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   بانك مركزي ذخائر ارزيش را به 
كشورهاي ديگري منتقل كرده است

روزنامة واشينگتن پست نوشت رژيم  ايران كه به خاطر 
برنامه اتميش  در معرض تحريمهاي بين المللي  قرار 

گرفته است، خارج ساختن سرمايه هاي  ارزي خود 
را از بانكهاي اروپايي آغاز كرده است. خبرگزاري 

آسوشيتدپرس نيز گفت اين اقدام نشان مي دهد 
كه رژيم ايران تحمل مجازات سازمان ملل متحد را 

به دست كشيدن از جاه طلبيهاي هسته يي ترجيح 
مي دهد و  روزنامة گاردين آن را يك اقدام تدافعي 

خواند.

سـرمقاله

هفتة  تحوالت  و  صفحه  همين  خبرهاي 
رژيم  بين  بحران  كه  مي دهد  نشان  گذشته 
حادتر  روز  به  روز  بين المللي  جامعه  و  آخوندي 
مي شود و «نقطه عطف» مورد بحث ما در همين 
ستون درشماره گذشته بي بازگشت است. اقدام دو 
غول بانكي سوئيس به قطع روابط تجاري با رژيم، 
تعيين تاريخ اجالس آژانس بين المللي انرژي اتمي 
امنيت،  شوراي  به  رژيم  ارجاع  قطعنامه  تنظيم  و 
مذاكراتشان   بن بست  به  غربي  دولتمردان  اذعان 
خطر  با  مي داديم،  ادامه  «اگر  كه  اين  و  رژيم  با 
از دست رفتن اعتبارمان روبه رو مي شديم» (وزير 
كه  بدهيم  اجازه  «نمي توانيم  و  آلمان)  خارجة 
بزند»  ريشخند  بين المللي  قوانين  به  ايران  رژيم 
رئيس  «اتمي»  اخطار  فرانسه)،  (نخست وزير 
جمهور فرانسه به «حكومتهايي كه با نقض قوانين 
و تعهدات بين المللي دنبال سالح اتمي هستند» و 
سپس تأكيد رئيس ستاد مشترك ارتش فرانسه بر 
اين كه رژيم ايران «نگراني اصلي» است، وباالخره 
انرژي  بين المللي  آژانس  رئيس  بي اعتمادي  ابراز 
اتمي نسبت به آخوندها وتصريح او به مردوديت 
اين  آخوندهاطي «سه سال آزمون راستگويي» و 
بكشانم»،  به درازا  را  «نمي توانم ضرب االجل  كه 

همه وهمه، بيانگرشدت و شتاب بحران است.
واكنشهاي  در  آخوندي  رژيم  درمقابل، 
هيستريك خود، البرادعي را «وزير جنگ آمريكا» 
ارزي  سپرده هاي  انتقال  به  تصميم  مي خواند، 
مي گيرد  آسيا  بانكهاي  به  اروپا  بانكهاي  از  خود 
و تهديد به «شروع غني سازي صنعتي» و «خروج 

از ان .پي.تي» مي كند. اما از وجنات آخوندها دو 
چيزكامًال هويداست: اول اين كه حساب اصلي 
بازكرده اند:  عراق  در  مداخله جويي  روي  را 
وضعيت  از  استفاده  بدون  اسالمى  «جمهوري 
مطلوب خود در عراق نمي تواند نتيجه دلخواه را از 
سر ميز مذاكره با سه كشور اروپايى بگيرد و ايران 
بايد بتواند بين اين دو ارتباطى محكم برقرار كند» 
(سرمقاله شرق اول دي). دوم اين كه درد اصلي 
خصوص  وبه  كماكان  رژيم،  مسألة  صورت  و 
است كه  مقاومت سازمانيافته يي  بحران،  درنقطه 
هم افشاگرمنحصر به فردطرحهاي اتمي آخوندها 
است و هم درعاليترين شكل خود دركنارمرزهاي 
ميهن، سدسديد مقابله با بنيادگرايي ومتحداصلي 
برابر  در  عراقي  دموكراتيك  ونيروهاي  مردم 
مداخالت و تقلبات رژيم در انتخابات اين كشور 
است. يعني ازيك سو گلوگاههاي تنفسي رژيم را 
مي بندد و ازسوي ديگر سمت  و سو دهندة حركات 
كالم  يك  در  و  مردمي  جنبشهاي  و  اجتماعي 
آزاديست.  درپيكار  پيروزي  تضمين  و  راهگشا 
بحران  وشدت  شتاب  كه  روست  ازهمين 
حقانيت  ايران،  جامعه  و  جهاني  جامعه  با  رژيم 
تظاهرات  از  برجسته مي كند و  را  «راه حل سوم» 
هموطنانمان در آمريكا (صفحه اول همين شماره) 
تا گردهماييهاي شخصيتها و شهروندان عراقي در 
اشرف (صفحه آخر) بر ضرورت «راه حل سوم» و 
حذف برچسب و راهبند تروريستي به مثابه حلقه 
مماشات،  شكسته  درهم  و  شوم  سياست  اصلي 

تأكيد مي شود.

شتاب و شدت بحران 
 و «راه حل سوم»

در صفحات ديگر
ساختار اولين بودجه بندي دولت پاسداران

يزدان حاج حمزه
دولت احمدي نژاد خود را مأمور پيشبرد سياستي 

جديد در عرصه داخلي و بين المللي مي داند. رئيس 
اين دولت ديگر مثل دولت خاتمي مدعي آزادسازي 

سياسي و آزادسازي اقتصادي نيست. از جادة 
متعارف خارج شده و براي ايزگم كردن، شعارهايي را 
در عرصة سياسي و اقتصادي سر مي دهد كه درحوزة 

كار و مأموريت دولتهاي متعارف نمي گنجد

ريچارد پرل: در زمينة حمايت جدي 
از اپوزيسيون ايران هيچ كاري صورت 
نگرفته ولي در عوض به مالها سواري 

مجاني مي دهيم
ريچارد پرل، مشاور سابق پنتاگون و از كارشناسان 

انستيتوي اينترپرايز آمريكا، خطاب به كشورهاي 
غربي تأكيد كرد به جاي استمالت و راه حل نظامي  
به يك حمايت جدي و نيرومند از اپوزيسيون ايران 

بپردازند.

 پيام مريـم رجوي به هموطنان 
در تظاهرات واشينگتن: 

برچسب تروريستي ميراث سياست شوم و شكست خورده 
اين  به  كه  رسيده  فرا  آن  زمان  است.  ماليان  از  استمالت 

سياست غلط خاتمه داده شود.
سرنگوني رژيم ماليان خواسته تماميت مردم ايران و ضرورت 

صلح و امنيت جهاني است

در  دموكراتيك  تغيير  به  فراخواندن  براي  تظاهركنندگان   
روز  در  سفيد  كاخ  روبه روي  الفايت  پارك  در  گردهمايي 
كه  تظاهرات  كردند.  شركت   ۲۰۰۶ پنجشنبه  ۱۹ژانويه 
توسط شوراي تغيير دموكراتيك در ايران حمايت شده بود، 
شوراي امنيت ملل متحد را براي متوقف ساختن حركت رژيم 

ايران به سمت سالحهاي اتمي فرا خواند

ـ به سوي پيروزي                           رحمان گوركي
تسليم در برابر ماليان                                   آ ـ ج
ـ صورتهاي رنگ پريده نظام…             ع ـ خدامرداي
                                                        صفحه١٠

ـ درد بزرگ آورگان كرد ايراني در عراق 
                                                مهتاب محمودي
ـ اشرف خاري در چشم آخوندها           نعمت اوليايي 
                                                         صفحة١١
ـ مرزهاي اسالم با بنيادگرايي                جالل گنجه اي
ـ تاريخ ايران زمينـ  دوران كهن      عبدالعلي معصومي

ـ شكنجه گري شرط دلقكي (در فرهنگ مسخ)
                                                     حميد اسديان
                                                           صفحه١٢
ـ قطعات يك موزاييك                        رحمان كريمي
ـ تهديد اتمي                                      حسن همتي
ـ نكته انحرافي                                      رضا صادقي
ـ نخستين ديدار فراموشي ناپذير               ف ـ صداقت
                                                           صفحه١٣
ـ ستاره هاي گوهردشت به نقل از كتاب «كرانه حقيقي 

يك رويا» خاطرات زندان مليحه مقدم
ـ يادي از مجاهد قهرمان ابراهيم فرجي پور 

                                                     غالمرضا جالل
 ـ  شاعر « گل باغ آشنايي» به باغ ابديت پيوست 

                                                     حميد نصيري 
                                                          صفحه١٥

حقيقت در برابر دروغ

 مروري برگزارش  هيأت پارلمان اروپا درباره
گزارش مغرضانه« ديدبان» عليه مجاهدين

گزارش هيأت پارلمان اروپا درباره شهر اشرف و سازمان 
مجاهدين خلق ايران در اجالسي از نمايندگان پارلمان 
اين  اول  نايب رئيس  رياست  به  كه  بروكسل  در  اروپا 
پارلمان برگزارشد و  توسط پائولو كاساكا نماينده پارلمان 

در صفحة٥اروپا از پرتغال، ارائه و تشريح شد. در صفحة٧در صفحة٩

ضميمة ادبي و فرهنگي ندا (شمارة١١)
در اين شمارة ندا مطالب زير را مي خوانيد:

ـ صمد با قصه هايش براي آموختن از كاظم مصطفوي
توسط  ارزشها  كردن  لوث  و  تحريف  از  نمونه  يك  ـ 

قلم به مزدان آخوندي
ـ صمد در قلب من است از فدايي شهيد عليرضا نابدل 

ـ روايت مرگ از كتاب «برادرم صمد بهرنگي» 
ـ معبود خدايان از ناهيد همت آبادي

ـ يك سفر و دو ديدار از صوفي سعيدي
ـ شعرآوازهاي تو از دكتر زري اصفهاني و سه شعر از اشعار لوركا 

ـ قصه «حرفهاي ساعت كوكي من»  از ح . مقدم

مقاالت:

تظاهرات  ايرانيـان در واشينگتن 
در حمايت از تغيير دموكراتيك در ايران و  حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي

مقيم  ايرانيان  (١٩ژانويه)  ٢٩دي  پنجشنبه  روز 
كاخ  مقابل  در  بزرگي  تظاهرات  با برگزاري  آمريكا 
مريم  خانم  سوم  راه حل  از  واشينگتن  در   سفيد 
رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت براي تغيير 
دموكراتيك در ايران و خارج ساختن نام مجاهدين 
كه  ايرانيان  كردند.  حمايت  تروريستي  ليست  از 
از بيش از  ٤٠ايالت آمريكا  خود را به واشينگتن 
فوري  ارجاع  خواستار  هم چنين  بودند،  رسانده 
پرونده اتمي آخوندها به شوراي امنيت به منظور 

اعمال تحريم شدند.
سناتور  اوكالهما؛  ايالت  از  كوبرن  تام  سناتور 
نماينده  فيلنر،  باب  تگزاس؛  ايالت  از  هاچيسون 
كنگره آمريكا از ايالت كاليفرنيا؛ شيال جكسون لي و 
كريستوفر شيز، نمايندگان كنگره آمريكا؛ پروفسور 
ريموند تنتر، مقام ارشد اسبق شوراي امنيت ملي 
ايران؛  سياست  كميته  مشترك  رئيس  و  آمريكا 
كميته  بنيانگذار  و  رئيس  زوكر،  دانيل  پروفسور 
ران  خاورميانه؛  در  دموكراسي  براي  آمريكاييان 
پريكاب، حقوقدان برجسته آمريكا؛ كرتيس برايان، 
تيسون،  آرت  تروريسم؛  عليه  جهاني  جنبش  از 
سركوب؛  و  شكنجه  با  مبارزه  انجمن  نماينده 
لين بركشايٍر، از فعاالن حقوق بشر و زنان؛ آنجال 
و  از سندياگو  دانشگاه  استاد  و  پروفسور  اسپنسر، 
اعضاي شوراي  و  از مسئوالن كميسيونها  شماري 
پيام دهندگان  و  از سخنرانان  ايران   ملي مقاومت 

تظاهرات بزرگ واشينگتن بودند.

سناتور تام كوبرن، رئيس كميته امنيت داخلي 
سناي آمريكا  : نوبت دولت آمريكاست كه طرف 
تغيير دموكراتيك در ايران را بگيرد و از خدا 

مي خواهم كه از تالشهاي شما پشتيباني كند.
تخصيص  كميته  عضو  هاچيسون،  سناتور 
براي  شما   گردهمايي  آمريكا:  سناي  بودجه 
ايرانيان  به همه  ايران قطعًا  تغيير دموكراتيك در 
ياري  دموكراتيك  و  آزاد  ايران  يك  تحقق  براي 

خواهد رساند.
شيال جكسون لي، نماينده كنگره آمريكا: من مدت 
طوالني است كه مروج يك ايران آزاد و مستقل و 

دموكراتيك هستم
حزب  از  ارشد  نماينده  شيز،  كريستوفر 
آمريكا:  داخلي  امنيت  كميته  در  جمهوريخواه 
بسيار مهم است كه اياالت متحده از مردم ايران و 
تمايلشان براي تغيير و بنا نهادن آزادي و دموكراسي 

حمايت كند و از تالشهاي شما تشكر مي كنم
پروفسور ريموند تنتر، مقام ارشد اسبق شوراي 
امنيت ملي آمريكا: حمايت از مجاهدين خلق ايران 
پيام روشني به رژيم ايران خواهد بودكه عصر آنها 
به پايان رسيده و زمان آن است كه از اريكه قدرت 

پايين بيايند.
رئيس جمهور  ما   اكنون  زوكر:  دانيل  پروفسور 
آمريكا را مورد خطاب قرارمي دهيم و مي گوييم نام  
سازمان مجاهدين و شوراي ملي مقاومت از ليست  

سازمانهاي تروريستي خارج شود.

اجالس فوري آژانس بين المللي انرژي اتمي براي ارجاع رژيم به شوراي امنيت  ١٣بهمن برگزار مي شود
و  امنيت  شوراي  دائمي  اعضاي  اجالس  به دنبال 
تشكيل  براي  فراخوان  و  لندن  در  آلمان  كشور 
بين المللي  آژانس  اضطراري شوراي حكام  اجالس 
انرژي اتمي به منظور بررسي ارجاع پرونده هسته يي 
بين المللي  آژانس  امنيت،  شوراي  به  ايران  رژيم 
انرژي اتمي اعالم كرد كه اين اجالس فوري را در 

٢فوريه(١٣بهمن) برگزار خواهد کرد.
نخست وزير  فرانسه ٢٨دي،  خبرگزاري  گزارش  به 
با  مشترك  مطبوعاتي  كنفرانس  يك  در  فرانسه 
صدراعظم آلمان گفت: اكنون راه حل ارجاع پروندة 
رژيم ايران به شوراي امنيت پيش روي ما قرار دارد 
برگزاري اجالس  را  بعدي  گام  نيز  آنجال مركل،  و 

حمايت از تظاهرات براي 
تغيير دموكراتيك در ايران

حقوق بشر  پارلماني  كميته  رؤساي  به عنوان 
از  را  خود  حمايت  ما  ايران،  در  دموكراسي  و 
تظاهرات ١٩ ژانويه واشينگتن دي سي براي تغيير 

دموكراتيك درايران اعالم مي كنيم. 
ما از موارد نقض وحشتناك حقوق بشر كه توسط 
رژيم ايران صورت گرفته است نگران هستيم.  نقض 
حقوق بشرتوسط رژيم ايران در دسامبر سال٢٠٠٥  
براي پنجاه و دومين بار توسط سازمان ملل محكوم 
احمدي نژاد  محمود  ايران،  رئيس جمهور  شد. 
سركوب اقليتهاي قومي و مذهبي را افزايش داده 
است. فعاالن سياسي  و روزنامه نگاران در كردستان 
اعدام  و  شكنجه  افتاده،  زندان  به  خوزستان  و 

شده اند. 
رژيم  سركشي  نگران  جدي  به طور  ما  هم چنين 
ايران در مقابل خواسته جامعه بين المللي درمورد 
بي ثباتي  باعث  اين  هستيم.  اتميش  برنامه هاي 

درمنطقه و جهان خواهد شد. 
ما معتقديم كه يك آلترناتيو محتمل در مقابل رژيم 
مقاومت  و  ايران  مردم  از  حمايت  ايران  در  فعلي 
ايران مي باشد. ما حمايت خود را از مردم ايران و 

مبارزه شان عليه سركوبگران اعالم مي داريم. 
گروه پارلماني حقوق بشر و دموكراسي درايران ـ 

كنگره آمريكا
نماينده باب فيلنرـ نماينده تام تانكردو

انرژي  بين المللي  آژانس  حكام  شوراي  فوق العادة 
اتمي دانست تا سياست مصممي را در قبال رژيم 

ايران اتخاذ كند.
آمريکا  داد  گزارش  رويتر  ٢٨دی٨٤،  خبرگزاری 
برای  دليلی  هيچ  که  کردند  اعالم  اروپا  اتحادية  و 
مذاکرة بيشتر با رژيم ايران بر سر برنامة هسته يی 
وجود ندارد و زمان آن فرا رسيده است که شورای 
امنيت ملل متحد به اين موضوع بپردازد. رايس در 
پاسخ به اين سؤال كه آيا هنوز جايی برای مذاکره 
با تهران برسر برنامة هسته يی آن وجود دارد، پاسخ 
ندارد».  وجود  آن  دربارة  گفتگو  برای  داد «چيزی 
خاوير سوالنا، رئيس سياست گذاری اتحادية اروپا كه 

با رايس هم نظر بود گفت هدف کنونی، برگزاری 
يک اجالس ويژة آژانس انرژی اتمی برای مقابله 
با رژيم ايران و ارجاع آن به شورای امنيت ملل 
تحريم  اعمال  به  نهايتًا  می تواند  و  است  متحد 

عليه اين رژيم منجر شود.
پروندة  ارجاع  براي  بين المللي  تالش  افزايش  با 
اتمي رژيم به شوراي امنيت نخست وزير دانمارك 
شد،  آخوندي  رژيم  به  فشار  حداكثر  خواستار 
بلژيك تشكيل يك جبهة مشترك  نخست وزير 
عليه برنامه هسته يي رژيم را ضروري دانست و 
وزير امورخارجه ژاپن كه كشورش رياست دوره يي 
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي را 

به عهده دارد به رژيم ايران هشدار داد اگر فعاليت 
هسته يي خود را متوقف نكند، پرونده اين رژيم به 
شوراي امنيت ارجاع خواهد شد. وزيرخارجة ايتاليا 
در آستانه سفر به آمريكا گفت رژيم ايران همزمان  
به سياست تهديد و گفتگو روي آورده است، اما ما 
بايد سياست قاطعي اعمال كنيم تا منطقه خاورميانه 
در آشوب فرو نرود. اسكات مك كللن، سخنگوي كاخ 
سفيد نيز در اعالم مواضع آمريكا گفت: ما مدتهاست 
كه از مرحلة حرف زدن گذشته ايم، ما انتظار داريم 
اقدامات عملي عليه رژيم ايران صورت بگيرد. رژيم 
ايران نمي تواند هم خواستار گفتگو باشد و هم لولة 
سالح خود را به سوي جامعة بين المللي نشانه برود. 

ديك چيني معاون رئيس جمهور آمريكا نيز افزايش 
بهاي نفت را در صورت ادامة بحران هسته يي ايران 
كم اهميت تر از دسترسي احمدي نژاد به سالح اتمي 
توصيف كرد. در يك اقدام ديگر سناي آمريكاطرحي 
را به منظور اِعمال ««تحريمهاي شديد» عليه رژيم 
ايران و برنامه هسته يي آن، مورد بررسي قرار مي دهد 
كه در آن پيشنهاد شده است رژيم ايران از تمامي 

جلسات و سازمانهاي بين المللي اخراج شود. 
از سوي ديگرفرانسه درخواست ايران را براي ادامة 
مذاكرات هسته يي رد كرده و رئيس ستاد مشترك 
ارتش آن رژيم ايران را نگراني اصلي فرانسه توصيف 

در صفحة٧

آسوشيتدپرس:

در تظاهرات  هموطنان ايراني در واشينگتن شمار زيادي از نمايندگان رسانه هاي خبري آمريكا و جهان شركت داشتند و به تهيه فيلم و گزارش پرداختند

تظاهرات ايرانيان آزاده در لندن
رژيم  اتمي  پرونده  ارجاع  از  تظاهركنندگان 
آخوندي به شوراي امنيت سازمان ملل حمايت 

كردند
دوشنبه ٢٦ديماه، همزمان با برگزاري اجالس مقامات 
وزارت خارجه پنج عضو دائم شوراي امنيت ملل متحد 
در مقر وزارت خارجه انگلستان، ايرانيان آزاده در مقابل 

مقر وزارت خارجه انگلستان دست به تظاهرات زدند.

در جلسه توجيه مطبوعاتي كاخ سفيد(١٩ژانويه) 
خبرنگاري از سخنگوي كاخ سفيد پرسيد: در بيرون 
ايرانياني حضور دارند كه براي آزادي  كاخ سفيد، 
تظاهرات مي كنند، شما فكر مي كنيد رئيس جمهور 
جرج بوش براي آنها يعني ايرانيها چه پيامي دارد؟

اسكات مك كللن در پاسخ گفت:«ما به ايستادن 
در كنار مردم ايران ادامه مي دهيم. مردم ايران در 
ما  سياست  هستند.   بيشتري  آزادي  جستجوي 
مدتهاي مديدي حمايت از مردم ايران و  خواسته 

آنها براي آزادي بيشتر بوده است».

سخنگوي كاخ سفيد:  اياالت متحده كنار مردم 
ايران كه در پي آزادي هستند، مي ايستد

٢

ادامه مطلب در رويداهاي هفته در صفحه٢

همكاري گسترده دو بانك معروف 
سوئيسي با رژيم ايران متوقف شد 

غول بانكي سوئيس ـ يو.بي.اس ـ در گزارشي اعالم 
ايران را به دليل  با  امور تجاري  انجام كليه  كرد كه 
مالحظات اقتصادي و هم چنين احساس خطر موقعيت 

سياسي رژيم ايران، متوقف كرده است.
به دنبال قطع همكاري بانك يو.بي.اس سوئيس با رژيم 
ايران، بانك «كرديت سوئيس» نيز اعالم كرد كه قصد 

دارد مناسبات مالي خود را با رژيم ايران قطع كند

اطالعيه گروه پارلماني حقوق بشر
 و دموكراسي در ايران

مجلس نمايندگان آمريكا
١٢ ژانويه سال ٢٠٠٦

در صفحة٧

در صفحة٢

در صفحات٣ و٤



٢ سهشنبه ٤بهمن١٣٨٤صفحة ٧٨٣ ـ شمارة
اخبار ايران

مروري
مهمترين بر

هفتـه رويـدادهاي
البرادعي محمد عنان و كوفي هشدار

و تعهدات گذاشتن زيرپا  پنهانكاري،  ادامة
پروژة در آخوندي ديكتاتوري توسط گستاخيها
سرانجام شد، لندن و برلين به اجالس منجر هستهيي كه
آژانس حكام شوراي اضطراري اجالس برگزاري
جلسهيي ساخت. ضروري را اتمي انرژي بينالمللي
آخوندي مورد رژيم هستهيي پروندة ارجاع طي آن كه
اقدامات بعدي نسبت به و قرار گرفته و بررسي بحث
كه اجالس اين برگزاري تا شد. خواهد اتخاذ تصميم
است، شده پيشبيني بهمن سيزده با برابر فوريه دوم روز
آخوندي ديكتاتوري با مخالفت جبهة و موضعگيري
شده بهكارگرفته ادبيات  و  ميشود  وسيعتر  روزبهروز
منابع گزارش به ميگيرد. صريحتري و تندتر لحن
ازسرگيري در رژيم اقدامات البرادعي، محمد خبري،
رژيم به و توصيف نمود را «نااميد»كننده اتمي تحقيقات
ميالدي فرصت آتي ماه پايان تا «فقط كه داد هشدار
اسناد به را بيشتري دسترسي آژانس بازرسان به كه دارد
از فقط «تهران اگر كرد تأكيد وي بدهد». سايتهايش و
ديگر كرد تحقيقاتش خواهد او اعالم سربزند كار اين

است». بسته دستانش و نداشته پيشرفتي
رژيم از نيز ملل متحد دبيركل سازمان عنان، كوفي
تحقيقات براي تصميمش «از كه خواست آخوندي
مذاكرات راستاي ايجاد شرايط ازسرگيري در هستهيي
متحد ملل دبيركل كند».  صرفنظر اروپا  اتحادية با
اين و بخورد «اگر همه چيز شكست  كرد  خاطرنشان
شورا آنگاه بيايد، مسأله به اينجا و برسد پايان به روند

شود». رويارو آن با بايد
ايجاد جبهة وسيع براي تحريم

كاندوليزا خبرگزاريها، گزارش به ديگر سوي از
ماه جاري اواخر دارد قصد آمريكا خارجة رايس، وزير
عليه تحريم اعمال وسيع به منظور جبهة يك ايجاد براي
چراكه سفر كند. اروپايي كشورهاي آخوندي به رژيم
آژانس فوريه دوم نشست «در است معتقد واشينگتن
به ايران ارجاع براي كافي رأي اتمي انرژي بين المللي
«شان دارد».  وجود متحد ملل  سازمان امنيت شوراي 
ضمن آمريكا سخنگوي وزارت خارجة مككورمك،
داريم قصد كه ما است چيزي «اين خبر گفت: اين اعالم
وين، از پس بعدي ايستگاه معتقديم و باشيم آن شاهد
جامعة تشويق «طرح همزمان بود». خواهد نيويورك
به ايران هستهيی برنامة ضد بر تحريم اعمال به بين المللی
از عمل اتحاد يك در طرح اين شد». ارائه آمريكا سنای
دموكرات و جمهوريخواه حزب دو هر نمايندگان سوي
ممنوعيت طرح ازجمله در اين شده است. ارائه آمريكا
سفرمقاماتديكتاتوريآخونديبهكشورهايخارجي

گرفته است. مدنظر قرار
پس ديگري از يكي نيز آمريكا متحدان اروپايي
هستهيي پروندة ارجاع لزوم  بر  و شده هم صدا وي با
خارجة وزير فيني، جيانفرانكو ميكنند. تأكيد رژيم
مسأله هستهيي برابر در متحد «رويكرد ايتاليا، خواستار
از هلند كه نخستوزير بالكنده، پيتر جان ايران» شد.
پروندة سر بر توافق» «ضرورت بر ميكرد ديدن هند

دادن پايان براي قطعي راه تنها رجوي: مريم
دمكراتيك تغيير آخوندي، چالشرژيم به
است ايران مقاومت و بهدستمردم

قصد بيانگر وليفقيه ارتجاع را ٢٨ديماه سخنان روز ايران، مقاومت برگزيده رئيسجمهور رجوي، خانم مريم
دستيابي به گفت كرد و توصيف اراده بينالمللي كشيدن چالش به اتمي و سالح به دستيابي براي رژيم اين شوم
صدور آن ديگر ميباشد. بخش وسطايي مذهبي قرون استبداد حفظ از استراتژي ماليان براي بخشي سالح اتمي

است. منطقه در صلح دشمني با عراق و تسلط بر و بهويژه اسالم جهان به و بنيادگرايي تروريسم
كشورهاي زمره در اكنون ايران اسالمي تصريح بر اين كه «جمهوري با ارتجاع، خامنهاي، وليفقيه امروز
رژيم اراده» بر «نميتواند دنيا گفت و كرد تأكيد رژيم هستهيي برنامه ادامه بر است»، جهان هسته يي باشگاه عضو
كشورهاي با مذاكرات كرد پيشنهاد بيشتر خريدن وقت براي وقاحت تمام با آخوندي رژيم همزمان بگذارد. تأثير
و آمريكا اروپايي كشورهاي از سوي كه پيشنهادي گرفته شود. سر از پروژه هاي هستهيي موضوع سر اروپايي بر

شد. رد
شوم اين قصد بيانگر را ارتجاع ولي فقيه تأكيدات ايران، مقاومت برگزيده رئيسجمهور رجوي، خانم مريم
اتمي به سالح گفت دستيابي و توصيف كرد بينالمللي اراده كشيدن چالش به اتمي و سالح به دستيابي براي رژيم
و تروريسم صدور آن بخش ديگر ميباشد. مذهبي وسطايي قرون استبداد حفظ ماليان براي استراتژي از بخشي

ميباشد. منطقه در صلح دشمني با بويژه تسلط بر عراق و اسالم و به جهان بنيادگرايي
حقوق وحشيانه فزاينده نقض روند آن روي سكه آرامش، براي صلح و آخوندي تهديدات رژيم افزود: وي
اين است. ايران در دموكراتيك تغيير بزرگ، چالش اين دادن به پايان براي قطعي راه تنها و مي باشد ايران در بشر
و مردم در دست تغيير كليد خارجي. جنگ از طريق نه و بهدست مي آيد آخوندها با مماشات از طريق نه تغيير

ميكنند مبارزه مردم حاكميت آزادي و ربع قرن است براي از كه بيش آنهاست سازمانيافته مقاومت
مجاهدين عليه سازمان تروريستي برچسب كردن وارد آن كانون در و گذشته دهه در دو مماشات سياست
در مانع  و راهبند  بزرگترين آن، عليه محدوديت و فشار اعمال و ايران، مقاومت محوري نيروي ايران،  خلق 
دست رژيم كرده بلكه وارد به مردم ايران خسارات بزرگي نه تنها اين سياست است.  بوده در ايران مقابل تغيير
٢ميليون گذشته، آوريل در بيانيه يك است. در كرده بازتر عراق بويژه ساير كشورها در مداخله براي را آخوندي
ايران مجاهدين خلق سازمان عليه وارده محدوديتهاي و فشارها كه دادند گواهي عراق از مردم تن ٨٠٠هزار و

است». زده برهم جهان از حساس منطقه اين در را ايران رژيم با استراتژيكي «موازنة
بر آخوندی، رژيم به نسبت جهاني جامعه اخير سال سه زيانبار بسيار مسامحه تجربه به توجه با رجوي خانم
هم چنين و آنها عليه فراگير تحريمهاي اعمال و امنيت شوراي به ماليان بالدرنگ پرونده اتمي ارجاع ضرورت
فرصت امور اين در تعلل و تأخير افزود: و كرد تأكيد ايران خلق مجاهدين سازمان از تروريستي برچسب حذف

داد. قرار خواهد ماليان در اختيار اتمي بمب توليد براي بيشتري
آخوندي رژيم پرونده اتمي، شوم  پروژهاي بر عالوه  كرد، نشان خاطر مقاومت برگزيده  رئيسجمهور
شورايامنيت به ميبايد سياسي اعدام ١٢٠هزار جمله از بشر، حقوق سيستماتيك نقض و تروريسم صدور بهخاطر

شوند. محاكمه بينالمللي بشريت در دادگاه عليه جنايت سردمداران آن بهخاطر و شود ارجاع مللمتحد

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(١٨ژانويه٢٠٠٦) ٢٨دي١٣٨٤

مانع خواست و چين روسيه از و تأكيد كرد رژيم اتمي
او نشوند. امنيت شوراي رژيم به اتمي پروندة ارجاع از
روبهروست، با آن كه جهان «تهديدهاي مهمي گفت:
وزير هستند». جمعي كشتار سالحهاي اشاعة و تروريسم
ديپلوماتيك راهحل به رسيدن به «نسبت آلمان دفاع
حال عين در و كرد ابراز اميدواري ايران هسته يي برنامة

شود». دانسته منتفي نبايد گزينه يي هيچ گفت
ژاك شيراك  هشدار تهديد و

هشداري فرانسه، طي شيراك، رئيسجمهور ژاك
حقاقدامات«پيشگيرانه» به«كشورهايحاميتروريسم»
«تهديدات مقابل در نامتعارف سالحهاي از استفاده با
گفت: بود. وي محفوظ شمرده هستهيي» را تروريستي و
بهدنبال كه كسانيست قدرت طلبي شاهد كنوني «جهان
مي باشند». شيميايي و بيولوژيك اتمي، سالح كسب
فرانسه سخنگوي كاخ رياستجمهوري بونافون، ژروم
اروپايي كشورهاي  اخير، تحوالت پرتو «در گفت:
آژانس حكام شوراي فوقالعادة نشست شدند مجبور

كنند». درخواست را اتمي انرژي بينالمللي
غالمحسينالهام،سخنگويپاسداراحمدي نژادكه
ميداد بازتاب را آخوندي ديكتاتوري وحشت و ترس
زد وارونه نعل فرانسه رئيسجمهور هشدار به واكنش در
فرانسه، هذيانگويي، گفت: «دولتهاي غربي ازجمله با و
شناخته تروريستي گروه  يك را  منافقين گروهك
هستهيي بمب از ميخواهد دولت اين چگونه است،حال
آيا و كند گروهك استفاده عليه اين و خود كشور در
بمب از استفاده را در اروپاييان فرانسه و مردم مراعات

است؟!» كرده اروپا خاك در هستهيي
در نيز فرانسه نخستوزير دوويلپن، دومنيك
به هشدار ضمن آلمان، صدراعظم مركل، با ديدار
ارجاع راهحل «اكنون گفت: رژيم، اتمي جاهطلبيهاي
قرار ما روي پيش امنيت شوراي به ايران رژيم پروندة
قوانين به ايران رژيم كه بدهيم اجازه نميتوانيم ما دارد.

بزند». ريشخند بينالمللي جامعه
روسيه ناقص طرح رد

به بيشتر هرچه نزديكشدن با حال، همين در
خبرها حاكي برخي حكام، شوراي اجالس اضطراري
بررسي ارجاع تا تالش است در روسيه كه بود اين از
اين مارس ماه عادي تا اجالس حداقل را اتمي پروندة
در امنيت شوراي به ارجاع و  بياندازد تعويق به شورا
نمايندة سوالنا، خاوير اما  گيرد».  صورت مرحله «دو
اين طرح با مخالفت در  اروپا، اتحادية  سياست ارشد 
متحد» ملل سازمان به پرونده ناقص «ارجاع آنرا روسيه
گذشته و اروپا مانند « آمريكا و گفت نمود توصيف
و میباشند شورای امنيت يك جلسة برگزاری خواهان

كنند». موافقت روسيه طرح با نمیتوانند
البرادعي محمد ديگر، گزارشهاي برخي بنابر
است گفته اتمي انرژي بينالمللي آژانس دبيركل
روز در گزارشي  نميتواند زماني مالحظات بهخاطر
متعلق «بازتاب» حكومتي سايت اما كند. ارائه اجالس
هشدار و گزارشهايي چنين رد ضمن رضايي پاسدار به
«بنا نوشت: البرادعي، دست از خوردن به«گول» نسبت

بينالمللي سايت آژانس الكترونيكي دريافتي از پست بر
البرادعي سايت، اين موجود گزارشهاي و اتمي انرژي
ساعت در  فوريه دوم روزهاي در را خود گزارش 
اختيار در از آن پيش و اختيار خبرنگاران در ١١صبح

داد». خواهد قرار حکام شوراي ٣٥عضو
در منطقه گسترش مخالفت

آخوندي ديكتاتوري سركشيهاي و گستاخيها با
منطقه چشمانداز در را خطرناكي و وسيع بحران كه
كشورهاي شاهد مخالفت روبه گسترش است، داده قرار
تكنولوژي به آخوندي ديكتاتوري برخورداري از منطقه
دستيابي براي رژيم تالش و پنهانكاري هستهيي بهخاطر
در ابوظبي گذشته هفتة در هستيم. اتمي سالح به 
سعودي، عربستان به سركشيهاي آخوندها  با مخالفت
معاون و ابوظبي وليعهد پيوست. كويت و تركيه
«ما گفت: نيروهاي مسلح امارات عربي متحده، فرمانده
زايد بن محمد مخالفيم». شيخ ايران هستهيي  برنامة با
شيراك ژاك با ديدار از پس ابوظبي، وليعهد نهيان، آل
پرسشي به پاسخ كاخ اليزه، در فرانسه در رئيسجمهور
دربارة برنامههايهستهييرژيمآخوندي،گفت: «وجود
منطقه تمام براي خاورميانه منطقة در هستهيي قدرتهاي
ما است كه اين معناي به اين و بود خطرناك خواهد
بار نيز تركيه هستيم». مخالف ايران هستهيي برنامة با نيز
به تعهدات گردننهادن خواستار آخوندي از رژيم ديگر
بينالمللي آژانس با همكاري و «شفافيت» و بينالمللي

داد. هشدار آن از تمرد عواقب به نسبت و شد
اتمي بمب كوتاه تا فاصلة

سازمان از نقل به خبري رسانه هاي گزارش به
با ايران «فاصلة (ب.ان.د) آلمان خارجی اطالعات
كنون كه تا است آن از نزديكتر بسيار بمب اتمی ساخت
رژيم بر اينكه ميشد». هم زمان گزارشهايي مبني تصور
دريافت پيشرفته سانتريفوژهاي از «محمولهيي آخوندي
كه غربي ديپلومات يك شد. منشتر است» كرده
ايران «طبق گزارشها گفت: فاش نشود، نامش خواست

سياه  بازار شبكة از  P٢ سانتريفوژ يك از محموله سه
دانشمندپاكستانی،دريافتكردهاست». عبدالقادرخان،
كه سريالنكايی ابوطاهر، تاجر «بوهاری سيد وی افزود::
به خان است، شبكة عبدالقادر در به عضويت مظنون

 P٢ سانتريفوژ حاوی سه محمولة دربارة غربی بازرسان
اطالعاتی داده شده، ارسال ايران به مرحله سه در كه
اثبات موضوع اين «اگر گفت: ديپلومات اين است».

میرسد». پايان ايران به برای بازی شود

دجالگري و شانتاژ نگراني، و ترس
ديكتاتوري سراپاي كه دلهرهيي و ترس وجود با
پروندة اتميش ارجاع از ناشي پسامدهاي از آخوندي را
اما گرفته، فرا متحد ملل سازمان امنيت شوراي به
ميدهد. پاسدار ادامه تهديد و شانتاژ سياست همچنان به
در رژيم،  امنيت عالي شوراي دبير الريجاني، علي
با خبرگزاري كه حال در همان خود تازهترين اظهارات
را مذاكره «دربهاي كه شد مدعي فارس حكومتي
يك روزنامة گفتگو با در كرده ايم» رفع ابهام باز براي
شوراي به ايران هستهيي پروندة «اگر گفت انگليسي،
غني سازي تهران شود، ارجاع ملل سازمان امنيت
همزمان داد». خواهد انجام صنعتي بعد در را اورانيوم
بررسي بهمنظور مسكو به خود قريبالوقوع سفر از وي
آخوند ديگر، سوي از خبر داد. روسيه» پيشنهادي «طرح
زمينه اين در نظام وتار تيره آيندة به مشهد، در رفسنجاني
گفت او جمعي شد. چارچويي و خواستار كرد اشاره
را در مسألة هستهيي غربي ميرسد كشورهاي «به نظر
به باشيم مواظب بايد ما و داده اند قرار نادرستي مسير
نيفتيم. كنيم،  مهار را بحث اين كه نميتوانيم مسيري
براي بايد و  دارد نگراني جاي هستهيي پروندة  بحث
ميان، اين  در كنيم». اساسي فكري مسأله اين  حل
اظهارات رژيم، طي خارجة سخنگوي وزارت  آصفي
ديگر اروپا  و جهاني  جامعة اينكه قبال  در مضحكي 
كه نيست تنها اروپا «اين گفت اعتماد ندارد، رژيم به
در ندارد». اعتماد هم ايران داده، دست از را اعتمادش
روبه راه دجالگري هم تهديد، بساط و شانتاژ، ترس كنار
به «نزديك رژيم خبري رسانههاي گزارش به است.
و زن «ورزشكاران عنوان به  آنها  از كه نفر دوهزار»
شده در برده نام ورزشي» مختلف عرصههاي مرد در
به منظور اصفهان اورانيوم فرآوري تأسيسات «مقابل
انساني حلقهيي هسته يي صلحآميز فعاليتهاي از حمايت

بة ايسنا، خبرگزاري دولتي به گزارش دادند». تشكيل
كه «ورزشكار» افراد اين از يكي ساماني، ابراهيم گفته
يو.سي. سايت به است» ديگر خميني «خامنه اي شعار با
دلگرمي باعث «حضورشان بسته، دخيل اصفهان اف
ساحت به دجالگري بساط است. شده نظام» مسئوالن
خبرگزاري يك نوشتة به شده و داده اشاعه هم «قلم»
گردآوري طرح از ايران قلم انجمن «سخنگوي دولتي
دانش موضوع پيرامون اشعار و داستانها خاطرات،

داد». خبر مديرة انجمن هيأت هستهيي در صلحآميز

بانكهاي غربي از ارز خارج كردن
هرچه انزواي چشم انداز  و بحران باالگرفتن  با
خارجكردن به اقدام آخوندي ديكتاتوري بيشتر،
بانكهاي به اروپايي بانكهاي از خود ارزي ذخيرههاي
در رژيم، مركزي بانك كل رئيس است. كرده آسيايي
رسانههايحكومتيضمنتأييداينخبر گفت: گفتگو با
و میكنيم منتقل را ارزی ذخاير بدانيم صالح هرجا «ما
حال انجام در و كرده شروع را انتقال نيز اين زمينه در
١٠٠درصد آيا سؤال كه اين به پاسخ در هستيم». وي
به را «ذخاير گفت: خير، يا كرد خواهيد منتقل را ذخاير

میكنيم». منتقل باشد صالح جا هر و جا همه
پاسخ در رژيم دارايي و اقتصاد وزير ديگر سوي از
حسابهاي بستهشدن درخصوص مطرح «شايعات به
جهانی «قوانين شد مدعي اروپايي» بانكهاي در ايران
وي نمیدهد». بهدولتهای غربی را  كاری چنين اجازة
اتمي پروندة موضوع جداسازي براي تالش ضمن
جهاني، انزواي از ناشي بانكي مشكالت چشم انداز با
ايجاد برای سياسی بحثهايی هستهيی «تهديدهای گفت:
اين اما دارد، ايران كه است ديدگاههايی در محدوديت

ندارند». قانونی جايگاه بحثها

اروپا بانک بزرگترين تجاري رابطة قطع
از اروپا بزرگترين بانك مهم ديگر، تحول يك در
پولی خود مبادالت کلية گرفت «تصميم دارايي، لحاظ
بانك سخنگوي كند. قطع را آخوندي ديكتاتوري با»
تأييد ضمن بهمن دوم يكشنبه روز سوئيس يو.بي.اس
اصلی «دليل گفت: بانك، اقدام اين علت دربارة خبر اين
اتخاذ اين تصميمباالرفتنريسکاقتصادیکسبوکار
است». نظارتی و امنيتی مسائل دربارة ابهام و ايرانيان با
افزود: يو.بی.اس. بانك سخنگوي استاينر، سرگی
اسالمی جمهوری دولتی مؤسسات يا شرکتها با «ديگر
كمتر فاصلة به کرد». نخواهد معامله مرکزی بانک نظير
سوئيس، يو.بي.اس، بانك تصميم اعالم از روز يك از
سوئيس» به نام «كرديت كشور ديگر اين بزرگ بانك
با را  خود مالي مناسبات دارد قصد كه كرد اعالم نيز
اساس بر اكسسنيوز گزارش به كند. قطع ايران رژيم
و يو.بي.اس بانكهاي سوئيس، مركزي بانك اطالعات
داراييهاي از دالر ١/٩ميليارد در حدود كرديت سوئيس

دارند». اختيار در را ايراني مشتريان

احتمال«خرابكاري»درهواپيمايحاملپاسداران
مجلس دفاعي كميتة رئيس نيك، طاليي رضا
مورد در احتمالي «خرابكاري» رد ضمن ارتجاع،

«مورد  گفت: اما، ارتش  ١٣٠ ـ سي هواپيماي
يكي بهعنوان خرابكاري عامل سپاه، فالكن هواپيماي

و امنيتي فني بررسيهاي احتمالي تحت گزينههاي از
كه كرد تأييد ارتجاع مجلس نمايندة اين دارد». قرار
نظامي بخشهاي بين كارشناسي شديد «اختالفنظر
از در حاليكه دارد. وي غيرنظامي» رژيم، وجود و
هر فني و پروازي امور متصديان  «عملكرد بررسي
ارائة «از اما ميداد خبر سپاه» و ارتش هواپيماي دو
سوانح اين وقوع علل خصوص در بيشتر توضيحات

كرد». خودداري

موعد از پيش جنگ
«انتخابات» آستانة  در رژيم جناحهاي  جنگ
است. شدتگرفتن حال در نظام، خبرنگان مجلس
«كساني اعالم كرد: ارتجاع نگهبان سخنگوي شوراي
انتظار ندارند، را قبول اسالميت نظام و جمهوريت كه
مجلس ازجمله  انتخاباتي هيچ در صالحيت تائيد

باشند». نداشته را خبرگان

براي خوزستان پورمحمدي خوابهاي دژخيم
آخوند پورمحمدي، وزير كشور رژيم،گفت براي
گزارش به ديدهايم». تدارك  برنامههايي  «خوزستان
٣بهمن، دوشنبه روز در فارس حكومتي خبرگزاري
خوزستان مسائل كه است ماه سه «حدود گفت: وي
اين به مختلفي تيمهاي ميكنيم، تعقيب جديت با را
امنيتي معاون و بنده خود جانشين و كرده اعزام استان
خوزستان به بار چند بهحال تا كشور وزارت انتظامي
كردهاند». وي بررسي را مسأله نزديك از و سفر كرده
از «آنچه افزود: كارش، دستور در اقدامات زمينة در
تأمين نهادهاي تقويت است ذكر قابل امنيتي مباحث
استانهاي مرزي، تقويت ابزار امنيت، تقويت مرزها در
بين ايجادوگسترشامنيتوايجاديكسريهماهنگيها
نهادهاي تأمينكنندةامنيتاستكهاينهاتدابير مستقيم

برايتأمينامنيتميباشند».

