي ليست در مجاهدين سازمان نام گنجاندن

ميباشد؟ موجه ليست اين در كه آيا حفظ نام مجاهدين كند بررسي اروپا اتحادية چارچوب
ماه  در انگليسي ٤٠٥ پارلمانتر حمايت دربارة اروپا پارلمان آزاد در دوستان ايران گروه مطبوعاتي بيانية در
ساختن  خارج درخواست براي اين از اروپايي مختلف كشورهاي پارلمان از ٢٥٠ نمايندة و همچنين دسامبر

است. شده ليست اشاره اين خلق از مجاهدين نام
تروريستي گروههاي آخوندها از حمايت رژيم، اتمي برنامة توسعة به اشاره با پارلمانترهاي اروپايي، پايان در
قاطع سياست اتخاذ يك خواهان ايران، در بشر حقوق شديد نقض و عراق داخلي امور گسترده در دخالت و

است. گرديده اروپا اتحادية سوي از

ليست سازمانهاي تبعيت از به ملزم خود را اعالم كرد نروژ
دانـد  نمي اروپا اتحاديـه تروريستي

(٢٢ دي ١٣٨٤)  ١١ ژانويه ٢٠٠٦

شد تشريح حاضران براي ايران خلق و سازمان مجاهدين اشرف اروپا دربارة شهر پارلمان نمايندگان از گروهي گزارش سوئد كنگرة در

مصاحبةحسينعابديني با تلويزيوناسكاينيوز 
بنيادگراي ماليان اينصورت غير
به بيشاز بيش ايران بر حاكم
تشويق جهاني، جامعة با رويارويي

شد. خواهند
شوراي خارجة كميسيون عضو
اين به پاسخ در مقاومت ملي
عالقه احمدينژاد چرا كه سؤال
بكشاند را به وخامت وضعيت دارد
كه كرده تأكيد عمًال وي  گفت:
آگاهانه ميدهد انجام آنچه
كه توسط و تصميمي است است
اتخاذ رژيم اين رهبر خامنهاي
است. وي اين كار را بهخاطر شده
سه زمينة در پيشبرد سياستهايش
داخلي، سركوب يعني: اصلي
پيشبرد و عراق در دخالت افزايش

ميدهد. انجام اتمي برنامة
سؤال به پاسخ در عابديني آقاي
به پرونده ارجاع اگر كه ديگر
نظامي اقدام به آن از بعد و تحريم
باز هم ميكند فكر آيا ختم شود،

گفت: ما است، ضروري اين اقدام
و استمالت سياست مخالف عميقًا
يك مخالف همچنين و آن ادامة
معتقديم نظامي هستيم. ما اقدام
شوراي به پروندة رژيم ارجاع كه
كافي خود  بهخودي امنيت 
آن زمان اكنون و بود نخواهد
غربي است كه دولتهاي فرارسيده
سياست هميشه براي  و يكبار
و بهجاي گذارده، كنار استمالت را
مردم دموكراتيك خواستهاي آن
از بشناسند و بهرسميت ايران را

كنند. حمايت آن

اين استقبال از با ايران خلق مجاهدين سازمان اول مسئول حسيني صديقه خواهر مجاهد ـ
بينالمللي آمادگي جامعة نشانة و نيز عدالت سوي گامي به آنرا وزارت خارجة نروژ، تصميم

كرد توصيف برابر فاشيسم مذهبي در ايران مردم صداي مقاومت برحق شنيدن براي
نام  ايران خواستار حذف مقاومت ٢٠٠٤ باحمايت ازشوراي ملي سال اكتبر در نروژ پارلمان اكثريت ـ

شدند  اتحاديه اروپا تروريستي سازمانهاي از ليست مجاهدين
از تبعيت به  ملزم را خود كرد اعالم نروژ دولت
نميداند اروپا تروريستي اتحادية سازمانهاي ليست
متحد ملل از ليست غير به از ليستي نيست حاضر و
«به كرد: اعالم  نروژ خارجه .وزارت كند تبعيت
رسيده نتيجه اين کلی، دولت به بررسی يک دنبال
ليستي غير از به از ليستی حاضر نيست نروژ است که
کند. پيروی می شود، اعالم ملل سازمان از سوی كه
به نروژ  پيوستن ادامة  كه  است اين  امر اين علت 
عامل يک را بهعنوان نروژ اروپا، نقش جامعة ليست

می سازد». مشکل صلح دچار روند در بیطرف
بهعنوان «نروژ كرد: تصريح نروژ خارجة وزارت
ارزيابيهای در نيست، اروپا جامعة عضو که کشوری
اتحادية تروريستي  ليست كردن براي بهروز داخلی

نمیكند». شرکت اروپا
پارلمان نمايندگان اكثريت گذشته سال آبان در
همبستگي كردند اعالم ايران مقاومت جنبش نروژبا
سازمانهاي ليست از مجاهدين نام حذف وخواستار

شدند. اروپا اتحادية تروريستي
امضاي٩٠نماينده به كه اكثريت پارلمان نروژ بيانية در
تهران «رژيم  است:  شده تصريح  رسيده، 
سازمانهاي ليست نام مجاهدين در ازگنجاندهشدن
موقعيت اين از برده و نفع اروپا اتحادية  تروريستي
و اروپا در ايران مقاومت جنبش عليه توطئه براي
تروريستي سازمان است. برچسب كرده استفاده عراق
براي و بوده قضايي و حقوقي پايه هرگونه فاقد

خشنودكردن سياسي رژيم تهران ميباشد». 