تشبثاتپاسداراحمدينژاد
آب از ماهيگيري براي

عليه توطئه و عراق گلآلود
اشرف شهر مجاهدان

احمدينژاد پاسدار  وزيران  هيأت
قضايي امضاي موافقتنامة معاضدت خواستار
گرديد. عراق و بين ايران مجرمان استرداد و
فارس، حكومتي خبرگزاري گزارش به
مجاز بدينوسيله آخوندها  دادگستري
موقت امضاي «نسبت به است تا شده شناخته
استرداد قضايي، معاضدت موافقتنامههاي
رژيم بين محكومان» انتقال و مجرمان
و آنرا كند  اقدام عراق  آخوندي و دولت

نمايد». پيگيري نهايي تصويب «تا
كرد: گزارش ايران حكومتي روزنامة
براي زمينه موافقتنامه، اين تبادل صورت «در
منافقين تروريستي سازمان سران استرداد

مي شود». فراهم
مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي
عينحال در  و زيادي غلطهاي دراروپا، 
و احمدينژاد تروريست پاسدار ـ تكراري
پنبهدانهيي خوابهاي را او فاشيستي كابينة
قوانين با آشكار تعارض در و واليت شتر

كرد. توصيف بينالمللي
طبق بر افزود: مجاهدين  سخنگوي

چندمليتي  نيروهاي ستاد ٧اكتبر٢٠٠٥  نامة
سازمان مجاهدين و اول به مسئول در عراق
چند مليتي نيروهاي اشرف، قرارگاه ساكنان
حقوق به تضمين متعهد ديگر بار عراق در
سوي كنوانسيون از حفاظتهاي تأمينشده و
قرارگاه ساكن مجاهدان براي ژنو چهارم

گرديدهاند. اشرف

حق اشرف از ساكنان نامه اين طبق  بر
و اجبار خشونت، خطر، از حفاظتشدن
و حيثيت قبال حفاظت ويژه در از و تهديد

برخوردارند. زنان حقوق
كه است شده تصريح  نامه  اين در
سوي حمايت از حق از مجاهدين همچنين
كميسارياي سرخ، صليب بينالمللي كميتة
سازمانهاي ساير و  پناهندگي عالي
هستند. برخوردار بينالمللي انساندوست
از صرفنظر دارند حق آنها اين بر عالوه

آن در كه  در كشوري موقعيت حقوقيشان 
امتناع ايران به بازگشت از ميشوند، حفاظت

كنند.
تأكيد مليتي چند نيروهاي  فرماندهي
حفاظت براي حقوق اين تمامي است: كرده
و است  ضروري اشرف كمپ ساكنان از 
اين ژنو، چهارم كنوانسيون مقررات طبق
نيروهاي سوي از حتي  بههيچوجه  حقوق

نيستند. قابلانكار نيز ائتالف
فرماندهينيروهاي چند مليتيخاطرنشان

است: كرده
اشرف كمپ ساكنان كه است مهم اين
راههايي از  و  برخوردارند كه  حقوقي  از
كنند، استفاده خود حقوق از ميتوانند كه
تمامي كه دارد اهميت هم چنين باشند. آگاه
كنند درك را امر اين اشرف كمپ ساكنان
را عراق خواستند كه زمان هر آزادند كه
و ائتالف نيروهاي  اينكه و كنند  ترك
و آماده انساندوست بينالمللي و سازمانهاي

مي باشند. آنها به كمك به مايل

مجموعة به با استناد مجاهدين سخنگوي
بر اشرف شهر مجاهدان انكار غير قابل حقوق
كميتة يادداشتهاي و بينالمللي قوانين اساس
احمدينژاد پاسدار سرخ، صليب بينالمللي
و دزدان از  مجموعهيي  كه را، او  كابينه  و
و مجرم است، حرفهيي آدمربايان و قاتالن
بينالمللي دادگاههاي در كيفري قابلتعقيب
نيز ارتجاع وليفقيه كرد تأكيد و شناخت

شود. جلب دادگاه به آنها با همراه بايستي
نيز عراق گل آلود آب از ماهيگيري
نيست. فايده مفيد احمدي نژاد پاسدار براي
روزي تا كماكان ايران مقاومت و مجاهدين
و ايران  مردم تواناي بهدست رژيم اين كه 
شود، تاريخ انداخته به زباله دان آزادي ارتش
پس اين رژيم مداخالت بي دريغ افشاي به 
پروژههاي و همچنين افشاي عراق در افتاده
وحشتناك نقض  با همراه رژيم اين  اتمي

داد. خواهند ادامه ايران در حقوقبشر
يادآوري با مجاهدين سخنگوي
عليه آخوندي رژيم  تروريستي  ١٥٠عمل
٥٢قطعنامة و عراق خاك  در مجاهدين 
متحد، ملل در اين رژيم جنايات محكوميت
رژيم اين  جنايات به رسيدگي ضرورت 
امنيت شوراي در را ياغي  و قرونوسطايي
سازمانهاي و داد قرار تأكيد مورد متحد ملل
ارگانهاي و حقوقبشر مدافع بينالمللي
اين رژيم تشبثات محكومنمودن به ذيربط را
بينالمللي قوانين به آن دستدرازيهاي و
ميليون دو حمايت يادآوري با و خواند فرا
و حضور از عراق مردم از ٨٠٠هزارتن و
كشور اين در مجاهدين پناهندگي حقوق
ابلهانة تشبثات و تروريسم آدمربايي، افزود:

ندارد! اثر ديگر عراق، در آخوندي
خلق ايران سازمان مجاهدين

(١٦ژانوية٢٠٠٦) ٢٦دي١٣٨٤

ايران خلق مجاهدين سازمان ويژهاطالعية خبر

ناطق نوري: اعتراف جنايتكارانة
آشوب صحنه در كه عدهيي بايد
محاكمه كنيم بهسرعت كردند را

بگذاريم ديوار سينة و
قيام دربارة  جديدي اعترافات طي خامنهاي مشاور نوري، ناطق آخوند 
معظم مقام حضور در جلسهيي زمان همان در گفت: ١٨تير سال١٣٧٨، قهرمانانة
تا كشور و وزير اطالعات، وزير سپاه، نظامي فرماندهان قوه، سه سران از رهبري
شد. نزديك غروب ملي تشكيل امنيت عالي شوراي است، دبير من يادم آنجا كه
است؟» گفت چه خبر «اوضاع كردند سؤال كشور وزير از معظم رهبري بود، مقام
من هستيم» مسلط چيز همه بر كردند و جمع ناآراميها را و تظاهرات آقا «حاج
حرف بودم، بين عصباني بسيار ميكردم، تعقيب را قضايا بعدازظهر خودم از چون
نيست. همين اين طور ميدهند، بيربطي گزارش ايشان «آقا گفتم: تندي با پريدم و
رحيم آقاي بفرمايند. صفوي آقاي دارد، درگيري سپاه بخارايي، ميدان در االن
ميدان فرمود: «تنها در آقا كه خود اين از همه جالبتر گفت: «درست است» صفوي
خبر بيشتر، ما همة از آقا خود يعني است،» آشوب اآلن نيست، شهر ري هم بخارايي
جديداالنتشار كتاب را در اعترافات اين كه نوري جنايتكار ناطق آخوند داشت.
صحنه در كه عده يي بايد «آقا، گفتم همانجا من افزود: كرده، درج خود خاطرات
سينة به را آنها باشد الزم اگر كنيم. حتي محاكمه بهسرعت  را كردند  آشوب 
با آنها هستند، محارب اسالم با دارند و را براندازي نظام قصد بگذاريم. اگر ديوار
حتي قيام اين در وحشت از كه كرد اعتراف شود».ناطق نوري جنايتكار برخورد
خود مورد سراسيمگي در بود. وي فرستاده صحنه نيز به را حفاظت خود نيروهاي
حراست، آمدند. مسئول هم بهارستان سمت به اغتشاشگران گفته بودند گفت: نيز
و هستند كجا در االن اغتشاشگران ميداد كه گزارش من وضعيت را به آخرين
تماس الريجاني آقاي بودند، با راديو ايستگاه نزديك زماني كه ميكنند. كار چه
شده انديشيده تدابيري شد معلوم بعد داريد؟ نيرو چقدر آنجا شما كه گرفتم
تماس پي در نيز پي سپاه فرمانده صفوي رحيم آقاي و آقاي ذوالقدر با من بود.
نيز وقت رژيم رئيسجمهور خاتمي نقش درباره نوري ناطق ميگرفتم. آخوند
وجود معنا به آن قوه، اختالفي سران سه كوي دانشگاه بين حادثة جريان گفت: در
آنها با هيچكدام كه بوديم شاهرودي آقاي و خاتمي آقاي زمان من، آن نداشت.
مي شد، كه تشكيل هم جلسات سران در و نداشتم واقعًا هم اختالفي نداشتم و دعوا

٢٦دي٨٤). (شريف نيوز بود تفاهم كلي مسائل نوعًا در

شوراي امنيت به رياست انتصاب پورمحمدي
و خفقان سركوب افزايش در ديگر كشور، گامي
پورمحمدي، سردژخيم مصطفي حكمي، طي ارتجاع، رئيس جمهوري پاسدار احمدينژاد، گذشته روز

رئيس شوراي  به سمت سال١٣٦٧ را در سياسي زنداني ٣٠هزار قتل عام مسئوالن كشور و از جنايتكار وزير
منصوب كرد. امنيت كشور

و نيروها ساير پاسداران و سپاه و انتظامي نيروهاي بين امنيتي امور كشور هماهنگكنندة امنيت شوراي
به جانشيني وي بهدنبال انتصاب سمت اين به پورمحمدي آخوند انتصاب رژيم است. ارگانهاي سركوبگر
و خفقان هدف آن تشديد سركوب ماه ميباشد و ١٢دي در خامنهاي توسط انتظامي كشور نيروي فرماندهي

است. كرده بي سابقهيي پيدا افزايش اخير ماههاي در اجتماعي اعتراضات و كه خيزشها بهخصوص است.
و  اطالعات بود وزير معاون سال١٣٦٣ در اطالعات وزارت تشكيل ابتداي از پورمحمدي جالد، آخوند
مبني  خميني كه فتواي بود مرگ كميسيون سه عضو اصلي از يكي وزارتخانه نمايندة اين سال٦٧ بهعنوان در
رئيس و مقام بعد قائم سالهاي اجرا درآورد. وي در مبارز را به و سياسي مجاهد زنداني ٣٠هزار قتلعام بر
در زنجيرهيي» «قتلهاي مسئوالن درجه اول اين سمت يكي از در وي بود. اطالعات خارجي وزارت معاونت

نحو  به و شده ربوده روشنفكران و نويسندگان و مخالفان از زيادي شمار قتلها، اين جريان در دهة٧٠ بود.
به قتل رسيدند. فجيعي

در ميبايست و ميآيد شمار به بشريت عليه جنايت بارز مصاديق از پورمحمدي آخوند سبعانة جنايات
گيرد. قرار بينالمللي دادگاه يك برابر

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(٢١ژانويه٢٠٠٦) ١بهمن١٣٨٤

هفته هفتروز

عراق در رژيم اين آخوندي و تروريستهاي رژيم مجاهدين: سخنگوي
باشند خود جنايتهاي پاسخگوي بايد

حكيم، محسن به نام از فردي به نقل فارس حكومتي خبرگزاري
اسالمي انقالب اعالي مجلس رئيس  سياسي  «مشاور عنوان تحت
خبرگزاري فارس بازديد از درحال و ميبرد تهران بهسر در عراق» كه

داد: خبر مي باشد، آخوندي
به مجاهدين استرداد پناهندگي، بينالملل حقوق و قوانين اساس بر
پايگاههاي در بايد تكليف، مشخص شدن تا آنها و نيست ممكن ايران

بمانند باقي خود
افزوده حكيم محسن  مزدور رژيم، خبرگزاري اين  گزارش به
عليه تنها كه نه هستند جنايتكار و تروريستي «منافقين سازماني است:
شيعيان كشتار در و كردهاند عمل نيز عراق ملت عليه بلكه ايران ملت

داشتهاند». ممتازي نقش كردها و
اظهارات دربارة اروپا در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي يك

گفت: مزبور شخص
طبق مجاهدين را استرداد نيز رژيم عراقي مزدوران ـ اينكه اوًال
پس رژيم را دست بابت اين از و يافتهاند غيرممكن قوانين بينالمللي
روز گذشتة سازمان مجاهدين موضع و حقانيت ميزنند، بيانگر صحت
و احمدينژاد پاسدار اضافي غلطهاي محكومكردن بر مبني ايران، خلق
مجاهدين استرداد هرگونه دربارة ارتجاع وليفقيه پنبهدانهيي خوابهاي

ميباشد.
افشاشدة مستخدم حكيم، محسن  مزدور ناراحتي  و درد ـ ثانيا

فهم است. قابل كامًال بابت اين از اطالعات آخوندها وزارت
تروريستي جنايتكار سازمان يك مجاهدين را فرد اين كه اين ـ ثالثًا
بخصوص نميانگيزد  بر تعجبي است، خوانده ايران ملت عليه  و
را آخوندها اطالعات و قدس سپاه عراقي بگيران حقوق ليست كه 
در نيز بينالمللي  ذيربط ارگانهاي كلية و دارند اختيار مجاهدين در

گرفته اند. قرار جريان
نيز مجاهدين توسط عراقي و اكراد شيعيان كشتار داعية ـ رابعًا
بر حاكم مذهبي فاشيسم ١٥سالة اراجيف همان نشخوار و ندارد تازگي
ربودن عامل جنايتكاراني كه ديگر و حكيم محسن ميباشد. اما ايران
ميباشند، بدينوسيله زاهدي محمدعلي و پويان خلق حسين مجاهدان
ازجمله عراق خود در جنايتهاي و تروريسم نعل وارونه، با ميخواهند

كنند. پردهپوشي را مجاهدين عليه تروريستي جنايتكارانة ١٥٠عمل
تروريستهاي و آخوندي رژيم افزود: مجاهدين سخنگوي
خود جنايتهاي پاسخگوي بايد بيگمان عراق در رژيم اين صادراتي
و رژيم اين بهخوبي ميدانند كه هم منابع آمريكايي بهويژه كه باشند.

كردهاند. داير درعراق مخفي شكنجه گاه و زندان دهها همدستانش



٣ سهشنبه ٤ بهمن ١٣٨٤صفحة ٧٨٣ ـ شمارة
گزارش

كارزارمقاومتدر هفتـهييكهگذشت

تظـاهـراتايـرانيـاندرواشينـگتـن
ليست تروريستي از نام مجاهدين حذف و ايران دموكراتيك در از تغيير حمايت

هموطنانعزيز
درود درواشينگتن پرشورتان تظاهرات و شما همه به
به جهان كه آمده ايد گرد شرايطي در فرستم.شما مي
يك و به ميدهد گواهي ايران مردم حقانيت خواستة
ماليان رژيم پروندة اتمي ارجاع المللي براي بين اجماع

بهشورايامنيت مللمتحد نزيكميشود.
اينوضعيتقبلازهرچيزنتيجهتالشهاي مقاومتايران
بينظير پشتكار و صبر با كه ميباشد شما تك تك و
تالشهاي با شما خود پاي فشرديد. برحق خواسته اين بر

كرديد. افشا را ماليان شوم مقاصد خود
اول قدم امنيت شوراي به ماليان اتمي پروندة ارجاع

است.
ماليان عليه جنايات پروندة كه رسيده آن زمان اكنون
متحد ملل امنيت شوراي به آن تروريسم و ايران مردم
بينالمللي دادگاههاي  در رژيم سران و  شود ارجاع
به كه رسيده آن زمان اكنون گيرند. قرار محاكمه مورد

داده شود. آن خاتمه ابعاد در همة سياست استمالت
بودهاند. مقاومت ايران و مردم اين سياست اصلي قرباني
خلق مجاهدين سازمان نام ازماليان، دلجويي بهخاطر
رزمندگان به گرفت. قرار تروريستي ليست در ايران
براي اما  زدند، تروريست برچسب ايران آزادي 

تروريستهايحاكمبرايرانفرشقرمزپهنكردند.
با كه داد ماليان به را امكان اين استمالت سياست 
معرض را در جهان امروز خود، سياستهاي ماجراجويانة

خطر بزرگ قرار دهند. يك
رژيم تغيير چيز هر از قبل بحران، اين به اصولي پاسخ
مردم ايران و بهدست تنها تنها و امر اين و در ايران است

مقاومتسازمانيافتهآنهامحققخواهدشد.
ليست كه نام مجاهدين از آن فرا رسيده بنابراين زمان
تروريستيخارجشودوبهمحدوديتهايناعادالنهييكه
داده خاتمه شده اعمال ايران مقاومت بر ساليان اين طي

شود.
هموطنانعزيز

اتمي مذاكرات در اروپايي كشور سه ،٢٠٠٤ نوامبر در
عدم غنيسازي صورت در كه شدند ماليان متعهد با
سازمان نام اروپا  اتحادية رژيم، سوي از  اورانيوم
مجاهدينخلقرادرليستتروريستينگهخواهدداشت.
حاليكه در براي اروپا باقيمانده، سازش آن ننگ امروز
رژيمغنيسازيرا شروع كرده است. ايننتيجةسياست

است. ماليان قبال سازش در
قبل هشداردادهايمكهسازش ماليانراجريتر از سالها ما
ميكندوپروندةاتمي ماليانبايدبهشورايامنيت ارجاع
كه ميكند اذعان انگليس خارجة وزير امروز شود. داده
نقض تعهداتش را ايران شد روشن كه سال پيش چند
بهشورايامنيت را ميتوانستيمبالفاصلهپرونده ما كرده

ارجاعبدهيم.
در ايران هشدارهاي مقاومت به عراق نيز در متأسفانه
آن نتيجه نشد. توجهي ماليان دخالتهاي فزايندة مورد
وزارتخانههاي و ادارات همة در ماليان عناصر كه شد
برپا رسمي غير شكنجهگاههاي كردند. نفوذ عراق
از اكنون هم عراقيان از بسياري به طوريكه كردند.
در ماليان صحبت ميكنند. توسط عراق پنهاني اشغال
انداختنيك كارزارگسترده بهراه جريانانتخابات نيزبا
نفوذ كردند تالش نجومي سازيهاي و رأي تقلبات و

خودرا برعراقتثبيت كنند.
رويكار و رژيم شدن منقبض از كه كوتاهي دورة در
آخوندها است، شده احمدي نژاد سپري پاسدار آمدن
بي سابقهيي به طرز را خاورميانه صلح با خود مخالفتهاي
و منطقه كشورهاي بيشتر روز به روز و دادند گسترش
قرار خود جنگافروزانة تهديدهاي هدف را جهان كل

ميدهند.
جامعة بينالمللي ارادة كه باورند بر اين ماليان همچنان
شاخص ندارد. را آنها سياستهاي با برخورد براي الزم
جديتازنظرماليانو هرناظر بيطرف،سياست آمريكا
رژيم اين كه آنچه مقاومت ايران است. قبال در اروپا و
دادن چيز، قرار هر از قبل كرده، اين چنين گستاخ را
ايراندر ليستتروريستيو اصليمقاومت مردم جنبش
محدوديتهايياستكهبرمقاومتايراناعمالميشود.
راهبند ايران مقاومت  روي  فشار  و تروريستي  ليست
اين مقاومت توانمنديهاي بروز مانع و استقرار آزادي
مردم از تن هزار هشتصد ميليون و دو همچنان كه است.
دادهاند، گواهي بيانية خود گذشته، در آوريل در عراق
اينفشارو محدوديتهاعليه سازمانمجاهدين خلقايران
حساس منطقة اين ايران در رژيم استراتژيكي با «موازنة

است». برهم زده ازجهان
آنكه جز نداريم انتظاري هيچ جهان دولتهاي از ما

پيامرئيسجمهور برگزيدةمقاومت:

ايران قرار  مردم در كنار كه دولتها رسيده فرا   زمان آن
گيرند

آن خاتمه  ابعاد همة در استمالت سياست به   اكنون بايد
شود داده

مبارزة كهبهخاطراستمالتازماليانبرسرراه موانعي را
بردارند. ايرانايجادكردهاند، مردم

برچسبتروريستيميراثسياستشوموشكستخوردة
اين رسيده كه به فرا آن زمان است. ماليان از استمالت

سياست غلطخاتمهداده شود.
و ايران مردم تماميت خواستة سرنگوني رژيم ماليان

ضرورت صلحو امنيت جهاني است.
اهرم اصليترين مقاومتي كه محدود كردن رو، همين از
جهاني منجر فاجعة يك به ميتواند است ايران تغيير در

شود.
هموطنانعزيز

در سپريميكند. امروزشرايطحساسيرا ميهناسيرما
اينشرايط وظيفةسنگينيبردوشتك تكماست.

را ايران بزرگ ملت تمامي ايران، مقاومت سوي از
آن حاميان و  آخوندي رژيم  مقابل  در همبستگي  به

فراميخوانم.
در مردمو مقاومتايرانعزمجزمكرده اندكهآزادي را

تعيينكنند. ايرانمحققسازندوسرنوشتخودرا
مركزي مقاومت هستة كردن براي متالشي آخوندها
شدند. متوسل دسيسهيي  هر به اشرف شهر  در ايران
چرا كه ماند. خواهد استوار و ماند استوار اشرف اما 
تا برقراري بستهاند كه عهد اشرف رزمندگان مستقر در
نگاه دارند. برافراشته را مقاومت پرچم ايران «آزادي» در
به احترام وشناساييحق همينپايداري استكه جهانرا

مقدسمقاومتملتايرانبرميانگيزد.
برافراشته جهان سراسر در را پرچم اين كه شما بر درود

نگاهداشتهايد.
– سالم آزادي بر سالم – ايران ملت بزرگ بر سالم

برهمهشما
رهبران به خطاب هم جمله يي چند اكنون بدهيد اجازه

جهانبگويم(بهزبانانگليسي).
برنامةمخفي سالح با بهضرورتبرخورد جهانباالخره
ارجاعپروندة اتميماليان اتميماليان نزديكميشود.
بهشورايامنيتمللمتحدقدممثبتياستكهازحمايت
تنهاقدماولاست وبايدبا اما مردمايران برخورداراست.

اقداماتبيشتردنبالشود.
دودههسياستاستمالتغربدرقبالماليانيكعامل
محدوديت اعمال است. كنوني بحراني وضعيت جدي
است. داشته قرار سياست اين قلب در مقاومت روي
خلق مجاهدين سازمان نام ازماليان، دلجويي بهخاطر

ايراندرليستتروريستيقرارگرفت.
قربانياصلياين سياستمردمومقاومت ايرانبودهاند

آن از ناشي محدوديتهاي و نامگذاري اين متأسفانه
ساخته محدود را ايران مقاومت تواناييهاي و پتانسيل

است.
ماليانبرايبقايخودعزمجزمكرده اندكهسالحاتمي
در منطقه را بنيادگرايي و تروريسم و بهدست بياورند
شوند. خاورميانه در صلح تحقق از مانع تا دهند رواج
بنيادگرا يك رژيم كه ميكنند تالش بهسختي ماليان
اظهاراتاخيراحمدينژادبهروشني درعراقبرپاسازند.
ماهيتواقعي ومقاصد رژيم را نشان ميدهد. آنهابحران

ميخواهندتادرقدرتباقيبمانند.
تكوين است شرف در كه فاجعهيي از براي جلوگيري
يك نيست. به جنگ تغيير درايران است ولي نياز به نياز
انتخاببينكنارزدنسياست لحظةانتخابوجوددارد.
و جديد اصولي سياست يك اتخاذ و مماشات شوم

ايران. قرارگرفتندر كنار مردم
نقض رژيم، اتمي پروندة بهخاطر بايد امنيت شوراي
اعمال تحريم ماليان رژيم عليه تروريسم، و حقوقبشر

كند.
خاتمه عراق در ماليان دخالتهاي به رسيده كه آن زمان
براي از تالش را ماليان آنها  به دادن امتياز شود. داده
بلكه تحتسلطهقراردادن اين كشور باز نخواهدداشت.

آنهاراجريترخواهدساخت.
كنيد تروريستي خارج از ليست را سازمان مجاهدين نام

برايمردم ايرانبهرسميتبشناسيد. وحقمقاومترا
ازدولتهايجهان منگفتهاموبازهمتكرارميكنمكهما
سرراه بر كه را موانعي آنكه جز نداريم انتظاري هيچ
رژيمايجادكردهاند، ايرانبهخاطرسازشبا مبارزةمردم

بردارند.
در آزادي را كه هستند مصمم ايران و مقاومت مردم

تعيينكنند. ايرانمحققكنند وسرنوشتخود را
قرار مردم ايران كنار در دولتها كه فرا رسيده آن زمان

گيرند.

هموطنان طي  از تن هزاران پنجشنبه،٢٩ دي ماه، صبح
كاخ مقابل در الفايت پارك در باشكوهي تظاهرات
حمايت از راه اعالم با دي.سي، واشينگتن در سفيد
خانم ايران، مقاومت برگزيدة رئيسجمهور سوم حل
برمردم تكيه مريمرجوي،مبنيبرتغييردموكراتيكبا
برچسب حذف خواهان ايران، سازمانيافته مقاومت و
محوري نيروي خلق، مجاهدين سازمان از تروريستي
توسط شوراي همهجانبه تحريمهاي اعمال مقاومت و
امنيتملل متحدعليهديكتاتوريمذهبيو تروريستي
گردهمايي پهلوان اين در گرديدند. بر ايران حاكم
شورا ورزش كميسيون فيالبي،مسئول مسلم اسكندر
و جهان كشتي سابق قرباني،قهرمان محمد دكتر و
ابراز سخناني،ضمن طي مقاومت، ملي شوراي عضو
حذف ضرورت رزمندگان شهر شرف،بر از حمايت
هاي سازمان ليست از ايران خلق مجاهدين سازمان نام

تروريستيتأكيدكردند.
به ويدئويي پيام يك طي رجوي مريم خانم
كه رسيده آن زمان  «اكنون  گفت:  تظاهركنندگان 
آن تروريسم و جنايات ماليان عليه مردم ايران پروندة
رژيم سران و شود ارجاع متحد ملل امنيت شوراي به

گيرند». قرار محاكمه مورد بينالمللي دادگاه در
دراينگردهمايي شماري از اعضاي مجلسنمايندگان

حقوق و سياسي شخصيتهاي و آمريكا،سناتورها
جداگانهيي پيامهاي در يا پرداخته سخنراني به بشري
اعالم تظاهركنندگان  اهداف از را خود حمايت 
هاچيسون، كي سناتور كوبرن، تام سناتور داشتند.
شيز كريستوفر نماينده لي، جكسون شيال نماينده
همچنين كردند. اعالم را خود حمايت پيامهايي طي
رؤساي تانكردو، تام و فيلنر باب كنگره، نمايندگان
كميتةپارلمانيحقوقبشرودموكراسيدرايران،طي

كردند. حمايت تظاهرات اين از مشتركي پيام
ملي امنيت شوراي سابق عضو تنتر، ريموند پروفسور
طي ايران سياست كميتة مشترك رئيس و آمريكا
سوم راه حل را از خود سخنراني پرشوري حمايت
همبستگي اشرف ابراز شهر با مجاهدان و كرد اعالم

نمود.
در اشرف كه «مقاومتي گفت: صمصامي سونا خانم
و صالحيت،حقانيت بهراستي دارد قرار آن كانون
بغرنجترين در گذشته سال سه طي را خود توانمندي
رسانده اثبات به  منطقه يي نظامي و  سياسي شرايط

است.
 آقايعليرضاجعفرزاده يادآور شد:«يکراهحلبرای 
رئيسجمهور توسط راهحل  اين دارد.  وجود ايران
است. شده ارائه رجوی مريم خانم مقاومت برگزيدة

بينش و با افکار دست مقاومت ايران است در راهحل
که است بردبارانه از اسالم ضدبنيادگرايی که ديدی

دارد ». مالها قرار شده توسط ارائه دين برابر در
خانوادههاي سوي از هيأتهايي تظاهرات، اين در
شهر در مستقر رزمندگان و مجاهدين و شهيدان
سخنراني ايراد به زنان و متخصصان جوانان، اشرف،

پرداختند.
و مجاهدين شهداي خانوادههاي سوي از هيأتي
رفتند سن روي نيز اشرف درشهر مستقر رزمندگان
حل راه و دموكراتيك تغيير از حمايت اعالم ضمن و
كه ساختند نشان خاطر رجوي، خانم توسط شده ارائه
استمالت به منظور مجاهدين تروريستي عليه برچسب
حذف بايد و است شده گرفته بهكار ايران رژيم از
اينهيأتيادآورشدندكهفرزندانآنها اعضاي شود.
آزادي رزمندگان بلكه تروريست، نه اشرف درشهر

ايرانهستند.
هيأت از نمايندگي به  جهانسور  حسين دكتر
فريبكاريهاي بر تأكيد ايراني با استادان و متخصصان
گفت: اتمي برنامه خصوص در آخوندي رژيم
اين دست به ايراني استادان و دانشمندان از «بسياري
مردم دشمن رژيم اين رسيده اند. شهادت به رژيم
سوي از تحريم از اعمال ما همين دليل به و است ايران

مي حمايت آخوندها عليه متحد ملل امنيت شوراي
حل سوم راه شدن بهرسميت شناخته خواهان كنيم و

هستيم». رجوي مريم خانم توسط شده ارائه
زنان ايراني جنبش از فعاالن نمايندگي به هيأت يك
بر تأكيد  با و داشت شركت تظاهرات اين در نيز 
آن تهديدات آخوندي و رژيم بنيادگراي زنستيزي
بينالمللي برابري، خواهان مقابلة جامعة جنبش براي
در دموكراتيك از تغيير و رژيم گرديد اتمي برنامه با

كرد. حمايت ايران
در سخنراني و شركت با ايراني جوانان سوي از هيأتي
و دموكراتيك تغيير خود را از تظاهرات،حمايت اين
برگزيده جمهور رئيس توسط شده ارائه سوم حل راه

اعالم داشت. ايران، مقاومت
حمالت جريان در وي برادر دبرشاير،كه لين خانم

خانم  رسيد، قتل به بيروت ٨٣ در سال در تروريستي
از شماري و دانشگاه استاد و پروفسور اسپنسر آنجال
ملي مقاومت اعضاي شوراي مسئوالن كميسيونها و
بزرگ تظاهرات  پيامدهندگان و سخنرانان از ايران 

واشينگتنبودند.

و اشينگتن تظاهرات در شده ايراد سخنرانيهاي بخشهايي از

و مردم دست در تغيير كليد صمصامی: سونا
مقاومت سازمانيافتة آنهاست 

مقاومت و مردم دست در تغيير کليد تنها و تنها
برای قرن ربع يک بيش از آنهاست که سازمانيافتة
اما میکند. ايران مبارزه مردم در حاکميت و آزادی
همانا دموکراتيک تغيير اين راهبندهای مهمترين از
مقاومت محوری نيروی عليه  تروريستی برچسب
در است. ايران مجاهدين خلق سازمان  يعنی ايران،
پشتيبانان مقاومت اين ياران و چنين شرايطی وظيفة
اين خواستهای مشروع که فرصتی از در هر است که
دسايس و کنند دفاع است ايران مردم عموم خواست
مقاومت و آزادی سنگر عليه را ضدبشر آخوندهای
مجاهدين و مردم آن از پيروزی کنند. افشا و رسوا
شهر و سرافراز قهرمان رزمندگان آن و از زمين ايران

اشرف است.

را ملت ايران صداي ما محمد قربانی: دکتر
مي رسانيم گوش جهانيان به

مقاومت،  حامی ورزشکاران ساير و خود طرف از  من
باشيمبيکار برایملت ايراندارمکه ماهرجا اينپيامرا
می رسانيم. جهانيان به گوش را شما صدای و ننشسته
روا شما بر جنايتکار، آخوندهای که ستمی و ظلم
از نداشتهاست. سابقه دنيا جای هيچ در داشتهاند
همين رواين جاجمعشدهايمکهپيامشماوصدایزجر
و ماليان خونخوار اين حاکميت زير که و شکنجهيی

برسانيم. همه گوش به داريد وسطايی قرون

اسكندر فيالبي: زمان اتخاذ مسلم پهلوان
رسيده برابررژيمفرا يكسياستقاطعدر

است
ميهنيم و ملی وظيفة سابق  ورزشکار  يک بهعنوان
گوش ايران را به مردم مظلوميت میدانم که صدای
اينجا به امروز ما زبانی. هر با برسانم دنيا مردم تمام
قهرمانان خود، شهيد ياران ياد که بگوييم تا آمديم
ملیايرانمانندحبيب خبيری وهوشنگمنتظرالظهور
حامی ماليان و احمدینژاد نکردهايم. فراموش را
اين در امر اين اما شد خواهند سرنگون بهزودی او
به صدای ملت جهان که شد صورت محقق خواهد
است بلند شده مريم رجوی  خانم  توسط  که  ايران
فرا قاطع سياست يک اتخاذ زمان دهد. فرا گوش
آمريکا رئيس جمهور بوش، از ما است. رسيده

گردهم اين جا که ايرانيانی خواست به که میخواهيم
میخواهيم آمريکا دولت از ما دهد. فرا گوش آمدند
گروه اصلی توسط شده ارائه سياسی به راهحل که
گوش مقاومت؛ شورای ملی ايران، يعنی اپوزيسيون
ايران مردم بهوسيلة ايران در تغيير که زيرا دهد فرا

امکانپذيراست.

بايد دانيل زوکر: سياست استمالت پروفسور
پايانگيرد 

خمينی ميزان همان به خامنهای جديد فرعون
سرکوبگراست.خامنهایايناواخريکیازفرماندهان
رأس در را نام محمود احمدینژاد به سپاه  جنايتکار
مردم برای مضاعف اين امر رنجی که داده قرار قدرت
را رهايی مريم که همانطور می شود. محسوب ايران
و ما عصر مدرن مريم آورد. ارمغان به مردمش برای
خواهند ارمغان به ما  برای  را  آزادی  قطعًا همسرش
را شما اکنون ما آمريکا، رئيسجمهور آقای آورد.
سياست اين که  میگوييم و قرار می دهيم مخاطب
ايران مجاهدين خلق سازمان آن که براساس استمالت
سازمانهای ليست در ايران  مقاومت  ملی شورای و
از ما بايد گيرد. پايان بايد گرفتهاند، تروريستی قرار
و کنيم حمايت مالها کردن سرنگون برای ايران مردم
کمککنيميک حکومتدموکراتيک وغيرمذهبي
مقاومتايران تصريحکردهاست درايرانبرقرار شود.
هستند. جهانيان با آميز مسالمت همزيستی خواهان که
از داريدتا ايناختياروتوان را آقایرئيسجمهور شما
سرنگونی و روند کرده حمايت مقاومت ايران و مردم
دستيابی از مانع و سازيد محقق را فرعونی استبداد
انتخابنشدهايد احمدینژادبهسالحاتمیشويد.شما
دهيد اجازه ماليان به بگذاريد و روی دست دست که
از تحقق رئيسجمهور يابند.آقای استيال جهان بر که
مقاومت آنها جنبش و کنيد حمايت ايران آزادی در
است الزم کار اين کنيد. خارج تروريستی ليست از را

شود. انجام االن همين که

مقاومت دركنار آمريكا بايد بركشاير: لين
گيرد قرار ايران

سربازان  مقر در انفجاری عمليات ۱۹۸۳ يک دراکتبر
از بيش که گرفت صورت بيروت در آمريکايی

ميان  در رسيدند. قتل به آمريکا سربازان از ۲۴۰ تن
وينسن کاپيتان نام به بود زيبايی جوان کشتهشدگان

تنها غم اين در  من بود.  من برادر  وينسن  اسميت.
تعدادیاز  نيستم.۲۴۱ نفرديگردرآنروزکشتهشدند.
عدالت ما خواهان کنار امروز در خانوادة آنها اعضای
رئيس جمهور هستند.  قربانی نيز ايران مردم  هستند.
کودکان آيندة به اميدواری برای دليلي من به بوش
درکنار مقاومتايرانبرایآزادی خردسالمانبدهيد.
شما و است آماده بگيريد. ملت ايران قرار ايران ملت
ايران مردم کنيد. وفا خود وعدة به که بايد بوش آقای
اما هستند. شيطانی رژيم اين کردن سرنگون آمادة
نيستند. تروريست ايران مردم است. بسته آنها دستان
است. واقعی تروريست يک که است احمدی نژاد
اعالم کنيد دموکراسی و آزادی برای را خود حمايت
ايران مردم کنار در دادهبوديد وعده که همان طور و
آنها بيشتری نمیخواهند. چيز آنان هيچ بگيريد. قرار
دهيد. پايان استمالت سياست به که می خواهند فقط
تنها نيستند. آنها ما مسلح نيروهای ايران خواهان مردم
است. سوم راهحل از حمايت میخواهند که چيزی
را حکومت خود و برخيزند که کنيد آنها کمک به
را برادرم اقدامات اين که آگاهم من کنند. سرنگون
قاتلينآنباالخرهمجازات امااگر بهمنبرنمیگرداند.
تروريسم از نگرانی بدون من کودکان اگر و شوند

نبوده است. بيهوده مرگ او شايد پرورش يابند،

اشرف از را خود ما تنتر: ريموند پروفسور
ميدانيم

در مؤسسة سياستگذاری ايران که ما از کارهايی يکی
شده مطرح اتهامات مورد در تحقيق داديم، انجام
قبيل از اتهاماتی بودهاست. ايران مقاومت به نسبت
يا آمريکا و سفارت يا تسخير و غيرنظامی کشتار افراد
است. نتيجة تروريستی سازمان يک اينکه مجاهدين
بیاساس اتهامات اين تمامی که داد نشان ما تحقيقات
نيروهای از غير کسی به هرگز خلق مجاهدين و بوده
ازهمينرومامعتقديم سرکوبگرايرانحملهنکردهاند.
از خلق مجاهدين سازمان که آمريکاست نفع به که
به ايران رژيم شود. خارج تروريستی سازمانها ليست
است، هراس خلق در مجاهدين مقاومت و از شدت
ليست را از مجاهدين که است ضروری کامًال بنابراين
بود، را که گفته بوش آقای وعدة کنيم، تا اين خارج
خواهد آنها کنار در خيزند آمريکا بهپا ايران مردم اگر

شود محقق بود،
محتوم اين سرنگونی تداعیگر اشرف حضور شهر

اشرف در که به آنهايی اجازه بدهيد پس است. رژيم
را خود ما هستيم. زيرا اشرفی ما همه بگويم: هستند
آنها از را خود از اينرو حمايت و میدانيم اشرف از

اعالممی کنيم.

تهديدي براي احمدينژاد کرتيس برايانت:
است جهان

ابتدا میکنيم مبارزه تروريستی اقدامات عليه ما
کسانی نيز و کاترينا گردباد قربانيان خاطرة میخواهم
دست از تروريسم مصاف با هروز در را خود جان که
رنج مسئول احمدینژاد بدارم.  گرامی میدهند،
ستم تحت خود را مردم او است. مردم ايران روزمرة
تأمين در است. او استبداد قرار داده ترس و زير در و
داشتهاست. دخالت تروريستي اقدامات آمادهسازی و
خود مردم برای تهديد يک تنها ايران رئيس جمهور
من است. جهان سراسر برای تهديدي بلکه نيست
الدن بن نظير افرادی هستم تروريسم عليه مبارز يک
میباشد. نفر هزاران مسئول قتل او شوند دستگير بايد
که بايستیدستگيرشوندزيرا افرادینظيراحمدینژاد
طی که است تروريستی اعمال از حمايت مسئول او

دادهاند. دست از را خود جان نفر دهها آن

كند تغيير بايد ايران حكومت پريکاپ: ران
کاخ مقابل در الفايت، پارک در اين جا ما امروز
اين میدانيد که همانطور آمديم. گردهم سفيد،

بوده  افرادی تجمع محل سال  ۲۰۰ مدت به  پارک 
دولت به را خود خواستههای میخواهند که است
جمع شدهايم اينجا ما دهند. نشان و جهان آمريکا
تغيير يک بايد ايران در بگوييم آمريكا رهبران به تا
سرزمين اين مردم آزادی و گيرد صورت حکومت

کهنبايستیمحققشود.
دولت قبال دولت آمريکا هيچ سياستی در هماکنون
سازمان که است مسئوالنه اين سياست ندارد. ايران
ليست سازمانها از مقاومت ملی و شورای مجاهدين
بايد آمريکا از آن فراتر و خارج شوند. تروريستی ی
اين کمک به برای خود سياسی و قدرت معنوی از
قبيلجنبشهاجهتفراهمکردنشرايطيکانتخابات
اين کند. استفاده ملل، سازمان نظر زير دموکراتيک
ايران مردم به آمريکا میتواند که است روشی تنها

مالها، کمک کند. شر از شدن رها برای

اسكندر مسلم پهلوان و قربانی محمد دکتر
فيالبيازپيشکسوتانوقهرمانانکشتیايران

پروفسوردانيلزوكر،رئيسوبنيانگذاركميتة
آمريكاييانبرايدموكراسيدرخاورميانه

لينبركشاير، ازانجمن خانوادههاي
سربازانآمريكاييقربانيتروريسم

پروفسورريموند تنتر، عضوارشدسابق
شورايامنيتمليآمريكا

كريتس برايانتاز جنبشجهاني عليهسوناصمصامي
تروريسم

٤ صفحة در بقيه



٤ سهشنبه ٤ بهمن ١٣٨٤صفحة ٧٨٣ ـ شمارة
گزارش

كارزارمقاومتدر هفتـهييكهگذشت

تانكردو تام كوبرن تام ليسناتور جكسون شيال فيلنر باب

واشينگتن از تظاهرات حمايت پيامهاي

هاچيسون بيلي كي سناتور

كوبرن تام سناتور پيام
پايتخت کشورم در امروز شما حضور از دوستان عزيز
نقض به عمومی افکار توجه جلب با شما سپاسگزارم.
ايران، در دموکراتيک  تغيير تقاضای و  بشر حقوق
داديد. قرار را مخاطب و جهانيان آمريکا ملت وجدان
آزادی و صلح که دموکراسی راهحل موافقم شما با من
اگر که دارم يقين من است. ايران مردم برای پيشرفت و
کليدی برای اين يابد توسعه ايران در و دموکراسی صلح
اين جا در امروز است. جهان و منطقه توسعة و صلح
دموکراتيک تغيير  ضرورت درحاليکه و  گردآمديم
اكنون می کند، جلب بيشتر توجهات را روز هر ايران در

در دموکراتيک تغيير طرف که آمريکاست دولت نوبت
شما تالشهای که از می خواهم خدا از بگيرد و را ايران

پشتيبانیکند.

هاچيسون بيلي كي سناتور پيام
و فاسد رژيم به دادن پايان به مايل ايران مردم امروز
سركوبگرايرانهستندكهپنجةآهنينشگلوييكتاريخ

را ميفشارد. و فكري و گوناگوني فرهنگي باستاني
در  دموكراتيك تغيير براي ژانويه  ١٩ روز راهپيمايي
به كه كرد خواهد با هرعقيدهيي كمك ايرانيان به ايران
دموكراتيك جامه آزاد و يك ايران براي آرزوي خود

عملبپوشانند.
برقراري دنبال  به كه بودهام كساني حامي هميشه  من
كه ميخواهم جد به من هستند.  ايران در آزادي
سناتوركي اين تظاهرات بدانند كه شركتكنندگان در

آزاديخواه است. ايرانيان دوست بيلي هاچيسون

نمايندگان باب فيلنر تانكردو و تام پيام
كنگرةآمريكا

دموكراسي و بشر كميته پارلماني حقوق رؤساي بهعنوان
ژانويه   ١٩ تظاهرات از را خود حمايت  ما ايران، در
اعالم درايران دموكراتيك تغيير براي سي دي واشينگتن

ميكنيم.
توسط دولت كه بشر حقوق وحشتناك نقض از موارد ما
نقض حقوق هستيم.  نگران است ايران صورت گرفته

و  پنجاه ٢٠٠٥ براي سال دردسامبر ايران رژيم بشرتوسط
شد. رئيس محكوم سازمان ملل متحد توسط دومين بار
اقليتهاي سركوب نژاد، احمدي محمود ايران، جمهور
و سياسي است. فعاالن داده را افزايش مذهبي و قومي
انداخته به زندان خوزستان و كردستان روزنامهنگاران در

اند. شده اعدام و شكنجه شده،
مقابل در ايران جدي نگران سركشي بهطور ما همچنين
اش اتمي برنامههاي درمورد المللي بين جامعه خواست

شد. و جهان خواهد درمنطقه ثباتي اين باعث بي هستيم.
مبتني ايران و مقاومت مردم حمايت از كه معتقديم ما
ايران در فعلي رژيم مقابل در آلترناتيو يك وجود بر
شان عليه مبارزه از مردم ايران و خود را حمايت است. ما

سركوبگران اعالمميداريم.
كلرادو از جمهوريخواه نمايندة تنكردو تام

ايالت كاليفرنيا فيلنر نمايندة دموكرات از باب
كنگره نمايندة لي جكسون پيام شيال

آزاد،  ايران يك مروج كه است طوالني مدتهاي من
تهديدي براي كه ايراني هستم.  دموكراتيك مستقل و
همسايگانشنيستوبه تعهداتشدر جامعهجهانيپايبند

واشينگتن تظاهرات در شده ايراد سخنرانيهاي از بخشهايي

براي تظاهراتي  ايران در دموكراتيك تغيير شوراي شمس عضو ژانويه): سعيد ۱۹) دي ۲۹ آسوشيتدپرس
در  تغيير دموكراتيك وخواستار صحبت كرده ۱۹ ژانويه، پنجشنبه روز در سفيد كاخ مقابل در پارك الفايت در
متوقف تشويق به را متحد ملل امنيت شوراي و شد ايران در دموكراتيك تغيير خواستار تظاهرات شد. اين ايران

ايران كرد. اتمي رژيم سالحهاي كسب برنامة ساختن

در روز سفيد كاخ در مقابل الفايت پارك در تظاهراتي جريان در ژانويه): ۱۹) دي ۲۹ آسوشيتدپرس
پروانه يزدان خواهرش عكس راست) (سمت كاليفرنيا خوزه سن از فرح يزدان ۱۹ ژانويه ۲۰۰۵، پنجشنبه

توماس  از فرزندش عكسي فلوريدا پرون از ران كنار او است. را نگهداشته شده ۱۹۸۸ كشته ژوئيه در كه
است. نگهداشته را شده ۲۳ اكتبر ۱۹۸۳كشته در بيروت در بمبگذاري در كه پرون

سي- بي ان تلويزيون
واشينگتن كانال۴

پنجشنبه۱۹ ژانويه ۲۰۰۶

ميدهند: شعار ايراني تظاهركنندگان
يك او نه- احمدينژاد بله- رجوي

برود. بايد و است تروريست
در تغيير براي دموكراتيك كميته
اين داده، ترتيب را تظاهرات اين ايران
گروه ميخواهد بوش دولت از گروه
ازليست تروريستي اپوزيسيون ايرانيرا
يك اين  مي گويند آنها كند. حذف 
نشان كه  است  ايران مردم به  عالمت 
از و است آنان كنار در آمريكا ميدهد
برايدموكراسيحمايت خواستآنها

ميكند.
تظاهر كنندگان ميگويند حاالكهايران
است سرگرفته از را هستهيي فعاليتهاي

تغييررژيمحياتياست.

بازتابهايمطبوعاتيتظاهراتواشينگتن برخياز

تغيير  به فراخواندن  براي آمريكاييها و ايرانيها ژانويه):   ۱۹) دي ۲۹ رويتر
۱۹ ژانويه  روز در كاخ سفيد در مقابل الفايت پارك در ايران در دموكراتيك

مي كنند. تظاهرات ۲۰۰۶

گردهمايي  در دموكراتيك فراخواندن به تغيير براي ژانويه): تظاهركنندگان ۱۹) دي ۲۹ آسوشيتدپرس
كه توسط  تظاهرات ۱۹ ژانويه ۲۰۰۶ شركت كردند. پنجشنبه روز در سفيد كاخ روبهروي پارك الفايت در
ساختن متوقف براي را متحد ملل امنيت شوراي بود، شده حمايت ايران در دموكراتيك تغيير شوراي

ميكرد. تشويق اتمي سالحهاي به سمت ايران رژيم حركت

سفيد کاخ برابر در آمريكا مقيم ايرانيان
قاطعتر سياستي و خواهان پرداختند بهتظاهرات
برچسب بازنگري آمريكا و از سوي ايران قبال در

شدند. تروريستي
کاخ پنجشنبه روبه روي روز مقيم آمريكا ايرانيان
تشويق را بوش دولت تا کردند راهپيمايي سفيد
شدت ايران  حاکمان عليه تالشهايش به کنند
از را خود  حمايت همچنين و ببخشد بيشتري 
يک عنوان به آمريكا دولت توسط که سازماني

کنند. اعالم است، ممنوع شده گروه تروريستي
وزير پرداختند که تظاهرات به حالي ايرانيان در
ملل سازمان از رايس کاندوليزا  امورخارجه
براي اهدافش  دليل به تهران عليه که خواست 

کند. اقدام هستهيي سالحهاي پيشبرد
تالشهاي با  کلي طور به آمريكا مقيم ايرانيان 

که اين با  اما هستند موافق ايران عليه آمريكا 
را سازماني خارجه به مدت نه سال امور وزات
مقاومت گروه يک به عنوان ايرانيان جامعه که
کرده طبقهبندي «تروريست» عنوان به ميشناسند

هستند. مخالف است
آمريكا مقيم ايرانيان پنجشنبه، روز راهپيمايي در
آمريكا تغيير سياست کشور خواستار سراسر از
به که قدمي شدند. مجاهدين سازمان قبال در
مقاومت ميدهد  اجازه  گروه اين  به نظرآنان 

کند. دنبال ايران در را داخلي
براي که نيگل الگونا ساکن شهابي تورج 
گفت: است کرده سفر واشينگتن به تظاهرات
گروه بزرگترين  که  مي بينند ايرانيان  »وقتي 
شده رانده کنار به آمريكا توسط آنان مقاومت
بيرون از دست مي دهند». را  خود روحية است
به را کشور »همة ليست از گروه اين آوردن
رژيم بر اين واقعي طور به تا خواهد آورد جوش

کنند». وارد فشار

گذاشته که در تظاهرات به نمايش ويدئويي در
خلق مجاهدين نام اينکه فيلنراز باب نماينده شد

کرد. حمايت شود آورده بيرون ليست از
سياست اگر و نيستيم  جنگ  به قادر  ما «اگر
سوم حل راه يک ما ندارد کارآيي مماشات
که داخلي مقاومت به که است اين آن و داريم...

کمک کنيم». است شده عراق مستقر در
سفيد کاخ روبه روي ايراني تظاهر کنندگان
کالههاي و  بودند کرده تن به زرد بلوزهاي 
ميدادند تکان را ايران پرچمهاي داشتند. زرد
و مسعود مقاومت، تبعيدي رهبران پوسترهاي و
را بنرهايي آنها داشتند. دست در را رجوي مريم
را ايران اتمي »برنامه ميگفت: که ميدادند تکان
به مريم بله احمدي نژاد؛ به نه » و متوقف کنيد»

رجوي».
را تظاهرکنندگان طبل با کوچک گروه يک
رهبري ميکرد: »احمدي دادن شعارهاي زير در
آمريكا، آمريكا، گوش » و نژاد تروريست است»

ليست از مجاهدين آوردن بيرون خواهان ما کن،
هستيم».

در دموکراتيک تغيير کميتة از نريمان شيرين
گفت: بود  تظاهرات کنندة برگزار که ايران 
طرف از نظامي دخالت يا جنگ دنبال به »ما
نمي خواهيم. ما نيز مالي کمک ما غرب نيستيم.
تغيير که هستيم سوم حل راه يک خواهان فقط

است». ايران در رژيم دموکراتيک
بمب اتمي دست آوردن به داد که شهابي اخطار
با ما باشد»، «فاجعهبار» ميتواند ايران رژيم توسط
توسعهطلبي ايدئولوژي که ديکتاتوري رژيم يک
اهداف خود در هستيم. اين آدمها دارد روبهرو

هستند». جدي
در مورد جديد نظر نيز از يک ايراني افراد غير

کردند. پشتيباني خلق مجاهدين
تاون جرج دانشگاه در پروفسور  تنتر «ريموند
هستند اپوزيسيون نيروي تنها مجاهدين گفت:»

دارد». از آنها وحشت تهران که

شيز كريستوفر

است.
مروجين از حمايت در ايران رژيم اخير، ماههاي در
به ملتزم بايد است. ايران مهاجمتر شده خيلي تروريسم
شواري به يا و بوده اتمي توسعه عدم معاهده به پاپيبندي

امنيت براي اعمال تحريم ارجاع داده شود.

پيامكريستوفر شيز نمايندةكنگره
منبا نگرانيشما درموردرژيمايران كهتهديدي عليه
هستم. شريك است جهان و خاورميانه ثبات و صلح
كرده كه بهرغم توافقي ايران است كه اين آخر حرف
ميباشد. اش اتمي برنامه ادامه به متعهد كماكان بود
تمايالت به نسبت بايد ما  متحدين  و متحده ايالت
و براي بوده قاطع اتمي به سالح دستيابي براي ايران
ايران جمهور رئيس باشند. آماده ايران در سياسي تغيير
مطرح كه زماني را كشورش واقعي تمايل نتوانست
و محو شود“ روزگار نقشه از بايد اسرائيل كه “ كرد
پنهان نپيوسته به وقوع قتلعامي كه بود اين توصيهاش

كند.
ايران مردم از متحده كه اياالت است مهم خيلي اين
دموكراسي و آزادي و بنا نهادن تغيير براي تمايلشان و
ساليانه سخنراني در بوش جمهور رئيس كند. حمايت

آزاديتان  براي “ماداميكه كه گفت  ٢٠٠٥ سال
باشماخواهدبود.“ ايستادگيكنيد،آمريكا

آمريكا در ايرانياني كه بهعنوان تالشهاي شما از من
ايران رژيم مورد در نظراتتان كه ميخواهيد و هستيد
كه ايرانياني ميكنم. تشكر بگذاريد ميان در ما با را
ما در جامعه مهمي نقش كماكان آمريكا هستند در
داشتهوبهآنكمكهاياجتماعيواقتصاديوسياسي

ند. كردها

۳ صفحة از بقيه

همدرد ايران مردم با ما تيسون: آرت
هستيم

آنها با نيز ما  میکشند درد ايران مردم  که وقتی
با آنها نيز رنجمیبرندما همدرد هستيموقتیکهآنها
بينالمللی يک سازمان از جانب من میبريم. رنج
شما با و سرکوب شکنجه قربانيان بازماندگان  از
کشيدن رنج معنی که میدانم و می گويم سخن
يک در بودن که معنی قربانی میدانم و چيست.
مالهای به خطاب . چيست ديکتاتوری حکومت
مردم شکنجة از دست میگويم که ايران بر حاکم
شود متوقف بايد ايران در شکنجه بردارند. ايران

میباشد. آن مردم به متعلق ايران آيندة

اشرف در دوستانمان به جوانان: هيأت
فرستيم مي درود

با امروز اشرف درود میفرستيم. در دوستانمان به
می شود تقويت جنبش اين ما از يک هر شرکت

عليه ما چون میشود، قويتر روزبهروز ما صدای و
رژيم اين میکنيم.  مبارزه ايران در بیعدالتی 
به دولت ما است. ايران در حقوقبشر مسئول نقض
ما دهد. فرا گوش ما به بايد که میگوييم آمريکا
بيان حق ايران مستبد نظام که دهيم اجازه نمیتوانيم
يا كند و نقض را پوشش آزادی بگيرد، از مردم را
محروم آزادی از را آنها و بپاشد اسيد زنان روی

سازد.

مبارز خود خواهران از ايرانی: هيأت زنان
اشرف حمايت ميكنيم در

اين که زنانی و در ايران، دموکراسی جنبش از ما
ما مي کنيم. حمايت می کنند؛ هدايت را مبارزه
در اشرف خود مبارز خواهران از که اعالم می کنيم
با آزادی عنوان رزمندگان شما به میکنيم. حمايت
مبارزة مقدس الهامبخشادامة رهبری مريمرجوی،
از تا آمديم ما اينجا ايران هستيد. در آزادی برای
دموکراتيک تغيير برای رجوی خانم فراخوان
راهحل جنگ نه که معتقديم زيرا کنيم حمايت

راهحل سوم مريم بلکه استمالت. نه ايران است و
است. در ايران راهحل تغيير رجوی

ايران بايد جنايتكار حاكمان عايشه ادريس:
شوند  سپرده عدالت دست به

که کانادايی نيز زنان و جامعه سودانيان عنوان به ما
نمايندگی را سوم جهان زنان مختلف تشکلهای
جنبش از تا آمديم؛ اينجا به کانادا از میکند،
آزادی خواهان  ما کنيم. حمايت ايران مقاومت 
از آنها رهايی و ايران مردم برای حقوقبشر و
مردم می خواهيم که ما هستيم. ماليان ديکتاتوری
حاکمان و يابند دست عدالت و صلح به ايران
شوند. سپرده عدالت دست به روزی جنايتکار
زنان و ايرانی زنان  مقاومت سمبل  رجوی مريم
به ما و از حقوق بشر دفاع می کند او است. جهان

میکنيم. دفاع او مبارزة از زن عنوان
محدوديتهای که میخواهيم  بوش  آقای از ما
ليست از آنها نام و کند لغو را اشرف مجاهدين
که آنهاست مسلم حق اين سازد. خارج تروريستی

مبارزه کشورشان در دموکراسی و آزادی برای
کنند.

كاليفرنيا: زنان شبكة از اسپنسر آنجال دكتر
امكانپذير تغييري هر ايجاد مقاومت با

است
و پايداری با که نشان داد به ما ايران زنان مبارزة
است. پذير امکان تغييری هر ايجاد قطعًا مقاومت
خواست به که میخواهم بوش رئيسجمهور از من
شما میکنيم. راهحل را نمايندگی ما کند. توجه ما
عراق و جنگ در اگر بوديد که وعده داده به ما
و خواست برخواهد مردم يابد ادامه تروريسم عليه
اثبات شما به تا مقابل شما برخاسته ايم در ما اکنون
و می توانيم بکنيم را اينکار ما میتوانيم که کنيم

بگيريم. دست در را خود سرنوشت

ايرانی: دانشگاهيان و متخصصان هيأت
حمايت ايران در دموكراتيك تغيير از

ميكنيم

پذيرش عدم  بنيادگرايی بارز  نمونههای از  يکی
طی است. پژوهش و دانش  عرصههای  در زنان
بهطور ايران بر حاکم مالهای گذشته  دهة  دو
از را ايرانی متخصصين و دانشگاهيان سيستماتيک
فرار گستردة سير شاهد ايران جامعة بردهاست. بين
دانشمندان تمامی از ما است. بوده کشور از مغزها
هستهيی برنامه با مخالفت در که میخواهيم ايرانی
فعاليتهای با رژيم اين برخيزند. اعتراض به ايران
ما میکند. دنبال  را  شومی اهداف  خود  هستهيی
تنها ايران در تکنولوژی و علم توسعة که معتقديم
است. امکانپذير  دموکراتيک حکومت يک  با
دموکراتيک در ايران و تغيير از اينرو از فراخوان
پشتيبانی مردم آزادی برای رجوی مريم فراخوان

میکنيم.

ارائه شده راهحل از جهانسوز: دكتر حسين
مي كنيم حمايت رجوي توسط خانم

دست به دانشگاهی ما و دانشمند ياران از بسياری
ايدئولوژی از رژيم اين رسيدند. قتل به رژيم اين

از اينرو ما از میکند. حمايت تخريب نابودی و
شورای توسط آن تحريم و رژيم پروندة ارجاع
برچسب که معتقديم ما میکنيم.  حمايت امنيت
آنها شود. برداشته مجاهدين از بايد تروريستی
ما هستند. ايران  مقاومت جنبش اصلی  نيروی
خانم شده توسط ارائه سياسی از راه حل همچنين

میکنيم. حمايت رجوی مريم

درست در راهحل جعفرزاده: عليرضا
است ايران مقاومت

آمريکا مردم و سياستگذاران به تا آمديم اينجا ما
برای و هستيم پيامی حامل ايران مردم ما بگوييم
درمان اين بگوييم میخواهيم ما داريم. آنها راهحل
بهتمام آن سرايت بيم که بنيادگرايی، سرطانی غدة
آمريکا دولت ماست. نزد  می رود؛  جهان نقاط
تمامی و شناخته رسميت به را ايران مقاومت بايد
بردارد. نشده، دير تا را، شده ايجاد محدوديتهای
ايرانمصممهستندکهدموکراسیوحکومت مردم

بازگردانند. خود کشور به را آزادی و قانون

عايشهادريسجامعةزنانسوداني
كانادا

انجمن مبارزه بارانپريكاپ،حقوقدان آرت تيسون، از
شكنجه و سركوب

دكترحسين جهانسوز، ازجامعةهيأتزنانايراني
متخصصينواستادانايراني

عليرضاجعفرزاده

حل  راه يك براي مقيم آمريكا (۲۰ ژانويه):ايرانيان دي ۳۰ تايمز لسآنجلس
ميکنند تظاهرات متفاوت

آمريكايي و ايراني دانش آموزان و دانشجويان جوانان، دكترآنجالاسپنسرهيأت



شمارة ٧٨٣ ـ سه شنبه ٤بهمن ١٣٨٤صفحة ٥
گزارش

كارزار مقاومت در هفتـه يي كه گذشت

ـ تظاهركنندگان از ارجاع پرونـدة اتمي رژيم آخونـدي به شـوراي امنيت سـازمان ملل حمايت كردند لندن 
روز دوشنبه ٢٦ديماه، همزمان با برگزاري اجالس مقامات وزارت خارجه پنج عضو دائمي شوراي امنيت 
و  حاميان  و  آزاده  ايرانيان  لندن)  هال  وايت  (در  انگلستان  خارجه  وزارت  مقر  در  آلمان  و  ملل  سازمان 
به تظاهرات زدند. اين تظاهرات كه از  انگلستان دست  ايران در مقابل وزارت خارجه  هواداران مقاومت 
ساعت ١٠صبح آغاز شده بود، تاساعت ١٥ادامه داشت. ايرانيان آزاده شعار مي دادند: «احمدي نژاد يك قاتل 
است»، «مرگ بر رژيم آخوندي»، «ماخواهان ارجاع سريع پرونده اتمي رژيم آخوندي به شوراي امنيت 
سازمان ملل هستيم»، «جلوي مسلح شدن ماليان به سالح اتمي را سريعًا بگيريد» و «ايران رجوي ، رجوي 
ايران». آنها خواهان ارجاع بالدرنگ پروندة اتمي رژيم به شوراي امنيت به منظور اعمال تحريمهاي قاطع و 

همه جانبه عليه رژيم شدند.
در طول تظاهرات صحنه هايی از اعدام و جنايات ضدبشري رژيم آخوندي به نمايش درآمد. هيأتي از 
سوي ١٠جامعه و انجمن ايراني هوادار مقاومت متن يك نامه و قطعنامه تظاهرات را كه خطاب به جك 
استراو وزير خارجه انگلستان است، به يكي از مقامات اين وزارتخانه تحويل دادند. در تظاهرات دوشنبه 
لندن دهها شبكه تلويزيوني و راديويي و تعداد زيادي از رسانه ها و مطبوعات بين المللي و انگليسي حضور 

داشتند و مصاحبه هاي متعددي با نمايندگان مقاومت ايران به عمل آوردند.
تلويزيون رويتر گفت: هنگام ورود اعضاي اجالس سران كشورهاي بزرگ جهان در لندن، تظاهركنندگان 
ايراني پالكاردهاي خود را تكان داده و شعار مي دادند. آنان خواستار ارجاع پروندة هسته يي رژيم ايران به 
شوراي امنيت شدند. آقاي حسين عابديني از اعضاي كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت به رويتر گفت: 
تظاهركنندگان خواهان ارجاع فوري رژيم ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، نه فقط براي گفتگو، 
بلكه براي يك اقدام مشخص هستند. رويتر خاطرنشان كرد كه سايتهاي هسته يي رژيم ايران، اولين بار در 

سال ٢٠٠٢ توسط شوراي ملي مقاومت ايران افشا گرديد. 
روزنامة واشينگتن تايمز تظاهرات هواداران مقاومت ايران در لندن و خواست آنان را براي ارجاع پرونده 

هسته يي رژيم ايران به شوراي امنيت منعكس كرد. 
روزنامه كريستين ساينس مانيتور نيز عكسي از تظاهرات هواداران مقاومت ايران در لندن را، به چاپ 

رساند.
 مركز اطالع رساني ديلي نيوز با چاپ عكسي از تظاهرات هواداران مقاومت در لندن نوشت: رژيم 
ايران مي گويد كه تحقيقات هسته يي و پروژه توسعه اش تنها براي تأمين نيازهاي الكتريسته اقتصادي است. 
ولي فعاليتهاي هسته يي مخفي اين رژيم براي تقريبًا  ٢٠سال، مخفي بوده است  تا اين كه در سال ٢٠٠٢ توسط 

مخالفين تبعيدي فاش گرديد.
تلويزيون دويچه وله در گزارشي از اين تظاهرات گفت: همزمان با شروع گفتگوها تظاهركنندگان در 
بيرون محل اجالس جمع شده و از شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواهان اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه 

رژيم ايران شدند.
اصلي  قدرتهاي  تظاهرات گفت: در حالي كه  اين  از  نيز ضمن پخش گزارشي  بي.بي.سي  تلويزيون 
سازمان ملل متحد در لندن اجتماع كرده اند تا در مورد برنامه اتمي رژيم ايران تصميم بگيرند، گروههاي 
اپوزيسيون ايراني در بيرون دفتر وزارت خارجه، دست به تظاهرات زده و خواهان اعمال تحريم از طرف 

سازمان ملل شده اند. 
تلويزيون سي.ان.ان ضمن نشان دادن تظاهرات هموطنان گفت: در لندن نمايندگان آمريكا و متحدان 
اروپايي تالش مي كنند تا روسيه و چين را متقاعد كنند كه ايران بايد به دليل برنامه هسته يی اش به شوراي 

امنيت سازمان ملل ارجاع شود.
تلويزيون اسكاي نيوز در انگلستان نيز خبر تظاهرات ايرانيان در لندن عليه پروژه هاي اتمي آخوندها را 

پخش كرد.
تلويزيون صداي آمريكا نيز خبر داد: «همزمان با اجالس ٥قدرت هسته يي در لندن، شوراي ملي مقاومت 

گروه مخالف حكومت اسالمي ايران با برگزاري تظاهراتي در برابر ساختمان وزارت امور خارجه بريتانيا 
خواستار ارجاع فوري پرونده رژيم ايران به شوراي امنيت براي اعمال تحريمهاي همه جانبه شدند».

تلويزيونهاي عربي نيز به تظاهرات ايرانيان در لندن انعكاس دادند:
تلويزيون الجزيره گزارش داد: در برابر محل برگزاري جلسه لندن براي گفتگو پيرامون پروندة اتمي 
به  اين رژيم را  اتمي  تا پروندة  با برگزاري تظاهراتي از كشورهاي شركت كننده خواستند  ايرانيان  ايران، 
شوراي امنيت ارجاع دهند.اين تظاهرات توسط شوراي ملي مقاومت ايران، كه تشكيالت اپوزيسيون عليه 
رژيم تهران است، برگزار گرديد. تظاهركنندگان با برافراشتن پالكاردها و سردادن شعارهايي خواستار اتخاذ 

تدابير فوري عليه رژيم ايران شدند».
لندن براي بررسي پروندة هسته يي رژيم  با برگزاري اجالس  نيز گزارش داد: همزمان  لبنان  تلويزيون 
ايران، هواداران شوراي ملي مقاومت ايران كه يك گروه اپوزيسيون در تبعيد مي باشند در مقابل ساختمان 
وزارت خارجه انگلستان دست به تظاهرات زده  و خواستار ارجاع پروندة هسته يي رژيم ايران به شوراي 

امنيت سازمان ملل گرديدند.
دائم  اعضاي  برگزاري اجالس  از محل  لندن گفت: در خارج  از  نيز طي گزارشي  العراقيه  تلويزيون 
از  تظاهركنندگان   شد.  برگزار  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  هواداران  توسط  تظاهراتي  امنيت  شوراي 
كشورهاي عضو  اين شورا خواستند كه شديدترين مجازات را  عليه مقامات رژيم ايران  و فعاليتهاي اتمي 

آن اعمال كنند.
تلويزيون الحره هم گزارشي از اين تظاهرات منعكس كرده و گفت: همزمان با برگزاري جلسه پنج عضو 
دائمي شوراي امنيت و آلمان در لندن، شوراي ملي مقاومت ايران كه يكي از سازمانهاي مخالف ايراني 
مي باشد، تظاهراتي را در نزديكي محل برگزاري اين اجالس ترتيب دادند. تظاهركنندگان خواستار ارجاع 

پرونده هسته يي ايران به شوراي امنيت گرديدند. 

 هنگام ورود اعضاي اجالس سران 
كشورهاي بزرگ جهان در لندن، 

تظاهركنندگان ايراني پالكاردهاي 
خود را تكان داده و شعار مي دادند. 

آنان خواستار ارجاع پروندة هسته يي 
رژيم ايران به شوراي امنيت شدند. 

پرس آسوسيشن ٢٦دی ٨٤ : 
 تظاهركنندگان خواستار ارجاع فوري پروندة اتمی ايران به شوراي امنيت سازمان 

ملل گرديدند تا بدين  ترتيب اين رژيم جنايتکار مورد تحريم قرار گيرد.
بيرون  در  پر سروصدايي  تظاهرات  طي  ايران  مقاومت  جنبش  هواداران   

ساختمان وزارت خارجة انگلستان در لندن، خواسته خود را ابراز كردند.
همزمان با برگزاري اجالس مقامات  اتحاديه اروپا، اياالت متحده، چين و 
از  اين وزارتخانه، تظاهركنندگان پالكاردها و عكسهايي  روسيه در ساختمان 
اهتزاز درآورده  به  ايران، را  رهبران جنبش مقاومت و هم چنين چندين پرچم 
اعدام توسط تظاهركنندگان، يك  از صحنه  نمايشي  با اجراي  بودند. همزمان 
سالح هسته يي ساختگي در جلو آن به نمايش گذاشته شده بود. طناب دار در 

اين صحنه اعدام بيانگر اعدامهايي بود كه به گفتة تظاهركنندگان در كشورشان 
صورت گرفته است.

كه  گفت  مقاومت  ملي  شوراي  خارجة  كميسيون  عضو  عابديني،  حسين 
سازمان وي خواهان پايان دادن به استمالت از رژيم ايران مي باشد. وي افزود: 
ايرانياني كه در اين جا گرد آمده اند، خواستار ارجاع فوري رژيم ايران به شوراي 
پايان  به سياست مماشات خود  بايد  امنيت سازمان ملل متحد مي باشند. غرب 
دهد. آنها بايد به خواست ميليونها ايراني كه خواهان سرنگوني اين ديكتاتوري 
مذهبي وحشي و جايگزين نمودن آن با يك دولت دموكراتيك مي باشند احترام 
گذارده و آن را به رسميت بشناسند. حسين عابدينی خاطرنشان کرد: مذاكرات 
باعث  ايران صرفًا  اتمی  تأخير توسط دولتهاي غربي در مورد مسألة  مستمر و 

تشويق و تشجيع سران رژيم شده و آنان را  جريتر و مهاجم تر كرده است.
نظامي  مداخله  يك  خواهان  مقاومت  سياستمداران  گفت  عابديني  حسين 
ايران  در  دموكراتيك  تغيير  يك  برقراري  به منظور  بين المللي  جامعة  توسط 
نيستند. وي افزود: ما خواهان سياست مماشات يا اشغال خارجي نيستيم. ما بر 
اين باوريم كه راه حل سومي وجود دارد و آن هم حمايت از جنبش مقاومت در 
داخل ايران است. ما خواستار يك تحريم همه جانبه بر رژيم آخوندي هستيم. 
ايران دومين كشور صادركننده نفت در اوپك است و تحريم نفتي موجب فشار 
بر روي اين رژيم خواهد شد. شوراي ملي مقاومت بر اين عقيده است كه رژيم 

ايران در خفا در پي دستيابي به سالح هسته يي می باشد.
 حسين عابديني تصريح کرد: ما در مورد رژيمي صحبت مي كنيم كه براي 

ساليان به جامعة بين المللي دروغ گفته و آن را فريب داده است.
سمبليك  به طور  تظاهركنندگان  توسط  حلق آويز  نمايش  افزود:  وي   
آمدن  كار  روي  از  پس  ايران  در  كه  است  اعدامي  نشاندهندة  ١٣٠حكم 

رئيس جمهور سخت سر رژيم، محمود احمدي نژاد، اجرا شده است.
قطعنامة تظاهرات به همراه يک نامه توسط هيأتی از سوی تظاهرکنندگان 
شامل ليال جزايري، رئيس انجمن زنان بريتانيايي ـ  ايراني و اسماعيل آبنار، يك 
جنبش  به  و  گريخته  ايران  از  انقالب  از  قبل  كه  دريايي  نيروي  سابق  فرماندة 

مقاومت پيوسته است؛ به مقامات وزارت خارجه تحويل داده شد. 
از  که  انگلستان  در  مستقر  سازمان  نمايندگان چندين  توسط   قطعنامه  اين 

هواداران شوراي ملي مقاومت محسوب می شوند، امضا شده بود. 

خبرگزاری فرانسه :
اعتراض كنندگان وابسته به شوراي 
ملي مقاومت ايران در مقابل وزارت 
خارجه انگلستان دست به تظاهرات 

زدند.

آسوشيتد پرس : 
اعتراض يك تظاهر كننده ضد دولت ايران در يك 

نمايش صحنه اعدام روز دوشنبه ١٦ژانويه،در مقابل 
ساختمان وزارت خارجه انگلستان در وايت هال لندن، 

هنگام اجالس آمريكا و متحدين اروپاييش همراه با 
نمايندگان روسيه و چين. 

خبرگزاری فرانسه :

پرس آسوسيشن: تظاهركنندگان خواستار ارجاع پروندة اتمي ايران به شـوراي امنيت سازمان ملل شدند تا رژيم جنايتكار ايران مورد تحريم قرار بگيـرد

اطالعيه دبيرخانه شوراي ملي مقاومت

طرفداران شوراي ملي مقاومت ايران در مقابل وزارت خارجه در لندن تظاهرات كردند

انتصاب يك ديپلومات تروريست به نمايندگي رژيم آخوندي در ژنو
روز گذشته پاسدار احمدي نژاد، رئيس جمهور ارتجاع، عليرضا معيري 
يك ديپلومات تروريست شناخته شده را به عنوان سفير و نماينده دائمي 
رژيم آخوندي در دفتر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو منصوب كرد. 
مقاومت ايران ضمن يادآوري سوابق جنايتكارانه و تروريستي معيري، 
نسبت به مقاصد شوم رژيم آخوندي از اين انتصاب هشدار مي دهد 
اين  با پذيرش  از سازمان ملل متحد و دولت سوئيس مي خواهد  و 
تروريست و ورود او به خاك سوئيس مخالفت كنند. سيروس ناصري 
از  بود،  ژنو  يك ديپلومات تروريست ديگر كه سالها سفير رژيم در 
سازماندهندگان اصلي ترور دكتر كاظم رجوي نماينده مقاومت در ژنو 

در آوريل سال١٩٩٠ بود.  برخي از سوابق معيري بشرح زير است: 
١.  معيري از عناصر بخش اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمي بود 
كه در ارديبهشت سال ١٣٥٨ زير نظر مصطفي چمران و برادرش، به  

تأسيس سرويسهاي اطالعاتي و سركوبگرانه رژيم آخوندي پرداخت.
٢. وي در سركوب وحشيانه دانشجويان و تعطيلي دانشگاهها تحت نام 

«انقالب فرهنگي» در اوايل سال ٥٩، شركت فعال داشت. 
٣. پس از ٣٠خرداد١٣٦٠ طبق بيالني كه عليرضا معيري بعدها از 
هوادار  به ٢٠٠دانشجوي  نزديك  كرد،  ارائه  به سپاه  خود  جنايتهاي 

مجاهدين را رأسًا دستگير و اغلب آنها را به جوخه هاي اعدام سپرد. 
از جانب شخص خميني  اوايل دهه ٨٠ وقتي سپاه پاسداران  ٤. در 
مقاومت  ملي  شوراي  مسئول  رجوي  مسعود  آقاي  به ترور  مؤظف 
ايران شد، عليرضا معيري براي اجراي اين مأموريت، در اوت سال٨٤ 

تحت عنوان ديپلومات به فرانسه اعزام شد.
مانند وحيد گرجي و مسعود  تروريستهايي  با ديپلومات  ٥. معيري 
هندي كه دست اندركار سلسله عمليات تروريستي در فرانسه بوده اند، 
همكاري و ارتباطات تنگاتنگ داشت و اجراي يك طرح پيچيده و 

پرهزينه براي ترور مسئول شوراي ملي مقاومت را پيگيري مي كرد. 
٦. معيري در فوريه ٨٦ به تهران بازگشت، اما در ماه مه همان سال 
به عنوان فرستاده رژيم خميني به فرانسه سفر كرد. خبرگزاري فرانسه 
در ٢٢مه٨٦ گزارش كرد كه فرستاده رژيم خميني «خواستار استرداد 

مخالفان و… مشخصًا آقاي مسعود رجوي مي باشد». معيري از اين 
ميرحسين  رژيم خميني،  نخست وزير  معاون سياسي  به عنوان  پس 

موسوي، معرفي گرديد.
امور  مشاور  به سمت  رفسنجاني  رياست جمهوري  ابتداي  از  وي   .٧
صدور  چارچوب  در  و  شد  منصوب  رفسنجاني  دفتر  در  بين المللي 
ارتجاع و تروريسم در كليه جلسات شورايعالي امنيت رژيم آخوندي 

شركت داشت.
را  معيري  حكمي  طي  رژيم،  ولي فقيه  خامنه اي،  نوامبر٩٢  در   .٨
به عنوان رئيس دفتر نهضتهاي آزاديبخش معرفي نمود. معيري در اين 
سمت، پروژه هاي صدور تروريسم و بنيادگرايي به كشورهايي مانند  

بحرين، عربستان، مصر، فلسطين، لبنان و كشمير را اداره مي كرد.
٩. در دسامبر١٩٩٣، هنگامي كه دولت وقت فرانسه به جاي سپردن 
قاتالن دكتركاظم رجوي، شهيد بزرگ حقوق بشر و نماينده شوراي 
ملي مقاومت ايران در سوئيس، به  قضاييه سوئيس براي اجراي عدالت، 
آنها را به رژيم ماليان تحويل داد، معيري به همراه اميرحسين تقوي، 
دو  و  رفته  به پاريس  آخوندها،  اطالعات  وزارت  اروپايي  اداره  رئيس 

تروريست مزبور را تحويل گرفت و با خود به تهران برد. 
١٠. معيري در سال١٩٩٨ در نقض آشكار تصميمات ٢٩آوريل١٩٩٧ 
مأموران  براي  اروپا  به خاك  ورود  رواديد  صدور  كه  اروپا  اتحاديه 
تروريستي  فعاليتهاي  درگير  كه  كساني  و  آخوندي  رژيم  اطالعاتي 
بوده اند را ممنوع مي كند، به عنوان سفير رژيم در فرانسه پذيرفته شد 

و تا سال١٣٨١ در اين سمت بود.
متحد  ملل  سازمان  و  سوئيس  دولت  از  ديگر  بار  ايران  مقاومت 
مي خواهد با خوداري از پذيرش معيري، اجازه ندهند رژيم آخوندي 
به مطامع شوم بنيادگرايانه و تروريستي خود در كشورهاي اروپايي 

جامه عمل بپوشاند. 
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران 

٢بهمن١٣٨٤ (٢٢ژانويه٢٠٠٦) 

رويتر:
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 هنگام ورود اعضاي اجالس سران 

پل برمر: رژيم ايران به مدت ١٨سال 
دروغ گفته است

 تبعيديهاي ايران توجه ما را به موضوع هسته يي اين 
رژيم جلب كردند

پل برمر، نمايندة سابق جرج بوش در عراق و رئيس ادارة مدني 
اين كشور، در يك مصاحبة تلويزيوني نسبت به دخالتهاي رژيم 
ايران در عراق ابراز نگراني كرد و در مورد پروژة اتمي آخوندها 
تبعيديان  كه  اين  تا  گفتند  دروغ  ١٨سال  مدت  به  آنها  گفت 

ايراني توجه ما را به آن جلب كردند.
تلويزيون صداي آمريكا از پل برمر در مورد دخالتهاي رژيم ايران 
دخالتهاي  نگران  من  گفت:  پاسخ  در  وي  كرد.  عراق سؤال  در 
نگران  بودم،  عراق  در  كه  هم  موقع  آن  در  هستم.  ايران  رژيم 
همين مسأله بودم. افراد سپاه پاسداران در نقاط مختلف عراق 
با  ديرينه يي  سياسي  و  مالي  روابط  ايران  رژيم  بودند.  مستقر 
برخي از احزاب اسالمي عراق دارند و اين روابط و پيوندها هم 

پنهان نيست. ما هم از وجود اين روابط خبر داريم. 
پل برمر افزود: آينده براي رژيم ايران در عراق چندان خوشايند 
به يك  نفت  توليدكنندة  بزرگ  اين كشور  نيست مخصوصًا كه 
دموكراسي واقعي و عملي دست يابد. عراقيها در راه دستيابي به 
اين هدف هستند. چنين پديده يي براي رژيم ايران خبر خوشي 
اين مورد نگران شود. در پاسخ به  نيست. طبيعي است كه در 
به  ايران، پل برمر گفت:  سؤالي در مورد بحران هسته يي رژيم 
نظر من احمدي نژاد با آتش بازي مي كند. اين حرفهايي كه عليه 
اسرائيل زده است، فرموله كردن دوباره تز انقالب اسالمي است. 
اما واقعيت ديگر اين است كه رژيم ايران به مدت ١٨سال درمورد 
به  كه  اطالعاتي  بيشتر  است.  گفته  دروغ  برنامه هسته يي خود 
ايراني  تبعيديهاي  و  دگرانديشان  از  برخي  از  رسيده،  ما  دست 
است كه توجه ما را به اين موضوع جلب كرده اند. حقيقت اين 
است كه رژيم ايران هم اكنون برنامه هسته يي خود را ازسرگرفته 
و به نظر من دير يا زود اين مسأله به صورت بحران بزرگي در 

خواهد آمد (صداي آمريكا  ٢٨دي ٨٤).



٦ سهشنبه ٤بهمن١٣٨٤صفحة ٧٨٢ ـ شمارة
عراق مداخالت رژيم در

٢٦ديخبر داد: نيروهاي گارد ساحلي روز بصره استاندار
يك ازجمله تن هشت و عراقي را كشته سرباز يك ايران رژيم

ربودند. عراقي را افسر
از نقل به ميكرد، منتشر خبر را اين كه الجزيره تلويزيون
كه نيروهاي داد زماني رخ درگيري گفت: «اين استاندار بصره
اقدام كه را كشتي تالش ميكردند يك عراق ساحلي گارد
به كنند. استاندار بصره متوقف عراق ميكرد، قاچاق نفت به
خارجي كشورهاي از يكي به اسم مزبور كشتي گفت الجزيره
نيروهاي با ايراني بود، داراي مليت كه ناخداي آن و شده ثبت
نيروهاي شد. نجات خواستار گرفته و تماس ايران ساحلي گارد
را عراقي سربازان و گرفته را مزبور كشتي ايران ساحلي گارد
بندر به را عراقي قايق  دو  هم چنين آنها  گرفتند.  گروگان به
نيست بار اولين افزود: اين بصره كردند. استاندار منتقل آبادان
ميكنند. عراق تجاوز ساحلي گارد به رژيم ايران نيروهاي كه
است ابالغ كرده دولت عراق به موضوع را اين كه گفت وي

است. نكرده دريافت پاسخي هيچ اما
كرد اعالم گزارشي طي ٢٧دي،  روز العربيه تلويزيون
«در گفت: ميشود. العربيه بحراني رژيم ايران و عراق روابط
ديده ايران و عراق ميان بحران جديد شروع از نشانههايي افق
ربوده ايران مرزي گارد نيروهاي توسط عراقي ٩سرباز ميشود.
ربوده شدند هنگامي سربازان اين كه ميگويند شدند. عراقيان
بود. نفت قاچاق مشغول كه بودند كشتي يك تعقيب درحال كه

ديدارهاي مقامات است و ظاهر خوب عراق در و ايران روابط
عكس وقايع از برخي ولي دادهاند انجام كشور دو از مختلفي
كشور دو بين نوعي بحران وجود بر دال ميدهد و نشان را اين
از بعد كردند كه را متهم ايران عراقي رژيم منابع رسمي است.
بود گرفته صورت عراق و ايران دريايي مرز در كه درگيري
را بازداشت كرده عراقي دريايي از نيروهاي گارد ٩تن بيش از
ساحلي گارد فرمانده با  مصاحبهيي باره اين  در العربيه است.
كشتي ناخداي گفت: وي داد. انجام ابوالفلوس منطقة در
اسم حميد به ايراني يك  بود، زده دست  نفت قاچاق به  كه
بود شده ثبت امارات اسم  به  كشتي اين  بود.  عبدالجليلنژاد
نميشود ما دليل ايراني است ناخدا ميرفت. وقتي ايران اما به

نشويم. آن قاچاق مانع اقدام و نكنيم را كارمان
توسط عراق ساحلي گارد نيروهاي ربودن و كشتن دربارة
استراتژيك كارشناس توفيق، ناظم صبحي دكتر رژيم، عوامل
كرد بايد تأكيد گفت: ابوظبي تلويزيون به بغداد دانشگاه  در
است. آشكار علني و دخالتي عراق در رژيم ايران دخالت كه
در اطالعات ايران وزارت دفتر دهها كه نگوييم اگر وي افزود:
وزارت ١٨دفتر از بيش كه بگوييم مي توانيم دارد وجود عراق
استانهاي در بهخصوص عراقي استانهاي در ايران اطالعات
دانشگاه در استراتژيك كارشناس اين دارد. وجود جنوبي
نيروهاي گارد يعني ربودن اخير گفت: حادثة ادامه بغداد در
كه منطقهيي در آنهم است. كيفي تحول يك عراق، ساحلي

قاچاق ايران به شبانه روز و علني عراق بهطور نفت آن طريق از
در عراقي جريان سياسي يا نيروي شبهنظامي چندين ميشود.
اعمال اين آيا پرسيد: ابوظبي تلويزيون دارند. دست قاچاق اين
موافقت با عراق داخلي امور در بهرشد رو دخالت و هژموني
توسط شبهنظامي نيروهاي آيا  است؟  بوده عراق دولت خود
حقوقشان بدر سپاه اكثر ميشوند. تأمين ايران پاسداران سپاه
در ايران وزارت اطالعات دفاتر ايران ميگيرند. دولت از را 
نيز در خميني عكسهاي دارد و حتي وجود عراق همة مناطق
يعني است. شده جنوب نصب و ميانه در  دولتي مؤسسه هاي
مجاز را اين كارها بودند ايران در مدتي براي كه آنهايي
شما آنچه گفت: پاسخ در توفيق ناظم صبحي دكتر ميدانند؟
آشكار درعراق ايران رژيم دخالتهاي  است، درست گفتيد
دارد» دفتر مختلف استانهاي ايران در اطالعات ادارة و ميباشد

٢٧دي٨٤). ابوظبي (تلويزيون
گارد و ٩افسر عراق ربودن شخصيتهاي سياسي نيروها و
خطرناك نقض را ايران  رژيم توسط كشور  اين ساحلي
با عراق نفت قاچاق كردند:  اعالم و دانسته عراق  حاكميت
روزنامة الزمان ايران صورت ميگيرد. رژيم و حمايت اطالع
صورتي در مي گويند عراقي منابع نوشت: خبر اين درج ضمن
از عراقي گشت به ايران ساحلي گارد تهاجم شود اثبات كه
مسأله است، بوده قاچاقچيان از حمايت بهمنظور و عمد روي
حاكميت عراق به يك تجاوز خطرناك به ساده يك تجاوز از

مي شود. تبديل عراق ملي ثروتهاي و اقتصاد به رساندن ضرر و
عراق سياسي نيروهاي نفت و مقامات وزارت دولتي، مسئوالن
كه كردهاند دراز ايران  رژيم  سوي به  را اتهام  انگشت بارها
مخدر مواد قاچاق هم چنين عراق و از نفت قاچاق شبكه پشت
سهشنبه روز دارد. از طريق عراق قرار فارس خليج كشورهاي به
مشكل ايران  دولت  براي  گفتند: الزمان به عراق  دولتي  منابع 
الزمان كند. تكذيب را شد انجام شنبه روز كه تجاوزي است
با تماسهاي تلفني كه شخصيتهاي سياسي در افزود: احزاب و
رسمي طرفهاي غير مسئوالنه اعمال از را خود خشم داشتند ما
نيز ايران منافع عليه بلكه عراق مصالح عليه تنها نه كه ايراني

كردند. ابراز ميباشد
داد: خبر ٢٨دي روز فرانسه خبرگزاري  حال  همين در
را عراق در ايران رژيم سفارت  كاردار  عراق خارجة وزير
مأموران خواست ايران زيباري از رژيم هوشيار نمود. احضار
شدند، ربوده ايراني نيروهاي توسط كه را عراق ساحلي گارد

كند. آزاد
مطلق صالح نوشت: پست واشينگتن روزنامة روز همين در
رژيم به نسبت سنيها بدگماني عراق ملي گفتگوي شوراي رئيس
دخالت عراق امور در گفت اين رژيم و كرد منعكس را ايران
نمايندگان عنوان را به عراق شيعة ايران، احزاب رژيم ميكند.
نگراني باعث كه مورد ديگري قرار ميدهد. استفاده مورد خود
گارد نيروهاي حادثه  اين در است.  روز سهشنبه حادثة است

شده نفت قاچاق از ايراني كشتي يك مانع كه عراق ساحلي
گرفتند. قرار ايران نيروهاي حملة مورد بودند،

گارد كشتن يك بصره نفر در صدها
محكوم كردند ايران را رژيم توسط عراق
جنازه تشييع مراسم در بصره، در تن صدها شنبه روز
رژيم توسط نيروهاي كه كشور اين گارد ساحلي مأمور يك
نفرات پليس از تعداد زيادي شركت كردند. شده، ايران كشته
(تلويزيون شركت داشتند مراسم در عراق نيز ساحلي گارد و

٢بهمن٨٤). رويتر

نتايجانتخاباتعراقاعالمشد
را دولت تشكيل براي الزم اكثريت شيعه ائتالف سي.ان.ان:

ندارد اختيار در
نشدة تأييد نتايج عراق انتخابات كميسارياي عضو يك ٣٠دي٨٤، روز
از پس نهايي نتيجة كرد. اعالم  را كشور اين نمايندگان مجلس انتخابات

خواهد گرفت. موردتأييد قرار آينده هفتة پايان شكايتها در رسيدگي به
كميسارياي عضو رشيد، صفوت ازسوي  كه نشدهيي  تأييد نتايج برطبق
به عراق پارلمان كرسيهاي گرديد، اعالم يك كنفرانس مطبوعاتي در انتخابات،

زير تقسيم شده اند: ترتيب
١٢٨كرسي شيعي ائتالف ليست ـ

٥٣كرسي كردستان ائتالف ليست ـ
عدنان رهبري  به  سني) جريان سه از (مركب عراق ملي توافق  جبهة  ـ

٤٤كرسي العليان، و خلف طارق هاشمي الدليمي،
٢٥كرسي عالوي رياست اياد به ملي عراق ليست ـ

١١كرسي سني ازجريان رهبري صالح مطلق ملي عراق به گفتگوي جبهة ـ
جبوري مشعان بهرهبري آزادي و آشتي بهنام ديگر سني جريان يك ـ

است. بهدست آورده ٣كرسي
است آورده بهدست كرسي ٥ نيز كردستان اسالمي اتحاد ـ

و ليبرال مسيحيان و کرسي دو صدر مقتدي به نزديک رساليون ليست ـ
سي.ان.ان تلويزيون آوردهاند. بهدست كرسي يك هركدام نيز عراق تركمنهاي
الزم شيعه اكثريت ائتالف كه ميدهد نشان اين گفت: اين ارقام اعالم پس از
كردها مثًال ديگر جريان يك بايد با و اختيار ندارد در دولت تشكيل براي را
تخلف از زيادي موارد بود كه كرده اعالم بينالمللي تحقيق نمايد. تيم ائتالف
وحدت دولت يك برپايي در عراق راهحل تأكيد كرد و گرفته صورت تقلب و

ميباشد. ملي

رژيم توسط اكثريت آوردن بهدست ادعاي
بالدرنگ عراق انتخابات اولية نتايج از اعالم آخوندي پس رژيم خبرگزاري
فرانسه خبرگزاري داد. اما خبر پارلماني انتخابات شيعي در فهرست پيروزي از
در مجلس را كرسيها اكثريت موفق نشدند شيعه مذهبي احزاب گزارش كرد

آورند. بهدست
عراق، ترکيب جمعيتی به توجه با نوشت: زمينه اين بي.بي.سي در سايت

بزرگ ائتالف که میرفت انتظار میدهند، تشکيل شيعيان را ٦٠درصد آن که
خود اختصاص به را پارلمان کرسيهای بيشترين بتواند شيعه و گروههای احزاب
به دست را  پارلمان کرسيهای سوم دو نتوانست ائتالف اين اينهمه، با دهد.
دو رأی با رئيسجمهوری گزينش عراق، جديد اساسی قانون براساس آورد.
سنی از شخصيتهای و احزاب از برخی میگيرد. صورت پارلمان سوم اعضای
برگزاری خواستار داشته و شکايت انتخابات جريان برگزاری در تخلف بروز

نکرد. درخواست موافقت اين با دولت اما بودند رأیگيری شده مجدد
در عراق مشارکت تمامی بخشهای جامعة آمريکايی انتظار دارند با منابع
از بسياری اين که به خصوص بازگردد کشور اين به  آرامش سياسی، فرآيند
برخوردار اعراب سنی عدممخالفت کم دست يا حمايت شورشی از گروههای

هستند.