سخنراني  در پرتغال  از  اروپا پارلمان کاساکا،نمايندة پائولو 
وي داد. ارائه اشرف شهر از اروپا پارلمان هيأت بازديد از خود،گزارشي
انداخته، به راه مجاهدين عليه ايران رژيم كه تبليغاتي كارزار به سپس
«مضحك» را مجاهدين عليه ديدبان گردانندگان دعاوي و كرد اشاره

دانست. دروغ» «سراپا و
به خود نهايتًا ديگر و كشورهاي سوئد، به از بعد گفت: ما کاساکا آقاي
روز چند كنيم. ديدبان تنها افشا را مسأله تا اين خواهيم رفت آمريكا
مدعي مهم كانادا بسيار روزنامة يك اول صفحة در اشغال عراق از قبل
در مجاهدين پايگاههاي جمعي زيادي در كشتار سالحهاي شد كه
به كه كردند تحريك  از جنگ قبل درست  است؛ شده  دفن عراق
در من است. جنگي جنايت اين يك بهنظر من كنند. حمله مجاهدين
ديدبان رفت. خواهم و جلو ساكت نخواهم نشست اقدامات اين مقابل
هرگز ما است. كرده جعل اين دروغها را چرا كه دهد توضيح بايد

شد. نخواهيم تسليم
پارلمان نروژ سخنان  خارجة كميسيون سابق عضو الرش ريسه،
توطئههاي به وي كرد. شروع اشرف شهر مجاهدان به با سالم را خود
وزارت مأمور هزاران و گفت: مجاهدين اشاره كرد عليه آخوندي رژيم
مجاهدين با تا ميكنند كار ساعتها كه ميبينيم را رژيم اطالعات
سوي از كه را زيادي نوشته هاي ما نروژ پارلمان در كنند. مقابله
چهار گاهي ميكنيم. دريافت میشود، ارسال ايران اطالعات مأموران
رژيم اين است كه چرا سؤال میرسد. من دست كاغذ در روز به كيلو

میگذارد. مجاهدين عليه انرژي همه اين ايران
سخنان  سوئد در مرز بدون وكالي كانون رئيس كنت لوئيس،
ليست نام مجاهدين از براي برداشتن شما بايستي گفت: همة خود

ما. همه براي مشترك است مبارزهيي اين كنيد. تالش تروريستي
اشرف  سفر به در كه آنچه بودم بشر حقوق مبارز يك تمام عمرم  من
اين كليدي سطوح زنان در كه  بود زيادي گذاشت اين تأثير من روي
دستاورد حقوق بشر بزرگترين نظر من به اين و قرار داشتند جنبش

براي بشريت است.
ساخاروف بينالمللي كميتة رئيس نيرسكوف، كريستين هانس

در  مجاهدين دادن قرار و ايران رژيم با معامله دانمارك گفت: در
و کرده جريتر وحشيانه سياستهای اعمال در را آنها تروريستی، ليست
سرکوب كنندگان طرف بلکه در آنها، مبارزة مردم و جبهة در نه را ما
تاريکی لکة و بهصورت سنت اروپا خالف كار اين است. داده قرار آنها
اعالم تا هستم  اينجا من میماند. باقی ايران مردم با روابط ما در
برای ايران آينده بهعنوان مجاهدين به بايد اروپا اتحادية که کنم

کنند. آشوبزده  نگاه منطقة اين در ثبات خدمت و  در دموكراسي
حمايت  استكهلم در دانشگاه فلسفة استاد گرونروس، يوستا
دهد انجام که دارد مأموريت يک مقاومت گفت: ايران مقاومت از
به اساس احترام بر سکوالر و دموکراتيک حکومت که و ايناست
وظيفهيي هيچ مقاومت که بسپاريد خاطر به بايد كند. ايجاد حقوقبشر

دهد. توضيح جهانی جامعة مقابل در ندارد
سازمانهای ليست در مجاهدين گذاشتن بر اروپا اتحادية تصميم
اول در درجة بلکه نبود، قانونی پرنسيپهاي خالف فقط تروريستی 
بود آنقدر بینتيجه سياست بود. اين سياسی محاسبه فاحش اشتباه

است. شده تبديل آن طرفداران برای دردسری به که
اشاره  اشرف خود از بازديد و خبرنگار به نويسنده كريستين عزيز،
مالقات را آمريكا چهارم اوديرنو فرماندة لشكر ژنرال من گفت: و كرد
گرفته قرار تأثير بسيار تحت زنان و مردان ديدن اين از اوديرنو كردم.
خروجش از از بعد میگفت. او بسياري اشرف سخنهاي مورد در بود و
مجاهدين برداشته عليه تروريستي برچسب بايد من گفت بهنظر عراق
نظاميش دالوري  در آزاديبخش ارتش تأثير كه معتقدم من شود.
تهديد آزاديبخش يك ارتش و بس. ميباشد بلكه درحضورش نيست
رژيمهاي مردساالر همة براي نظاميش قدرت بدون است حتي بزرگ