مشكالت نميتواند فعلي دولت عراق: در آمريكا سفير
عراق را حل كند

وال روزنامة در مقالهيي طي عراق در آمريكا سفير خليلزاد، زالماي
متشكل ملي  وحدت دولت يك بايد نوشت: آمريكا، چاپ ژورنال استريت 
را عراق مشكالت فعلي نميتواند دولت و تشكيل شود درعراق تسنن از اهل

كند. حل
مقاله گفت: اين از بخشهايي ضمن انعكاس ٢٩دي٨٤، روز الحره تلويزيون
محورتشريح سه در درعراق را آمريكا استراتژيك خطوط خليلزاد زالماي

است. كرده
شود. تشكيل عراق در تسنن بايد اهل متشكل از ملي وحدت دولت اول:
مشكالت عراق نميتواند فعلي  دولت مثل و شيعه ها كردها از مركب دولتي
خواستهاي از كه است كرده تأكيد  بارها تسنن اهل  به آمريكا كند. حل را
سياسي روند در تسنن اهل مشاركت واقع در مي كند. حمايت آنها مشروع
آمريكا و ميشود عراق در تروريستها منزويشدن و شورش تضعيف باعث
براي سياسي برنامة داشتن و سياسي روند در مشاركت براي تسنن اهل سوي به

است. كرده دراز دست اهدافشان محققشدن
قانون و بندهاي مواد برخي در تعديالت و تغييرات برخي كه است نياز دوم:
مذاكره و عراق گفتگو اصلي جريانات رهبران رابطه اين شود. در داده اساسي
دولتي تشكيل منظور به اساسي قانون در تكنيكي الزم تغييرات كه  كردهاند

كه مي شود تالش گفتگوها اين در بگيرد. صورت قانوني سياسي نظام بر متكي
ازجمله اساسي قانون محتوايي موضوعات سر بر كوتاهآمدنها و سازشها برخي

گيرد. صورت ديگر بزرگ و تغييرات تعديالت برخي و فدراليسم اصل
تشكيل دهد را ضروري امنيتي مؤسسات كه است عراق دولت بر سوم: 
نيروهاي كه چرا بگذارد كنار را مسلح گروههاي و شبهنظامي نيروهاي و

ميباشند. عراق امنيت براي تهديد جدي مسلح گروههاي و شبهنظامي

رشد روبه نفوذ از آمريكاييها مانيتور: ساينس كريستين
هستند نگران عراق در ايران رژيم

سني اعراب نوشت: خود ٢٧دي شمارة در مانيتور ساينس كريستين روزنامة
برخوردارند. جديد دولت تشكيل براي مذاكرات در آمريكا پشتيباني از عراق
احزاب نفوذ سياسي احتماًال است تا جريان تغييري در انتخابات از يكماه بعد
با سازش كه شده متقاعد آمريكا ميگويند تحليلگران كند. تضعيف را شيعه
نفوذ روبه از آمريكاييها همچنين ميكند. كمك شورش توقف به اعراب سني
هستند. كريستين در عراق نگران شيعه روي بلوك مسلط بر رژيم ايران رشد
در خليلزاد زالماي عراق در آن سفير و آمريكا دولت افزود: مانيتور ساينس
از عراق، ثبات در ايجاد و جنگ توقف راه تنها كه رسيدهاند اين نتيجه به نهايت

ميباشد. آنها به از قدرت مشخصي سهم دادن سنيها و ساختن مطمئن طريق

هستم عراق در ايران رژيم دخالتهاي نگران برمر:
كشور، اين مدني رئيس ادارة و عراق در بوش سابق جرج نمايندة برمر، پل
نگراني ابراز عراق در رژيم ايران دخالتهاي نسبت به تلويزيوني مصاحبة يك در
عراق در ايران رژيم برمر درمورد دخالتهاي از پل آمريكا صداي تلويزيون كرد.
آن در ايران هستم. رژيم دخالتهاي نگران من گفت: پاسخ وي در كرد. سؤال
در پاسداران سپاه افراد بودم. همين مسأله نگران بودم، عراق در كه هم موقع
با ديرينهيي سياسي مالي و روابط ايران رژيم مستقر بودند. عراق مختلف نقاط
ما نيست. پنهان هم پيوندها و روابط اين و دارد عراق اسالمي احزاب از برخي
در ايران براي رژيم آينده افزود: برمر پل داريم. خبر اين روابط وجود از هم
به نفت كشور بزرگ توليدكنندة اين كه مخصوصًا نيست خوشايند چندان عراق
هدف اين راه دستيابي به در يابد. عراقيها دست و عملي دموكراسي واقعي يك
در است كه طبيعي نيست. خوشي خبر ايران رژيم براي پديدهيي هستند. چنين

٢٨دي٨٤). آمريكا (صداي شود نگران مورد اين

كه تقلباتي كه تا زماني ملي عراق: گفتگوي جبهة رئيس
در نشود تكليف گرفته تعيين پارلماني صورت انتخابات در

نخواهيم كرد دولت شركت
با مصاحبهيي طي عراق، ملي گفتگوي جبهة رئيس مطلق، صالح دكتر
صورت پارلماني انتخابات در كه تقلباتي كه زماني تا گفت: العربيه تلويزيون
دولت شركت در ما نگردد، آن مشخص علت  و نشود تكليف تعيين گرفته 
دولت در شركت هستيم. تحقيق بينالمللي گزارش تيم انتظار در ما كرد. نخواهيم
ميباشد. ميزان اصول از عدول  شده است، اعالم تاكنون كه نتايجي براساس
ما افزود: المطلق صالح است. بوده گسترده بسيار است، گرفته صورت كه تقلبي
ظلم مورد بينالمللي مجامع از سوي بارها گفتيم، عراقيها بينالمللي تحقيق تيم به
رانده به سوي بنيادگرايي عراق مردم كه نيايد پيش اين بار وضعي شدهاند، واقع

٢٦دي٨٤). (العربيه باشند كه منصف قول دادند ما به آنها شوند.

كرد رها نخواهيم وضعيت دراين را كشور عالوي: ما اياد
شرقاالوسط روزنامة گفتگويي با عراق، طي نخستوزير سابق عالوي، اياد
توافق ملي وحدت دولت تشكيل برسر عراق سياسي جريانهاي همة گفت:
آينده چگونه دولت در ما براي شركت ببينيم شرايط هستيم منتظر ما دارند. 

ميرود. پيش
اين كه دارد برنامهيي بستگي به ملي دولت وحدت در ما شركت افزود: وي
سياسي جريانات ساير با ائتالف شرايط به بستگي مي كند. هم چنين دولت اعالم
هستيم عراق در سياسي كرد: ما بخشي مهمي از فعاليت تأكيد دارد. اياد عالوي

٢٤دي٨٤). (الشرق االوسط كرد رها نخواهيم وضعيت دراين كشور را و

خواستار  ٥٢ جريان عراق: ملي گفتگوي جبهة رئيس
بودند پارلماني انتخابات مجدد برگزاري

مصاحبه يي طي ٢٤دي، ملي عراق، روز گفتگوي جبهة صالح مطلق، رئيس
پارلماني  انتخابات مجدد برگزاري خواستار ٥٢ جريان گفت: العربيه، تلويزيون با
اهانت كه بود گسترده بسيار تقلب شد. وارد آنها به كه بودند ضررهايي جبران يا
تحقيق تيم تا بود منتظر  بايد حاضر  در حال محسوب ميشود. دموكراسي به

كند. را تمام بينالمللي كارش

در عراق آخوندي مداخالت رژيم
رژيم آمريكا: نفوذ فرمانده ارتش يك
يك عراقي مسلح نيروهاي در ايران

است خطرناك موضوع
ارتش فرماندهان  از كيميت مارك ژنرال 
در ايران رژيم  نفوذ  كرد: اعالم عراق در آمريكا
است. خطرناك موضوع يك عراقي مسلح نيروهاي
كيميت ژنرال با كه ٢٦دي٨٤، روز العربيه تلويزيون
نظامي فرمانده  اين از گفت:  است، مصاحبه كرده
نيروهاي در ايران رژيم نفوذ درباره عراق در آمريكا
يك اين داد: پاسخ وي كرديم؟ سؤال عراق مسلح
نيز عراق دولت از وي  است.  خطرناك موضوع
با بدرفتاري و زندانيان حقوق نقض از كه خواست

كند. خودداري زندانها در آنان
درشمارة تايمز واشينگتن روزنامة حال همين در
دستگاههايي مرگبارترين از يكي نوشت: ٢٥دي
آمريكا ارتش هاموي زرهي خودروهاي به كه
كه هستند انفجاري مواد ميكنند نفوذ عراق، در
مي شوند. منفجر زره صفحات  در قيف شكل به
از پيچيده بمبهاي اين كه  هستند مظنون مقامات
اين ميشوند. وارد ايران مانند همسايه كشورهاي
از انفجار وسايل جلوگيري يكي از روزنامه افزود:
دوربينهاي حرارتي اضافه كردن مسير خودروها، در
است متر دو حدود دستهيي به طول داراي كه است

مي كند. حركت هاموي مقابل در و

مي خواهند عراق دموكراتيك نيروهاي
نباشد تحت نفوذ رژيم ايران كشورشان

٢٥دي روز تريبيون شيكاگو روزنامة

خواهان كه  عراق دموكراتيك نيروهاي  نوشت:
كشورشان ميخواهند هستند، دولت از دين جدايي
بهطور كشور اين منابع نباشد، ايران رژيم نفوذ تحت
ميان تفاوتي  و بگيرد قرار استفاده مورد مشترك 
خواستها اين باشد. نداشته وجود مختلف مذاهب
ندارد. ميخواهد آمريكا كه آنچه با زيادي فرق
عراقي سابق ژنرال يك دارند. اتفاقنظر باهم آنها
شورش مركزي هستة  با آمريكا اگر كرد  پيشنهاد
شورشيان كند، موافقت نيروهايش خروج يعني
همكاري كنند. ايران رژيم عليه آمريكا حاضرند با

عراق سنيهاي افزود: تريبيون شيكاگو
آنها خيلي از كه شيعهها مرگ ميگويند جوخه هاي
بدون ماههاست هستند، امنيتي نيروهاي استخدام در
آنها محالت و خانهها و به كشته را سنيها مجازات،
متوجه اين حمله كردهاند، اتهامي كه رهبران سني

است. قومي پاكسازي معادل مي كنند، نيروها

در داخل نفوذ و جهل فساد، ژنرال كيسي:
خروج طرح مانع عراق پليس نيروهاي
است كشور اين از آمريكايي نيروهاي

كيسي، ژنرال نوشت: تايمز نيويورك روزنامة
تصديق عراق در آمريكا نظامي فرمانده باالترين
پليس نيروهاي داخل نفوذ در و جهل فساد، كرد:
نيروهاي خروج طرح مقابل در راهبندي و مانع عراق
انتقاد فرماندهان آمريكايي عراق است. از آمريكايي
بصره پليس ادارة داخل مسلح به شبهنظاميان ميكنند
امسال كه است در حالي اين وضعيت كرده اند. نفوذ
و آموزش براي يك ميليارد دالر از پنتاگون بيش
اختصاص داده عراق كشور وزارت تجهيز نيروهاي

نيروهاي تزريق به اشاره با تايمز نيويورك است.
نوشت: به داخل نيروهاي پليس عراق آمريكايي

 ٩ به  آمريكا ارتش  ٤٩ دژباني تيپ  سربازان 
رمادي، بغداد، در عراق شهرهاي اصلي پاسگاه
و سامرا بعقوبه، كركوك، بابل، نجف، فلوجه،
ستاني ا و محلي مقر و مركز چندين بعالوه موصل

ميشوند. معرفي
آمريكا، ارتش فرماندهان  از پيترسون  ژنرال
ميتوانند عراق پليس بر نفوذ اعمال براي گفت

ندهند. را پليس افسران تجهيزات و حقوق
از آسوشيتدپرس خبرگزاري حال همين در
٥٠٠زنداني حدود آمريكا ارتش داد گزارش دوبي
كرد آزاد نداشتند رابطه عراق شورش با كه را

٢٦دي٨٤). تايمز: (نيويورك
عراق در رژيم كالن هزينههاي

گستردة دخالتهاي چارچوب در آخوندي رژيم
تحت كالن به هزينهكردن پولهاي عراق، خود در

ادامه ميدهد. كشور اين مردم كمك به پوشش
كميتة رژيم رسمي خبرگزاري گزارش به
در است قرار گفت خوزستان در خميني امداد
در كميته اين شعبه يك ايجاد با موافقت صورت
ميساني خانوار  هزار ميسان استان مركز العماره 
خبرگزاري نوشتة اين به قرار بگيرند. پوشش تحت
به جهيزيه فقره هزار درخوزستان يك رژيم استاندار
(خبرگزاري اهداكرد عراق ميسان جوان زوجهاي

٢٥دي٨٤). رژيم
جزئياتي كشور عراق، سابق وزارت ارشد افسر

ايران رژيم عوامل توسط كشتار و شكنجه از

ساخت فاش كشور را زندانهاي اين در
سابق ارشد افسر سامرائي، منتظر سرلشكر
شكنجه از ديگري جزئيات عراق، كشور وزارت
زندانهاي در ايران  رژيم  عوامل  توسط  كشتار و

ساخت. را، فاش كشور عراق وزارت
وي با ٢٥دي روز در كه العربيه تلويزيون
منتظر سرلشكر  گفت: مقدمه در كرد، مصاحبه 
كشور وزارت در ويژه نيروهاي مسئول سامرائي
چشمان آنچه با تا شكست را سكوت خود عراق
ديده زندانهاي عراق داخل در شكنجه قتل و از خود
براي ميگويد كساني كه اينبار بهدست ولي است،
توضيح ميكنند، كار ايران رژيم وزارت اطالعات
تنها من گفت: خود افشاگري از قسمتي در وي دهد.
و زندانهايي نسور در ميدان يعني كه بودم محلي از
فرماندهي مقر هر ميكنم، صحبت بردم نام قبًال كه
نظم نيروهاي حفظ  داشت، زندان تيپ يك هر  و
زندان يك و تيپ رعد داشتند، تيپ گرگ زندان
اين در كه بازجويي براي كميتههايي و داشتند
در پناهگاه بجز ميشوند دستهبندي زندانها، زندانيان
نيروهاي يا و افراد هويت از كسي آن جا در جادريه،
ندارد،خودشان بازجو خبر يا و  ميكنند حمله كه
آنجا در سلمان احمد بهنام فردي كه ميگويند

هست.
گفت: سلمان  احمد در مورد سامرائي منتظر 
ميشناسند وي را او عراقيان ميشناسند، را همه او
است. ايران  رژيم اطالعات وزارت در سرتيپ
بدهد نشان را وي اداري حكم و بيايد كشور وزير
به وي رتبه و است كرده خودش او را مشاور كه
هستند اطالعات كساني دستگاه در حتي است داده

يا و ايران در كه آمدند عراق اشغال از بعد كه
به و شدند وارد اينجا بودند ديگري كشورهاي

دادهاند. رتبه آنها
در عراق، كشور  وزارت  سابق  ارشد  افسر
همة به  خطاب خود مصاحبة از ديگري قسمت 
آمدن وزير سركار از زمان فرزندانشان كساني كه
ويژه نيروهاي توسط يا شدهاند ربوده كنوني كشور
در را فرزندانشان  بايد كه گفت شدهاند دستگير 
عدد من افزود: وي كنند. جستجو قانوني پزشكي
را صدايم كه آنهايي به  من  دارم، مشخص رقم و
برنگشتهاند فرزندانتان اگر  كه ميگويم ميشنوند
برويد نكردهايد، پيدا خيابان در را اجسادشان و

كنيد. چك را قانوني پزشك
از آن جا در گفت: همچنين السامرايي سرلشكر
اتو، دريل، از ميشود، استفاده شكنجه وسايل همة
اعتراف كشور به وزير بهجز كسي مثلهكردن، هيچ
موجود شكنجهشدگان فيلم نيست. مسئول خودش
شكنجه شده پليس هم برخي مأموران است، حتي
هفت تنها ميگويد  كشور وزير افزود: وي  بودند.
دارم، اسامي و آمار من ولي شدهاند شكنجه نفر
بيشتر شدند كشته رمضان  ماه در  تنها كه كساني
سرهنگ و سرتيپ رتبة با خلبان ١١نفر بودند خلبان

كه بهقتل رسيدند. بودند
گفت عراق  كشور  وزارت  سابق  ارشد  افسر 
اين وارد  را  بدر شبهنظامي نيروهاي كشور  وزير 
محمد ستاد سرهنگ مثًال  است، كرده دستگاه
كشور سمت وزير مطبوعاتي كنفرانس در نعمه كه
وي است. شبه نظاميان همين از بود، نشسته او چپ
در رژيم ايران عوامل توسط كه قتلها تعدادي از به

و كرد اشاره ميشود انجام عراق كشور وزارت
دستگاه شبانه همين عمليات اين مسئول تمام افزود:
گرنه و وصل بود كشور وزير خود كه به بود ويژه
و دستور بدون نميتوانست ديگري نيروي هيچ
اداري دستور برود. شبانه مأموريت به قاضي حكم
توسط بدر شبه نظامي نيروهاي بهكارگيري براي
نميتوانست مسئولي هيچ ميشد صادر كشور وزير

او. جز خود به بگيرد را به كار آنها

انگلستان مؤثر درصورت نقش اينديپندنت:
از رژيم اين ايران رژيم هستهيي برنامة عليه

ميكند انتقامجويي عراق در انگلستاني سربازان
شمارة در انگلستان اينديپندنت چاپ  روزنامه
هشدار مقام دفاعي انگلستان يك نوشت: ٢٤دي٨٤،
نقش انگلستان  دولت كه صورتي در است داده 
ادامه را ايران برنامة هستهيي رژيم عليه خود مؤثر
سربازان انگلستاني عليه مي تواند رژيم ايران بدهد،
رژيم اين كه چرا بزند. انتقامجويي به دست عراق در
دارد. عراقي شبهنظاميان ميان در فوقالعادهيي نفوذ

فعاليتهاي كه  است متهم ايران  رژيم
ميكند. هدايت را  نظاميان شبه اين  خشونتآميز
گذشته، انگلستان، در و آمريكا اينديپندنت افزود:
براي انفجاري مواد  تأمين  به متهم  را  ايران رژيم
مقام يك كرده اند. انگلستاني سربازان كشتن
اين ايران براي  لجستيكي لحاظ «به گفت:  دفاعي
و ديگر انگلستان عليه اقدامي كه دارد امكان وجود
كنترل آنها دهد. انجام عراق  در ائتالف نيروهاي
اين و دارند شيعه شبهنظاميان روي زيادي بسيار

كنند. استفاده آن از ميخواهند كه است اهرمي

گرفت گروگان به را تن ٨ و كشته را عراقي سرباز يك رژيم عراق: و رژيم روابط در بحران

عراق توافق جبهة مطبوعاتي كنفرانس

انتخابات شدة اعالم نتايج
برباد داد را اميدها و بود قبل مثل

برگزاري با عراق توافق جبهة بهمن٨٤، اول روز
را خود مواضع بغداد، در مطبوعاتي كنفرانس يك
اين در كرد.  اعالم پارلماني انتخابات نتايج پيرامون
به عراق، توافق العاني، سخنگوي جبهة ظافر كنفرانس
اين جبهه رئيس عدنان الدليمي، دكتر طرف نيابت از
اسالمي عراق، حزب دبيركل الهاشمي طارق دكتر و
شوراي سخنگوي خضر، طه و توافق جبهة رهبران از
جبهة رهبران از از خلف العليان نيابت به ملي، گفتگوي
العاني ظافر كنفرانس ابتداي در داشتند. شركت توافق
قرائت را  جبهه اين بيانية متن توافق جبهة سخنگوي 
نهايي «نتايج است: آمده  ازجمله بيانيه  اين در كرد.
كميسارياي سوي از ٢٠ژانويه روز در كه نشده يي تأييد
اميدها و بود قبل مانند شد اعالم عراق انتخابات مستقل
توافق جبهة به كرسيهايي اينكه بهرغم داد. برباد را
رسيده به ٤٤كرسي ٣٠ كرسي از اضافه شده است و
توافق جبهة مردمي سياسي و كميت ثقل اين، اما است

در و خدا فضل به دستاورد، اين نميكند. منعكس را
آنها از گستردة حمايت و مردم تاريخي اثر ايستادگي
تصحيح بر مبني توافق عادالنة جبهة و خواستهاي قانوني
بيانيه اين ادامة در است. شده محقق انتخابات نتيجة
از انتخابات تطهير روي عراق توافق «جبهة است: آمده
داشت تأكيد بود شده آن به كه تجاوزاتي و وغش غل
موضوع اين روي تحقيق بينالمللي تيم اينكه از بعد و
عالي انتخابات كميسارياي كه داشتيم كرد انتظار تأكيد
را خود گذشتة و مواضع استفاده كند فرصت اين از
توافق جبهة نيفتاد. اتفاقي چنين اما نمايد، تصحيح
مي كند تأكيد و دارد شكايت نتايج اين به نسبت عراق
فعاليتها جبهه  و ماند خواهد باز انتخابات پروندة  كه
برگرداندن براي را خود قانوني و سياسي وكوششهاي
كار به است، داده دليل از دست بدون كه كرسيهايي
به جبهه كه ١١كرسي به خصوص گرفت. خواهد
دست از استانها، برخي سهميه در نادرست توزيع  خاطر
اين بهرغم  كرد تأكيد عراق توافق جبهة است. داده 
عراق در سياسي روند كرد كه نخواهد تالش شكايات
براي سياسي جريانهای رابطه با اين در و شود خراب
شد. خواهد گفتگو  وارد  ملي توافق  دولت  تشكيل
براي خروج آن راهي تشكيل انتظار داريم دولتي كه

پاسخ در الهاشمي طارق باشد. سياسي بحران اين از
سياسي برنامة يك اساس بر ما گفت: خبرنگاران به
انجام جريانات مختلف و طرفها با خود را گفتگوهاي
كه است اين آن  رأس در كه  برنامه يي  داد.  خواهيم
در مانعتراشي هيچگونه ميخواهيم جديد دولت از
نكند، اساسي ايجاد انتظار در قانون تغييرات مورد روند
آنها اينكه ميكند تا متفرق را بيشتر عراقيان كه قانوني
ديگري سؤال به پاسخ در الهاشمي طارق كند. متحد را
سر هيچكس ما بر گفت: عراق مورد آينده دولت در
و مقامات نداريم اال سرخ خط و جرياني وتو و هيچ
مردم ريختن خون در كه فعلي دولت شخصيتهايي از
سرخ داريم خط افراد بر سر اين ما دست داشتهاند، ما
آشكار نقض در كه كه كساني داد نخواهيم اجازه و
سر بر آينده دولت  در داشتهاند دست  بشر حقوق
اعالم بعدا را اشخاص اين اسامي ما . بمانند باقي كار

بهمن٨٤). اول العربيه (تلويزيون كرد خواهيم

موضع جنبش مرام
زودي به صدور بيانيهيي اعالم كرد با جنبش مرام
از متشكل جبهه يي عنوان به را خود سياسي برنامة
بيانية در كرد. خواهد اعالم سياسي جريان و ١٥٦حزب

يك به تبديل تأكيد شده كه از اين پس مرام جنبش
سياسي روند مشاركت در منظور سياسي به ملي جبهة
گفت: ٢بهمن در روز الحره تلويزيون شد. عراق خواهد
به معترض سياسي جريانات از متشكل كه مرام «جنبش
را اعالم اين تصميم شنبه روز نتايج انتخابات ميباشد
مخالفتها بهرغم اعالم كرد اين جبهه سخنگوي كرد.
دارد سر نتايج نهايي انتخابات اخير بر مالحظاتي كه و
روند در مشاركت داشت به منظور خواهد آمادگي اما

گسترده شود. جبهة يك به تبديل سياسي عراق

سخت مذاكرات
نوشت: آمريكا در  ريدر نايت  خبرگزاري
با جديد دولت تشكيل براي عراقي سياستمداران
پشت معامالت هستند. روبهرو سختي مذاكرات
براي تضمين كليد انتخاباتي، محاسبات نه و پرده
روشن رهبران سني خواهد بود. حمايت سنيها كسب
وزارتخانههاي در كليدي  پستهاي دنبال  ساختهاندكه
صالح هستند.  اقتصاد و نفت خارجه، كشور، دفاع، 
آراي گفت: عراق ملي گفتگوي جبهة رئيس مطلق
برگزاري خواستار وي كرد. لوث را نتايج تقلبي

شد. آينده سال دو عرض در جديد انتخابات



٧ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٤بهمن ٧٨٣ ـ شمارة
اقتصادی

مي كند خارج اروپايي بانكهاي از را ايران ارزي موجودي رژيم چرا

اقتصادي كوتاه اخبار

ساختاراولينبودجهبندی
دولتپاسداران؟

اليحه ٢٥دی٨٤، روز احمدینژاد پاسدار
هفتم  مجلس  به را خود دولت  سال١٣٨٥  بودجة
و دولت علنی و خرجهای  دخل  به تا  داد تحويل
«قانون»ی صورت آينده، سال در دولتی شرکتهای
که است آن مستلزم بودجه اين بررسی بخشد.
شکل اليحه اين به کلی را که مشخصات و ساختار
مرور مشخصات از پيش اما بگذرانيم. از نظر داده
محدودة شکلگيری، فضای بودجة٨٥، اليحه کلی
يادآور را  دولت بودجه اقتصادی  نقش عملياتی و

میشويم:
سال١٣٨٥ بودجهبندی ويژه سياسی فضای الف-

واليت فقيه  رژيم از دولتی بودجه، اين مجری
دولت «اولين را آن رژيم اين «رهبر» که است
دولت «اولين اين است. کرده اعالم اسالمی»
و خاتمی دولت  سياسی مديريت هم اسالمی»، 
مديريت هم و میکند تلقی اشتباه را رفسنجانی
خود احمدینژاد دولت را. دولت دو اين اقتصادی
داخلی عرصه در جديد سياستی پيشبرد مأمور را
مثل ديگر دولت اين رئيس میداند. بينالمللی و
آزادسازی و سياسی آزادسازی مدعی خاتمی دولت
خارج متعارف مديريت جاده از نيست. اقتصادی
در را شعارهايی  گمکردن،.  ايز  برای و  شده،
حوزه در که میدهد سر اقتصادی و سياسی عرصة
او نمیگنجد.  متعارف  دولتهای مأموريت  و کار 
خدمت مهرورزی،  «عدالتگستری، تحقق مّدعی 
تصويب و تنظيم است. همهجانبه» تعالی و رسانی
اين به  توسل با نيز  را  خود  دولت  بودجة اولين 
مورد اين او در پيش میبرد. کّلیگوييهای انحرافی
«در می گويد به مجلسنشينان رژيم مجلس تريبون از
برای محورهايی می شود به تقديم شما که بودجه يی
(عدالتگستری، دولت ٤گانه اهداف به رسيدن
تأکيد همهجانبه) تعالی و خدمترسانی مهرورزی،

٢٥ دی ٨٤) موج (خبرگزاری است». شده
بودجة تدوين با برخورد نوع اين و فضا اين
بيش بودجهبندی اين که میدهد نشان سال١٣٨٥،
اقتصادی از منطق تهی سابق بودجه بندی دولتهای از
برخوردهای دارد.  سياسی و سوی سمت و است
داخلی عرصه در دولت  اين جنگگونه  سياسی
شود، عملی بخواهد که ميزانی هر به خارجی، و
جوابگوی بايد بودجه که میطلبد مالی پشتوانه

باشد. آن پيشبينی قابل بخش
بودجه: عملياتی محدوده ب-

عمومی بودجه کشور، که شامل کل بودجه در
منابع همه  است، دولتی شرکتهای بودجه و  دولت
نمی شود. آورده حکومت  هزينهيی  و درآمدی
هزينههايی برای بودجهبندی  اين در  مثال بهعنوان
نظيرهزينة قابلتوجهدستگاههایموازی دستگاههای
خامنهای مستقيم نظر زير رهبری» در«نهاد که دولت
نمیشود. و نشده پيش بينی رديفی مشغولند فعاليت به
و سری  هزينههای ساير برای دولت بودجة در 
تکنولوژی خريد هزينه تأمين نظير رژيم غيرعلنی
و بمب اتمی جمعی مثل سالحهای کشتار و لوازم
و اروپا در مربوطهيی که پرسنلی شبکه  هزينههای
و وجود آوردهاند به سابق بلوک شرق کشورهای
«صدور انقالب» به مربوط سری همچنين هزينه های
نيز لبنان و  مثل عراق از مرزهای کشور خارج در

از بخشی برای روی اين از نمیشود. ديده نشانی
عمومی بودجه از خارج در رژيم هزينههای نوع اين
ديگر اين بخش و مالی میشود اعتبار دولت تأمين
علنی هزينههای از برخی پوشش زير هزينهها نوع
مسلم قدر میشود. پنهان دولتی شرکتهای و دولت
هرچه فعاليتهای کنونی، شرايط که، مثل است آن
مخفی کاری شود گستردهتر رژيم نظامی سياسی -
و می شود بيشتر رژيم رهبری و دولت مالی عمليات
درآمدهای و هزينه ها کيفی و کمی شفافيت عدم

میشود. بيشتر عمومی،
نقش اقتصادی بودجه: ج-

است تعيينکنندهيی مالی اهرم دولت بودجة
زندگی فضای يعنی  کشور اقتصاد هرحال  به که
به شدت ايرانی را خانوارهای و مادی جامعه ايران
و دخل ميزان هرچه قرار میدهد.  خود تأثير تحت
باشد، بيشتر اقتصاد کشور در  دولت مالی تصرف
منابع هرچه و شد خواهد بيشتر تأثيرگذاری اين
بودجه بندی در دولت که هزينه هايی موارد و درآمد
با کمتری انطباق  میکند، پيشبينی ساالنهاش 
بودجة منفی  اثر باشد، داشته اقتصادی موازين 
اين به  شد.  خواهد بيشتر کشور اقتصاد بر  دولت 
کالن اقتصاد مالی مديريت نماد دولت بودجة اعتبار
بودجهبندی کيف و کم و میشود تلقی دولت
در را مالی مهم  ابزار اين دولت میدهد که نشان
کار به کشور کالن اقتصاد منطقی تنظيم جهت 
بايد را هم اين  آن. خالف در جهت يا و میبرد
ضمن در رژيم واليت فقيه دولت در که کرد اضافه
بانکی سيستم کردن مکلف طريق از بودجهبندی،
اقتصادی بخش يا آن به اين واگذاری وام به کشور
کشور، مديريت پولی در سياست آن اين يا تعيين و
که، ارگانی اعتبار» يعنی و «شورای پول از عمل در
کشور اقتصاد و مسئوليت تنظيم مديريت تئوری، در
خلعيد میکند زيادی ميزان به دارد، را اهرم پولی با
خدمت به نيز را  کشور اقتصاد تنظيم پولی  ابزار و
توضيحات اين میگيرد. با سياستهای خود پيشبرد
احمدینژاد ويژگيهای اولين بودجة دولت از برخی

میگذرانيم: نظر از را
ايران: ملی درآمد بيشتری از برداشتدرصد -١

بودجة٨٥  اليحة تنظيم در احمدی نژاد دولت 
پيشبينی عجالتًا دولت عمومی هزينههای برای
ميليارد ٦٣هزار به نزديک آينده سال در که کرده

ميليون   ٦٠٠ و ١٧٢ميليارد روزی يعنی  تومان 
درآمدهايی ساير و ماليات نفت، درآمد از تومان
هزينه و برداشت دارند، دولتی دستگاههای که
ازای به  میخواهد  او  دولت حساب  اين با  کند. 

٢٤٦٦ تومان  روزی ايرانی ٧٠ميليون از نفر يک هر
در اين نمايد. سوای را هزينه  آنها ملی  درآمد از
انتفاعی مؤسسات و شرکتها به بودجة٨٥، اليحة 
درآمد ناشی از محل که شده اجازه داده دولتی نيز
گذاشته آنها اختيار در که عمومی عظيم سرماية از
از گرفتن  وام (مثال اعتبار تأمين منابع ساير و شده

هزار   ١٣٨ به نزديک درسال١٣٨٥رقمی بانکها)
اين  با کنند.  هزينه تومان ميليون   ٥٧٣ و ميليارد
که میکنند برآورد داخلی کارشناسی منابع حساب
سال در شرکتهای دولتی و هزينههای دولت جمع
در ايران ملی  توليد ارزش  ٨٦درصد بر بالغ آينده
آن خود، بدون خودی به دولت سال برسد. همين
طريق از انتفاعی داشته باشد، میخواهد فعاليت که
٢٧درصد از بيش آينده سال در عمومی، بودجه

کند. هزينه و برداشت  را ايران ملی  توليد ارزش
درصد و نرخ که میشود مالحظه ترتيب اين  به
از بيش آينده سال درآمد ملی در از دولت برداشت

است. کرده رشد قبل سالهای
ناشی درآمد به بودجه وابستگی شديد افزايش -٢

خام نفت صادرات از
صادرات از ناشی ارز برداشت ميزان پيشبينی

پيش بينی  به بودجة سال۸۵ نسبت اليحة در خام نفت
٣٦ ميليارد  رقم ٥/ به و شده سال٨٤ حدود ٢/٥ برابر
نقل  ٨٤ به ٢٥دی (روزنامة شرق است. دالر رسيده

برنامهريزی) و مديريت سازمان سرپرست
بودجة اولين تنظيم در  احمدینژاد دولت
از بشکه  هر صادرات ازای به میخواهد خود 
اعالم نفت ملی شرکت طرف  از که خامی نفت

آن  ريالی معادل و کند برداشت دالر ٤٠ میشود،
به  میشود تومان هزار  ٣٦ حدود بشکهيی  که  را
اين ترتيب اگر به نمايد. واريز حساب بودجة دولت
روزی را در سال آينده صادرات نفت خام ميانگين
می خواهد بگيريم، دولت در نظر بشکه ٢/٥ميليون

 ٩٠ معادل دالر،  ١٠٠ميليون روزانه محل، اين از
بودجة تأمين به و کند برداشت  تومان، ميليارد

واريز  پيشبينی دهد. ٨٥ اختصاص سال در عمومی
به  صادراتی خام نفت درآمد از دالر ٤٠ بشکهيی
وجود با است و بی سابقه امری بودجه دولت حساب
باال است، نسبی طور بازار نفت به در قيمتها که آن
عنوان به  نفت صادراتی درآمد از عمل چيزی در
صندوق به که نمیگذارد باقی نفت درآمد مازاد
اولين مستقيم اما وابستگی شود.  ريخته ارزی ذخيره
مستقيم درآمد به احمدینژاد پاسدار دولت بودجه
در دولت  اين نمی شود. ختم جا همين به نفت 
مانده ته که کرده پيشبينی ،٨٥ سال بودجهبندی

ارزی  ذخيره صندوق سال٨٤ در نفت درآمد مازاد
دولت اجازه به اين بودجهبندی در کند. نيز هزينه را
عمليات اجرای در «تسريع بهانه به که شده داده
که دالر ١٣ميليارد  حدود تمام»، نيمه طرحهای
موجودی از نيز می شود تومان ميليارد ١٢هزار معادل
اين حساب با نمايد. برداشت ارزی صندوق ذخيره

ميليارد  ٦٣ هزار بودجه ٧١درصد از بيش است قرار
از درآمد مستقيم طور به احمدینژاد تومانی دولت
خام تأمين نفت به صادرات مربوط و ذخيره جاری

شود.
به عمرانی طرحهای پيمانکاری واگذاری -٣

«بسيجی»ها:
همه بودجة٨٥، اليحة تبصرة۹ «ط»  دربند 
طرحهای پيمانکار  عنوان به «بسيجی» تشکلهای 
بند دراين دولت بهرسميت شناخته شدهاند.  عمرانی

مقاومت نيروی سازندگی، بسيج «سازمان آمدهاست
طرحهای مجری عنوان به تابعه ردههای و بسيج
عمرانی) (طرحهای سرمايهيی داراييهای تمّلک
میشود مالحظه که چنان  میشوند».  محسوب
در قانون بسيج پيمانکاری تشکيالت کردن قانونی
کردن محدود شرط و بدون و قيد بدون ،٨٥ بودجه
واگذار آنها به میتوان که عمرانی کار نوع و مبلغ
گذشته در که آن حال است. گرفته انجام کرد،
را برحسب دولتی کارهای پيمانکاران سازمان برنامه
بندی رده آنها اجرايی توانمندی و سرمايه سوابق،
از دولت عمرانی  طرح هر مناقصة در و  میکرد
داشتند را الزم صالحيت  و  رده که پيمانکارانی
اجرای واگذاری می آورد. به هرحال عمل به دعوت
میتواند گويای بسيج تشکيالت به عمرانی طرحهای
دولت نظر مورد عمرانی طرحهای که باشد امر اين
بايد و کرده پيدا نظامی و  امنيتی بار احمدی نژاد
آيد. اجرا در به رژيم  انتظامی نيروهای  کنترل  زير
نيز را بسيجيها سبيل میتواند اقدام اين حال درعين
طرح دريافت از تشکيالت بسيج پس و چرب کند
با اجرا آن را امنيتی، نظارت ضمن عمرانی از دولت،
نمايند. دوم واگذار دست به پيمانکاران پايينتر قيمتی
واگذاری از پس احمدینژاد دولت حاتم بخشی اين
وزارت، معاونت وزارت، کرسيهای از بسياری
به دولتی، بانکهای  رياست  و  سفارت استانداری، 
تحت بسيجی تشکلهای و میگيرد انجام پاسداران
حاکميت شريک مثابه به نيز را پاسداران سپاه امر
میکند شريک امنيتی رژيم اوضاع  کنترل در هم
دولتی، و مزايای حقوق بر عالوه را، بسيجی هم و
سهيم دولت بودجه يغمای  خان  از برداشت در

مینمايد.
بودجة اليحة که از کليات چنان اوصاف اين

رعايت  بدون بودجهبندی اين برمیآيد، سال٨٥ 
مالحظات عزيمت  نقطه از و اقتصادی مالحظات 
است. گرفته  شکل پاسداران  دولت  ويژه سياسی 
اين اجتماعی و اقتصادی عوارض به رسيدگی
رسيدگی و از انتشار جزئيات به بعد را بودجهبندی
در اما می کنيم.  موکول مجلس در تصويب آن و
اعضای و يادآور شد که احمدینژاد بايد جا همين
درمورد رژيم  مجلسنشينان  توجيه برای  او  دولت
با کميسيون بار چند از اين پيش بودجة٨٥، ساختار
و نشست مجلس اعضای و رئيسه هيأت بودجه،
بودجه رسيدگی  روی اين  از  داشتهاند.  برخاست 
پاسداران نفوذ در مجلس تحت احمدینژاد دولت
به تغييری بودجهبندی اين ساختار در نمی تواند
و پيش بيش –امنيتی، سياسی منطق و وجود آورد

سال٨٥ حاکم  بودجة نهايی برشکلگيری هميشه از
شد. خواهد

از  نقل  به  ٣٠دي٨٤  روز فارس خبرگزاري
عالي شوراي داد گزارش شرقاالوسط روزنامة
كرسيهاي تمام پاسداران كه (شورايي رژيم امنيت
براي بانك دستوري صدور با كردهاند) آنرا تصاحب
خواسته از آنها دولتي، بانكهاي و وزارت نفت مركزي،
از بانكهاي اروپايي را خود كلية حسابهاي ارزي است
شانگهاي، سنگاپور، به جمله از آسيايي بانكهاي به

دهند. انتقال ومالزي هنگكنگ
به پاسخ در مركزي بانك رئيس شيباني، امروز
ارزي حسابهاي انتقال آيا كه خبرنگاران سؤال اين
صالح جا هر «ما گفت: نه يا دارد واقعيت ايران
اين در ميكنيم. منتقل را ارزي ذخاير بدانيم
انجام حال در و كرده شروع را انتقال ما هم زمينه

هستيم».
درصد صد  آيا كه سؤال اين به پاسخ از  وي
و گفت: رفت طفره خواهيد كرد، منتقل ذخاير را
منتقل باشد صالح جا هر و جا همه را به «ذخايري

ميكنيم».
گوياي ايران ارزي سپردههاي انتقال و نقل اين

آناستكه:
خواست بهرغم  امنيت شورايعالي و رژيم  ١ـ
كار به مي خواهند قيمت  هر  به جهاني جامعة

اتمي پايگاههاي و ساير در نطنز اورانيوم غنيسازي
تحريم با مقابله  براي  را خود و  دهند ادامه  خود

اروپاييها آماده ميكنند.
به مصمم آمريكا  تبع به نيز اروپا ظاهرًا  ٢ـ
است. رژيم خطرناك  اقدام اين ادامة از  جلوگيري
گزارش بي.بي.سي  اينترنتي پايگاه مورد اين  در
كه كردهاند «كشورهاي اروپايي تهديد كه ميدهد
نكند اعمال ايران تحريمي عليه امنيت شوراي اگر
از و كشور خواهند زد اين به تحريم خود دست آنها
بپيوندند (بي. به آنها خواهند خواست ديگر كشورها

.(٢٠٠٦ ٢٠ژانويه بي.سي،
خبرگزاري ايران ارزي سپردههاي ميزان درمورد

تا پايان  ٢٠٠١ گزارش مي دهد ٢٠ژانويه روز رويتر
اين  حجم كه ميشود پيش بيني سال١٣٨٤ ايراني
١٦ميليارد كه برسد دالر ٤٠ميليارد  به سپردهها
مي رسد دولت  بودجه كسري مصرف به آن  دالر
تعداد در مركزي بانك توسط آن باقيماندة و
واريز خارجي بانكهاي حسابهاي از نامشخصي
ميكند اضافه خبرگزاري اين شد. خواهد و شده
مالي و قدرتمند تجاري بازوي نيكو كه شركت مقر
سوئيس است كشور ايران است در نفت شركت ملي

اين كشور دارد. در چند حساب بانكي و

در زمستان سرمای گاز در مدت طوالنی قطعی
مختلف  شهرهای

که حالی در بانه و سقز شهرهای در
صفر  زير جه ٢٤ در ٢٠تا دمای هوا بين

شد قطع متوالی گاز ٣روز مدت به بود
بزرگترين روسيه از پس ايران که حالی در
بيش در سرمای دارد، اختيار در را گازي جهان ذخاير
گاز قطعی  با مختلف  صفر شهرهای زير ٢٠درجه  از

گرديدند. روبهرو
و نفت اطالع رسانی  شبکه  گزارش به بنا
در بانه و سقز شهرهای در انرژی(شانا)،٢٨دی٨٤،
به بود صفر زير ٢٠ تا ٢٤درجه هوا بين دمای حالی که

داشت. گاز وجود قطعی روز متوالی سه مدت
شرکت گاز استان عامل مدير به اين گزارش بنا
سرمای ادامه صورت در گفت همچنين کردستان

گسترش استان اين ديگر مناطق به گاز قطعی کنونی
خواهد يافت.

،٨٤ بهمن اول در منبع همين گزارش به
در کرد: اعالم  سمنان  استان گاز شركت  مديرعامل
سمنان به شهر و شهميرزاد مهديشهر، روز سهشنبه
روز ٨صبح تا ٢٠سهشنبه ساعت از ١٢ساعت مدت

شدند. روبرو گاز فشار و قطع افت با چهارشنبه
در  مشترك ٦ هزار چهارشنبه روز در افزود وي

مواجه شدند. گاز قطع با شده شهر ياد سه
مديرعامل (٨٤ اقتصاد(٢بهمن دنيای گزارش به
در گذشته روز چند گفت: ايران گاز ملي شركت
جمله از مناطق برخي گاز  هوا  برودت افزايش پي
قطع حتي و فشار شديد كاهش دچار غربي آذربايجان

شدهاند. گاز

بودجه
سال اول ٩ماه در دولت جاری هزينههای

است يافته افزايش ٢٦درصد
٩ماه اول سال٨٤  دولت در هزينه رژيم رسمی گزارش بنا به
افزايش ٢٦درصد گذشته سال در مشابه زمان مدت با مقايسه در

است. يافته
٢٠٦هزار به امسال اول ٩ماهه در هزينهيی(جاری) اعتبارات
سال مشابه مدت در ميزان است.اين رسيده ريال ١٧٠ميليارد و
٢٦درصد که است بوده  ريال  ٩١٦ميليارد  و ١٦٣هزار گذشته

میدهد. نشان افزايش
بوده قرار گزارش  همين  اساس بر که  است درحالی  اين
به طرحهای ريال ٧٣٤ميليارد  و ٨٤هزار سال اول ٩ماه است در
١٩٧ميليارد و ٥١هزار تنها که شود داده اختصاص اعتبار عمرانی
شامل را ٦٠درصد که است شده  داده اختصاص آن به  ريال

اولبهمن٨٤) مهر، رژيم، میشود.(خبرگزاری
٧٦٥٠ميليارد به جاری سال در بودجه کسری

رسيد تومان
داوود ٣٠دی٨٤) رژيم(ايلنا، رسمی  گزارش  به بنا
کرد: اعالم رژيم دارايي و  اقتصادي امور  وزير دانش جعفري،
حدود كرده، ارائه متمم عنوان به دولت كه بودجهيي كسري
در تومان ميليارد ٦هزار حدود و منابع در تومان ميليارد ٢هزار
و ٧هزار بودجه كسري  مجموع در كه  است  هزينهها افزايش 
آن تأمين مي زند كه براي رقم دولت توماني را براي ٦٥٠ميليارد
هزينه ها برخي كاهش و جابهجايي ها محل از تومان ميليارد ٣هزار

طريق  نيز از ٦٠٠ ميليارد تومان و ٤هزار حدود و گرفته صورت
در مجلس در چه آن لذا مي شود، تأمين نفتي درآمدهاي افزايش

است. تومان ٦٨٠ميليارد و ٤هزار است، بحث حال
-ارزی پولی

سال در آمريکا در برابر دالر ريال نرخ برابری
بود ريال ٢٠٠٥ برابر ٩٠٤٠

برابری نرخ کرد، اعالم اکونوميست اقتصادی اطالعات واحد
متوسط به  ٢٠٠٥ به طور در سال آمريکا دالر در برابر ايران ريال

ريال رسيد. و ٤٠ ٩ هزار
پول واحد قویترين  سنگاپور دالر گزارش اين بنابه

بوده  سال٢٠٠٥  در جهان سطح در توسعه حال در کشورهای
دالر  ١/٦٥ ميانگين با طور به آمريکا دالر هر سال اين در و است
بهمن٨٤) اول (خبرگزاری رژيم،مهر، شده است. مبادله سنگاپور

انرژی
میشود وارد ايران ليتر بنزين ميليون ٢٦ روزانه
عامل مدير رژيم(مهر.٣٠دی٨٤) خبرگزاری گزارش به
٢٦ميليون روزانه حاضر درحال گفت نفتی فراوردههای پخش
را اين بيش از واردات توان که میشود کشور بنزين وارد ليتر

نداريم. هم
دی در بنزين گفت: مصرف افزايش روند به اشاره  با وی
٩درصد قبل سال مشابه به مدت بنزين نسبت مصرف رشد ماه

مصرف  بنزين ليتر ٦٦ ميليون ميانگين روزانه طور که به بوده
است. شده

ميزان جاری سال ٩ماه در که است درحالی اين گفت: وی
درصد  قبل١٠/٥  سال مشابه مدت به نسبت بنزين مصرف
٦٧ميليون ميانگين روزانه به طور ترتيب داشته که بدين افزايش

شده است. ليتر مصرف

اعتبار مصرف، در افزايشی روند ادامه صورت در افزود: وی
با آينده سال و نيست کافی بنزين واردات برای دالر ٤ميليارد
پخش مديرعامل میشويم مواجه بودجه کسری دالر ٢ميليارد
آينده سال در میدهد که نشان پيشبينیها نفتی : فراوردههای
پيش از بيش رشد شاهد امروز که باشد ثابت بنزين قيمت اگر

دالر  ميليارد ٦ به حداقل هستيم،  بازارها در بنزين  قيمت
. داريم اعتبارنياز

سال٢٠٠٥، در ايران سنگين نفت متوسط قيمت
گرديد ٤٧/٩٩دالر اعالم

قيمت متوسط نفت(اوپك) صادركننده كشورهاي سازمان
بشكه هر در را ٤٧/٩٩دالر در سال٢٠٠٥  ايران نفت سنگين

سال٢٠٠٥  در اوپك  ارزان نفت دومين را نفت اين و اعالم، 
نمود. معرفي

سازمان از نقل به رژيم(فارس)  خبرگزاري  گزارش به
سال ايران در سنگين نفت ، نفت(اوپك) كشورهاي صادركننده

دالر در برابر هر بشكه  قيمت ٤٧/٩٩ به متوسط طور ٢٠٠٥ به
سال قبل ٤٥درصد افزايش نسبت به با رقم اين كه شد معامله

بوده است. آن مواجه از
ايران ٣٣/٠٦  سنگين  نفت قيمت متوسط  سال٢٠٠٤  در

بود. شده اعالم بشكه هر دالر در
خارجی بازرگانی

كرد متوقف را ايران از فوالد واردات پاكستان
شدن متوقف  از  (٨٤ بهمن ركوردر،(اول بيزنس روزنامه
درج با روزنامه اين داد. خبر پاكستان توسط ايران واردات فوالد
بازارهاي در محصول اين نرخ كاهش دنبال به نوشت: مطلب اين
ايران از فوالد ايران واردات توسط كاهش آن عدم و بينالمللي

شد. متوقف
بازارهاي در فوالد  قيمت  است:  آمده  گزارش اين در

است. يافته كاهش تن هر در ۳۰دالر بينالمللي
ايران فوالد كه كرد اضافه همچنين ركورد بيزنس روزنامه
پاكستان فروخته ميشود كه ۴۰۰دالر تن هر قيمت به اكنون هم
فوالد هرتن قيمت با اوكراين كشور از را محصول اين دارد قصد
از وارداتي محصوالت جايگزين و خريداري ۳۷۰دالر ۳۶۰تا

ايران كند.
كرد  ژانويه۲۰۰۵ آغاز از را ايران از فوالد واردات پاكستان
كانادا، اروپا، بازارهاي طريق از را خود نيازهاي اين از قبل كه

است. ميكرده تأمين آفريقا جنوب و اوكراين روسيه،

مسکن
تومان  ١/٤ ميليون تهران در مسكن مربع هرمتر

پيشفروش ميشود
آگهي جديدترين در مسكن  سرمايهگذاري  شركت
قيمت كرد: اعالم تهران غرب در مسكوني واحدهاي پيشفروش

است. تومان ١/٤ميليون ١٥ساله وام با مسكن مترمربع هر
مسكن، بانك به وابسته مسكن سرمايه گذاري شركت
سال بعد دو تحويل با نقدي نرخ به ٧٠ و ٩٠متري را آپارتمانهاي
نرخ و به مترمربع هر و براي و ٢٨٥تومان ٧١٤ هزار مترمربع هر
و ٤٢٥هزار و ميليون يك مترمربع هر ١٥ساله وام با پيشفروش 

ميكند عرضه ٣٥٦تومان
آورده احتساب با مجموع در  است، حاكي گزارش اين
١٥سال، طول در ٢٠درصدي وام سود و اصل مسكن، خريدار
و ٧٧٤هزار و ٩٩ميليون مسكن مربع ٧٠متر شده تمام هزينه
٣٦٥تومان و ٤٢٥هزار و ميليون يك مترمربع هر يعني ٩٨٠تومان

صاحب ٢سال از بعد مسكن متقاضي ترتيب بدين و بود خواهد
شد، خواهد تمام ١٥سال از پس آن قسط كه شد خواهد مسكني
ساختمان گذشته از عمر مفيد قسط آن، نيمي پايان پس از ولي

٣٠دی٨٤). فارس رژيم، (خبرگزاری است.

ايمنی
نشت  از حوادثي ناشی ۹۵ درصد لرستان در

مختلف ارگانهای ميان ناهماهنگي به مربوط گاز
است رژيم

شرکت  عامل مدير انرژی، و نفت رسانی گزارش شبکه اطالع به
عمليات  در که حوادثي ۹۵ درصد بيش از گفت: لرستان گاز استان
و سازمانها ميان ناهماهنگي به مربوط ميافتد اتفاق گازرساني

است. دولتي دستگاههاي
امسال فصل پاييز پايان تا فروردين زماني در فاصله افزود: وی

دليل  داده است که روي در ٩ شهرستان اين استان حادثه ٤٨ مورد
عمراني پروژههاي اجراي در سازمانها نبودن هماهنگ آنها عمده

است.
حادثه آمار بيشترين ٧مورد، با خرمآباد ماه آذر در گفت: وي

داده است. اختصاص به خود را
و کرد  اعالم گاز نشت را حوادث  اين عمده دليل وی
ناشي ميافتد، اتفاق گاز نشت بهواسطه که حوادثي بيشتر افزود:
عمليات است که سازمانهايي و دستگاهها بيدقتي پيمانکاران از

ميشود. واگذار آنها به طرح اجرايي
از لرستان استان فاضالب و آب شرکت کرد: وي تصريح
به را خساراتي کنون تا آن پيمانکاران که است شرکتهايي جمله
شيرهاي را  تهديدات از يکی وی کرده اند. شرکت تحميل اين

٢٥دی٨٤) شمرد.(شانا، اين استان بر در پيادهرو

میيابد صعودی سير نفتی درآمدهای از برداشت
مهر(٣٠دی٨٤) رژيم خبرگزاری گزارش به
از رژيم مجلس بودجه و  برنامه  کميسيون رئيس
درآمدهای از احمدینژاد دولت برداشت افزايش
دولت برداشت ميزان و گفت: کرد نگرانی ابراز نفتی
دالر ١٩/٥ميليارد ،٨٣ سال در نفتی درآمدهای از
٣٥ميليارد به قرار شده جاری سال پايان که تا بوده

برسد. دالر
مصوبه اين که با اشاره به گزارش افزود: وی اين
آينده سال در نفتی درآمدهای از برداشت برای دولت

اين  به دولت اگر داد: ادامه است، دالر ميليارد ٣٦/٥
دولت برداشت حجم و دهد ادامه خود عملکرد گونه
نگرانی کند، طی را صعودی سير نفتی درآمدهای از
خواهد افزايش اقتصاد آينده سرنوشت خصوص در ها

يافت.
تورم نرخ افزايش در که آنچه کرد: تأکيد وی
بانک که است  نقدينگی رشد  میکند، ايفا  نقش
به سال پايان تا آن رشد که کرده اعالم نيز مرکزی

رسيد. خواهد ٣٠درصد بيش از بهمن٨٤ اول تهران، در جاری سال زمستانی برف اولين از رويتر خبرگزاری توسط شده مخابره تصوير

حمزه حاج يزدان

ايران گاز خريد از پاکستان امنيت شوراي تحريم اعمال صورت در
شد خواهد منصرف

صورت در كرد: اعالم پاكستان نخست وزير
ايران، رژيم عليه تجاري تحريم گونه هر اعمال
پروژه خصوص در مذاكرات ادامه از پاكستان دولت

منصرف  ايران از گاز انتقال دالري ميليارد ٧/٤
شد. خواهد

بهگزارشخبرگزاريرژيم(فارس،اولبهمن٨٤)
شوراي گفت: اگر پاکستان عزيز، نخست وزير شوكت
وضع تجاري تحريمهاي متحد مل سازمان امنيت
از قطر را خود نياز مورد طبيعي گاز كند، پاكستان

كرد. خواهد تأمين تركمنستان يا
معاون که میگيرد صورت  زمانی  اظهارات اين

خصوص  در ٢٤ ژانويه ٢٣و روزهاي طي رژيم نفت وزير
خواهد کرد. ديدار اسالمآباد مقامهاي با گاز پروژة

اساس بر آباد اسالم كرد: تأكيد شوكت عزيز
تصميم اين خصوص در خود و اقتصادي ملي منافع
بر حاكم تغيير شرايط با ولي كرد  خواهد گيري
نيز پاكستان سياستهاي بين المللي، سياستهاي

تغيير خواهد كرد.
طبيعي گاز جايگزيني براي پاكستان گفت: وي
خط دارد. روي خود پيش چندين گزينه ، ايران
مهمترين تركمنستان  و قطر گاز انتقال لولههاي 

. شمار ميرود روي ما به گزينههاي پيش

شد متوقف ايران رژيم با سوئيسي معروف بانك دو گستردة همكاري
گزارشي  در UBS AG ـ ـ سوئيس بانكي غول
به را با ايران تجاري امور كلية كه انجام كرد اعالم
احساس خطر همچنين اقتصادي و مالحظات دليل

است. كرده متوقف ايران، رژيم سياسي موقعيت
ـ استينر  سرگ آسوشيتدپرس، گزارش به 
ديگر يو.بي.اس گفت: ـ يو.بي.اس شركت سخنگوي
هم ايران دولتي  مؤسسات يا شركتها اشخاص،  با

كرد. نخواهد همكاري مركزي بانك چون
هفتهنامة در كه گزارشي تأييد با استينر
گفت: بود، شده چاپ سايتونگ زونتاگ سوئيسي
لغو ايراني با مشتريان تجاري بازرگاني و امور تمامي
مي برند بهسر تبعيد ايرانياني كه در اما شد، خواهد
يو.بی.اس سخنگوی هستند. مستثني امر اين از
تحوالت با ارتباطی بانک اين تصميم که میگويد
توأمان دخالت دربارة اسرائيل اتهام از جمله اخير
سفر تلآويو مقارن با بمبگذاری و سوريه در ايران
استاينر آقای ندارد. دمشق به احمدینژاد محمود
سراسر در ما مالی واحدهای کلية تصميم اين گفت:
دليل که گفته است وی شامل میشود». را جهان
اقتصادی ريسک باالرفتن تصميم اين اتخاذ اصلی
و امنيتی مسايل درباره ابهام  و ايران با تجارت

است. بوده نظارتی
اين که اتخاذ کرد تأکيد بانك يو.بي.اس سخنگو

است. نبوده آمريکا فشار تحت تصميم
براي اعتمادي  مورد محل  عنوان به سوئيس 
و ميآيد بهحساب مشتريان داراييهاي از حفاظت
خارجكردن درجريان اعالم بانك مركزي ايران رئيس
سويسي بانكهاي اروپايي، بانكهاي از ايران سپردههاي
به همين بود. كرده مستثني تصميم اين از شمول را
كه بودند  بانكهايي ازجمله  سوئيسي  بانكهاي علت 
ميكردند. تالش ايران ارزي سپرده هاي جذب براي
بهشمار بزرگ جهان بانك يو.بي.اس ششمين بانك
اعالم بانك اين كارشناسان و مديران و ميرود
ايراني مشتريان داراييهاي دادن دست از كه كردهاند

قطع دنبال به بود. نخواهد بانك اين براي ضربه يي
ايران، رژيم  با  سوئيس يو.بي.اس  بانك  همكاري 
دارد قصد كه كرد اعالم نيز بانك «كرديت سوئيس»

كند. قطع ايران را با رژيم خود مالي مناسبات
مركزي بانك گزارش اساس  بر اكسسنيوز
و كرديت بانكهاي يو.بي.اس كرده كه اعالم سوئيس،
داراييهاي از دالر ١/٩ميليارد حدود در  سوئيس 
سوئيس دولت دارند. اختيار در را ايراني مشتريان
هستهيي بحران در رابطه با خود را بيطرفی تاکنون
يو.بي. بزرگ بانک اقدام ولی بود، کرده حفظ ايران
ايران در مالی نهادهای با رابطه قطع بر اس، مبني
بينالمللي انزواي  افزايش از حاكي فعلي،  شرايط
به اين مربوط تحوالت گرفتن و سرعت ايران رژيم

است. بحران



شما�� ٧٨٣ ـ سه شنبه ٤بهمن  ١٣٨٤صفحة ٨
�جتماعي

�خبا� كوتا� �جتماعي

خيابا� خو�بي، خشونت خانگي، فقر، فحشا،  � خو�سو��  
�مغا� نظا� �خوند� بر�� �نا� �ير�� �

تحقير 	 سركو� �	�مر� 	 سيستماتيك، محر	ميت �� شغل 
	 موقعيت �جتماعي، فقر طاقت فرسا،، خشونت  خانگي، قاچا� 	 
بر.گي جنسي، �عتيا.، فحشا، خيابا- خو�بي 	تن فر	شي 	 نهايت) 
خو.كشي 	 خو.سو�1  ��مغا- �5يم 3خوند1 بر�1 �نا- ميهن ما 

.� طي حاكميت خو.  بو.� �ست.
 � شغل   �� �نا�  محر�ميت   � شديد  تبعيض 

موقعيت �جتماعي
هرچند كه �ختاپو; بيكا�1 	 فقر 	حشتنا9 تما8 �قشا� 
جامعة �ير�- �� .� بر گرفته، �ما به طو� خا? �ين �نا- كشو� ما 
كه  مر.ساال��نه يي  فرهنگ  �ثر  بر  مضاعف،  به طو�  كه  هستند 
3خوندها مر	F 3- هستند، .چا� هيوال1 فقر شد� �ند 	 �� 3- جا 
كه تما8 ��هها بر�1 3نها بسته �ست بر�1 �مر�� معاG به هر .�1 

مي �نند 	 به هركا�1 �	1 مي 3	�ند: 
 �هر� شجاعي، �ئيس سابق مركز �مو� مشا�كت �نا- �5يم 

.�مصاحبه با خبرگز��1 �5يم (�يسنا) مي گويد: 
«٨٨.�صد �نا- جزT جمعيت غيرفعاR �قتصا.1 هستند كه 

�ين �قم بسيا� باالست… 
.ختر�-   �� .�نشگاهها  .�نشجويا-  �ين Yه ٦٠.�صد  به �غم 
تشaيل مي .هند، فقط ١٣ تا ١٥.�صد 3نها پس �� فا�\ �لتحصيلي 

جذ� با��� Yا� مي شوند.
نرd بيaا�1 �نا- تحصيلaر.� ٨٧.�صد �ست.

�� يك ميليو- 	 ٢٠٠ هز�� �- سرپرست خانو�� تنها  ٣٠٠هز�� 
نفر تحت پوشش حمايت كميتة �مد�. 	 سا�ما- بهزيستf هستند». 

خبرگز��1 حكومتي (�يسنا)  3١٧با- گز��G مي كند: 
«-�مر	�� نقش �نا- .� فعاليتها1 �قتصا.1 كمرنگ شد�، 
چر� كه با تقسيم مشاغل به �نانه 	 مر.�نه .�يرk �نتخا� مشاغل 
محد	. شد� �ست، به گونه يي كه .�منة �نتخا� شغلي بر�1 �نا- 

تنها بين ٨ تا ١٠ شغل 	 بر�1 مر.�-  ٣٧شغل �ست.  
- �نا- .� بيشتر مناطق به طو� عا.1 تبعيض شغلي �� تجربه 
مي كنند كه �غلب �ين تبعيضها ساختا�1 بو.� 	 يا �� طر� تلقي 
�جتماعي نسبت به 3نها نشأn مي گير.، .� �ين ��ستا �نا- 3خرين 

گر	� �ستخد�مي 	 �	لين گر	� �خر�جيها هستند». 
سپس خبرگز��1 �يسنا به نقل ��  يك كا�شنا; مسائل �نا- 

به نا8 .كتر �5له شا.1 طلب مي نويسد: 
«.� �ير�- معيا�ها1 �ستخد�مي نابر�بر1 بر�1 �نا- نسبت به 
مر.�- 	جو. .��. 	 .ستمز. نابر�بر به ���1 كا� يكسا- به 	يژ� .� 
بخش كشا	��1 به 	ضوr .يد� مي شو. كه �ين مسأله .� ساير 

بخشها1 �شتغاR نيز 	جو. .��.. 
�ين كا�شنا; �نانه شد- فقر �� �� مهمترين عو�ملي كه �نا- 
�� با ���.� به سو1 باندها1 قاچا� مي كشاند .�نسته 	 مي گويد: �ين 
�نا- به �ين �ميد كه خانو�.k خو. �� �� حيث مالي تأمين 	 3يند� 

�قتصا.1 �ندگي خويش �� تضمين كنند به سمت باندها1 قاچا� 
كشيد� مي شوند».

 ،nين .� حاليست كه بيش ��  ٧٢.�صد قربانيا- �ين تجا��
تا��  كه  سنيني  يعني  هستند   -3  �� كمتر   	 .ختر�-  ٢٥ساله 
�.�مه   G3مو�  	 به تحصيل  بايد  قاعدت)  يا  شد�  فا�\ �لتحصيل 

بدهند. 
�نا� خياباني

 پديدk �نا- خياباني �� .�.ناكترين محصوالn همين سياست 
سركو� �5يم 3خوند1 �ست، با نگاهي به 3ما�ها1 هرچند ناقص 
	 تحريف شد� خو. �5يم مي تو�- تا حد	.1 به �بعا. فاجعه پي 

بر.: 
-يv ميليو- 	 هفتصد هز�� �- .� خيابانها �ندگf مY fنند 

-٣٠٠ تا ٦٠٠هز�� نفر �� �ناني كه .� خيابانها �ندگي مي كنند 
بر�w تأمين معاG خو. 	 فر�ند�نشا- تسليم تن فر	شf مي شوند. 
 ٦٠.�صد �ين �نا- �� سنين ١٣ تا  ٢٠سالگf 	��. �ين Yا� شد� �ند.

- ٨هز�� باند فحشا .� تهر�- 	جو. .��.. 
- تنها ظرx شش ما� �	R ساR گذشته صدها محل تن فر	شي 

فاG 	 حد	.  ٢٥هز�� نفر .� ��بطه با فحشا .ستگير شد� �ند.
- سن فحشا طي ٧ ساR، �� ٢٨ سالگي به  ١٣سالگي كاهش 

يافته �ست.
 ١٣٨٠ Rتهر�- .� سا تنها .� شهر   wفر�� تعد�. .ختر�-   -
نسبت به ساR ١٣٧٩ ��  ١٢٠٠نفر به ٥٠٠٠ نفر �سيد� Yه �ين �قم 
.� ساR ٨١ به بيش �� ٦ هز�� نفر �سيد� �ست. سن متوسط .ختر�- 
فر��1 ��  ١٦سالگf .� ساR ٧٩ به  ١٣سالگf .� ساR ٨٢ �سيد� 
�ست. �� �ين تعد�. .ختر�- ٢٧/ ٧.�صد .� خيابانها منزY Rر.� �ند 	 

بقيه .� پا�Yها 	 بخشf هم به خانه .	ستا- پنا� بر.� �ند. 
توجيه سركو) �نا� توسط مجلس ��تجا"

بر�1 جامعه شناسا- �ين پديدk بسيا� �	شني هست كه فحشا 
�� فقر، بيكا�1 	 نابر�بر1 �جتماعي ناشي مي شو.. تحقيقاn �نجا8 
گرفته نشاندهندk �ين 	�قعيت تلخ �ست كه 	قتي .ختر�- 	 �نا- 
فر��Y wه بيشترين فشا� �� تحمل مي كنند، .� فشا� 	 تنگنا1 
كه  چيز1  به تنها  مي گيرند  قر��  �	�ني   	 خانو�.گي  �قتصا.1، 
مي �نديشند فر�� �� محيط 	 شر�يطي �ست كه .� 3- قر�� گرفته �ند 

	 به عو�قب 3- .� سرنوشت خو. فكر نمي كنند. 
�ما تحليلگر�- 	 تئو�يسينها1 قر	- 	سطايي نظا8 3خوند1 
به خصو? بعد �� �	1 كا� 3مد- �حمد1 نژ�. تالG .��ند كه 
�ين پديد� �� كه ��مغا- شو8 �5يم 3خوند1 	 قو�نين �- ستيز�نه 3- 
�ست،  ناشي �� جنبش بر�بر1 �نا- قلمد�. كنند 	 به سياستها1 خو. 

بر�1 حذx �نا- .�  صحنة �جتماعي  شتا� بيشتر1 بدهند 
 �. كه  كر.�  تهيه  گز��شي  3خوند1  �5يم  مجلس  �خير� 

3- ضمن مثًال بر�سي «برنامة پنجسالة چها�8 توسعة �قتصا.1، 
�جتماعf 	 فرهنگf كشو� «به تحقيق .� مو�. مسائل �نا-» پر.�خته 
	 نتيجه گرفته كه فحشا، تن فر	شي، خشونت جنسي 	 پديدk �نا- 

خياباني، نتيجة جنبش بر�بر1 خو�هانة �نا- .� ميهن ما �ست.
پژ	هشها1  مركز   �� گز��شي  جا�1  3بانما�  سيز.هم   �.  
مجلس �5يم .� سايت  خانه ملت  .�F شد� 	 .� 3- نوشته بو. 
 w8 بر�بر	خير با تمركز بر لز� wكه: «فرهنگ مسلط .� .هه ها
 wجنسيتي، پيامدها wيژگيها	 	غفلت �� جنسيت  	مر.)  	(�- 
 nتمايال 	 nهنيا� kسبب شد� كه �� جمله 3نها .� حو� �� fمختلف
�ست كه �- �� �- بو.- خو. �حسا; �ضايت نمي كند، خو. 
 	. �� n	متفا nنمي تو�ند �نتظا�� 	مر. نمي شناسد  �� n	متفا ��
 �. n	متفا wيه ها	� 	جو. قو�نين 	.� نتيجه  	جنس �� بپذير. 
مو�. �- 	 مر. �� تبعيض مي .�ند 	 �فته �فته خو�ها- تشابه نقشها 

	 حذx �ختالفاn مي شو.!
.� �.�مه گز��G مركز پژ	هشها1 مجلس ��تجا� �ين طو� 
مي خو�نيم كه : «.�هم شكستن مر�هاw �نانگf 	 مر.�نگf .	مين 
بي حاصل  �قابت   -3 نتيجة   �. كه  �ست   fضعيت	 چنين  پيامد 
 fمر.�نه، ضريب نا�من wحضو� .� عرصه ها 	با جنس مخالف 

�جتماعf �نا- �� �فز�يش .�.�»!
هما- طو� كه مالحظه مي كنيد مجلس ��تجا� بر�1 تئو�يز� 
كر.- 3پا�تايد جنسي حاكم بر  ميهنما-، به �نا- كشو� ما �عال8 
عنو�-  بپذيرند 	تحت   �� موجو.  	نابر�بر1  تبعيض  مي كند كه 
«	يژگيها1 جنسيتي»  تالG مي كند �نا- ��3.� ميهن �� به تمكين 
.� بر�بر نظا8 �- ستيز 3خوند1 	�.��. 	 �� طرفي  با .جالبا�يها1 
خا? 3خوندها عد8 �منيت �جتماعي �نا-  �� به خو. �نا- نسبت 
مي .هد  	 جنبش بر�بر1 �نا- �� تحت  عنو�- «�قابت بي حاصل با 
جنس مخالف» علت نا�مني 	 خشونت عليه �نا- قلمد�. مي كند، 

�لبته كه جز  �نا- بسيجي 	 پاسد��  كسي �� نمي تو�ند بفريبد. 

خشونت خانو�+گي
�ما يكي .يگر �� عو�ملي كه  به موF �	 به گسترG �نا- 	 
.ختر�- فر��1  .�من مي �ند، خشونتها1 خانو�.گي �ست كه �� 
��مغانها1 نظا8 3خوند1 	 فرهنگ مر.ساال� حاكم بر 3- �ست. 

طبق گز��G يك ��گا- �5يم به نا8 سا�ما- بهزيستي �ير�- 
.� ساR ١٣٨٤ فقط ظرx شش ما�، هشت هز�� مو�. خشونت 
خانگf عليه �نا- گز��G شد� �ست، يعنf به طو� متوسط �	��نه 
حد	. ۴۴ مو�. خشونت ثبت شد� �ست 	 �ين .� حاليست كه 
بسيا�w �� مو��. به .اليل مختلف به ��گانها1 �5يم گز��G نشد� 
	 ثبت نشد� �ست، 	 .� 	�قع بخش كمي �� ميز�- 	�قعي خشونتها 

�� نشا- مي .هد.

خو+كشي � خو+سو�- ��� فر�� �� فشا�ها- 
سيستماتيك � طاقت فرسا

 Gخو.كشي يكي �� 3سيبها1 �جتماعي �ست كه گستر
جامعه   -3 ساختا�1   nمشكال نمايانگر  جامعه يي  هر   �.  -3

�ست. 
�فز�يش �فسر.گي، كاهش نشا� 	 شا.�بي، محد	.يتها1 
�جتماعي، محر	ميتها1 مالي 	فقر، فشا�ها1 �نضباطي، خشونت 
خانو�.گي، نا�ميد1 	 نگر�ني �� 3يند�،  ��.	�F �جبا�1 	 غير� 
عو�ملي هستند كه ��نظر كا�شناسا- باعث خو.كشي مي شوند. 
سياست  گو��  خو.  ما  ميهن   �. �نا-  خو.كشي  ميز�- 

�- ستيز�نه 3خوندها1 حاكم بر ميهنما- �ست. 
 طبق 3ما� سا�ما- بهد�شت جهاني ميز�- خو.كشي .� كل 
كشو�ها  چها� نفر .� هر يك ميليو- نفر بو.� �ست، .� �ير�- 
.� هر صدهز�� نفر ٤ نفر .ست به خو.كشي �.� �ند كه  ١٠ بر�بر 
�ستاند��.ها1 جهاني �ست، .� حالي كه طبق گز��G سا�ما- 
بهد�شت جهاني .� مجمو� 3ما� خو.كشيها1 مر.�- �� �نا- 

تصوير� سمبليك �� خو�سو�� �نا� ميهنما�

����كا�� �� سال 

كشف جسد ۴ كا�تن خو�) +� تهر�� 
طي يك ��� 

خبرگز��1 فا�;(�5يم)۱	R بهمن۸۴:
جسد چها� كا�تن خو�� .ير	� .� تهر�- كشف 	 بر�1 شناسايي 

علت مر� به پزشكي قانوني منتقل شد. 
نخستين جسد متعلق به مر.1 ۲۸ ساله 	 مجهوR �لهويه بو. كه 
ساعت ۱۰ صبح .ير	� .� حو�لي ميد�- ��� 3هن تهر�- كشف 

شد. 
مأمو��- كالنتر1 ۱۱۶  �� كشف نخستين جسد  ۳۰ .قيقه پس 
 �.  �� .يگر1  كا�تن خو��  جسد  خو.  تجسسها1   �. مولو1 

منزلي مخر	به .� خيابا- بو�بو� ميد�- ��� 3هن كشف كر.ند. 
�	��قي كه  به كشف  موفق  مر.  �ين  لبا;  با��سي   �. مأمو��- 

هويت �	 �� مشخص كند، نشدند. 
سومين جسد نيز متعلق به مر.1 حد	. ۴۰ساله بو. كه ساعت ۱۳ 

	 ۴۵ .قيقه .ير	� .� خيابا- تختي كشف شد. 
�ين  جسد  شد.  كشف  ستا�خا-  منطقة   �. نيز  جسد  3خرين 
كا�تن خو�� .� حالي كه �� ناحيه سر 	 صو�n .چا� سوختگي 
شد� بو. ساعت ۱۶ 	 ۴۵ .قيقه .ير	� �� سو1 مأمو��- كشف 

شد. 
جسد �ين ۴ كا�تن خو�� پس �� �طال� به با�پر; كشيك قتل 
بر�1 شناسايي علت �صلي مر� 3نها به پزشكي قانوني تهر�- 

منتقل شد.

+ستگير- ۲۰۳ نفر +� �صفها� طي يك ��� 
به گز��G خبرگز��1 حكومتي فا�;، .� �صفها- تنها .� يك 
�جتماعي  �منيت  سركوبگر�نه   rطر چا�چو�   �. �	� ۲۰۳نفر 

.ستگير شدند.
پاسد�� علي نقي علو1 ضمن �عال8 �ين خبر گفت: طرr �منيت 
�جتماعي .� ��ستا1 باال بر.- ضريب �منيتي 	 با هماهنگي .ستگا� 
شد�  3غا�  سه شنبه   �	�  �� �نتظامي  نير	1  محو�يت   	 قضايي 

�ست. 
همين طرr سركوبگر�نه  .� چا�چو�  نفر  نيز ۵۹۶  .� سمنا- 

.ستگير شدند.
ميا-   �. سمنا-  �نتظامي  نير	1  عمومي  �	�بط   Gگز�� به 
.ستگيرشدگا- �۷۹- به �تها8 خميني ساختة بدحجابي به چشم 

مي خو�ند.
�تها8 ۱۷۷نفر �� .ستگيرشدگا- نيز «3لو.گي صوتي» �عال8 شد� 
كه نا8 مستعا� .جالگر�نه بر�1 پخش مو�يك توسط مر.8، به 	يژ� 
جو�نا-، كه �5يم 3خوند1 هر نو� سرگرمي �� بر 3نا- حر�8 نمو.� 

�ست، مي باشد.
.� �ين گز��G هم چنين 3مد� �ست: �	��نه بيش �� .	 هز�� تن 
�باله شهر� .� �ين �ستا- توليد مى شو. كه .فع �ين حجم �� �باله 

نيا�مند يك هز�� مترمربع �مين �ست.

به  تهر��  معلم  تربيت  +�نشگا�  +�نشجويا�   
نصب +��بينها- �لكتر�نيكي +� +�نشگا� بر�- 

كنترE +�نشجويا� �عتر�D كر+ند
به گز��G خبرگز��1 �5يم (�يسنا) �	R بهمن .�نشجويا- .�نشگا� 
تربيت معلم تهر�- به �قد�8 سركوبگر�نه نصب .	�بينها1 مد�� بسته 
توسط �.��k حر�ست .�نشگا� �عتر�� كر.� 	 طي بيانيه يي �عال8 
كر.ند: «حر�ست .�نشگا�،  .� ��ستا� �عماR محد	.يتها� بيشتر 
	 تحت نظر گرفتن �فتا� 	 �	�بط .�نشجويا- 	 ساير .�نشگاهيا-، 
�قد�8 به نصب .	�بينها1 مد��بسته متعد.� .� محيط .�نشگا� 
كر.� �ست. �قد�8 حر�ست .�نشگا� با هر توجيهى كه صو�n گرفته 
باشد،  �� نظر .�نشجويا-، عملى نسنجيد�، غير�خالقى 	 به .	� �� 
شأ- .�نشگا� �ست. به ��ستى مسئولين .�نشگا� �� چه شد� �ست 
كه پس �� گذشت بيش �� هفت .هه �� عمر �ين .�نشگا� به جا� 
پر.�ختن به �مو� مهم علمى 	 صنفى .�نشگاهيا-، خالقيت خو. 	 

بو.جة .�نشگا� �� .� چنين �مر بيهو.� يى به كا� گرفته �ند؟! 
.� �ين بيانيه هشد�� .�.� �ست كه �ين گونه �فتا�ها، جز �فز�يش 
شكاx 	 گسست موجو. .� �	�بط ميا- مسئوال- با .�نشجويا- 	 

تكوين 	�كنشها� منفى 	 �عتر�� 3ميز �حتمالي، حاصلى .� پى 
نخو�هد .�شت. 

نيمي �� +�نش Fمو��� �ستا� خر�سا� جنوبي 
+چا� سوIتغذيه هستند

خبرگز��1 �5يم (مهر)۳۰ .1 ۸۴:
 G�	پر 	 G3مو� k��.� fتند�ست 	 f- �مو� هماهنگ	به گفتة معا»
�ستا- خر�سا- جنوبf، بيش �� نيمf �� ۱۳۰ هز�� .�نش 3مو� �ين 
�ستا- .چا� سوTتغذيه هستند. 	w با �شا�� به فقر مالf خانو�.� ها، 
باعث  سوTتغذيه   : گفت  .�3مد��  منابع   	  Rشتغا� 	جو.  عد8 
 nبر �سا; تحقيقا 	گر..  fا- مY.وY wمر يا.گير� �. fختالالت�
.�نش 3مو��-  بين   �.  fفت تحصيل� �� عو�مل   faي �نجا8 شد� 

�ست.

شركت  كا�گر��   �� تن  صدها   Kتظاهر�.
 Mيال� Oتوليد- نير�- بر
 خبرگز��1 �5يم (�يلنا) ۲بهمن ۸۴: 

صدها تن �� كا�گر�- شركت توليد1 نير	1 بر� �يال8 .� �عتر�� 
به .�يافت نكر.- بيش �� ۲ ما� �� حقو� خو. .� مركز شهر �يال8 
، .ست به تظاهر�n �.ند. به گز��G خبرگز��1 حكومتي �يلنا، 
تجمع �عتر�ضي كا�گر�- كه بيش �� ۷۰۰ تن هستند، .� مقابل 
.فتر شركت توليد1 نير	1 بر� �يال8 برگز�� شد 	 هر ساعت بر 

تعد�. 3نها �فز	.� مي شد

كيلويي  به  گوسفند  گوشت  قيمت  �فز�يش 
۸هز�� توما� تا پايا� ساE جا�-

خبرگز��1 �5يم (فا�;)�	R بهمن۸۴:
 «عضو كميسيو- �قتصا.1 مجمع صنفي تو�يعي- خدماتي �ستا- 
تهر�- هشد�� .�.: .� صو�تي كه 	ضعيت كنوني گوشت �.�مه 
يابد، گوشت گوسفند به كيلويي ۸ هز�� توما- �فز�يش خو�هد 

يافت. 
سيد كاظم صمد1 عر�قي .� نشست كميسيو- �قتصا.1 مجمع 
صنفي تو�يعي- خدماتي �ستا- تهر�- با �شا�� به � ين كه 	ضعيت 
گوشت .� ساR جا�1 نسبت به ساR گذشته نامناسب �ست گفت: 
 �. كه  �ست  حاكي  گوسفند1  گوشت  تعا	ني  شركت  3ما� 
3خرين �	� ساR ۸۳ قيمت گوشتي كه به 	�حدها1 صنفي .�.� 
 R.� حا 	جا�1  Rمي شد ۴۲۰۰ توما- بو. .� حالي كه .� سا
حاضر كه .	ما� تا پايا- ساR ماند� �ست،گوشت قرمز با قيمت هر 

كيلو ۴۴۵۰ توما- به 	�حدها1 صنفي ��ساR مي شو.. 
	1 با �شا�� به �ين كه .� .هة محر8 	 صفر 	 عيد با بحر�- عجيبي 
.� مو�. گوشت مو�جه خو�هيم شد خاطرنشا- كر.: متأسفانه 

گوG شنو�يي نيست. 

�ئيس +�نشگا� علوM پزشكي يز+: به +ليل كسر- 
بو+جه +يگر نمي تو�نيم �+�مه بدهيم 

خبرگز��1 فا�;(�5يم)�	R بهمن۸۴
�ين كه  به  �شا��  با  يز.  صد	قي  پزشكي  علو8  .�نشگا�  «�ئيس 
كسر1 بو.جه باعث شد� تا بيما�ستانها1 �ستا- با هز�� مشكل كا� 
خو. �� �.�مه .هند،  �ظها� .�شت:  �گر كسر1 بو.جه بيما�ستانها 
مرتفع نشو.، بيما�ستانها1 �ستا- تا 3خر �مساR .يگر نمي تو�نند به 

كا� خو. �.�مه .هند. 
به گز��G خبرگز��1 فا�; �� يز.، �حمد حايريا- �مر	� عصر .� 
جلسة شو��1 برنامه �يز1 �ستا- گفت: .� حاR حاضر بيما�ستانها 

با قرضها1 فر�	�- تو�نسته �ند به كا� خو. �.�مه .هند. 
	1 گفت: ۵ ميليا�. توما- حقو�، ۳ ميليا�. توما- �ضافه كا� 	 
۱/۵ ميليا�. توما- پا.�G خدمت كا�كنا- خو. �� به .ليل كسر1 

بو.جه نمي تو�نيم پر.�خت كنيم. 
تو�-  هيچ 	جه  به  بو.جه  كسر1  .ليل  به  كه  كر.  تأكيد   1	
پر.�خت حقو� كا�كنا- خو. �� ند��يم 	 .يگر نمي تو�نيم به �ين 

	ضع �.�مه بدهيم

۱۲تن �� +ستگيرشدگا� تظاهر�K ياسوU هنو� 
+� �ند�� هستند

 n۱۲تن �� .ستگيرشدگا- تظاهر� ،fيافت�. wبر�سا; گز��شها
�خير ياسوF هنو� .� �ند�- به سرمf برند

 nصو� wبيكا� به  �عتر��   �.  	 �	�سط .1 ما�   nتظاهر� �ين 
گرفت. .ستگا� قضائيه 3خوندها به خانو�.k �ند�نيا- گفته �ست كه 
�ين �فر�. به خو�ست ضد�نقال� �ين كا� �� كر.� �ند 	 محكوميت 
�فر�. .ستگيرشد� همگf �� .�نشجويا- .�نشگا�  سنگين .��ند. 

��3. ياسوF بو.� �ند.
 �.  w5يم 3خوند� �ست كه   fهم چنين حاك  fيافت�.  Gگز��
	حشت �� �عتر�� مجد. مر.8 ياسوF پاسد���- خو. �� .� سطح 
شهر مستقر كر.� �ست 	 با �يجا. تو�هاw با��سf به كنترR مر.8 

مf پر.��..
 fبا همه تو�- .� پ 	نيز مامو� با��� ��� �ند�خته  Fبا��� شهر ياسو �.

3- �ست كه �عب 	 	حشت �يجا. كند.

شهر   Wهو�  +��� ����نه  Fاليند�  مو�+  تن   ۱۳۰۰  
�صفها� مي شو+ 

 خبرگز��1 �5يم(فا�;) ۲۹ .۸۴1:
�صفها-  �ستا-  محيط �يست  �.��k كل حفظ   Gبر�سا; گز��»
بز�گترين منابع 3لو.گى محيط �يست .� �صفها- خو.�	ها بو.� 
	 تر.. �فز	- بر ۴۰۰ هز�� خو.�	 .� مناطق مختلف شهر تا�يخى 
�صفها- موجب شد� �ست كه �	��نه بين يك هز�� تا يك هز�� 	 

۳۰۰تن مو�. 3اليند� 	��. هو�� شهر �صفها- شو.. 
بر�سا; �ين گز��G ۷۰ .�صد صنايع 3اليند� .� شش .�صد 

سطح �ستا- متمركز شد� �ند.
بخش كشا	��� نيز ۹۳.�صد �� منابع 3بى �ستا- �صفها- �� به 
مصرx مي �ساند كه به .ليل �ستفا.� �� كو.ها� شيميايى 	 سمو8 
.فع 3فاn نباتي، بز�گترين منابع 3اليندk 3بها به حسا� مي 3يند. 

۱۰هز��نفر ��فعاال� بخش شيالK �ستا� بوشهر 
+�Fستانه بيكا�- قر�� گرفتند 

 به گز��G خبرگز��1 �يرنا ۳۰ .1 ما� باتوجه به �نهد�8 بسيا�1 
�� مز��� پر	�G ميگو1 �ستا- بوشهر به .ليل شيو� بيما�1 «لكه 
3ستانه     �.  nشيال بخش  فعاال-   �� نفر  حد	. ۱۰هز��  سفيد» 

بيكا�1 قر�� گرفته �ند. 

 خوسو�- +ختر۱۶ ساله +� كرمانشا� 
 nبه .ليل شد  .�ما- �ين .ختر نگو- بخت مؤثر 	�قع نشد 	 

جر�حاn جا- سپر.
.ختر  بهمن  سو8  �عتما.  حكومتي  �	�نامة   Gگز�� �سا;  بر 
۱۶ساله يي .� كرمانشا� با نفت خو.�� به 3تش كشيد. �ين .ختر 
پس �� نز�� خانو�.گي به .ستشويي  �فت  	 با �يختن نفت بر �	1  

خو. �قد�8 به  خو.سو�1  كر..
پيكر سوختة �ين نوجو�- بر�1 .�ما- به بيما�ستا- منتقل شد �ما به 

.ليل شدn جر�حاn جا- باخت
 

حمله به حسينيه سلسله نعمت �للهي گنابا+-
 Rبه نقطه نامعلومي �نتقا 	ين هجو8 .ست ۱۰۰ تن .ستگير شد� � �.

يافتند
بنا به گز��شها1 �سيد�  شب عيد غدير خم مأمو��- �نتظامي .� 
قم به حسينيه سلسله نعمت �للهي گنابا.1 هجو8 بر.ند 	 به ضر� 	 

شتم نما�گز���- پر.�خته 	 .ست كم ۱۰۰ تن .ستگير كر.ند.
�� 	ضعيت .ستگيرشدگا- گز��شي .� .ست نيست 	 هنو� معلو8 

نيست كه �ين عد� .� كد�8 نقطه .� با�.�شت به سر مي برند.
�نتشا�يافته 	ضعيت يكي �� كساني كه   Gبر �سا; يك گز��
مو�. ضر� 	 شتم قر�� گرفته 	خيم �ست 	 .� بخش 13.سي.يو 

يكي �� بيما�ستانها به سر مي بر..

بهمن۸۴،   8	. (�يرنا)  �5يم   fسم�  wخبرگز��  Gگز�� به 
توحيد  پاسد��  نا8  با  �نتطامي  نير	1  سركر.گا-   �� يكي 
عبدw .� ����، گفته �ست سن برخf �� جر�ئم مانند �عتيا. 
 f. ۱۳ سالگ	به حد 	اهش يافته Y كشو� �. wسپيگر	� 	

�سيد� �ست. 
.Yتر عبا; محمدw �صل، جامعه شنا; 	 مد�; .�نشگا� .� 
 �. wا�aبزه 	تهر�- .� �ين �مينه گفت: «جو�- شد- سن جر8 
	�قع نشا- .هندk �فز�يش خشونت �جتماعf .� جامعة ماست. 
�ين جو�نا- 	 يا نوجو�نانY fه به جر8 يا بز� Yشيد� مf شوند 
	�قع   �. خشونت   �� منظو�  هستند.  خشونت   fنوع قربانيا- 
�نسانها  تا  نمf .هد  �جا��  Yه  �ست   fبا�.��ند� ي عو�مل  Yلية 

شخصيتشا- �� تا سرحد �مaا- �شد بدهند 	 شaوفا Yنند». 
عو�ملf �� قبيل: «نبو. �مaاناn تربيتf، فقد�- �ميد به 3يند�، 

 fندگ�  �. خالقيت   wفضا Yاهش  خانو�.� ها،   fگسيختگ
 nاناaنبو. �م 	 fمبو. �منيت �جتماعY يا 	فقد�-  ،fجتماع�
 xاaسعت يافتن ش	فر�غت،  nقا	گذ��ند- � wمناسب بر�
عين   �. خانو�.� ها  به  جو�نا-   w.قتصا�  fبستگ�	  	 نسلها 

�ستقالR طلبf 3نها». 
	1 با �شا�� به هر�; سر.مد���- �5يم �� جو�نا- �.�مه .�.:

«ما به جاw �ين Yه .	��- جو�نf �� يv فرصت تلقY fنيم 
 fبرچسب منف fحت 	ر.� �يم Y fتهديد تلق v3- �� به عنو�- ي
هم �	w 3- �.� �يم 	 جو�- �� به چشم 3شو� طلبf مf بينيم 

Yه بايد YنترR شو.....
به .ليل همين تفaر، Yه �جا�� نمf .هيم خو. جو�- با توجه به 
 wبه ناگزير فعاليتها 	ند، �Y wخو. برنامه �يز wنيا�هايش بر�

خو. �� .� مسير �نحر�فf تجربه مY fند».

تنفر عمومي مر+M �نا� مجلس �� نيز ��+�� 
به موضعگير- +�با�� پيشنها+ مجلس بر�- 

برپايي خانه ها- �سمي فسا+ كر+
 چند1 پيش نمايند� ها1 �- ستيز مجلس �عال8 كر.� بو.ند كه تنها 
��� مقابله با فحشا، ��� �ند��1 خانه ها1 عفاx �ست، كه �نا-  مانند 
بر.� ها1 جنسي .� .ست حاكما- .ين فر	G هستي خويش �� 
نابو. كنند. 	.� همين ��بطه يك عضو كميسيو- �جتماعي مجلس 
 F�	.��» تجا� طرحي ���ئه كر.� بو. كه .� 3- گفته شد� �ست��
موقت 	 تشكيل خانه عفاx، مي  تو�ند چا�� سا� پديد� �نا- خياباني 
با  خصو?  به  �جتماعي  شديد  	�كنش  با  موضو�  �ين  باشد»، 
�عتر�� �نا- �	به �	 شد، به طو�1 كه حتي �عضا1 �- مجلس 
نيز مجبو� به موضعگير1 نسبت به 3- شدند. فضلي نسبت به .�فعة 
�جتماعي نسبت به طرr خو. گفت: چيز1 كه �ال- .� جامعة ما 
 Gموقت �ست به گز�� F�	.�� .، بحث�	نمي تو�- �سم 3- �� 3
خبرگز��1 �5يم (�يلنا) فاطمه 3ليا عضو فر�كسيو- �نا- مجلس 
��تجا�، ��� �ند��1 خانه عفاx �� .	� �� شأ- �نا- خو�ند 	 گفت: 
بحث خانه ها1 عفا. �. x	� k	���n كشو� .	لت قبل بو. كه 
نه خو.شا- �ستقباR كر.ند 	 نه جامعه 3- �� پذيرفت. 	1 تصريح 
 Gكر.: �ظها�نظر برخي �� نمايندگا- مجلس هفتم مبني بر پذير
��.	�F موقت بر�1 حل معضل �نا- خياباني 	 ��.	�F جو�نا- �� 
نبايد به پا1 كل مجلس نوشت؛ �ير� 3نها فقط عقايد شخصي خو. 