وغيره. اسالمي فناتيسم
شهر از مشاهداتش زمينة در از نروژ حقوقدان ويدال روگلوند،

روي  زيادي فشار كه رفتيم اشرف شهر به زماني گفت: ما اشرف
كنوانسيون اساس بر آنها هنوز استاتوي بود. مجاهدين سازمان اعضاي
داشت. وجود آنها اخراج خطر طرفي از و بود نشده داده ژنو چهارم
و بمانند باقي اشرف در كه داشتند اصرار هنوز آنها شرايطي درچنين
نظرمن به بدهند. ادامه ايران در دموكراسي و آزادي براي نبردشان به
قرارگاه در داشتند كه تصميم بودند و خوشحال مصمم و خيلي آنها

بمانند. باقي اشرف
از و نه صحبتي زنداني و نه ديديم زندان بوديم نه ماداميكه ما آنجا
ديديم و با تنها را خروجي ما امكانات اما شنيديم. رفتار بد و نامناسب
بود. بعد عزتي ياسر او اسمش مصاحبه كرديم. بود آنجا نفري كه
ديدبان كه در گزارش كساني است از همان كه او يكي شديم متوجه

است. داده عليه مجاهدين شهادت بر بشر حقوق
او كنم. صحبت خصوصي  او با  كه  داشتم  را موقعيت  اين من
نميدادند اجازه كند. آمريكايي هايي را ترك سازمان كه ميخواست
تمام آنها همة تا تحقيقات ومانيتورينگ كند ترك را آنجا كسي كه

باشد. شده

خروجي در محل كه اوترجيح ميدهد گفت كه همكارم من و به عزتي
برود. آمريكاييها تحتكنترل محل به آنكه بهجاي بماند مجاهدين
اكنون در و ترك كرده مجاهدين را با نفراتي كه چون نميخواهد

ميكرد. خطاب را گانگستر آنها او هستند باشد. آمريكاييها محل
در شكنجهشدگان تحقيقات مركز رئيس گيلبرگ، ريگمور
كوچك شهر يك اشرف گفت: شهر اشرف شهر مورد در صليب سرخ
بود. باال استاندارد با ديدگاه من از عالي و عملكرد و سازماندهي با
از كه بود توانمندي و شادماني  شد من  تعجب موجب كه آنچه
بود. قرار بر آنها بين صميميتي كه مي شد و ساطع آنجا انسانهاي
به نسبت و شناختم گرفتم را زيادي سواالت پاسخ من همچنين

گرديد. عميق مجاهدين
كشورهاي در مقاومت ملي شوراي خزايي،نمايندة پرويز
بين المللي همبستگي يك گفت: خود سخنان از بخشي در نورديك
همبستگي كه همان يافته است. ايران سازمان مردم حول مقاومت

داشت وجود آفريقاي جنوبي و مردم اروپا مقاومت مردم با ديروز
همين به دليل كه مشابهي داشتيم پروژة پيش ما سال باشد يادتان اگر
عبارت آن و شد آن برنده ايران مردم مقاومت بين المللي، همبستگي
اشرف. پايگاه در مجاهدين خلق حقوقي و وضعيت استاتو تعيين از بود
نامگذاري مورد  آن و داريم  اقدام دست در ديگري  مهم امر  امروز

است. ليست تروريستي سازمان مجاهدين در بهناحق
محمدمحدثينمسئولكميسيونخارجهشورايمليمقاومت:
گفت: آخوندي رژيم توطئههاي زمينة در خود سخنان از بخشي در
متمركز ايران مقاومت عليه تبليغي ـ رواني جنگ يك روي ايران رژيم
در را  نااميدي و پاسيويسم  شرايط ميكنند سعي  آنها است. شده 

از درون نابود كنند. را آن سازمان ايجاد كنند و
در وب سايتهاي ٦٠٠مقاله بيش از ماه در يك شما، فقط اطالع جهت
آماري اساس بر كردهاند. چاپ ايران مقاومت عليه وزارت اطالعات
براي را ١٦٠٠خانواده رژيم اطالعات وزارت است، داده رژيم خود كه
وزارت فشار تحت است. كرده سازماندهي اشرف قرارگاه به فرستادن
فرزندانشان به خانواده ها تطميع او، اين موارد بعضي در و اطالعات
همين ولي برگردند. ايران به مي اورند كه فشار اشرف گاه قرار در
را آنها رژيم پي ميبرند و توطئههاي به عمق اشرف  خانوادهها در

ميكنند. افشا
پارلمانترهاي  هيأت همراه انگلستان كه از حقوقدان ضابطي آزاده
اين توسط تهيهشده گزارش بود،جزئيات كرده بازديد اشرف از اروپايي

داد. ارائه را هيأت
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