�� مي  گويند

 همين فاطمه 3ليا چند1 پيش �عال8 كر.: «طرr �نانه 	 مر.�نه 
كر.- پيا.� �	ها تا .	 هفته .يگر �جر� خو�هد شد. �ين �- متحجر 
گفت: چنين �قد�مي .� چا�چو� طرr توسعة فرهنگ حجا� 
 �.  rطر Yاملترين   	 جامعترين   rطر �ين   	 مي باشد!   xعفا  	
خصو? حجا� �ست. 	1 به �بعا. سركوبگر�نة �ين طرr �شا�� 
كر. 	 گفت: 	���n مسaن 	 شهرسا�1 مؤظف مي شو. نسبت 
به نقشه ها1 3پا�تما- سا�1 ��هaا�هايي �تخا� Yر.� 	 نو� خاصي 
�� معما�1 �� به �جر� گذ��. Yه با فرهنگ 	 عرx �سالمي جامعه 
بايد به 	ضعيت ��� ها، جا.� ها،  سا�گا� باشد. 	���n ��هسا�1 
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٩ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٤بهمن ٧٨٣ ـ شمارة
مقاالت

برابر دروغ حقيقت در
هلند سوئدو در كنگره دو

نظر خوانندگان از قبل شمارة كه در همچنان
۱۷دیماه، شنبه بعدازظهر گذشت، عزيز
در اشرف شهر مجاهدين از دفاع كنگرة
از شماري حضور با آخوندها، توطئة برابر
سياسي، شخصيتهاي پارلمان، نمايندگان
همچنين صدها اجتماعي اروپا و حقوقي و
استكهلم در كشور اين مقيم ايرانيان از تن
گزارش گروهي كنگره، اين در برگزار شد.
شهر دربارة اروپا پارلمان نمايندگان از
براي ايران خلق مجاهدين سازمان و اشرف
بودن مجعول آن و طي شد تشريح حاضران
مجاهدين عليه حقوقبشر ديدبان گزارش

گرفت. قرار تأكيد مورد
پائولو توسط اروپا پارلمان هيأت گزارش
و پرتغال از اروپا پارلمان نمايندة کاساکا،
آزاد ايران دوستان گروه مشترك رئيس
دعاوي وي شد. ارائه اروپا پارلمان در
را مجاهدين عليه ديدبان  گردانندگان
از بعد ما افزود: و دانست دروغ» «سراپا
به نهايت در و ديگر كشورهاي به سوئد،
مسأله را اين تا رفت خواهيم خود آمريكا
اشغال از قبل چند روز ديدبان تنها كنيم. افشا
بسيار روزنامة يك اول صفحة در عراق
كشتار سالحهاي كه شد مدعي كانادا مهم
در مجاهدين پايگاههاي در زيادي جمعي
از جنگ قبل درست است؛ شده عراق دفن
كنند. مجاهدين حمله به كردند كه تحريك
است. جنگي جنايت يك  اين من بهنظر
نخواهم ساكت اقدامات اين مقابل در من
بايد ديدبان رفت. خواهم جلو و نشست
جعل را دروغها اين چرا كه دهد توضيح

شد. نخواهيم هرگز تسليم ما است. كرده
عضو  ريسه، آقاي الرش كنگره  در همين
سخنان نروژ پارلمان خارجة كميسيون سابق
اشرف شهر مجاهدان  به  سالم با را خود
آخوندي توطئههاي رژيم وي به كرد. شروع
هزاران و گفت: مجاهدين اشاره كرد عليه
كه ميبينيم را رژيم وزارت اطالعات مأمور
مقابله مجاهدين با تا  ميكنند  كار ساعتها
زيادي ما نوشتههاي پارلمان نروژ در كنند.
ارسال اطالعات ايران مأموران سوي كه از را
كيلو چهار گاهي ميكنيم. دريافت میشود،
سؤال میرسد. من دست به روز در كاغذ
انرژي ايران اين همه كه چرا رژيم است اين

ميكند. مجاهدين صرف عليه
١٦آذر، چهارشنبه روز در پيشتر اين از
از «دفاع هلند،كنگره در درآمستردام
با اشرف» شهر در ايران خلق مجاهدين
سياسي، شخصيتهاي از شماري حضور
سازمانهاي اروپا، اجتماعي و حقوقي
از صدهاتن همچنين و  هلند احزاب جوانان
آن در شد. برگزار كشور اين مقيم ايرانيان
از نمايندگان گروهي نيز گزارش كنگره
و اشرف شهر دربارة اروپايي  پارلمانهاي
حاضران براي خلق ايران مجاهدين سازمان
وزارت توطئه هاي سخنرانان و شد تشريح
مخدوش براي را آخوندي رژيم اطالعات
ايران، مقاومت و مجاهدين چهرة كردن

كردند. افشا
«كميتة توسط كه آمستردام كنگرة در
گرديد، برگزار هلند» آزاد ايران دوستان
كاساكا، آقاي سخنراني بر عالوه
ديگر روشنگر توضيحات و سخنرانيها
عيني ازشهود  تعدادي هيأت، اعضاي 
مجاهدين درقرارگاههاي سالها خود كه
تكاندهندهيي گزارشهاي بودند، بسربرده
مزدوران و اطالعات  وزارت دروغهاي از
وتعجب حيرت باعث كه كردند برمال آن
نمونه عنوان به  شد. شركتكنندگان 
خباثت به اشاره ضمن  امامي،  مادرهمدم
اطالعات وزارت وبيرحميمزدور وقساوت
درمورد حتي صيدآبادي ملك مرجان
روزنامة خبرنگار خودش،گزارش فرزندان
سراسركذب را نورينگ» «يوديت نام به تراو

خواند. و يكطرفه  ودروغ
منظور جلبنظر به گزارش كه اين اوگفت
است شده تنظيم آخوندي اطالعات وزارت
من هم با درغيراينصورت ديگر. ونه چيز
خائن مرجان فرزندان  سرپرستي  ٩سال كه
در يا ميكرد. مصاحبه داشتم، بهعهده را
مزدور گفت: شايسته زري ديگري، نمونة
كه مسبب تالش كرده است جاباني مسعود
خميني رژيم  كه را من خواهر خودكشي 
خواهر كند. قلمداد مجاهدين است، بوده
درزندان طافتفرسا شكنجههاي دليل به من
بيشترنداشت، ١٢سال كه درحالي خميني،
در بار چندين نيز ازآن پيش و شده نامتعادل
به خودكشي دست هلند و و پاكستان ايران
شايسته زري تكاندهندة اظهارات بود. زده
برانگيخته را شركت كنندگان همة تعجب
واقعيت قلب همه خاطراين به آنها و بود
ميفرستادند. لعنت خميني مزدوران به
وگزارشهاي سخنرانيها  از  قسمتهايي
شمارههاي در هلند دركنگرة شده ايراد
است. شده  درج مجاهد ٧٧٩و٧٨٠نشرية 
هيأت گزارش از بخشهايي شماره اين از
كه گزارشي مي كنيم. درج را اروپا پارلمان
دروغ تحقيق با و حقيقت واقع رويارويي در
از روشني تصوير و است غرضورزي و
عليه آخوندي اطالعات رذيالنه توطئههاي
اين توطئهها ورسوايي و شكست مجاهدين

ميدهد. دست به

اول رئيس نايب يادداشت
اروپا پارلمان

رئيس نايب كوآدراس، ويدال آلخو آقاي
روز كه جلسهيي در اروپا پارلمان اول
دهها باشركت (٢١سپتامبر) ٨٤ ٣٠شهريور
در اروپا پارلمان مقر در نمايندگان از تن
اين هيأت گزارش ارائه براي بروكسل
رياست و نمود شد، شركت برگزار پارلمان
سخنان مشروح برعهده گرفت. را جلسه اين
ديگر نمايندگان و ويدال كوادراس  آقاي
شركت جلسه اين در  كه  شخصيتهايي و
و است بيشتري صفحات نيازمند داشتند،
ويدال اما آقاي مختصر نميگنجد. دراين
پارلمان هيأت گزارش آغاز در كوادراس
اما فشرده گونهيي به يادداشتي طي اروپا
وجايگاه اقدام هيأت و روشن اهميت رسا

مجاهدين ديدبان» عليه مغرضانة« گزارش دربارة اروپا پارلمان هيأت برگزارش  مروري

مغرضانه گزارش با مقابله در را اروپا پارلمان
رئيس نايب مي كند. بيان حقوقبشر ديدبان

مينويسد: يادداشت خود اروپا در پارلمان
گزارش اين گزارش، گردآوري  «محرك
مجاهدين حقوقبشر دربارة سازمان ديدبان

شد.  ٢٠٠٥ منتشر در مه ايران بود كه خلق 
اتهامهاي مربوط به به ظاهر اين گزارش در
مجاهدين از سوي سازمان حقوق بشر نقض
از فراتر بسا اما،  شگفتي با  ميپرداخت،
حقوقبشر، مدافع  سازمان يك  مأموريت
جدي سياسي خيلي توصيه گزارش يك اين
ايران اصلي از اپوزيسيون ميكرد: پيشنهاد را

نكنيد. حمايت
بين المللي فزايندة نگرانيهاي به توجه با
در ايران ماليان رژيم عملكرد نحوة درمورد
كردن رها براي روزافزون فراخوانهاي و
گام اولين استمالت از ايران كه در سياست
سازمان مجاهدين خلق وارد كردن منجر به
اعالم موضع اين سياه شد، ليست در ايران

ميشد. بيشتري تشويش موجب سياسي
كه گرفتيم تصميم اروپا پارلمان در ما
از حقوقبشر نقض به مربوط اتهامات درباره
گزارش در مندرج مجاهدين سازمان سوي
به كامل تحقيق يك حقوقبشر، ديدبان

بياوريم. عمل
بر كه ديدبان  برخالف  راستا، اين در 

مشكوك  ١٢ فرد با تلفني مصاحبة ١٢ساعت
انجام كرديم با وظيفه احساس كرد، ما اتكا
را اين مسأله جوانب همة مطالعة جامع يك

دهيم. قرار بررسي مورد
از هيأت يك  گسترده، پژوهش بر  عالوه
در اشرف كمپ از اروپا پارلمان نمايندگان
خصوصي و مصاحبههاي كرد بازديد عراق
انجام مجاهدين مقامات و اعضا با رو در رو
بازرسيهاي انجام به اقدام همچنين داد.
اتهام در مظان كه نمود از محلهايي بالبداهه

بودند. حقوق بشر نقض ارتكاب براي
گزارش در مندرج اتهامات كه دريافتيم ما
هرگونه از خالي و بي پايه حقوق بشر ديدبان
نتيجه اين  به همچنين ما بود. حقيقتي 
ديدبان گزارش تهية نحوة كه رسيديم
نبوده دقيق در محتوا بوده و خطا حقوقبشر
مطالعاتمان اين ما در جريان بر عالوه است.
و پيچيده و استادانه يك كارزار از وجود
وزارت سوي از غلط اطالعات پراكندن
سازمان عليه  ايران امنيت و اطالعات 

شديم. مطلع مجاهدين
از حمايت عليه حقوقبشر ديدبان توصية
روشني به  ايران خلق مجاهدين سازمان 
خارج براي يابنده گسترش بهفراخوانهاي
تروريستي ربط از ليست سازمان كردن اين
موافق حقوقبشر ديدبان توصيه با من دارد.
كردن مدره اميد با غربي كشورهاي نيستم.
به غيرعادالنهيي نحو به آخوندي، رژيم
تروريسم برچسب خلق  مجاهدين  سازمان
را اخالقي خود ارزشهاي و اصول و زدهاند
است عدالت اين بنابراين، سؤال بردهاند. زير
ليست از ايران خلق مجاهدين سازمان كه

شود». آورده بيرون تروريستي
ابتداي  در نيز خود اروپا، پارلمان هيأت  
سياسي واقعيت براين شده، تنظيم گزارش
در اخير «تحوالت كه ميگذارد انگشت
كه نميگذارد باقي ترديدي كمترين ايران
آن زمان است. خورده شكست استمالت
شكست سياست اين كه است رسيده فرا
را پايان دهيم. ادامه سياست استمالت خورده
بين المللي جامعه و ايران مردم به جايي كه تا
بار فاجعه دستورالعمل  يك برمي گردد، 

است».

اروپا در پارلماني روش هيأت
گزارش تهية

گزارش در ادامة پارلمان اروپا، سپس هيأت
و ميپردازد گزارش تهيه شيوة به خود
گروه مينويسد: متدولوژي» » عنوان تحت
بررسي متدولوژيهاي در ايران آزاد دوستان
تحقيق انجام  براي روش اتخاذ و بالقوه 
كه جايي تا گرفت تصميم آگاهانه خود،
منابع بيشترين از  مي دهد، اجازه  امكاناتش
كند. استفاده اطالعاتي ذيربط و بالقوه
مدت آزاد ايران دوستان گروه تحقيق
و شد گزارش آغاز انتشار از بعد  كوتاهي
جمعآوري اطالعات دقيق بررسي شامل
رديف زير در كه منابعي از طيفي از شده

ميگشت: شدهاند

آزاد ايران دوستان – جهاني وب شبكه
حاوي كه مجاهدين(١) منتقد سايتهاي از
از مختلفي درجات با  گوناگوني  اتهامات
اتهامات جمله از بود  سازمان  عليه جديت
بود، آمده  گزارش در كه آنچه مشابه 
رسمي شوراي سايتهاي  از كرد.  بازديد
خلق مجاهدين سازمان  و  مقاومت ملي
در همچنين شد.  بازديد  هم ايران(٢)
با گزارش، در استناد مورد شاهدان مورد
اينترنت در ماشينهاي جستجوگر از استفاده
اظهارات كه گرفت، صورت جستجوهايي
گزارش مسائلي كه در بارة افراد را در اين

مي كرد. ارائه مي كنند، اشاره آن به

منابعمختلف از نوشتهها از –منتخبي نوشتهها
حمايت در برخي و انتقادي برخي كه
مرور بودند، خلق مجاهدين سازمان از
شامل نوشتهها از ديگري  بخش گرديد.
پارلمانترها ميان در اروپا در كه بود مطالبي
كه شاهداني  آنها در و بود، شده پخش 
آنها از خود در گزارش حقوقبشر ديدبان
مندرج اتهامات جزئيات بود، كرده استفاده
به ديگري انتقادات همچنين  و گزارش در
كرده فراهم ايران را مجاهدين خلق سازمان
از انتشارات نسخههايي حال، در عين بودند.
مجاهدين سازمان و مقاومت ملي شوراي عام
و سابقه به موبوط متون با همراه ايران خلق
توسط ديدبان شده استفاده اتهامات شاهدان
مطالب گرفت. قرار بررسي مورد حقوقبشر،
توسط كه ميشد نوشتههايي شامل ديگر
تحليلگران و پارلمانترها سوميمثل طرفهاي
مكاتبات مثال، شدهاند. بهطور نوشته سياسي،
وقت رئيس ايوبري، اريك لرد بين گسترده
و انگلستان پارلمان در حقوقبشر گروه

مشابه اتهامات  بارة در حقوقبشر ديدبان 
مجاهدين آمده عليه گزارش در آنچه كه

شد. داده قرار توجه مورد است،
انجام منظور  به – اشرف قرارگاه بازرسي 
خصوص در كامل  و بيطرفانه تحقيق  يك
در عليه مجاهدين نقض حقوق بشر اتهامات
مدركي هر وجود دربارة تحقيق و گزارش
دوستان كميته كند، تاييد را اتهامات اين كه
كه است ضروري كرد احساس آزاد ايران

چنين سفر كند. اشرف به قرارگاه آن هيأت
با افراد هيأت اين كه ميداد ديداري اجازه
همچنين و رودررو مصاحبه كند مجاهدين
سايتهايي و عام طور  به را  اشرف قرارگاه
اتهام مورد نقض صحنههاي عنوان به كه را
وقتي كند. بازرسي خاص  بهطور بودند،
از تماميبازديدها شديم، اشرف كمپ وارد
داشتند، اتهامات قرار در مركز كه محلهايي
ايران آزاد دوستان هيأت به و بود اعالم نشده
كمپ به بال مانع ونامحدود دسترسي كامل،

شد. داده آن تماميتأسيسات و اشرف
٥روزه ديدار يك آزاد ايران دوستان هيأت
كه ١٩نفر  با و  داد انجام اشرف از كمپ
شده برده نام شاهدان خانوادة اعضاي يا
را شاهدان نزديك از يا بودند گزارش در

دست شواهد ميتوانستند  و ميشناختند 
فراهم كنند، اتهاماتشان و آنها در مورد اول
همة دادند. انجام طوالني  مصاحبههاي 
مصاحبه زبان توانايي به بسته مصاحبهها
انجام انگليسي به يا  فارسي  به يا شونده

هتل  ٤٨ در بنگال همة مصاحبهها در شدند.
انجام شد. اشرف در كمپ ايران٣

اين بوديم، اشرف كمپ در كه دوراني در
نامحدود دسترسي ساكنان همة به هيأت
پرسنل صدها  با بود قادر لذا و  داشت
صحبت طور راندوم (تصادفي) به مجاهدين

كند.

مجاهدين سازمان با آشنايي
ايران خلق

از ديگري دربخش اروپا پارلمان هيأت
و بهسابقه باال، عنوان زير خود،  گزارش
مي پردازد مجاهدين از مختصري تاريخچة

مينويسد: و
سازمان يك ايران خلق مجاهدين سازمان

 ١٩٦٥ سال در كه است ايراني سياسي
روشنفكران از كوچك گروه يك توسط
در شد. محمد حنيفنژاد تأسيس رهبري به
در ايراني اپوزيسيون گروههاي زمان، آن
ناسيوناليستها، ميگرفتند: قرار دستهبندي سه
حنيفنژاد بنيادگرايان.  و ماركسيستها 
مدرن تفسير يك داد: ارائه جديدي چيز
ديدگاه يك با اسالم، از دموكراتيك و

گرايانه(٤). ملي قاطع سياسي
مخالفت براي خلق ايران مجاهدين سازمان
شد. تاسيس ايران مستبد شاه و فاسد رژيم با
ملي شوراي عضو سازمان يك عنوان به
ايران، خلق  مجاهدين سازمان مقاومت، 
برنامه در شده تصريح  آزاديهاي  منشور

 ١٩٩٥ سال در كه را مقاومت ملي شوراي
«آزادي ميشناسد. بهرسميت شده، ارائه
اينكه و مطبوعات و بيان عقيده، كامل
ممنوع عقايد تفتيش و سانسور گونه هر
عمومي مبناي رأي گيري و انتخابات است...
همين براساس است».  دولت  مشروعيت
سيستم ايران خلق مجاهدين سازمان برنامه،
بهرسميت ميشناسد(٥). را آزاد ملي و بازار
و بوده معتقد ايران خلق مجاهدين سازمان
و رأي عموميتنها معيار كه انتخابات هست
براي آزادي، حق انسان و مشروعيت سياسي
واقعي اجتماعي  پيشرفت و ضامن شاخص

مجاهدين نحو،  سازمان همين به است(٦).
عضو سازمان يك بهعنوان ايران خلق
«همة حقوق به ايران مقاومت ملي شوراي 
جهاني اعالمية در مصرح  آزاديهايي و
و مربوطه بينالمللي پيمانهاي و حقوقبشر
شوراي برگزيدة  رئيس جمهور كه آنچه 
ايران يك «در كرد: اعالم مقاومت ملي
دادن به حكم پايان به ما ستم ماليان، از آزاد
متعهد وحشيانه مجازات هرگونه لغو و اعدام

به خود ما تعهد ميكنيم. آن دفاع از و بوده
قانون انساندوستانه منع شكنجه، كنوانسيون
تبعيض هرگونه منع كنوانسيون و بينالمللي
قرار ميدهيم» تأكيد مورد مجددًا زنان عليه

ميباشد. متعهد (٧)
سركوب  علت به  ١٩٧٠ دهه اوايل در
مخفي پليس توسط سازمان اين وحشيانه
تقريبًا تمامياعضاي اعدام به منجر كه شاه،
از ايران خلق مجاهدين سازمان رهبري
حبس همچنين  و آن بنيانگذاران جمله 
ساختار شد، آن  اعضاي وسيع  اكثريت
مجاهدين سازمان  براي كمي تشكيالتي 
سابقه علت به اما، ماند. برجاي ايران خلق
اسالم، از پيشرفته مدرن و تفسير يك ترويج
انگيزة منشاء ايران خلق مجاهدين سازمان

كه بود ايراني ميليونها براي ايدئولوژيكي
سال در باالخره آنها سراسري اعتراضات

كشيد. زير به را ايران شاه ١٩٧٩

مجاهدين مخالفت
فقيه واليت با

زمان آن كه رجوي، مسعود انقالب، از بعد
ايران خلق مجاهدين سازمان اول مسئول
همگي مدت كه اعضاي ارشد بقيه بود، و
شده آزاد زندان از انقالب از قبل كوتاهي
سازمان تشكيالت بازسازي به بودند، دست
خلق مجاهدين سازمان حال، هر در زدند.
مبارزة يك در را  خود سرعت  به ايران
و خميني آيت اهللا نيروهاي عليه مستقيم 
يا فقيه ولي خميني، آيتاهللا يافت. رژيمش
بر خدا به عنوان جانشين خود را اعظم، رهبر

ميديد. زمين روي
خلق مجاهدين سازمان اختالفات سابقة

برميگشت   ۱۹۷۰ دهة به خميني با ايران
كه است چيزي با آنها مخالفت از ناشي و
اسالميشناخته بنيادگرايي نام به امروز
خود ايدئولوژي مجاهدين گرچه ميشود.
بر ولي ميگيرند، اسالم از خميني مثل  را 
به مجاهدين او، پيروان و خميني خالف
دموكراسي ارزشهاي و بردباري آزادي،
به را طرحي همچنين آنها .(۸) هستند معتقد
دين جدايي براساس رساندهاندكه تصويب

است. شده تنظيم دولت از
دولت يك پي انقالب، مجاهدين در از بعد
دولت از دين جدايي براساس دموكراتيك
رو در رو ايران رژيم  با را  آنها بودندكه
اسالم يك حاكم رژيم نهايتًا، ميكرد. 
ويك قانون اساسي غيردموكراتيك بنيادگرا
واليت فقيه اصل بر  مبتني كه  دادند ارائه
بود. روحانيت)  حكومت مطلقه (برتري 
مخالفت اساسي  قانون اين با مجاهدين 

رأي ندادند. آن و به كردند
بندي گزارش طبقه يك ،۱۹۸۴ دسامبر در
در آمريكا خارجه وزارت (غيرسري) نشده

نوشت: مجاهدين مورد
را خميني رژيم هيچوقت «مجاهدين
اسالمياليق نپذيرفتند. دولت يك بهعنوان
به مجاهدين رسيد، قدرت به خميني وقتي
گفتند ولي دادند، فراخوان انقالب ادامه 
براي جديد رژيم قانوني چارچوب در
طور به مجاهدين ميكنند... تالش تغيير

انتخابات آزاد، يك در كردند تالش ناموفق
اساسي تدوين قانون مؤسساني براي مجلس

تشكيل شود.
انتخابات در رهبرشان شركت با مجاهدين

همچنين   ۱۹۸۰ ژانويه جمهوري رياست
بعد كردند.  تالش  سياسي مشاركت براي
فقط كرد اعالم خميني آيتاهللا اينكه از
از دسامبر رفراندوم در كه كانديداهايي
صالحيت كردند حمايت اساسي قانون

مجبور رجوي دارند، را انتخابات در شركت
قانون مجاهدين كه چرا شد كنارهگيري به

كرده بودند... را بايكوت اساسي
چندين مجاهدين ،۱۹۸۰ تابستان اوايل  در
تا كه كردند برگزار تهران در تظاهرات

سخنراني  شنيدن  براي را  نفره  ۱۵۰۰۰۰
سلطه با مخالفت ادامه براي رجوي پيام و

ژوئن،  در۲۵  كردند. جلب بنيادگرايي،
عليه اساسي  موضعگيري  يك  با خميني 
كه شد مدعي و داد پاسخ مجاهدين
و كرده منحرف را انقالب آنها فعاليتهاي

گرداند». برخواهد را آمريكا سلطه
نظرات بريتانيا خارجه وزارت زمان، همان
و مجاهدين بين مبارزه  مورد  در مشابهي

ميگفت: كه ابراز داشت ايران، رژيم

انقالب  در ايران خلق مجاهدين «سازمان
بعد سال دو مدت به و داشت اساسي نقش
كشاكش و سياسي مهميتعادل عنصر آن از
رفراندوم آنها بود. كشور داخل در قدرت
تحريم اسالميرا جمهوري اساسي قانون 
كه آنهايي فقط خميني گفت وقتي و كردند
رأي دادند ميتوانند كانديدا قانون اساسي به
بشوند،رجويمجبورشدكانديداتوريخود
بگيرد. پس را جمهوري رياست مقام براي
مجلس انتخابات نامزد رجوي سال۱۹۸۰، در
قطع طور به نشد – تقريبًا شد، ولي انتخاب

بود»(۹). انتخابات در تقلب دليل به
رژيمش مجاهدين عليه از موضع كه خميني
نگران آنها  محبوبيت  رشد از  و خشمگين 
را هوادارانشان و مجاهدين داد فرمان بود،
آبراهاميان، ارواند كنند.  سركوب وحشيانه
ديدبان گزارش در كه مجاهدين، منتقد يك
به خود كتاب در شده، آورده قول نقل او از
سركوب اين دربارة ايراني» «مجاهدين نام

مينويسد:

٣٠خرداد نقطة عطف
سوي حزب از شك بي كه اللهيها «حزب 
مي شدند، اسالميتحريك جمهوري
بهدفاتر، آنها مي جنگيدند. مجاهدين عليه
مجاهدين انتخاباتي تجمعات و چاپخانهها
ميانه، همدان، گرگان،  رشت،  تهران، در
خمين، كرمانشاه، اصفهان، شيراز، مشهد،
اين كردند. حمله (شاهي) قائمشهر و مالير

شدن بيش  مجروح ٣ نفر و مرگ به حمالت
تظاهرات نفر منجر گرديد. حمله به هزار از

داشت،  كننده شركت  ٢٠٠٠٠٠ كه تهران
جدي  جراحات با را مجاهدين هوادار  ٢٣

گذاشت»(١٠). برجاي
دانشگاه تاريخ در پروفسور بخاش،  شائول
امور در كارشناس ويرجينيا و ميسون جرج
آمريكا كه مشاور وزارت خارجه خاورميانه

ميكند: اضافه ميباشد نيز
نشريه  ٦٠٠٠٠ نسخه تعداد ،١٩٨٠ فوريه «در
در شد. كشيده آتش  به و  توقيف مجاهد
دهها و  ساري قائمشهر،  شيراز،  مشهد، 
ستاد به چماقداران  ديگر كوچك  شهر
جلسات دانشجويان و مجاهدين، انجمنهاي
آنجا غارت كردند. از آنها را حمله و آنها
بودند، بزرگ معموًال مجاهدين جلسات كه
مبدل بزرگي جنجالهاي به حمالت اين

در مجاهدين ستاد  به  حمله  در  ميشدند.
در  و ٧٠٠ نفر حدود آوريل، ماه در قائمشهر
شدند. ١٠ عضو اين  مجروح ٤٠٠ نفر مشهد
در را در درگيريهايي كه خود سازمان جان

دست  از داد، ١٩٨٠ رخ ژوئن و فوريه فاصله
.(١١) دادند»

بم، در انقالب دادگاه رئيس آخوند عالمه،
هواداران نامة به  جواب در  ايران، جنوب

سركوب  از  كه  ١٩٨٠ اوت در مجاهدين 
نوشت: بودند، كرده شكايت

سازمان مجاهدين خميني، امام به فتواي ««بنا
مرتد كفار از و بوده  محارب  ايران خلق
زندگي حق هيچ آنها ميباشند.  بدتر هم،

.(١٢ ندارند»(
ايران رژيم با مجاهدين مبارزة عطف نقطة
رسيد، فرا  (٣٠خرداد)  ١٩٨١ ژوئن   ٢٠ در
در تظاهرات يك به مجاهدين كه وقتي
براي و ايران رژيم سركوب به اعتراض
زنداني هزاران آزادي و سياسي آزادي
در آبراهاميان ارواند دادند. فراخوان سياسي

مينويسد: سرنوشتساز، روز اين بارة
تهران، در خصوص شهرها به بسياري ...در
گرگان، قائمشهر، آمل،  رشت، تبريز،
اصفهان، اراك، كرج،  زنجان،  بابلسر،
وسيعي جمعيت كرمان و اهواز بيرجند،

 ٥٠٠٠٠٠ تهران تظاهرات كرد. ظهور
كرد. جلب خود به را مصمم كنندة شركت
مستمر طور به راديو-تلويزيوني شبكه از
به ميشد. پخش اخطاريه تظاهرات عليه
خانههايشان در كه ميكردند توصيه مردم
انقالب مجاهدين سازمان مثال، براي بمانند:
ميخواست ايران جوانان  از  نبوي اسالمي
و «ليبراليسم  خاطر به  را خود زندگي كه 
برجسته ماليان نكنند. تلف كاپيتاليسم»
تظاهركنندگان، فارغ با كه اعالم ميكردند
برخورد خدا» «دشمنان  مثابه به  سنشان، از
الهيها حزب  شد. خواهند اعدام جا  در و
مسدود براي كاميون با  و كردند مسلح را
به كردند. منتقل اصلي خيابانهاي كردن
نفر پنجاه فرمان شليك داده شد. پاسداران
١٠٠٠نفر فقط در و ٢٠٠نفر مجروح  كشته،
اين شدند. دستگير تهران دانشگاه حوالي
دوران خياباني درگيريهاي  بيشتر  از فراتر
اوين زندان زندانبانهاي اسالميبود. انقالب
از ٢٣تن كه اعالم كردند بسيار با هياهوي
دختر تعدادي جمله از تظاهركنندگان،
اعدام تيرباران جوخههاي دست به جوان

.(١٣ شده بود( آغاز ترور شدند. حكومت
 ١٩٨٧ سال در كه گزارشي در بين الملل عفو

مي كند: اضافه شد، منتشر
بين الملل) (عفو شدة ثبت آمار كه چند «هر

 ٦ در دارد، زيادي فاصله اعدامها تعداد از
عفو ،١٩٨١ دسامبر ژوئيه و ماه فاصله بين ماه

در اوايل  كرد... ٢٤٤٤ اعدام ثبت بينالملل
مبسوطي اطالعات بينالملل عفو ،١٩٨٠ دهة
و دربارة اعدامهاي جمعي جمعآوري كرد
آن افراد در كه رساند ثبت به تعدادي پرونده
در جمهوري سياسي جرائم دليل به  صغير
سالهاي در بودند.... شده اعدام اسالميايران
از همچنين گزارشهايي عفو ١٩٨١ و ١٩٨٢،
از برخي كه كرد دريافت نوجوانان اعدام

الملل  بين عفو داشتند. سن ١١ سال آنها فقط
باردار زنان اعدام باره در نيز گزارشهايي

كرد»(١٤). دريافت

سياسي زندانيان قتلعام
مجاهدين هواداران و اعضا زمان، آن از
ايران در حقوق بشر نقض اصلي قربانيان
مجاهدين هواداران از تن هزار دهها بودهاند.
جمله از ايران اعدام شدهاند، رژيم دست به

ماه  چند ظرف كه سياسي زنداني  ٣٠٠٠٠
فتواي  دنبال به  ١٩٨٨ پاييز و تابستان بين
شدند. اعدام مجاهدين عليه خميني آيتاهللا

است: آمده اين فتوا از بخشي در
به هيچوجه به كه منافقين خائن «از آنجا
از ميگويند چه نبوده و هر معتقد اسالم
كه در نفاق آنهاست ...كساني و روي حيله
نفاق موضع سر بر كشور سراسر زندانهاي
و محارب  ميكنند و كرده خود پافشاري

ميباشند... اعدام به محكوم
قاطعيت است. منافقين سادهانديشي  بر رحم
اصول از  خدا دشمنان برابر در اسالم 
با اميدوارم اسالمي است.  نظام ترديدناپذير
دشمنان نسبت به خود انقالبي كينة و خشم
جلب را متعال خداوند رضايت اسالم
به موضوع تشخيص كه آقاياني نماييد.
ترديد و شك و  وسوسه آنانست  عهدة
الكفار» «اشداُءعلي كنند سعي و نكنند
اسالم قضايي مسائل در ترديد باشند.

مطهر و پاك  خون گرفتن ناديده انقالبي 
ميباشد»(١٥). شهدا،

ميكند ادعا ايران خلق  مجاهدين سازمان
از بيش  ايران رژيم گذشته، ٢٥سال  در

آنها  اكثر كه را  سياسي  زنداني  ١٢٠٠٠٠
است. كرده سازمان بودند، اعدام به وابسته
كه كردهاند منتشر  كتابي  همچنين  آنها

٢١٦٠٠ تن  از بيش مشخصات و اسم حاوي
در بينالملل عفو مي باشد. شدگان اعدام از
كه اظهار داشت ايران، گزارش دربارة يك
١٩٨١ و ١٩٨٢«...هزاران بين فاصلة در فقط
اعدام خلق سازمان مجاهدين اعضاي از تن

.(١٦ شدند»(
كه مجاهدين هواداران و اعضا از گروه آن
به اجبار به  بودند، نشده اعدام يا  دستگير
به آنها از زيادي تعداد شدند. فرستاده تبعيد

رفتند. پاريس
افراد و رجوي مسعود ،١٩٨٦ سال در
بعد هواداران مجاهدين، اعضا و از مشخصي
دولتش و شيراك ژاك طرف از اين كه از
قرار كشور از آن براي خروج فشار تحت
نتيجة اين شدند.  منتقل عراق به  گرفتند،
ايران رژيم و  فرانسه دولت بين  معامالت
لبنان در كه بود فرانسويهايي آزادي براي
گرفته گروگان به ايران رژيم عوامل توسط

بودند. شده
رولو، اريك فرانسوي، سابق ديپلومات

مخفي  مأموريت  براي يك  ١٩٨٦ سال در
آزادي براي تا شد فرستاده تهران به ٤روزه
كند. مذاكره لبنان در فرانسوي گروگانهاي
كه دوست، رفيق محسن با را مسائل اين او
بود، ايران در پاسداران سپاه وزير موقع آن
كرد تعريف  رولو داد. قرار بحث مورد 
با توافق به يك رسيدن  از  بعد  چگونه كه

٤ ساعت  درست دوست رفيق ايران، رژيم
تحويلگيري براي لبنان به پروازش از قبل
«به مي شدند، آزاد  بايد  كه  گروگانهايي

.(١٧) لغو كرد» را ناگهان قرارداد
مذاكره در  را كه وقتش شد رولو گفته به
اطاق «در زيرا ميكند تلف دوست رفيق با
مشغول شما اپوزيسيون از نفراتي كناري
آمادهاند كه ميگفتند و بودند مذاكره
فرانسه از ايران  رژيم (كه را زنداني  پنج
يك بهجاي و كنند آزاد ميخواست)
رهبران و بپردازند دالر ميليارد ميليارد، دو
دستگير حتي يا اخراج را ايران اپوزيسيون
كه بود شيراك دولت سرانجام كنند..

كرد»(١٨). آزاد را گروگانها
عراق، به مجاهدين مكان نقل مورد در
خارجي كميسيون مسئول محدثين، محمد

مي گويد: مقاومت ملي شوراي
مقاومت بر فرانسه دولت فشار كه »هرچند
يكسال به مدت فرانسه براي ترك ايران
تصميم وقتي رجوي آقاي بود، جريان در
شد مطمئن كه برود  عراق  به گرفت
عراق و  دارد استقالل عراق در مقاومت
آن داخلي  امور در شرايطي هر تحت 
مقاومت در عوض، نخواهد كرد. دخالت
داخلي امور  در شرايطي هيچ تحت  هم

كرد... نخواهد دخالت عراق
 ١٩٨٦ سال در عراق مقاومت به مكان نقل
صفبندي كه  مي شد انجام زماني  در
از بعد وضعيت از وسيعي طور به منطقهيي
فارس خليج جنگ و كويت به عراق حمله
زمان، آن در بود. متفاوت ،١٩٩١ سال در
روابط آمريكا و اروپايي كشورهاي همة
توجه با داشتند... عراق دولت گرميبا
نظاميعراق شكست شبح بودن واقعي به
رژيم ايران، دست به كشور اشغال آن و
غربي قدرتهاي و منطقه عربي كشورهاي
جنگ از نتيجه فاجعهبار جلوگيري براي
سريع اوجگيري  به منجر روشني به  كه
در اسالمي افراطيگرايي  و بنيادگرايي 
ميشد آفريقا شمال و خاورميانه سراسر

.(١٩) دادند» انجام را بيشترين تالش
ميكند: اضافه توريسلي رابرت سناتور
خاطر اين به فقط كه ميكنم فكر «من
مستقر عراق در مجاهدين نيروهاي كه
كم آنها بودن موثر يا مشروعيت از هستند،
مستقر عراق در خلق مجاهدين نميشود.
ندارند ديگري دليل كه جاي اين به هستند
ايران مرز جوار دارند كه در نياز و بروند
از واقعيات ساده انعكاس يك باشند... اين

است»(٢٠). و سياسي جغرافيايي

اروپا: پارلمان نايبرئيس
 ٢٠٠٥ مه در كه ايران بود خلق مجاهدين سازمان دربارة حقوقبشر ديدبان گزارش گزارش، گردآوري اين «محرك
ميپرداخت، سازمان مجاهدين از سوي حقوقبشر نقض به مربوط به اتهامهاي ظاهر گزارش در اين شد. منتشر
را جدي خيلي سياسي توصية يك گزارش حقوقبشر، اين مدافع يك سازمان مأموريت از فراتر بسا اما، شگفتي با

حمايت نكنيد. ايران اصلي اپوزيسيون از پيشنهاد ميكرد:
رها براي روزافزون فراخوانهاي و ايران در فزايندة بينالمللي درمورد نحوة عملكرد رژيم ماليان نگرانيهاي به توجه با
سياه در ليست ايران خلق مجاهدين سازمان گام منجر به وارد كردن اولين در كه ايران از سياست استمالت كردن

بيشتري ميشد. تشويش موجب سياسي موضع اعالم اين شد،
در مندرج مجاهدين سازمان سوي از حقوق بشر نقض به مربوط اتهامات درباره كه گرفتيم تصميم اروپا پارلمان در ما

بياوريم. عمل به كامل تحقيق يك حقوق بشر ديدبان گزارش
كرديم  وظيفه احساس ما كرد، اتكا مشكوك ١٢ فرد با تلفني مصاحبة ١٢ساعت بر خالف ديدبان كه بر راستا، در اين

دهيم. بررسي قرار مورد را مسأله اين جوانب همة جامع يك مطالعة انجام با

پانويس:
www.iran-interlink.org، www.irandidban.com - ١

www.ncr-iran.org ,wwwmojahedin.org -٢
اشرف قرارگاه در ميهمانان براي كه است بنگالهايي از مجموعه يي ايران هتل -٣

استفاده ميشود.
خاورميانه)، مورخ اسالميو امور (كارشناس دوران دكتر خالد تخصصي شهادت -٤

۲۹ اوت ۲۰۰۱
نيل ليوينگستون، از دارد؟»، تهران نياز در قبال جديد سياست يك واشنگتن به «آيا -٥

جهاني)، ۱۸ ژوئن ۲۰۰۳ هاي (گزينه آپشنز CEO گلوبال و رئيس دكترا،
۱۹۹۵ در مقاومت ايران ملي شوراي منتشره شده»، ٦ - «دموكراسي خيانت

ژوئن۲۰۰۵، ۱۸ ايران، مقاومت ملي شوراي برگزيده رئيسجمهور رجوي، ٧ - مريم
فرانسه سرجي،

خاورميانه)، مورخ اسالميو امور (كارشناس دوران دكتر خالد تخصصي شهادت -٨
۲۹ اوت ۲۰۰۱

 ۲۰۰۱ مارس كه در بريتانيا خارجة وزارت سوي از گزارشي ٩ - «مجاهدين خلق»،
شد تهيه

۲۰۶ ص آبراهاميان، ارواند قلم به ايراني»، ١٠ - «مجاهدين
۱۹۹۰ شائول بخاش، قلم انقالب اسالمي»، به و ايران آيتاهللاها: «حكومت  -١١

۵۵ و ۵۶ صفحات محدثين، محمد قلم به «دشمن آيتاهللاها»،  -١٢
۲۱۸ تا ۲۱۹ صفحات آبراهاميان، ارواند قلم به ايراني»، «مجاهدين  -١٣

۱۹۸۷ سال در شده منتشر عفو بين الملل، از حقوقبشر»، «ايران-نقض  -١٤
لمب،  كريستينا قلم به شد»، ايران در ۳۰۰۰۰ تن كشتن به منجر خميني «فتواي  -١٥

۴ فوريه ۲۰۰۱ تلگراف، ساندي
۱۹۸۷ منتشره سال ايران»، بريفينگ – «عفو بينالملل -١٦

۲۲ دسامبر ۱۹۹۹ الجزيره، تلويزيون با رولو اريك مصاحبه  -١٧
۲۲ دسامبر ۱۹۹۹ الجزيره، تلويزيون با رولو اريك مصاحبه  -١٨

۱۱۴ ص محدثين، محمد قلم به آيتاهللاها»، «دشمنان -١٩
كنگرةآمريكا) هيل (محل در كپيتال كنفرانس مطبوعاتي در يك شده ايراد ٢٠ - سخنان

۸ ژوئن ۱۹۹۵ روز در

تحقيق مجاهدين در گزارش و عليه نقض حقوق بشر اتهامات خصوص كامل در و بيطرفانه منظور انجام يك تحقيق به
آن هيأت است كه ضروري كرد احساس آزاد ايران كند، كميته دوستان تأييد را اتهامات اين كه مدركي وجود هر دربارة
همچنين كند و مصاحبه رودررو با افراد مجاهدين هيأت اين كه ديداري اجازه مي داد چنين كند. سفر قرارگاه اشرف به
كند. خاص بازرسي بهطور بودند، اتهام مورد نقض صحنههاي عنوان به كه را سايتهايي و عام طور به اشرف را قرارگاه
هيأت به و بود نشده داشتند، اعالم قرار اتهامات محلهايي كه در مركز از وقتي وارد كمپ اشرف شديم، تماميبازديدها

شد. داده آن تماميتأسيسات و اشرف كمپ بالمانع ونامحدود به دسترسي كامل، آزاد ايران دوستان
برده شاهدان نام خانوادة يا اعضاي كه ١٩نفر با انجام داد و اشرف ٥روزه از كمپ ديدار يك آزاد ايران دوستان هيأت
اتهاماتشان و مورد آنها در دست اول ميتوانستند شواهد و را ميشناختند نزديك شاهدان از بودند يا گزارش در شده
به يا فارسي به يا شونده مصاحبه زبان توانايي به بسته مصاحبهها همة دادند. انجام طوالني فراهم كنند، مصاحبههاي

انجام شد. اشرف در كمپ ايران٣ هتل در ٤٨ بنگال در شدند. همه مصاحبهها انجام انگليسي
پرسنل صدها با بود قادر لذا و داشت نامحدود دسترسي ساكنان همة به هيأت اين بوديم، اشرف كمپ در كه دوراني در

كند. صحبت (تصادفي) راندوم طور به مجاهدين



شما�� ٧٨٣ ـ سه شنبه ٤بهمن ١٣٨٤صفحة ١٠
مقاال�

� يك سرفصل جد� � ��  �ير قعيتها� چند ما� خير �� صحنة سياسي 
نهايي خبر مي �هند. "� قد� كه بر خال+ گذشته تفسير � تحليل "� چناني 

نمي طلبد � مي تو� به سا�گي "� � �يد � شنيد � حس كر�.
سه سا> پايد�� پرشكو� كنو� پير��� محتو9 خلقما� � �� "يند� يي نز�يك 
نويد مي �هد. نگاهي كوتا� � مختصر به ين سه ساله �� �� جبهة خلق � مقا�مت 
 � طر+ �يگر، چنين تابلويي � �� يك طر+ � �Eيم "خوند� حاكم بر ير

�� پيش ��� هر بينند� � ناظر بي طرفي ترسيم مي كند:
 Iبه خصو ميهن،  سرسر   �� مر�مي  خيزشها�  مقا�مت   � خلق  جبهة   ��
� ��� كا� "مد�  بعد  ماهة مر�9 شهرها� كر�ستا�، ��ست  خيزشها� يك 
 �يرنيا� "��� �� كشو�ها� ��پا �"مريكا بر Kحمد� نژ�، تظاهر �پاسد
حمايت � مقا�مت � نير�� محو�� "�، سا�ما� مجاهدين خلق ير�، حمايت 
گستر�O مر�9 جها� � نمايندگانشا� �� كشو�ها� ��پا � "مريكا � خا��ميانه 
 � Pكر� � عر �عم ) S� به خصوI حمايت حد�� ٣ميليو� نفر � مر�9 عر

شيعه � سني) � مقا�مت � مجاهدين گوها� ين �قعيتند. 
 � مقا�مت  ملي   �شو� پي ��پي   Kضربا  � مقا�مت  عتال�  شاهد  هم چنين 
سا�ما� مجاهدين خلق بر پيكر فرتوE� Kيم "خوند� هستيم كه به حق بايد 
گفت كه �Eيم � به ين نقطه كشاند� ست كه �� �حشت � فر �سيد� ��� 
ين گونه �ست � پا بزند � تما9 �� � ند� خو� �، با "�يختن  «X» ساعت � «�»
به هر خس � خاشاZ � توطئه يي، به كا� بگير� � �ست به �من حاميا� بر�� 
مر�� شو� � با صر+ هزينه ها� گز+ بر� ممانعت � سرنگوني ] تال] 
كند. ما "فتاP "خوندها غر�P كر�� � هيچ قد�تي قا�� نخوهد بو� ين �Eيم 

�خشم مر�9 � عز9 مقا�مت نجاK �هد. �
فعاليتها�  شاهد  "خوند�،   Kفرتو �Eيم  يعني  ضدخلق،  جبهة   �� �لي 
متالشي كر��   �بر تمي، تال]  به سال^  �مينه ها� �ستيابي   ��  ���يونه �
سركوبي  هم چنين   �  Sعر خلي � مو�   �� هيستريك   Kخالمد مقا�مت، 
�حشيانة مر�مما� �� �خل كشو� هستيم. �Eيم �� همة ين �مينه ها مقا�متي 
پوال�ين � پرتجربه � �� بربر خو� مي بيند. به همين خاطر، مقا�مت سا�مانيافته 

� به خصوI سا�ما� مجاهدين خلق هد+ صلي �Eيم ست. 
�� �مينة برنامة هسته يي، فريا� بر مي "��� كه «فشاگريها� مجاهدين �� ين 
بر  خبر�  �سانه ها�   � شخصيتها   � ��لتها  ين كه   �  � نيست»  صحيح  بطه �
��ستي فشاگريها� مجاهدين � مقا�مت نگشت مي گذ�ند گريه � ��� سر 
�� � با پر�خت هزينه ها� سنگين � جيب مر�9 ير�، به �من حاميانش �� �

شرS � غرP عالم مي "�يز�.
 ��� �مينة مدخالK تر��يستي � جنايتكا�نه �� مو� �خلي عرS نيز، كه بر
�با�   � به طرS مختلف  ست،  تمي  به سال^  � �ستيابي  مهمتر  بسيا�  �Eيم 
مو� عرS �خالت  �� �نز�يكا� � مز���� خو�مدعي مي شو� كه گويا «ير

نكر��! � نمي كند!» � ين مجاهدين خلق هستند كه ين �عاها � مي كنند!
 فرگرفته ست، � Sكنو� كه نز�يك به سه سا> ست تحوالK منطقه يي عر

بـه سـو� پـيـر	��

صو�� �نگ پريد� نظا� 	 
سيليها� 	���� �طالعا�

مر�9 � نير�ها� ملي � �موكرK عرS � �سانه ها� خبر� ين كشو� بيش 
� هر �ما� �يگر، صحت � ��ستي تحليلها� مجاهدين � به عيا� �يد� ند � 
 � ين �Eيم هما� ست كه مجاهدين  ثابت شد� ست كه  بريشا�  به تجربه  
�> مي گفتند. بي جهت نيست كه مر�9 عرS به �غم مشكالK �يا�� كه  ���
كشو�شا� � فرگرفته � تر��يسم � نفوe مز���� �Eيم �� جامعه � �گانها� 
��لتي عرS �ندگي مر�9 � به "تش � خو� "غشته ست، ما �� بعا� ميليوني 
� مجاهدين خلق ير� حمايت مي كنند. ين حمايت يك مر كامًال قانونمند، 
منطقي � تكاملي ست. هرجا �ست ظلم � تر�� "خوند� به "� �سيد� باشد، 
 Kبو� � نجا يا� � پشتيبا� مجاهدين خوهند  قانونمند ��ست �  مر�9 "� جا 
خو� � �� حمايت � مجاهدين خلق مي بينند. به همين خاطر ست كه �Eيم 
 Kگستر] منطقه تحت پوشش �اليت جنايت � شقا� � Sبر� بلعيد� عر
� مر�9 شريف � حامي  فقيه، �ئم �� تال] � توطئه چيني ست تا مجاهدين �
مقا�مت � ين كشو� همسايه ��� كند � كنو� كه برچسبها� ناچسب �Eيم 
 ،��عليه مجاهدين �� ين ساليا� تمامh نقش بر "P شد� � �يگر خريد�� ند
خو� � �� بن بست كامل يافته � �ست گديي به سمت ين � "� ��� مي كند تا 

شايد يكي پيد شو� كه بگويد �Eيم ير� �� عرS �خالت نكر�� ست.
خلي ما، � ���� ٨ سالة مد�� نمايي! "خوند �فسنجاني � � Pمينة سركو� ��
 �̂ طلبي! � حمايت مماشاتگر ���O ٨ سالة "خوند خاتمي با شعا� ���غين صال
غربي � "نها (كه جديترين عامل حفظ ين �Eيم تا به مر�� بو�� ست) كه 
 ���  �حمد� نژ  �پاسد ��� كا� "مد�  با  "خوند�  �Eيم  كنو�  بگذ�يم 
مرحلة جديد� شد� ست كه مقا�مت بريش �قم ��� ست. مرحلة نهايي � 

سرنگوني. 
 Kقد� � Kنمو� مي كند كه نه فقط ثبابه همين خاطر �Eيم جنو� "سا طو�� �
 Pنقال�� بلكه مي خوهد كشو�ها� �يگر � نيز � نقشة جها� محو كند «�

 نجاK �هد».� S� جمله مر�9 عر � سالمي خوهد همة مر�ما� جها� �
گر مر�9 قهرما� خطة خو�ستا� �� يا9 پاياني ���O "خوند خاتمي، با مشتي 
محكم به پر�ندO  ننگين خاتمي خاتمه ��ند، مر�9 قهرما� كر�ستا� نيز با مشتا� 
� هما� بتد بستند � ��سي  � �حمد� نژ �محكمي، پر�ندO با�نشدO پاسد
فرمو] ناشدني به ين �Eيم ضدمر�مي ��ند! پاسد� تر��يستي كه �ستانش 

مستقيمh به خو� مر�9 كر�ستا� �نگين ست. 
تحوالK ماهها� خير گوهست كه خيزشها� مر�مي � بعا� كيفي � كمي 

�حما� گو�كي

عترضاK گستر] پيد كر�� � �� "يند� نيز قطعh بيشتر خوهد شد. 
 ��Eيم خو� قبل � هر كسي مي �ند كه هر ضربه يي بر پيكر] فر�� مي "يد 
جانب مقا�مت � سا�ما� محو�� "� يعني مجاهدين مي "يد. به همين خاطر 
ست كه �Eيم هم قيا9 مر�9 خو�ستا� � هم قيا9 مر�9 كر�ستا� � به مجاهدين 

.�خلق نسبت �
مد�� نمايي  فشا�   �� خلق  مجاهدين   � مقا�مت   Oتعيين كنند نقش  هم چنين 
خلي � مو�   �� �Eيم   Kخالمد  � خاتمي  "خوند  ̂ طلبي  صال  � �فسنجاني 
كشو�ها � به خصوI عرS � تال] "خوندها بر� �ستيابي به سال^ هسته  يي، 

بيش � هر �ما� �يگر، �بانز� خاI � عا9 شد� ست.
تو]  تما9  با  قد�تمند�،  مقا�مت  چنين  با  ��يا��يي   �بر �Eيم �اليت فقيه 
� تو� خو� به ميد� "مد� � عليه همه عال9 جنگ نمو�� ست. جنگي كه 
پيشاپيش علت � نتايج "� بر� همگا� عيا� ست. بر� همين ست كه �Eيم 
 n� به � Pبه خدمت گرفته � سركو ين ��يا��يي "خر همه چيز خو� � �بر

خو� �ساند� � با�� توطئه چيني � شدK بخشيد� ست.
 �  ��ند  ��خريد �يگر  ̂ طلبي  صال  � مد�� نمايي  كه  مي بيند  كنو�  �Eيم 
 نمي كند. �ير هر "� چه �� ين �� �� � ���� Eشانتا � o��� متوسل شد� به
مو�� �� چنته �شت � سالها مشتريا� خو� � با "� سرگر9 كر�� بو� كنو� 
 Pفريب � �جالگر� به "خر �سيد� � ��� حسا � o��� ���� .���يگر ند

 .�ين �Eيم ست به جها� � مر�9 ير ��پس �
 �كنو� كه نگاهي مختصر به �ضعيت �Eيم "خوند� � يك طر+ � مقا�مت 
ست به يك قد9 كثيف �Eيم "خوند� بپر��يم  Pختيم، خوطر+ �يگر ند
كه خو� گويا� عجز � ��ماندگي ين �Eيم ست � � مهمترين شاخصها� 

مرحلة سرنگوني ين �Eيم ست.
شغا> عرS � نقش بر "P شد� همة توطئه ها� �Eيم "خوند� (لبته  �بعد 
 �به يمن پايد�� پرشكو� نير�ها� مقا�مت � حمايت مر�9 ير� � جها� 
"�)، �Eيم به حربة جديد ما خيلي كثيف � �eيالنه يي �ست يا�يد� ست كه 
ست � برنگيختن خانو�� ها� ��مندگا� "��� � تهديد � تحريك  Kعبا�
� تشويق "نها به نجا9 قدماتي عليه فر�ند� خو� كه �� صفو+ مجاهدين � 
� بريدگا� �� هم شكسته يي  به كا� گير� شما��  مقا�مت هستند � هم چنين 
كه قبًال مدتي � �� قر�گاهها� �تش "��يبخش گذ�ند� ند عليه مقا�مت 

� مجاهدين.

ين گونه فر� خائن � بي ��] يا �� عرصة �خلي به خدمت �Eيم �� "مد� ند يا 
 Kما�Eيم "نها � به كشو�ها� ��پايي عز9 نمو�� تا عليه مقا�مت �ست به قد
�eيالنه يي بزنند. هرچند كه ين فر� شخصh ناچيزتر � "نند كه �� با�O "نها 
طالعاK "خوند� هستند � ين  K��� Oشد Zما چو� كوچيز� گفته شو� 
عر�سك خيمه شب با�� �Eيم بو�� �� حرفهايشا� به خوبي عيا� ست به يك 

:9�نمونه � "� مي پر�
فر� معلو9 لحا> ين چنيني � �� شهر سنندn به  � ��چند� پيش �Eيم تعد
 �� � Sصحنة نمايش فرستا�� كه بگويند: مجاهدين خلق ير� كر�ها� عر

سا> ١٩٩١ به قتل �ساند� ند � .....
 Sشته باشد. كنو� مر�9 عر� �ما ين حنا� �Eيم �يگر �نگي ند�� كه خريد
به طو� عا9 � مر�9 كر�ستا� عرS به طو� خاI �� �� سا> � نيم خير به خوبي 
�عاها� ���غين �Eيم ضد كر� "خوندها � تجربه كر�� ند. گذشت "� �ما� 
 بفريبد. حضو� فعا> مر�9 كر�ستا� � ��كه �Eيم با فريبكا�� مي تونست تعد
عرS �� حمايت � مجاهدين � مضا� بيانية �� ميليو� � هشتصد هز�� "نها، 
ين �قعيت ست. يك �يد� چند �قيقه يي هر عرقي � به خصوI هر  �گو
eهن   ��  � فريبكا�يها�  ١٠سالة "خوندها   �  Eشانتا شر+»، »  � عرقي  كر� 
"نها نه تنها محو مي كند بلكه "نها � تبديل به عنصر� مي كند كه عليه �Eيم 

"خوندها بشو�ند � � � مجاهدين حمايت كنند.
 �صرفنظر � همة ينها، مجاهدين "� قد� پر�ند� شا� پاZ بو�� � هست كه 
هيچ محاسبه يي �� هر كجا� جها� كه باشد باكي ندشته � ند�ند. هما� گونه 
كه به تا�گي �� كشو�هايي هم چو� "لما�، يتاليا � فرنسه � ... ، �قتي ��گا� 
�گا� به نفع مجاهدين، �Eيم �سوتر � � �x� مطر^ شد با Sقانو� � حقو �

�گا� � محاسبه بير�� "مدند.� �مجاهدين پير��مندتر 
مقا�مت مر�مما� بيش � هر �ما� �يگر به پير��� خو� نز�يك � نز�يكتر 
شد� ست � مي ��� كه بر� هميشه بساE� zيم "خوند� � �� هم بپيچد � مر�9 

� چنگا> "خوندها "�� نمايد. � �ير Oستمديد
به  كه  ست  ملي   �  K�موكر مر�مي،  نقالبي،  نير�ها�  همة  �ظيفة  بنابرين 
"خوندها�  �Eيم  بد��  بد�� شك جها�  برخيزند.  مقا�مت  ين   � حمايت 
 حاكم بر ير� بر� همه خوشايند خوهد بو� � منيت � صلح همه جا � فر

خوهد گرفت.
�ند. � خوشا به حا> مر�مي كه چنين مقا�مت � چنين �هبر� � چنين سا�ماني �
� خوشا به حا> همة شهد� به خو� خفتة خلق كه خونشا� ين چنين به يمن 
 ��هبر� مقا�مت به ثمر نشسته � فقي چنين ��شن � �� پيش ��� تا�يخ قر
ست. بد�� شك "يندگا� � چنين مقا�متي بيشتر خوهند گفت � قد� "�  ���

 خوهند �نست.�
 � �يخوهي �" ميعا�گا�   � مقا�مت   Oتپند كانو�  شر+،  شهر  خوشا   �

.��يخوها� ير�. �E مستحكم مجاهدين خلق ير�"

�- خد�مر���

� شر�يطي كه ��يم جنايتكا� �خوند� �� ������ � شر�يطي كه ��يم جنايتكا� �خوند� �� ������ ��
شو��� �منيت قر�� گرفته � �تفا� نظر جهاني مبني شو��� �منيت قر�� گرفته � �تفا� نظر جهاني مبني 
حاصل  �منيت  شو���  به  ��يم  پر�ند�  ��جا-  حاصل بر  �منيت  شو���  به  ��يم  پر�ند�  ��جا-  بر 
گر�يد5 �ست، � �ين �مر به مثابه يك تحو. كيفي ��يم گر�يد5 �ست، � �ين �مر به مثابه يك تحو. كيفي ��يم 
 �� �ست،  بر�5  فر�  مرگبا��  هر�6   � �حشت   ��  �� �� �ست،  بر�5  فر�  مرگبا��  هر�6   � �حشت   ��  ��
مرحلة پيشر�� سياسي مقا�مت كه محصو. يك �بع مرحلة پيشر�� سياسي مقا�مت كه محصو. يك �بع 
قر? تالB، كوشش � �نج � خو? فر�ند�? مقا�< يك قر? تالB، كوشش � �نج � خو? فر�ند�? مقا�< يك 
ملت �ست، ��يم �خوند� با تشديد �نز��� بين �لمللي � ملت �ست، ��يم �خوند� با تشديد �نز��� بين �لمللي � 
قاطعيت جامعة جهاني ��به �� شد5، طبق سنت �جاالني قاطعيت جامعة جهاني ��به �� شد5، طبق سنت �جاالني 
 Kكر�? صو� Lسالة خو� شر�- به فر �فكني � سر Kكر�? صو� L٢٧٢٧سالة خو� شر�- به فر �فكني � سر
�نگ پريد5 � هر�سا? خو� با سيلي نمو�5 �ست. سايتها� �نگ پريد5 � هر�سا? خو� با سيلي نمو�5 �ست. سايتها� 
����K �طالعاK بر�� ���? ��حيه به مأمو��? � مز����? ����K �طالعاK بر�� ���? ��حيه به مأمو��? � مز����? 
خو� �� موU جديد� �� تبليغاK گوبلز� خو� چنين خو� �� موU جديد� �� تبليغاK گوبلز� خو� چنين 
��نمو� مي كنند كه گويا �ين مجاهدين هستند كه �يند� ��نمو� مي كنند كه گويا �ين مجاهدين هستند كه �يند� 
مبهم � تا�يكي ���ند � به �عم خو� مي خو�هند �Xها? مبهم � تا�يكي ���ند � به �عم خو� مي خو�هند �Xها? 
�نها  به   � كر�5   Yمنحر  �� خو�  ��خيما?   � �نها مز����?  به   � كر�5   Yمنحر  �� خو�  ��خيما?   � مز����? 
 Lنظا< �� با �ين سيلي ها سر Kحيه بدهند � صو��� Lنظا< �� با �ين سيلي ها سر Kحيه بدهند � صو���

نگه ���ند.نگه ���ند.
كمت �ين كه كليت ��يم � مشخص] ����K جنايت پيشة كمت �ين كه كليت ��يم � مشخص] ����K جنايت پيشة 
 �  Kمشكال همة  كه  ��يافته �ند  ��شني  به   Kطالعا� �  Kمشكال همة  كه  ��يافته �ند  ��شني  به   Kطالعا�
خطر�K مرگبا�� كه با �? مو�جه شد5 �ند، بر �ثر حضو� خطر�K مرگبا�� كه با �? مو�جه شد5 �ند، بر �ثر حضو� 
فعا. � تو�نمند مقا�مت سا�ما? يافته مر�< �ير�? �ست � فعا. � تو�نمند مقا�مت سا�ما? يافته مر�< �ير�? �ست � 
بقا� خو� يعني ���مة سركو` � غا�K مر�< �� �� فنا� بقا� خو� يعني ���مة سركو` � غا�K مر�< �� �� فنا� 
�ين مقا�مت يافته �ند، �� سر�شيب سقوa نيز چا�5 يي �ين مقا�مت يافته �ند، �� سر�شيب سقوa نيز چا�5 يي 
جز توطئه � حمله � هجو< به مقا�مت � سا�ما? محو�� جز توطئه � حمله � هجو< به مقا�مت � سا�ما? محو�� 

�? نيافته �ند.�? نيافته �ند.
 �� همين ��ستا سايت ����K �طالعاK موسو< به �ير�?  �� همين ��ستا سايت ����K �طالعاK موسو< به �ير�? 
 �� �� «باخت بز�d �جو�»،  تابعه  �� �يدبا? � سايتها�  �� «باخت بز�d �جو�»،  تابعه  �يدبا? � سايتها� 
 dبز� «چالش   ��  � مجاهدين»،   dبز� بز�d «شكست  «چالش   ��  � مجاهدين»،   dبز� «شكست 

مجاهدين �� �شرY» �< مي �نند مجاهدين �� �شرY» �< مي �نند 
سايت �ير�? �يدبا? �� يك فر�� به جلو �حمقانه نوشته سايت �ير�? �يدبا? �� يك فر�� به جلو �حمقانه نوشته 

�ست: �ست: 
مو��   �� fابوسها  fه   gسال  hميال� مو��    �� fابوسها  fه   gسال  hميال�  ٢٠٠٦٢٠٠٦ سا.  سا. «   »

مجاهدين به ��قعيت مg پيوند�.مجاهدين به ��قعيت مg پيوند�.
fه  مg شو�  �غا�   gشر�يط  ��  hميال� fه   مg شو�  �غا�   gشر�يط  ��  hميال�  ٢٠٠٦٢٠٠٦ سا. سا. 
به نا<   gمحاصر5 ي حلقه   �� سو  هر   �� به نا< مجاهدين   gمحاصر5 ي حلقه   �� سو  هر   �� مجاهدين 
خو�  سا�ما?   hبر� خو�  fه   «!!gنقالب�  gخو� «�يپلوماس سا�ما?   hبر� خو�  fه   «!!gنقالب�  gيپلوماس�»

طر�حf gر�5 بو�ند ��� به ��� بيشتر گرفتا� مg شوند.طر�حf gر�5 بو�ند ��� به ��� بيشتر گرفتا� مg شوند.
 gنيز �يند� نامعلوم �عر� Kه �نتخاباf قعيت �ين �ست��  gنيز �يند� نامعلوم �عر� Kه �نتخاباf قعيت �ين �ست�� 
�� بر�h �ستقر�� ما��< �لعمر مجاهدين �� عر�� �قم ��5 �� بر�h �ستقر�� ما��< �لعمر مجاهدين �� عر�� �قم ��5 
�ست، همين طو� خبر ��گذ��h حفاظت پا�گا? �شرY به �ست، همين طو� خبر ��گذ��h حفاظت پا�گا? �شرY به 
نير�هاh بلغا�h �� جانب �مريoاييا? �ين ظن � گما? �� نير�هاh بلغا�h �� جانب �مريoاييا? �ين ظن � گما? �� 
 Bه پس �� گز��f ر�5 �ستf تقويت gمحافل سياس �� Bه پس �� گز��f ر�5 �ستf تقويت gمحافل سياس ��
fشو�  �ين  ��لتمر��?  �مريoا  خا�جة   K���� fشو� جديد  �ين  ��لتمر��?  �مريoا  خا�جة   K���� جديد 
مو��   ��  Kتحوال  ��  �� پايشا?  مg خو�هند  مو�� به گونه يي   ��  Kتحوال  ��  �� پايشا?  مg خو�هند  به گونه يي 
 gشيد5 تا ��لت قانونf ?بير� �يند� مجاهدين �� عر�� gشيد5 تا ��لت قانونf ?بير� �يند� مجاهدين �� عر��
�نا? �����نه تر تصميم بگير�. پس  �نا? �����نه تر تصميم بگير�. پس �ين fشو� �� مو��  �ين fشو� �� مو�� 
 gسا. به غايت سخت  gپيشاپيش بايد گفت سا. پيشاپيش بايد گفت سا. ٢٠٠٦٢٠٠٦ سا. به غايت سخت
بر�h مجاهدين بو�5 � گر��بهاh هولناgf �� مسير �نا? بر�h مجاهدين بو�5 � گر��بهاh هولناgf �� مسير �نا? 

به fمين نشسته �ست».به fمين نشسته �ست».
�خوند�  پابه گو�  ��يم  مز����?   � مأمو��?  كه  �لبته  �خوند�   پابه گو�  ��يم  مز����?   � مأمو��?  كه  �لبته   
�ما<  �ما< سالة  ٢٧٢٧سالة  �ميدها�   � خيالها   � خو�`  �ميدها� مي تو�نند   � خيالها   � خو�`  مي تو�نند 
 ����  �� نظامشا?  جنايتكا�  سر�?   � شد5  ���� گو�به گو�   �� نظامشا?  جنايتكا�  سر�?   � شد5  گو�به گو� 
كنند، �ما �گر مجاهدين �� گر��بها� هولناq سياسي � كنند، �ما �گر مجاهدين �� گر��بها� هولناq سياسي � 
تشكيالتي گير كر�5 �ند � شما � پيشاپيش به �ين نتيجه تشكيالتي گير كر�5 �ند � شما � پيشاپيش به �ين نتيجه 
�سيديد كه سا. �سيديد كه سا. ٢٠٠٦٢٠٠٦ ����ها � �ميا. �جا. كفن پا�5  ����ها � �ميا. �جا. كفن پا�5 
� ساير خميني صفتا? به ��قعيت مي پيوند�، پس چر� � ساير خميني صفتا? به ��قعيت مي پيوند�، پس چر� 
با تما< قو� � با هست � نيست خو� مشغو. توطئه � با تما< قو� � با هست � نيست خو� مشغو. توطئه � 
فعاليت عليه مقا�مت هستيد؟ چر� پنج ����تخانه خو� فعاليت عليه مقا�مت هستيد؟ چر� پنج ����تخانه خو� 
�� مأمو� ضربه ��? به مجاهدين � مقا�مت مي كنيد؟ �� مأمو� ضربه ��? به مجاهدين � مقا�مت مي كنيد؟ 
چر� با هزينه ها� نجومي تالB مي كنيد كه ضربه يي �لو چر� با هزينه ها� نجومي تالB مي كنيد كه ضربه يي �لو 
كوچك به �ين مقا�مت بزنيد � يك نفر هم شد5 �� �ين كوچك به �ين مقا�مت بزنيد � يك نفر هم شد5 �� �ين 
مقا�مت جد� كنيد؟ �گر مطمئن هستيد كه ��قعيتها� مقا�مت جد� كنيد؟ �گر مطمئن هستيد كه ��قعيتها� 
مو�� نظر ����K �طالعاK محقق مي شو� پس چر� �� مو�� نظر ����K �طالعاK محقق مي شو� پس چر� �� 
هر مالقاK � �� هر جلسه � سمينا�� سركر�گا? ��جه هر مالقاK � �� هر جلسه � سمينا�� سركر�گا? ��جه 
يك ��يم به جزt � فز- � �لتما6 � پابوسي مي �فتند � يك ��يم به جزt � فز- � �لتما6 � پابوسي مي �فتند � 
خو�ستا� محد�� كر�? مجاهدين مي شوند. چر� شبانه ��� خو�ستا� محد�� كر�? مجاهدين مي شوند. چر� شبانه ��� 
به توطئه چيني مشغو. هستيد؟ � �� يك هو���� ��� � به توطئه چيني مشغو. هستيد؟ � �� يك هو���� ��� � 

�� يك ما�� پير � �� يك پد� سالخو��5 نمي گذ�يد � �� يك ما�� پير � �� يك پد� سالخو��5 نمي گذ�يد � 
مي خو�هيد �نها �� عليه مجاهدين به كا� بگيريد؟ �گر مي خو�هيد �نها �� عليه مجاهدين به كا� بگيريد؟ �گر 
مجاهدين �� گر��` هولناq هستند، فلسفة �جو�� مجاهدين �� گر��` هولناq هستند، فلسفة �جو�� 
خائنا? � كاپوها چيست؟ �يا بسته بند� � ��سا. شما خائنا? � كاپوها چيست؟ �يا بسته بند� � ��سا. شما 
خائنا? هويت فر�B به خا�جه، نشا? �� نگر�ني � هر�6 خائنا? هويت فر�B به خا�جه، نشا? �� نگر�ني � هر�6 
مجاهدين  �گر  نيست؟   Bخو� �يند�   �� ��يم  مجاهدين عميق  �گر  نيست؟   Bخو� �يند�   �� ��يم  عميق 
 � سايت  همه  �ين  �فتا�5 �ند،  نفس   ��  � ند��ند  � �يند5  سايت  همه  �ين  �فتا�5 �ند،  نفس   ��  � ند��ند  �يند5 
�گر  ����؟  معني  مجاهدين چه  عليه  ���نامه   � �گر كتا`  ����؟  معني  مجاهدين چه  عليه  ���نامه   � كتا` 
�نسجا< � �ستو��� مجاهدين  نابو�� خو� �� ��  نابو�� خو� �� �� �نسجا< � �ستو��� مجاهدين ��يم  ��يم 
نمي بيند چر� سركر�گا? نظا<، همين تكه �ستخو�? �� نمي بيند چر� سركر�گا? نظا<، همين تكه �ستخو�? �� 
هم جلو� خا ئنا? � خو�فر�شاني نظير شما مي �ند��ند؟ هم جلو� خا ئنا? � خو�فر�شاني نظير شما مي �ند��ند؟ 
مگر مغر حما� تنا�. كر�5 �ند كه �ين �ستخو�نها �� جلو� مگر مغر حما� تنا�. كر�5 �ند كه �ين �ستخو�نها �� جلو� 
بسيجيها� بسيجيها� ��٦٠٦٠صد� � ��صد� � ٥٠٥٠ ��صد� خو�شا? نيند��ند  ��صد� خو�شا? نيند��ند 

كه �� بي توجهي ها� نظا< �لگير شد5 �ند. كه �� بي توجهي ها� نظا< �لگير شد5 �ند. 
سايت �ير�? �يدبا? �� يك پز �حمقانه با خرفتي تما< سايت �ير�? �يدبا? �� يك پز �حمقانه با خرفتي تما< 
 � �� كدها  �ستفا�5  با  نمايي كند  � مي خو�هد ��شنفكر  �� كدها  �ستفا�5  با  نمايي كند  مي خو�هد ��شنفكر 

عبا��K مجاهدين قمپز� �� كند، مي نويسد: عبا��K مجاهدين قمپز� �� كند، مي نويسد: 
 hگر��بها �ين   �� تا  بoنند  بايد  چه  خلق  گر��بهاh «مجاهدين  �ين   �� تا  بoنند  بايد  چه  خلق  «مجاهدين 
 �� چر�   � ببرند؟  بد�  سالم  تشoيالتg جا?   �  gسياس �� چر�   � ببرند؟  بد�  سالم  تشoيالتg جا?   �  gسياس
نمايندگا? � سياستمد���? حامg مجاهدين fه به گفتة نمايندگا? � سياستمد���? حامg مجاهدين fه به گفتة 
�نا? �ما� � ��قامشا? طg �� �هه سر به هز��ها مg �ند �نا? �ما� � ��قامشا? طg �� �هه سر به هز��ها مg �ند 
�يگر خبرh نيست، به ��ستg چه �تفاقg �فتا�5 �ست fه �يگر خبرh نيست، به ��ستg چه �تفاقg �فتا�5 �ست fه 
�يپلوماسg مجاهدين �� �ين چنين �� نفس �ند�خته � �يپلوماسg مجاهدين �� �ين چنين �� نفس �ند�خته � 
�مقg بر�h تنها �لترناتيو !! حoومت تهر�? باقg نگذ�شته �مقg بر�h تنها �لترناتيو !! حoومت تهر�? باقg نگذ�شته 
�ست، مجا��K �تو�يناميgo پشت پا ��? به �صو. ��من �ست، مجا��K �تو�يناميgo پشت پا ��? به �صو. ��من 

مجاهدين ��سخت فر� گرفته �ست».مجاهدين ��سخت فر� گرفته �ست».
كنوني  جايگا5   � موقعيت  توضيح  به  نيا��  كه  كنوني �لبته  جايگا5   � موقعيت  توضيح  به  نيا��  كه  �لبته 
مقا�مت �� جو�` غلطها� �ضافي ����K بدنا< نيست، مقا�مت �� جو�` غلطها� �ضافي ����K بدنا< نيست، 
�ما ��قع] �گر مجاهدين �چا� مجا��K �تو�يناميك شد5 �ند، �ما ��قع] �گر مجاهدين �چا� مجا��K �تو�يناميك شد5 �ند، 
پس چر� شما به شيو5 ها� مكانيكي مانند ��مربايي � پس چر� شما به شيو5 ها� مكانيكي مانند ��مربايي � 
تر�� � بمبا��? متوسل مي شويد؟ چر� سر�? نظامتا? تر�� � بمبا��? متوسل مي شويد؟ چر� سر�? نظامتا? 
 Kمجا�� ��خو�ست   � مي كنند  پا�5  تكه   �� مجا��K خو�شا?  ��خو�ست   � مي كنند  پا�5  تكه   �� خو�شا? 
شد? مجاهدين �� سو� «�ستكبا� جهاني» � «غربيها� شد? مجاهدين �� سو� «�ستكبا� جهاني» � «غربيها� 
كافر» �.... مي كنند؟ چر� پاسد�� �حمد� نژ�� �� فعاليتها � كافر» �.... مي كنند؟ چر� پاسد�� �حمد� نژ�� �� فعاليتها � 
�يپلوماسي مقا�مت �� ���پا � �مريكا به هر�6 �فتا�5 � �يپلوماسي مقا�مت �� ���پا � �مريكا به هر�6 �فتا�5 � 
با خشم � كين ضدبشر� خو� مجاهدين �� مو�� حمله با خشم � كين ضدبشر� خو� مجاهدين �� مو�� حمله 
قر�� مي �هد. �گر مجاهدين �يند5 ند��ند چر� مز��� مأمو� قر�� مي �هد. �گر مجاهدين �يند5 ند��ند چر� مز��� مأمو� 
 ����  � گريه  با   � گد��   � با سو�  عر��   �� ���� به خدمت   � گريه  با   � گد��   � با سو�  عر��   �� به خدمت 
�عال< مي كند كه متأسفانه « بر �سا6 قو�نين � حقو� �عال< مي كند كه متأسفانه « بر �سا6 قو�نين � حقو� 
بين �لملل پناهندگي، �ستر��� مجاهدين به �ير�? ممكن بين �لملل پناهندگي، �ستر��� مجاهدين به �ير�? ممكن 
نيست � �نها تا مشخص شد? تكليف، بايد �� پايگاهها� نيست � �نها تا مشخص شد? تكليف، بايد �� پايگاهها� 
خو� باقي بمانند». (سخنا? مأمو� عر�قي ��يم محسن خو� باقي بمانند». (سخنا? مأمو� عر�قي ��يم محسن 

حكيم �� تهر�?)حكيم �� تهر�?)
�گر كه سر�? ����K �طالعاK به �ين نتيجه �سيدند كه �گر كه سر�? ����K �طالعاK به �ين نتيجه �سيدند كه 
مجاهدين به �صو. خو�شا? كه همانا سرنگوني تا< � مجاهدين به �صو. خو�شا? كه همانا سرنگوني تا< � 
�يا�� � مز����نش  �يا�� � مز����نش تما< ��يم �خوند� � جا�� كر�?  تما< ��يم �خوند� � جا�� كر�? 
�ست، پشت پا ��5 �ند پس �يگر چه �عو�يي باقي ماند5 �ست، پشت پا ��5 �ند پس �يگر چه �عو�يي باقي ماند5 
�ست؟ �ما جا? كال<، كانو? �عو� � جنگ تما< عيا� ما �ست؟ �ما جا? كال<، كانو? �عو� � جنگ تما< عيا� ما 
همين جا �ست كه مجاهدين � ��مندگا? شهر �شرY تا همين جا �ست كه مجاهدين � ��مندگا? شهر �شرY تا 
�هايي مر�< � ميهنشا? �� چنگا. حكومت ضدبشر� �هايي مر�< � ميهنشا? �� چنگا. حكومت ضدبشر� 
�خوندها �ست �� مبا��5 � مقا�مت نخو�هند كشيد � �خوندها �ست �� مبا��5 � مقا�مت نخو�هند كشيد � 
تما< خشم � كين حيو�ني سر�? ����K �طالعاK هم �� تما< خشم � كين حيو�ني سر�? ����K �طالعاK هم �� 

همين نقطه �ست. همين نقطه �ست. 
�ستو���   � پايد���   �� نظا<  سر�?   Bسو� تما<  �ستو��� ���   � پايد���   �� نظا<  سر�?   Bسو� تما<   ���
ماست، تما< حقد � كين شما �� پايبند� ما به �صو. � ماست، تما< حقد � كين شما �� پايبند� ما به �صو. � 
مر�بنديهايما? �ست، مر�ها� خونين � سرL فامي كه با مر�بنديهايما? �ست، مر�ها� خونين � سرL فامي كه با 
خو? هز���? كبوتر سپيد ����� ترسيم شد، كبوتر�ني كه خو? هز���? كبوتر سپيد ����� ترسيم شد، كبوتر�ني كه 
به �ست پاسد���? شما بر خاq �فتا�ند � با خو? خويش به �ست پاسد���? شما بر خاq �فتا�ند � با خو? خويش 
مر�ها� سرL � عبو�ناپذير� بين ما � شما �سم كر�ند. مر�ها� سرL � عبو�ناپذير� بين ما � شما �سم كر�ند. 
همة �ناني كه به �ين �صو. خيانت كر�5 � مر� سرL بين همة �ناني كه به �ين �صو. خيانت كر�5 � مر� سرL بين 
ما � ��يم �� �� كر�ند، مثل شمايا? سرنوشت خو� �� ما � ��يم �� �� كر�ند، مثل شمايا? سرنوشت خو� �� 
به سرنوشت ��تجاعي ترين �يكتاتو�� تا�يخ معاصر �ير�? به سرنوشت ��تجاعي ترين �يكتاتو�� تا�يخ معاصر �ير�? 
پيوند ��ند � ��t ننگ خيانت � خو�فر�شي سياسي �� بر پيوند ��ند � ��t ننگ خيانت � خو�فر�شي سياسي �� بر 

پيشاني خو� تا �بد حك كر�ند.پيشاني خو� تا �بد حك كر�ند.
 � �يكتاتو�ها  همة  مانند  ��يم  سر�?  كه  �كنو?  �ما    � �يكتاتو�ها  همة  مانند  ��يم  سر�?  كه  �كنو?  �ما   
مستبدين تا�يخ ��يافته �ند كه بر سر ����هي خو�كشي مستبدين تا�يخ ��يافته �ند كه بر سر ����هي خو�كشي 
يا مرd قر�� گرفته �ند، بيهو�5 � مذبوحانه تالB مي كنند يا مرd قر�� گرفته �ند، بيهو�5 � مذبوحانه تالB مي كنند 
نابو�� جانشين خو� قد�� �ما?  با ضربه ��? �  نابو�� جانشين خو� قد�� �ما? كه  با ضربه ��? �  كه 
خريد5 � به حياK كثيف خو� ���مه بدهند. سر�نجا< همه خريد5 � به حياK كثيف خو� ���مه بدهند. سر�نجا< همه 

ستمگر�? جز مرd � نابو�� چيز� نيست.ستمگر�? جز مرd � نابو�� چيز� نيست.

خيانت �لف  � تسليم   �  Bسا� نديشه 
پنجا5  تا�يخ   �� مر�<  مبا��5  به 
سا. �خير �� مي تو�? �� �� جريا? 
ماهيت   � محتو�   �  B���  ��  gل� مختلف  به ظاهر 
بخش   ��  goي نمو�،  تعريف  هم جنس   � يoسا? 
مذهبg �? يعنg جريا? ��تجا- مذهبg �خوندها � 
�يگرh �� شoل به ظاهر غيرمذهبg �?، حز` تو�5 
 hتعا�. قو� مي باشد fه �� پر�سة جذ` � �فع � 
سياسg � �جتماعg، ��تجا- �خوندh تو�نست جريا? 
��< �� �� خو� جذ` �هضم نمايد. �لبته هدY �� �ين 

مطلب تحليل �ين پر�سه � چر�يg �? نيست.
 هدY �� �شا�5 باال، تنها ي~ چيز �ست، �ين fه 
 gبه عنو�? منشأ تمام hرoه �ين �� جريا? فf بگوييم
�نديشه  هرگونه  با  نقد)   � مخالفت  (نه   � ضديتها 
fه  �يoتاتو�h هستند   � �ستبد��  بر�بر   �� مقا�مت 
حاfميت   ?����  gط fه   gسانf  ��  gخيل �بشخو� 
حاfم  جال��?  بر�بر   �� �يستا�?   hبه جا �خوندها 
مي باشند.  بو�5،  قربانيا?  fر�?  تما< fش  fا�شا? 
بنابر�ين، �ضد�� �جوh هما? �ضد�� مقا�مت هستند 
� �ضد�� مقا�مت بر�h���� h، همانهايg هستند fه 
با �نج ���� مر�<   hند��ند همد�� تنها �يژگf gه 

�ير�? � مبا��5 بر�h نجاK �نهاست.
به جز   hچيز �ير�?  مر�<   ��� مگر   gست��  
مي باشد؟  حاfم   hخوندها� �ختنا�   � سرfو` 
مقا�مت  با  �تفاق] ضديت   hخوند�  Kتبليغا  Yبرخال
 gبه خو? نشسته مر�< �ير�? �� بر�بر ماليا? بها � قيمت
���� fه هز�� با� �� fفا�� �تو�يناميf goه حز` تو�5 
به خاطر پشت پا ��? به �صو. مر�مg � �موfر�تي~ 
مبا��5 �� پنجا5 سا. پيش به �ين طرY پر��خته � 
مي پر���� نيز بيشتر � سنگين تر �ست. لذ� بهتر �ست 
بر�h �طال- پاسد���? سياسg �مز����?  fه حد�قل 

 �  gحسابرس  ��� fه  باشيم  گفته   hخوند�  gعز�م�
پاسخگويg � ���ئة fا�نامة �عما. �� محضر ملت �ير�? 

چند�? ��� نيست، هر چه ���يد �� fنيد؟!.
��تش   Kسوf  �� �ير�?  مر�<   gمل مقا�مت 
تنها  به عنو�?  مقا�مت،   gمل  hشو��  � ����يبخش 
��5 حل مر�مg � �موfر�تي~، �ين~ �� �ستانة ���� 
 � gمنطقه ي ،gه �� نظر ��خلf ست� hبه فا� جديد
 >�� � شر�يط شش ماهة   Kتحوال يا����   gبين �لملل
 gيم�� �ين با�  fه   Kتفا� �ين  با  مي باشد   ۵۶ سا. 
حاfم �ست fه هيچ مر�h �� �� سرfو` � جنايت 
تا �خرين لحظة عمر ننگين خو� نمي شناسد � �� 
 � مقا�مت  چنا?   �� �ير�?  مر�<  هم  مقابل  جبهة 
 gمنسجم � سا�مانيافته با صفوف ،dستر Kيالoتش
منز5 � خالصتر �� هميشه برخو���� �ست fه بد�? 
�غر�� تو�نسته عال�5 بر به fا�گيرh تجا�` صد سالة 
 hهبر�  �� �ير�?،  مر�<  ����يخو�هانة   Kمبا��� �خير 
Xيصال�، �� همه چيز خو� گذشته � fا���?، �� ���� 
فعلg نيز بهر5 مند باشد � بدين علت نه تنها تا �ين 
نقطه �� پس تمامg توطئه ها � جناياK � سرfو` �...

 h�� ه چشم �نيا �� نيز برoبر�مد5 بل hيم �خوند��
عاجل ترين خطر � تهديد بالفعل جهانg گشو�5 �ست 
 � hتما< ��لتها، �مر�� �� �ستانه ي~ تصميم گير �
�نتخا` سرنوشت سا� قر�� گرفته �ند. ��h �يگر بحث 
 gسياس hستر�تژ� gبر سر حقانيت مو�ضع � ��ست
مقا�مت، شعا� نيست، بلoه موضو- �صلg پg بر�? به 
مختصاf Kنونg جبهه مقا�مت � چشم �ند��ها � ��ند 
تحوالK پيش ��ست. لذ� �� �ين پس �قتg مي گوييم 
«�جوh�� h» �� حقيقت به ي~ مقا�مت � ��5 حل 
�صولg، �موfر�تي~ � ملf gه تا �ين نقطه تو�نسته 
حقانيت خو� �� با پايد��h � پر��خت سنگين ترين 
 g5 � �ست ��ست��� gند، گو�هf Kن �ثباoمم hبها
 Yبرخال �ما،  مي fنيم.   ����  ?�  hبه سو  hهميا�  �
تبليغاK � جيغهاh �نگ � ���نگ ��يم � مز����? 

�عز�مg �? تا �ين مرحله:
 �  gضد�نقالب پر��5  �صلg ترين   �� ��يم  �ساس] 
 hست خو��. �ين پر��5 هم چيزoخو� ش gتجاع��
نبو� جز �ين fه تنها شعلة فر���? مقا�مت �� بر�بر 
خو� �� �� �شرY خاموB � نابو� سا��. ��لين نشانه 
�ين شoست بر�h هر ��< بيطرفf gه فقط fمg به 
همانا  باشد،  ��قف  مقا�مت   � ��يم  �حو�.   � ��ضا- 
�عال< جنگ ��يم �خوندh عليه مر�< �ير�? � �يگر 
fشو�هاست. � �? چه fه �مر�� شاهد �? مي باشيم �� 
عو�قب همين شoست � همين فا�h �ست fه ��يم 
�� سر بن بست � بحر�? سرنگونg ���� �? گر�يد. ما 
چه حامg �ين مقا�مت باشيم � چه خو� �� منتقد � 
 gمخالف �? بد�نيم �� ي~ مسأله نمي  تو�نيم به ��حت
طفر5 ��يم � �? �ينست fه باالخر5 �� مقابل � يا �� 
مقا< مقايسه با �يگر ��5 حلها � �ستر�تژيهاh موجو� 
هم fه شد5، مثل «�ستحاله fر�? ��يم �خوندها» 
 gسرنگون hبه عنو�? قويترين خط حفظ ��يم، �ستر�تژ
 hه مقا�مت مر�< �ير�? تحت �هبرf تماميت ��يم
�يا  نمو�،  �عال<   �� ?�  ۱۳۶۰ ۳۰خر���   ��  hجو�
 hبر� gمر�م � gبه عنو�? �خرين � تنها ��5 حل ��قع
پايا? ���? به حoومت �ستبد��h تر��يستg �خوندها 

جلو �فتا�5 � �ثباK شد5 تر �� بقيه هست يانه؟!
 نoتة بعد �ينست fه، همه مي ��نند fه ��5 حل 
بين   �� فقط  ماليا?  ��يم   �� �ستمالت   � �ستحاله 
سا�شoا��? � �< � �نبالچه هاh ��يم مطر� نبو� بلoه 
 hقد�تها مر�fز   � محافل   gتمام عظيم  پشتو�نة   ��
��يم  �ين  بقا�  ���مه   ��  �� خو�  منافع  fه   gجهان
مي �يدند � هنو� هم بعض] �ين ��يا �� �نبا. مي fنند 
حاال  حبا`  �ين   � �غل   �  t��� �ين  بو�،  برخو���� 
�� �ثر مبا���K � پايد��يهاh همين مقا�مت پس �� 
قريب به �� �هه برمال شد5 � سوخته � �� ميا? �فته 
�ست. ��يم �ين شoست � فر�پاشg جبهه متحد خو� 
�� �� بيا? سياسg �ين گونه ��نمو� مي fند fه گويا 
��» موضع قد�K � بg نيا�h» با �نها ��گير � به �نها 
هم �عال< جنگ ���5 �ست، �� حالي fه بر�h همه 
 gخا�ج  hحسابها  Yطر به خصو�   � �ست  ��شن 
��يم مي ��نند fه خط �ستحاله �� ��قع لوالh منافع 
�نها با ماهيت بنيا�گر� � تر��يستg ��يم ماليا? بو�. 
 ��  Bسرپو  � لوال  �ين  �ير�?،  مر�<  مقا�مت  جبهة 
 - hال< �? نظم نوين �خوندf ~اند5 �ست � �� يoش
�ستعما�f �� » hه �� �ستيِن خو� همين �حمدh نژ�� 
� ��لت پاسد�� تر��يست �� �� پر��B مي ���، چنا? 
بند  سنگ   h�� سنگ  �يگر  fه  �ست   5�� به هم 
نمي شو� � نخو�هد شد. حاال �يگر هر fد�< پf gا� � 
 gسf عمل بر پايه ماهيت خو� �فته �ند � لذ� �گر هنو�
هست fه �� �ين نقطه با ��يم �� ي~ جبهه بماند 
مطمئن باشيد fه �� بنيا? � ماهيت هم جنس ��يم 
�ست �لو هر شoل � ظاهر � ��عايg هم ��شته باشد!

 �� موضع ي~ ��< بg طرY به ��ستg �� تقابل 
ميا? �� جبهه مقا�مت مر�< �ير�? � ��يم �خوندها، 
fد�مي~ �مر��5 �� �نظا� ��خلg � جهانg �ير 5�X بين 
به سمت  �مينه ها   gتمام  �� �تها<  �نگشت   � �ست 

fد�مي~ نشانه �فته �ست؟
 بيهو�5 نيست fه ��يم به خصو� بعد �� �شغا. 
عر��، �� طريق عو�مل � مز����? �عز�مg � پاسد���? 
مجاهدين  fه  fر�   Bتال  Uخا�  �� خو�   gسياس
مضمحل   � � شoست خو��5  يافته  پايا?   �� شو��   �

شد5 ��نمو� fند، �� حالي fه صد��صد �خوندها مي  
��نستند fه قيا6 به نفس fر�5 � حا. � ��� خو� 
 �� همه   hبر� �جالبا�يها   � ���غپر���يها  �ين   ��  ��

مي fنند.
 Kجديد �عتر�ضا Uمو gپس مي تو�نيم به گو�ه 
 hخوند� gعليه ��يم تر��يست gبر�� �نزجا� جهان� �
 � عر��   �� �خالت  به �يژ5   � مختلف   hمينه ها�  ��
 Uه يقين] مهيبتر ���مو�f gتم� Kبه تسليحا gستياب�
 hي~ پرتگا5 � مسير غيرقابل با�گشت بر� ،gسونام

��يم �� نشا? مي �هد، ��h چند نoته تأfيد fنيم:
۱- ��يم �اليت فقيه خامنه �h، ��هg جز �فز�يش 
بحر�? با �نياh خا�U �� خو� ( عمل بر �سا6 ماهيت) 
�حمدh نژ��   �� قبل   Kمختصا به  با�گشت   � ند��� 

به معنg خو�fشg �لg فقيه �� تر6 مرd �ست. 
 �� ��يم  �ستحالة   � �ستمالت  خط  ��ثة   -۲  
با  �شتر�� منافع   ��  Uبا خر� بايد  يا   gنونf شر�يط
 �� ��يم   �� عد< حمايت   �  gطرف gب �عال<   5�� ��يم 
 gبرگزينند � يا هم مستقيم] � بد�? هر گونه پر�5 پوش
تحت هژمونg ��يم به خدمت �نها ���مد5 � �� مقابل 
����5 جهانg � مر�< �ير�? بايستند � مثل «fاپوها» 

به خدمت نا�يسم ماليا? ���يند.
۳- هرگونه مذ�fر5 با ��يم �� �ين پس مشمو. 
ي~ �جما- جهانg بر�h مقابله با �? مي باشد � هيچ 
��لت � ��گا? �سمg حاضر به مذ�fر5 با ��يم بد�? 
حل � فصل موضوعاK �صلg نمي  تو�ند باشد. به طريق 
با   gگفتگوي نو-  هر  ماهيت  �يگر  �ين پس   ��  gل��

��يم، مبنايg غير �� تعيين تoليف نخو�هد ��شت.
 ۴- جبهة جهانg بر�h مقابله با ��يم �� حا. 
شoل گيرh �ست، چنا? چه �ين جبهه �� ���مة ��ند 
 gبخو�هد به مسأله بپر���� ��ه gبه طو� ��قع Kتحوال
جز به �سميت شناختن مقا�مت مشر�- مر�< �ير�? 

ند���. 
 �  gستمالت چ� محافل  طريق   �� ��يم   -۵  
حاميا? ۲۸مر���h خو� به شدK �� تالB �ست fه 
�� سمتگيرh �ين جبهه به طرY مقا�مت مر�< �ير�? 
خلع سال�   �� �نها  �سيله  بدين   � نمو�5   hجلوگير

نمايد.
۶- حضو� هر چه بيشتر مقا�مت �� �ين fا���� 
fيف]   hثرگذ���  � با�تا`  پس  �ين   �� سرنوشت سا� 
متفا�تg با قبل خو�هد ��شت به طو�f hه مي تو�ند، 
نقش �صلg � تعيين fنند5 يg �� �� تحوالK �تg �يفا 
 gخا�ج � جنگ  بيگانه  �خالت  هرگونه   ��  � نمايد 
 � �ير�?  مر�<  به �ست  ��يم   gسرنگون  � ممانعت 

�ستقر�� حاfميت مر�مg �� به �نجا< �ساند.
�نoا� نمو�   �? چه fه ��شن �ست � نمي تو�? 
 hا�گيرf ه ��يم �� مو�� بهf ست� gتغيير � تحوالت
خط ��عا` � تر�� به جاh �يپلوماسg شر�- fر�5 
� به همين ��جاK تبديل پاسد�� سياسg به مز��� 
fل  fا�  �ستو�   �� تر��  �حoا<   hمجر به  مز���   �
قر��  ��يم  خا�جة   K����  �  gطالعات�  hستگاهها�
 �� fامل   hهوشيا� با  بايد  نتيجه   �� �ست.  گرفته 
 ...�  Kاfتحر  hفشا� هم چنين   �  gقانون  hمجا�
 ��  hخوند�  gمخف  hسر�يسها �مأمو��?  مز����? 
خا�U، �� �قو- هر گونه توطئه � جنايتg توسط �نها 
 hه بر�f �� gنگ ��5 ي� hنمو�. � ����قها hجلوگير
پنها? fر�? چهر� ��قعg خو� �ستفا�5 مي نمايند �� 

�نظا� عمومg برمال � عيا? fر�.

تسليم %�بر�بر ماليا0  (هم تا.تي- 	 هم �ستر�تژ# �ضد�% �جو#)


كا�يكاتو� �
 پير�

شاگر%�0 يونسي 	 �=> �� هم به صف طويل مخالفين خشونت پيوستند

� -�

مر�� كه  برگها� تا�يخ �طنم � ��S مي �نم 
نسل �ير�� � مي بينم.  �ماني كه كفتا�� � گرگا� 
 �   9عد  zبسا ما  ميهن  بر  بي عمامه   �   �عمامه �
ما  ميهن  بر   � برپا كر�ند  � � ��فش �  � شكنجه 
 � نوشيدند،   � نما�  ��بر  ،�پد� تا�يدند، خو� 
خوستند كه  ترX  � �حشت � بر ميهن ما چير� 
كنند، ما "� نسل كه تا به مر�� متد� يافته جانانه 

يستا�ند. ��� مقابل كفتا�
چه   كه  ميهن    �فر�ند ما��نم   پد�نم،  
سر�مين  ين   ���"  �بر  � خو�  جا�  خالصانه 
پير � �ست كفتا�� هز�چهرO  �ما� نثا� كر�ند، 
ما  ��ند،   Kسكو مهر  ما   �ما�� لبا�  بر  هرچند 
� صحنة تا�يخ  هرگز نتونستند شهد� مقا�مت �

پاZ كنند.
 هرچند مر�� به ناگزير  � سر�مين خو�  ��� 
هستيم، ترZ �طن كر�� � �جو� � ستم  "خوندها 
فرمو]  ما  يم،  ����" پنا�  �يگر  كشو�ها�  به 
نكر�يم كه مسئوليت بز�گي بر ��� شانه ها� تك 
تكما� گذشته شد� ست، ما هرگز ين مسئوليت 
 � فرمو] نخوهيم كر�. ما �� هما� مسير پرفر�
 � ��� نشيبي كه گذشتگا� ما �� �� كسب "�
خوهيم  مه � خو�   O�مبا� به  كر�ند،  طي  �هايي 
�، "�� ما صد� خلق محر�9 خويش �� قصي �

نقاz جها� خوهيم بو�.
كه  كفن  گلگو�  سطو�� ها�   � كجاييد   
بدنيد گل مريم  پرچمد� نسل خو�شيد ست، � 

 تكبير مي گويد.� ��چه �غديد� "�
 �� �ستو ببينيد هم چو� كوهي  كجاييد كه 
سختترين شريط  پايد�� مي كند. "�ما� مريم "� 

 به سو� پير��� � ��شنايي هديت مي كند.�
"�� نسلها� گذشتة ميهن من! به نسل مر�� � 
نش فتخا� كنيد � بدنيد كه �� شماست �پرچمد
مه مي يابد، �� ستا� � مير�  تا مصدS � حنيف �كه 
 ���" "ستا�  بر  سر  كه   ��سر�  ��هز  � كبير 
مه مي  يابد � ما �ساييدند. ين ��  تا قلة پير��� 

� چشما� بي شر9 �شمنا� خوهيم �بو� Pخو

به ميد "��� ميهن � چنگا>
 كفتا�� عمامه به سر  

 نامه يك پناهند� حامي 
مقا	مت  به نشريه مجاهد 

پايد��� بر�� 
�%��E 	 ��	پير

عيسي بهر�$ �# �لما!



١١ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٤بهمن ٧٨٣ ـ شمارة
مقاالت

افتاد،د روز اخبار تابلو به چشمم غذاخوري سالن ر
جلب كرد را توجهم احمدينژاد با رابطه خبري در
بسيار عراق ايران و بين «روابط گفته بود آن در كه
ديرينه است وبسياري ازايرانيها هستندكه محل زندگي

است...» بوده عراق در تولدشان و
احمدينژاد توسط كلمات  كردن وصله پينه  اين از
ميخواهد حرفها اين با چگونه كه شد چندشم
توطئههايش عليهمجاهدين با دولتعراقرا سرهمبندي
تو كه آواره ايرانيان اين مگر گفتم، خودم پيش كند.
عراق خودشان به با ميل سينه مي زني، به آنها را سنگ
چگونه دجالت امام آن نيست كه يادت مگر آمدهاند؟
و آنها تا كشاند خون و خاك به را ايران كردستان مردم
شدند؟ وطن ترك به مجبور من خود خانوادة جمله از

سال٥٨  سركوب قربانيان همان نيز آوارگان اين اكثر
كردستانويا جنگضدميهني٨سالهباعراقهستندكه

ميبرند. سر به اينجا در
ياد  به ايران مردم از زبان قاتل حرفها اين خواندن  با
تا بگذاريد پس افتادم.  هموطنانم بيشمار  دردهاي

بگويم. سخن دردهايم از كمي
و رنج ميبرم آن از لحظه هر كه من بسيار بزرگ درد
در كه است اين ميفرستم لعنت خميني رژيم بر بيشتر
هرگز شدهام و بزرگ در غربت آمدهام، به دنيا غربت
چشم با ما خانوادههاي به خيليها و نديدم. را كشورم

مينگرند... ايراني كرد آوارگان
آدم سنگين بر چقدر القاب اين كه حس ميكنيد آيا
نخواهد فهميد. اينرا هرگز احمدينژاد ميآيد؟ البته
مظلوم سركوب مردم سران از هم يكي خودش چون
ميبست. گلوله به دسته دسته آنها را كه بوده كردستان
راستياگرباسازمان مجاهدينخلق ايرانآشنانميشدم
نميآموختم، آنها از را انسانيت  واالي ارزشهاي و
عمل من در چگونه انديشه اين و رنجها اين نميدانم

بودم. نقطه يي چه در من و ميكرد
مجاهِد كرد  جواِن دختِر يك بهعنوان اينرا االن اما
در كه كرد / مجاهد / جوان دختر/ صفت چهار يعني
با آخوندي عقب ماندة و بنيادگرا ضدملي، ايدئولوژي

وجود دارد، ميدانم. آنها دشمني هيستريك همه
اشرف شهر رزمندگان از يكي محمودي مهتاب من
بهدليل ولي بودند، ايراني كردهاي از خانوادهام . هستم
رمادي شهر  در من عراق، به ايران از آنها مهاجرت 
را نديده ام. ايران شدهام و هرگز بزرگ متولد و عراق
بر كه ستم مضاعفي از هموطنانم قدري با ميخواهم
روا شده بشري ضد در اين رژيم ايران مردم كردستان
رژيم اين ظلم دامنة چگونه كه بگويم سخن است،
كشورشان از خود، جان حفظ براي كه را كردهايي
دردهاي برگرفت. از در مختلف طرق شدند به خارج

فشارهاي سياسي. تا گرفته اقتصادي اجتماعي و
دليل و برگردم عقب است كمي به بهتر منظور اين به
را عراق به ايران  كردستان مردم از بخشي  مهاجرت
ايران منطقة كردستان مردم كشتار بعد از كنم. بازگو
ضدسلطنتي، اوايل انقالب رژيم آخوندي در توسط
عراق به مردم كردستان ايران از بخشي ،٥٨ يعني سال
بزرگ من باشند. پدر در امان كشتار تا از كوچ كردند
شهر به و كرده وطن جالي خانوادهاش به همراه نيز 
داشتند وقتي قصد آنها كردند. مهاجرت رمادي عراق
به يعني خود ديار و به شهر مجددًا شد آرام اوضاع

كردستانايرانبرگردند.
پدرم از نزد من و مادرم، كه از يك سال داشتم كمتر
پدر نزد و من تشكيل داد زندگي ديگري را و رفت
مادرم به نزد مرا پدرم هرازگاهي بزرگ شدم. بزرگم

ميبرد.
كه  مهيبي بمبارانهاي به دليل  ١٩٩٠ جنگ زمان در
تا از آن بمبارانها، ماندن جهت در امان داشت، وجود
و پدربزرگ عمو و و عمه همراه من به جنگ پايان
جنگ به سر پايان تا رمادي در خانه مان ... در زيرزمين
خانوادههاي از تعدادي جنگ، اين از بعد ميبرديم.

ايرانيازجملهپدر بزرگوعمويم بهصورتغيرقانوني
ايران كردند. به به بازگشت شروع

مجاهدين سازمان  از هواداري بهدليل پدرم  اما
اوايل همان از پدرم زيرا  برود. ايران  به نميتوانست
ولي مابقي بود. خلق مجاهدين سازمان انقالب هوادار
او نداشتند. مجاهدين با رابطهيي پدرم خانوادة اعضاي
براياينكهبتواندبهايرانبرود،ميبايستيازهواداريش
ميكرد و پشت آنها ميشست و به دست از مجاهدين
اما خوشبختانه، مي رفت. پليد عباي آخوندهاي زير به
آلوده آنها وجود لوث به و گفت نه آخوندها به پدرم

نشد.
خارج در زندگي طاقتفرساي سختيهاي آوارگي، او
مجاهدين خيانت به نشد حاضر ولي پذيرفت وطن را از
سازمان با فعاليتهايش هم سخت شرايط همان در و كند

داد. افزايش را مجاهدين
مجاهدين  سازمان نام من كه سال ٦٧ بود در بار  اولين
مادرم و خواهر و من از او  زيرا  شنيدم. پدرم از را
ايراني كرد يك او به عنوان چون مي كرد. خداحافظي
جاويدان فروغ عمليات در كه بود گرفته تصميم

شركت كند.
و هستم ايراني كه نميدانستم ١١سالگي، اصًال تا من
زندگي وضع هستم. عراقي كه ميكردم فكر هميشه
مالي، لحاظ به و بود خوب اطرافيانم بقيه به نسبت ما

مشكلينداشتم.
بود. سنگين خيلي رمادي  شهر در  پيرامونم محيط
چهرة مردم آنجا در خيلي بزرگي را و اندوه هميشه غم
خدا با وقتها خيلي دوم پدرم) (همسر مادرم ميديدم.
مي گفت: حاليكه ميگريست در ميكرد و نياز و راز
و در غربت باشيم وطن و مردممان از دور تا كي بايد ما

بهسرببريم؟
بعدًا كه بزرگترشدمفهميدمكهمردمرماديو از جمله
و وطن دوري از درد دارند. بزرگي درد خودم چه مادر

نامساعد. شرايط زندگي در و آوارگي درد
زندگي يك كمپ در رمادي در كردهاي ايراني همة
مشقتباري و سخت بسيار بسيار زندگي ميكردند.
بود. زنها درهيچكارينميتوانستندشركت كنند چون
وجود آنها فعاليت براي ظرفي هيچ اجتماعي لحاظ به
و بشوند معلم حداكثر ميتوانستند فقط آنها نداشت.
ميكردند. مطلقًا خانه داري اتفاق به قريب اكثريت 

نداشت. وجود برايشان كار براي اجتماعي زمينة
كار به و اغلب نداشتند بهتري وضع خيلي هم مردها
مشغول بودند ... پارچه، لوازم آرايش و و فروش خريد
دورهگردي و دست فروشي عراق روستاهاي در و
كفاشي، مثل حرفههايي به آنها بعضًا ميكردند.
حد در آنهم مغازهداري يا و كفشها واكسزدن
آن الزمة كه مشاغلي ميآوردند. روي محدود خيلي
مانند پزشكي، بود، دانشگاهي امكانات تحصيالت و
... و ساختمان و  راه  مهندس و  مكانيك  مهندسي،
در يك بود، برقكار كه هم من پدر نبود. هيچ امكاني
شغل همين در ولي كار ميكرد بغداد در برق كارگاه
به زندگي امور گذران براي باالجبار هم تثبيت نبود و
نميتوانست او روي ميآورد. ديگري متقرقه كارهاي
كه مجبور شد هم نهايتًا باشد. ثابت داشته يك شغل
مختلف به نقاط مختلف وسايل و فروش خريد براي
كه شب هر وي برود. رمادي اطراف شهرهاي و
با ميگفت و بود ناراحت و غمگين بسيار برميگشت
مي شود. مواجه با هموطنانمان رابطه در دردناكي موارد
مالي و اجتماعي مشكالت متعدد اسير آواره و ايرانيان
بسيار شرايط  عراق در آواره مان هموطنان هستند. 
از دارند. روزمرة خود امور براي گذران مشقتباري
نميخورند گوشت سال به سال كه هستند خيليها جمله
به انساني ارزشهاي زندگي ميكنند.  فقر خط زير و
پايينترين سطح به ستمديده مردم بر حاكم دليل فقر
كه ايرانيان براي كار است مكاني ممكن افول كرده
پايينازنظرفرهنگيو اقتصادي ميرفتند محيطيبسيار
بودوبهراحتيدر سادهترين افكار مردمعقب افتاده بود.
بين در دزدي قتل و و مي كشتند آدمها را درگيريها

بود. رايج شده مردم
دجال رژيم توسط نشده بيان ظلم اين ديگر قربانيان
زنان مي باشند. كردم هموطن دختران و زنان آخوندي،
زن از ناشي ستم تاريخي، ستم چندين كه دختراني و
دوششان بر ... و در عراق آواره بودن بودن، كرد بودن،

سنگينيميكرد.
به نزديك مناسب و شغلي اينكه به دليل رمادي در
امكانات يا نداشت وجود زنان براي زندگي محل
وجود ما زندگي محيط در كافي حد در تحصيلي
بودند. و خانه دار خانهنشين زنان رمادي اكثر نداشت،
كه نيست كسي به دليل آنكه كهنه و افكار دليل به
آنها اكثر كند، هدايت را آنها يا و كند حمايت آنها از
از آنها حتي هستند. عقبافتاده بسيار لحاظ اجتماعي به
پول بهعنوان بعضًا محروم هستند. و هم همسر انتخاب
مثًال ميگيرند. قرار سوءاستفاده مورد و معامله مورد
يا برساند آسيب ديگري كس به كسي ورزش، در اگر،
بميردياعضويازاعضايبدنشبشكندميبايستي مثًال
آن خانواده به مسأله اين بهازاي ما را آن طرف خواهر
يا براي كلفتي زنان اين از بعضًا بدهد. شده مصدوم
مورد يك در ... سوءاستفاده ميشود. و اجباري ازدواج
به اجبار را به ميخواستند او اهل رمادي بود كه دختري
همين به بود. دختر مخالف درآورند كه فردي ازدواج
سوزاندتا دليلايندختر نگونبختيكروزخودش را
دوستانم از ديگر ندهد. يكي اجباري تن ازدواج اين به
مفصلي كه از كتك از بعد اجباري، ازدواج نيز به دليل
وقتي به كرد. خودسوزي بود، خورده برادرش پدر و
يا و بود. سوخته به پايان كامل كمر از رفتم ديدارش
اينكه خاطر كه به جواني زن كه ياد دارم به را فاكتي
كتك زير آنچنان بود، آورده دنيا به دختري فرزند
ببرم ياد از آنرا نميتوانم خاطرة تلخ هرگز كه بود رفته

ديگر. نمونة صدها و
 

مجاهدين آشناييبا
در  فردا كه  گفت  من  به  پدرم  ٧٥ خرداد   ٣٠ شب
تو هم و داريم مراسم بغداد در مجاهدين مقر سازمان
مناسبات بيايي و به اين مراسم خواستي ميتواني اگر
ايراني هستند. چون آنجا جوانان ببيني، مجاهدين را
و فرقي ندارند مردان با آزاديبخش ارتش آنها در زنان

هركاركهبخواهند ميتوانندبكنند.
مقر مجاهدين در به همراه پدرم به بعد كه صبح روز
يك با محيط يك دفعه آن به ورود رفتم، در بدو بغداد
ايرانيان بين بهحال تا كه شدم مواجه هيجاني و شور
مناسبات جذب اين بسيار من اول همان و از بودم نديده

شدهاند  جمع پسر و حياط١٠ دختر كنار كه ديدم شدم.
با و مي كند. صحبت آنها با دارد مجاهد برادر يك و
از و آمد سراغم به ديد تا مرا او ميخواند. ترانه آنها
را همديگر كه بود سالها انگار كرد. استقبال بسيار من
عجيب من خيلي براي رابطه تنظيم اين ميشناختيم و
جذب من رابطة كوچك تنظيم روي همين از و بود
مجاهدين جوانان هوادار هنري به گروه و شدم سازمان
البته ميكردم. هنري  فعاليتهاي و پيوستم  رمادي در
تركيب همين  با بعضًا  نبود. منسجم خيلي ما برنامة
خيلي جوانان ميكرديم. اين مختلف اجرا برنامههاي
چقدر كه احساس ميكردم مدتها بعد از و بودند فعال

برم. مي لذت گرم مناسبات اين از
هنوزنسبت بهسازمانبدبينبودمو درمحيطرمادي   اما
برايمايجاد بودندكه نگرانيهايرا شايعاتيپخشكرده
ميكرد. مثًالميگفتندكه مجاهدينكردهاراميكشند
را كردها جنگها مجاهدين در بودند كه كرده شايعه و
آنها كه ميگذارند يا شوند كشته كه مياندازند جلو
و شايعات ايران برسند. به تا خودشان مين بروند روي

دارم. اكراه دروغها آن تكرار از كه ديگري
بريده از از يك من را ديگري و فاكتهاي اين فاكتها
به را خودش بريده شنيده بودم. اين مجاهدين مناسبات
ميسوخت او براي دلم من مي آورد. در ديوانه ها حالت
باور كرده او را حرفهاي و ميبردم ناهار برايش شام و و
رابطه دارم اين فرد با وقتي ديد من اينكه پدرم بودم. تا

اما نروم. وي سمت كه داد هشدار من به بار چندين
اين ميرفتم. وي سراغ پدرم، چشم از بهدور و مجددًا
مجاهديني در رابطه با اطالعاتي من از ميخواست فرد
بهدست ميآمدند، ما خانة به پدرم ديدار به زمان آن كه
با پدرم صحبتهاي از و نبودم بلد فارسي من اما آورد.
ميپرسيد از من فرد اين چيزي نميفهميدم. مجاهدين
چيست؟ ارتباط دارند، پدرت با مجاهدين كه اسامي

چهزمانيميآيند؟چكارميكنند؟
يكي  و با پدرم اين مزدور رسيد كه عصر خبر روز  يك
االن فوت او (كه به اسم پدر طاهر دوستانمان از ديگر
است) درگير شهر اشرف از مجاهدان و فرزندش كرده
پدر طاهر، كه است. داشته را او قصد كشتن شده و
كمك ميكند، اين درخواست پدرم بود از فردي مسن
دندانهاي شكستن باعث و شده درگير پدرم با مزدور
زخمي شدن همچنين و او صورت شدن كبود پدرم و
مي زند پدرم سر بيل به با هم نهايتًا بود. شده بدنش تمام
فرد، اين بر عالوه بود. شده بيهوش پدرم بهطوريكه
دليل به را خانواده ما رمادي در ديگر نيز بريدة چند

اذيت مي كردند. بسيار از مجاهدين هواداري
اين ماهيت پدرم، به با بريدهمزدور درگيري اين از بعد
براي كه  دوستانم  و من پس آن از بردم. پي  مزدور 
رفتيم مي داشتيم رمادي در كه مقري به سرود تمرين
مجاهدين ميليشياي بهعنوان را ما زيرا نداشتيم. امنيت
آسايش خانهمان در حتي اين بر عالوه ميشناختند.
ما بهخاطر از كه مي گرفتيم قرار تهديد نداشتيم. مورد
همين به گرفت. خواهند انتقام مجاهدين، از هواداري
حريم شبها از كه بودند مجبور عموهايم پدر و دليل

خانهمانحفاظت و نگهبانيكنند.

 پيوستن به سازمان 
آزاديبخش  ارتش به دوستانم از ٧٧ يكي عيد نوروز در
كه پيدا شد من در انگيزه اين بعد به آن پيوست. از
خيلي اين موضوع روي و بپيوندم به ارتش نيز خودم
كردم. مطرح دوستانم با  را  موضوع  اين كردم. فكر
شده مطلع موضوع از  كه مدرسه ام معلم  و آنها اما
هم خودم براي ميكردند. مخالفت مسأله اين با بود،
پدرم خاص بهطور دوستانم و خانواده و از شدن جدا
درست خوب كه تو ميگفت معلمم بود . خيلي سخت
را هدر جوانيت و آن را ول كني ميخواهي است، چرا
به ارتش از پيوستن شد تا مدتي مسأله باعث بدهي. اين
نهايتًاتصميمگرفتمكهبرايچندماهنزد منصرفشدم.
خانوادگي اختالف مورد موضوع اين بمانم. مجاهدين
اصلي ام مادر با موضوع را شد. وقتي مادرم و پدر بين
تصميم نهايتًا اما  كرد.  مخالفت نيز  او  كردم، مطرح
به بعد روز بروم. نزد مجاهدين به مدتي براي كه گرفتم

آمديم. در بغداد مجاهدين به مقر پدرم همراه
را به ما محيط جديد ضوابط يكي از برادران مجاهد
نسبتبهحرفهايي گفت.هنگامجداشدنازپدرماومرا
مجاهدين گفته در بودن فارس و كرد فرق در مورد كه
مهوش مجاهد زمان خواهر آن كرد. در توجيه ميشد،
سپهريمسئولاولمجاهدينبود.آخرينجملةپدرمبه
داخل گفت تو به كسي موقع يك اگر كه بود: اين من
مجاهدينبين كردوفارسفرقميگذارند بگو:مسئول

است. كرد يك كه است، سپهري مهوش اولشان
آمدم اشرف  به مجاهدم  برادران و خواهران  با  من
فرم بودم، لباس در ورودي ارتش كه دو هفته از بعد
من از رفتم. در آنجا خواهران و به ارتش گرفتم ارتش
خيلي رسيدگي من آنها به گرمي كردند. استقبال بسيار
انگارچندينسال برايمبسيارعجيببود. ميكردندكه

ماندم  ارتش در ٦ ماه ميشناسند. من تا را بود كه من
بودم.همانطور كه خانوادهام با ارتباط در ولي مستمر
من هستم. ايراني نميدانستم اصًال من  گفتم برايتان
كي ايرانيها كجاست؟ ايران كه فهميدم مجاهدين در
يك داد من توضيح چيز را براي مسئولم همه هستند؟
باروسط حرفهاي مسئولماسمخمينيرا شنيدم. پرسيدم
خمينياالنكجاست؟ گفتمرده! گفتماگرمردهپس

كنيد! مي مبارزه شما چرا

من توضيح داد. به ريز به ريز را چيز پس همه از آن او
كه تازه فهميدم مجاهدين بيشتر طريق شناخت از من
اصًال و است بوده رژيم اين مردم به ستم و ظلم منشأ
از است. ظلم بوده همين بهخاطر در عراق هم من بودن
وطنم تا بمانم ارتش گرفتم كه در تصميم من نقطه آن
رنجهاي چون بدهم. نجات ظالمان اين دست از را
و بودم رمادي ديده در كردستان بين مردم در زيادي
آن در كردم. پيدا را آن عامل كه ميكردم احساس
بودم و گرفته ياد مجاهدين از چيزها خيلي من شش ماه

مي نوشتم. پدرم براي را همه

سرفصلهايانتخاب
اشرف آمد.  در ديدنم سال ٧٨ پدرم به روز در  يك
برگردم. عادي زندگي به خواستند من از مادرم و پدر
نمي خواهم كه گفتم و كردم را انتخابم من ولي
كه بمانم، از اينكه خودم انتخاب كردم برگردم. پدرم
سالهاي در گفت. تبريك من به و شد خوشحال خيلي
اگر كه ما گفتند به سازمان بار مسئولين چندين بعد
در و برويم خانوادهمان نزد رمادي به ميتوانيم بخواهيم
كنيم. بهطور فعاليت مجاهدين هوادار همانجا بهعنوان
بروي است تو هم بهتر من هم گفتند خود به مشخص
قبول من اما بدهي، را ادامه درست و خانوادهات نزد
نزد خانوادهام به موضوع سازمان مرا براي همين نكردم.
بحث خانوادهام با ديگر يكبار من فرستاد. بغداد در
و كردهام انتخاب كه مسيري به گفتم آنها به و كردم
را اين رژيم كه حاال و بدهم ادامه به مبارزه مي خواهم
در مخالفتي نيز برنميدارم. خانوادهام دست شناختهام،

انتخابمننداشتند. مورد
نيز،  عراق آمريكا و جنگ اخير شروع قبل از ماه  چند
در كه شرايطي  مجاهدين همة  براي رهبري دوباره 
مجاهدين همه مانند نيز من دادند. توضيح را است پيش
دوران مجدد، انتخاب اين از بعد گفتم. مناالذله هيهات

كردم. شروع تمام عيار مجاهد بهعنوان يك را جديد
عالوه نظامي بودم، آموزشهاي مشغول پروسهيي كه در
برسالحهاي سبك،دورةآموزشيتوپچي كاسكاول و
نفربر «بي.ام.پي.وان»راگذراندم.سپستعميرات زرهي

شدم. زرهي تعميركار و خواندم

وزارت رذيالنه فشارهاي از بخشي
اطالعاتعليهخانواده هايمجاهدين

به آخوندي اطالعات وزارت اخير سال طي سه
تك سراغ و آورد فشار خيلي مجاهدين خانوادههاي
غيرمستقيم و مستقيم به صورت خانوادهها اين تك به
از داد. انجام كه مي توانست دروغ پراكني هر و رفته
ايران در پدرم مزدوران اطالعاتي سراغ خانوادة جمله
و مجاهدين از من برگرداندن براي را آنها و مي روند
اقدام رژيم اين ميبرند. فشار زير مبارزه، از خـروج 
كرد، ايجاد برايم  سؤاالتي است شده من دلسوز كه
كسي بوديم آواره ما كه ساليان آن طي چرا كه اين
در من كه فهميد رژيم وقتي شد چطور نيامد؟ ما سراغ
سراغ شده و ٌكرد دوست! مرتبه مجاهدين ماندهام يك

منفرستاد؟!
زنگ زده و پدرم به اطالعات از طرف بار يك
كشته آمريكا و جنگ عراق مهتاب در كه بودند گفته
نكشيده حتي زحمت دروغگو اين ابلههاي است. شده
آن از قبل زيرا پدرم كنند، تدقيق حرفشان را كه بودند
به اين مزدوران در پاسخ و با مجاهدين بود ارتباط  در
پدرم فهميد و مي آيم مهتاب نزد از اآلن من كه گفت
قطع تلفني را تماس لذا هستند، رژيم آنها عوامل كه

ميكند.
و قصد زنگ ميزنند ما خانه بار به آنها چندين
از اشرف مرا و اشرف بيايد به داشتند كه را تطميع پدرم
گفته پدرم به .آنها برگرداند ايران به و كرده خارج

نخواهند داشت. كاري ما با بودند كه
وارد كرده عراق در پدرم بر كه فشاري عالوه بر
آخوندي وزارت اطالعات طرف از ايران نيز بودند، در
مجاهدين با ارتباطي كه بزرگم پدر روي زيادي فشار

به اداره پيرم را بزرگ پدر روز هر بودند. ندارد، آورده 
بگويد پسرتان مي گفتند بايد به بردند و مي اطالعات
به را وي كند و خارج آزاديبخش از ارتش را دخترش
كماكان پدربزرگم مورد فشارها در اين بياورد. ايران
در نه كه پيرمردي به رژيم جنايتكار  اين دارد. ادامه
تصميمگيريمندخالتيداردونهارتباطيبهمجاهدين

هم رحم نميكند. دارد،
دخترش و پسرم كه بود گفته آنها به بزرگم پدر
آنها نميتوانم دست من و كردهاند را انتخاب راهشان
حال در برگردانم. ايران نها را به آ اجبار به و گرفته را
آنها ممنوعالخروج هستند. بزرگم خانوادة پدر حاضر
حتينميتوانندباپدرمتماسبگيرند.چونباهرتماسي
وزارت عوامل طرف از  مي گيرد، ايران  با پدرم كه
پدربزرگم ميآيد. لذا فشار آنها رژيم روي اطالعات
حاال نگيرد. آنها تماس ديگر با است كه گفته پدرم به
كردها و خانواده دلسوز كه كنيد نگاه را دژخيمان اين
پسرش (پدرم) با تماس جرأت پيرمرد يك شدهاند ولي

ندارد. را
يك گفت: او داشتم  پدرم با كه  ديداري طي
از تا دو  وقتي ميزنند،  شدت به را  درب خانه شب
حياط درب كردن براي باز سن بودند) كم (كه برادرانم
دو ميروند،يك مرتبههمانفرديكهدربرا مي زده،
پدرم كه متوجه فرار ميكند. زده و بغلش برادرم را زير
از مردم خواستن كمك و فرياد با بود موضوع شده
مواجه پدرم با فرد اين وقتي مي گيرند. را فرد اين محله
است. خودمان اقوام يكي از او كه شد مشخص شد،
كه ميگويد ميپرسد. او را كار علت اين وي از پدرم
شدهايم. بيچاره رژيم توسط ما ايران در تو خاطر به
كه بود شده گفته وي به اطالعات از طرف وزارت
شود مجبور پدرم تا ببرد ايران به و ربوده را برادرانم
به و برداشته مجاهدين سازمان از مرا خودش دست با

ايرانبرگرداند.
مردم بر  خميني جنايات از گوشهيي هم  اين
راحت را  آنان هم آوارگي  در حتي  كه است ايران 
نبودند. دست بردار آنها ماجرا اين بعد از نميگذارد.
من به آنرا پدرم تا فرستادند پدرم براي فيلمي » مثًال
بروم هم مي توانم ايران به اگر كه به من بگويد و داده
هم من با و و... ميدهند من به ماشين هم و بروم دانشگاه

بروم. مجاهدين نزد از فقط ندارند! كاري
 اماپدرمدرپاسخآنهاگفتهبودكهشرافتمندانه ترين 
اشرف همان  در  كه است  اين  دخترم  براي  زندگي 
اين اين كه بابت ولو نيستم كثيف معاملة من اهل بماند.
بود گفته همچنين بدهم. پدرم كالني قيمت موضوع
ربطي من به و است مجاهدين فرزند مهتاب ديگر كه
در مجاهدين بماند. كه كرده خودش انتخاب ندارد. او
من را در پيوستن رژيم ديگري كه سوزش فاكت
اصلِيام مادر بر كه است فشاري ميدهد نشان ارتش به

وارد آوردند. بودم ) او سال نزد فقط يك (كه
اصليام آزاديبخش مادر ارتش من به آمدن از بعد
اما نداشت. من با رابطه يي هيچ ديگر و رفت ايران به
وزرات طرف عراق از در اخير جنگ بعد از يكمرتبه
تا كنند مي اشرف گسيل شهر به طرف را وي اطالعات
ايران و به مجاهدين جدا كرده شده مرا از نحو كه هر به
انتخاب را راهش ديگر مهتاب كه ميگويد مادرم ببرد.

او را برگردانم. و من نميتوانم است كرده
شكر را خدا بار هزار روزي كامل افتخار با من
ايران مقاومت فراز و نشيب پر دوران اين در كه ميكنم
زير ايران، آزادي راه در كه هستم مجاهديني از يكي
و مستحكم مسعود مريم و برادر خواهر رهبري پرچم
وطن آزادي براي من ايستادهام. اشرف دژ در استوار
چيز خودم از همه نديدهام،  هرگز آن را عزيزم كه
ايران روسفيد ملت عزيز برابر و در آگاهانه گذشته ام

هستم.
سريعتر هر چه كه ميخواهم خداي بزرگ از من
تا برسانيم ايران، را به ميهنمان ايران مردم واقعي رهبران
اهريمني اين رژيم وطن، از چنگال ايران اين زيباترين

يابد. نجات خونخوار و وحشي

دردبـزرگ
آوارگـانكـرد
ايـرانيدرعـراق

مهتاب   محمودي

در هموطني پزشك به پيش سال بيست به قريب
كه وقتي گفتگو حين در بودم كرده مراجعه تهران
هم رابطه اين در و هستم سازمان هوادار شد متوجه

خاص ارادت و لطف اظهار از بعد رفتهام، زندان به
باز كرد را دلش سفرة به اصطالح به مجاهدين، نسبت

ناگفتههايبسياريبرايمگفت. و
رژيم خميني  كردن از جنايتهاي صحبت  ابتدا گفت
تفسير و شرح قابل و ندارد حصر و حد پاسدارانش و
در ذهنم هنوز كه نكتهيي اشاره كرد به نيست. سپس

مختلف ناخودگاه به مناسبتهاي به است و نقش بسته
ميافتم. جمله آن ياد

و دجاليت  بيان ظرفيت ديگر كلمات گفت: وي 
و ندارد را او اكره و عمله و خميني رژيم جنايت
در اين است بنابر شده ظلم به كلمات چقدر راستي
مقابل هر دغلكاريو دجاليت خمينيفقط يك كلمه

آخوندها چشم در خاري اشرف،

نعمتاوليايي

ميبرم و به كار خودم خاطر تسالي آنهم براي را
ديگر و است» وحشتناك است اينكه«وحشتناك

هيچ.
به موسوم آخوندي اطالعات وزارت سايت اخيرًا
اين بخواهيد را راستش ميخواندم را سياه پروندة
برايم و عوامفريبي نعل وارونهزدن و دجاليت حجم
با خرمردرنديتمام نوشتهبود«محمد قابلهضمنبود
هر (اوليايي) نصر، نعمت عليايي داريوش تهرانچي،
سهنفراززندانيانرژيم بودهو بعدازآزاديبهسازمان
اعترافات اجباريدرتشكيالتعلت وصل شدهودر
و باي دادن رژيم با همكاري زندان از آزادي خود را
اسير به عنوان را اينها هم «اكنون هم نوشته اند: بعد و...
واقعيتها روي به از طريق آنها  ميآورد و ميدان به

چنگولميكشد»
كرد پرواز پيش  سال بيست  به  ذهنم ناخودآگاه 
در ذهنم زنده شد هموطن بار ديگر جملة پزشك
ديگر و است» وحشتناك است كه«وحشتناك

هيچ...
و خواند تاريخ دروغگوي را گوبلز مي توان
وقتي اما ناميد. مثالزدني حيلهگري را عمروعاص
خود روي جلوي را اطالعاتي وزارت دژخيم
حيثيت اعادة  و شد نخواهند معترضمان آيا ببينند 

نخواهندكرد؟
اطالعات دژخيم كه بدهم حق آنها به بدهيد اجازه
و دنائت سفلگي در لمپن نوع از هم آخوندي آن
اسالفشان همة از را  سبقت گوي  خرمردرندي و

ربودهاند.
از يكي در مسعود برادر انقالب رهبر بار  يك 
انصارش و اعوان خميني و بود كه گفته نشستهايش

ندارند روز جزا و قيامت به لحظه اعتقاد يك حتي
مافوق تصور و عوامفريبي جنايت همه وگرنه اين

روا نميداشتند. بر مردم را انساني
نام زندان عنوان تحت تكاوري كالس از دژخيم اوًال
تاريخ اين در نصر اساسًا آقاي داريوش ثانيًا ميبرد.
درعراقنبودند.آقاي محمد تهرانچيمسئولآموزش
گروه فرمانده يك اوليايي) (نعمت هم و من تكاوري
كه است آن از روشنتر موضوع چون بودم. آموزشي
و اساس اس به كه بدهيد اجازه پس آن بپردازم. به
از هم درد بيدرمانش همة دژخيم كه لجن پراكني

بپردازم. است آن
آنجا در نوشته است: اين لجنپراكني از جايي در
مدام قسمت كه اين تأسيسات به نام بود «سيستمي
پوشال كار آن از ميكرد و را خراب جادهها و اماكن

«... و مينمود توليد
رزمندگان مداوم كار اگر خودشان اظهارات به بنا
شرفيعنيعصارةشرافتوپايمرديصدسالتاريخ
است. و ترميم آن مبارزاتي معاصر ايران، كندن جاده
به قرارگاههايشان انهدام و بمباران براي دليل چه به
خارجي حسابهاي طرف با بست و بند كثيفترين
هيچگونه از  آن ادامة در  كماكان و زدند؟  دست
راستي نميكنند؟ كوتاهي وطنفروشي و رذالت
كساني كه رژيم مدعي است، مجاهدين اينطور اگر
پوشال كارهاي به را خودشان همواره كه هستند
خودشان توسط كه هم ٦٠٠نفر كرده اند. مشغول
پنج دليل چه به بگويند ميشود شده اند.آيا شكنجه
آنها نابودي و تخريب جهت  را خود وزارتخانة

اختصاصدادهاند؟
كندن حال فرض كنيم كه صبح تا غروب در اصًال نه

هستيم. . . و. آن جا و اينجا كردن جاروب و جاده
ملجأ تمام و اشرف مأمن دژ ديدهايد اگر كجايش را
كه هست. است وطنم كارتنخواب دختران پسران و
اگر اسماشرف مرهمزخمهاي عفنحاصل از٢٧سال
بهسر عمامه ده جالدان ميهن برباد حكومت ننگين و
رانندگان و آرزوي اميد اگر اشرف هست. كه است
دانشجويان و واحد شركت اتوبوسراني كاركنان و
دانشگاهوكارگرانهموطنيكهماههاستحقوقشان
شكمبارگي حقوقشان صرف و حق نگرفته اند و را
به اشرف و اگر و پست شده آخوند رذل مشت يك
خميني ايلغار و ترور وحشت آواره از ايراني هموطن
اصالت و سربلندي و صالبت وطن از خارج  در

ميبخشد كه چنين هم هست...
اميرخيز در روزي  اگر بدسرشت: دژخيم  اي پس
اسالفتان با  چنگ در چنگ ستارخان كه  تبريز
سرخ پرچم خودش قول به اينكه براي و ميجنگيد
پذيرفت دارد، نگه زماني هر از برافراشتهتر را حسيني
هرگز اما بپردازد يونچه خوردن با حتي را بهايش كه
ما مجاهدين البته صد نكند، پشت و آرمانش خلق به
خاك تاريخيمان از سرداران و ساالران تأسي نيز با

ميكنيم. چشم توتياي را اشرف
فرخي:  قول  به

خاري  ناشكسته چون را چشم مخالفان
توتيايي چون سوده موافقان را چشم

تر آماده كه خلقي و همت خدا ياري به كه باشد
دژخيمان ريشة ريش و ديگر ميباشد، زمان هر از
وطن زيباترين اين زمين  ايران از  را عمامهبهسر
پيروزي سپيدهدمان  و  نيست دور  روز آن بركنيم. 

نزديكاست.



١٢ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٤بهمن ٧٨٣ ـ شمارة
مقاالت

(١٤) تروريست بنيـادگرايي با مـرزهاي اسـالم

دورانكهـن
ساساني) پايان دوران پيشداديان تا (از

(١٣)                                                      

تاريخايـرانزمين 

مسخ) شكنجهگري، شرط دلقكي (در فرهنگ

ميرغضبها، كه بود زماني يك
يعنيفقطميرغضبها، ميرغضببودند.
فقط ميرغضبها يا و بودند ميرغضب
تير مأموران فقط  يا بودند  ميرغضب
مي زدند خالص تير را آدمها دار و
شكنجهگران، ميآويختند. بهدار و
هركسي خالصه و بودند. شكنجه گر
آتيش خودش، بار خودش، «كار

خودش». بهانبار
فقط شده. عوض زمانه حاال اما 
نيستند. ميرغضب ميرغضبها،
فقط ميرغضب نيستند. ميرغضبها هم
آدم كه دارند هم ديگري كارهاي
نمي شود باورش اول ميشنود وقتي
خشكش شد  باورش  كه هم  بعد  و

ميزند.
همه آخوندها آمدن با كالم يك در
در زلزله است.  شده عوض  اسمها
حتي و واژهها.  و  ارزشها  و مفاهيم 
به طوري معاشرت. آداب و اخالق
و پست  شرط  شاه زمان  در اگر  كه 
بهتر چاپلوسي توانايي گرفتن، مقام
و وزير شرط االن بود و دزدي بيشتر
تير خالص شدن رژيم وكيل مجلس
نه اين كه شكنجهكردن. زدن است و
باشد. گناه شده دزدي بد و چاپلوسي
بايد چاپلوسي را برعكس غلظت كه
خميني حتي كه برد باال بهقدري
مطلقة «سلطنت از نكند جرأت هم
بايد را و دزدي حرف بزند وليفقيه»
شايسته داد كه عمق گسترش و چنان
بايد تازه آنوقت باشد. غارت كلمة
دستگيرشدگان برسر  رفت.  اوين به
بربدنهاي تازيانه و شالق شد. با حاضر
بر سنبه و  سيخ كوبيد. مجروحشان 
و كرد فرو شان  سينه و  پا و دست
زندان هر  يا اوين زمينهاي زير  در
محكومان به گردن دار طناب ديگر
پست شايسته وقت آن تا انداخت
را مثال نفر چند شد. وكالتي وزارت و
مثًال تئوريسين حجاريان ميخواهيد؟
يا ديگر ميخواهيد؟ را اصالح طلبان
جنايتكاراني سردسته  و  سردمداران
را. علي ربيعي و محسن سازگارا مانند
همه آن زير از مانده زنده زنداني چند
مخفي و علني شكنجه و تيربارانهاي
غفاري، هادي كه بدهند گزارش بايد
معروف پاره كن گلو هادي همان
اصالحطلب اخير سالهاي در كه
بازجويي خودش چگونه شده،

زنداني زن بهدهها شخصا و ميكرد
بايد زنداني  چند است. تجاوز كرده
فالن شعبة رياست كه بدهند گواهي
هادي سيد با اوين بازجويي بخش
ارتجاع، فقيه ولي برادر خامنهاي،
بنويسند بايد ديگر زنداني چند و بوده
بازرگاني وزير شريعتمداري چگونه
را آنها خودش «اصالحات» كابينة
چند كرده است؟ و شكنجه بازجويي
شود باورمان ما تا است الزم نمونه
مگر است؟ شده عوض زمانه كه
در خاتميرا مانند شيادي تغزلهاي
نخوانده خميني و الجوردي وصف
زمانه كه نشنيدهايد؟ بايد باور كرد و
رئيسجمهور است. شده عوض
بهمعناي جمهوري، رياست كارش
نيست. مملكت مجريه قوة رياست
مقبوليتش و  مشروعيت شرط  اصًال
هميشه «سيد مانند يا كه است اين
و بگذارد كنار را شيادي خندان»
اوج در و كامًال بينقاب چهرهيي با
و خميني با عاشقانه بهتغزل «صداقت»
بيرودربايستي و يا بپردازد الجوردي
شقيقة بر تير» «هزار آخري اين مثل
شليك دستگيرشدگان و محكومان

كند.
باز بدانيم كه هم را اينها همة اما
ميكنيم برخورد بهمواردي هم
جز احساسي هيچ بهراستي كه
نخواهيم «واقعيت» از عقبماندگي
بار هزارمين براي هم باز و داشت.
به راستي «آيا مي كنيم: سؤال خود از

است؟» ممكن
براي كه را  نمونهاش آخرين  من

مينويسم. افتاده اتفاق خودم
حميد بهنام تحفهيي مصاحبة
گويا خبرنامه سايت در را ماهيصفت
بهمدتي متعلق هرچند خواندهايد؟

دهنده است. تكان بهراستي قبل، اما
كمدين ايشان كيست؟ اين ميپرسيد
نوشته اند خودشان هستند. نظام
تكينسون) (ران ايراني» بين به«مستر
اين جناب البته من كه معروف هستند
بين» «مستر بههرحال نميشناسم. را
روزنامه با است كرده مصاحبهيي
خودشان بهنوشتة هم باز  كه شرق 
شده. منتشر شده سانسور بهصورت
منتشر را آن كامل گويا خبرنامة بعد

كرده است.
برميآيد مصاحبه از كه آنچنان
شغلهاي نظام بين مستر جناب اين
بحبوحه در «وقتي مثًال متعددي دارد.
شدكه اعالم پيش،  سال ناآراميهاي 
پرسپوليس دو تيم فوتبال بين مسابقه

خيليها شد؛ خواهد استقالل،برگزار و
اسالمي جمهوري بودند، معتقد
انداخته بزرگ بهدردسري را خود
چندي پارسال ماه خرداد است.
كوري هرجومرج و آنارشيسم چنان
تجمع كه در برگرفته بود را پايتخت
بالقوه خطري  نيز جوانان نفري  صد
بهصدهزار رسد چه ميشد، محسوب
اما  . ماجراجو... و هيجانزده جوان 
امنيتي مقامات نيفتاد. چنداني اتفاق
مسابقه دوم در نيمه جمهوري اسالمي
حميد كردند: رو را شان برنده برگ

صفت!» ماهي
نيستند. «طنزپرداز» فقط ايشان يعني
امنيتي مقامات «برگ» آن، از پيش
همه برگي تشريف دارند. آن هم نه
مصاحبهگر برندهاش».  «نوع  از كه
گذاشته تمام سنگ مورد اين در
است: كرده سؤال «روشني» با و
كه شايعهيي ماهيصفت، «آقاي
دارد شيوع شما  مورد در  مدتهاست
اخير جريانات بهخاطر بهخصوص و
كه ميگويند است اين گرفته  قوت
“اطالعات“ مراكز امنيتي، مثل با شما
در خودتان نظر هستيد. مرتبط
البته بين» «مستر چيست؟ اينباره
آنها و مي كند رد  را  «شايعه» اين
بودنش دوقلو رديف در چيزي را
يا و اتكينسون)، (ران مستربين با
و پاسدار «يا  و، همسره بودنش چند
مي خواند. بودن» رزمنده و بسيجي
مردم را دهان جلو كه آنجا ولي از
لو تر پايين سطر چند بست نمي شود
قوي به قدري شايعات كه ميدهد
بچه و  بسيجي كه «آقايي  كه: بوده 
من آقا ميگفت:  بود هم  مسجد
وزارت فرهنگي معاونت ميدانم
گفتم شماست! دست در اطالعات
البته ورژنه! جديدترين ديگه اين آقا
چون دارم، دوست  را قشر  اين من
بين در هم دوستاني و نيستند جناحي
اطالعاتي فعاليت ابدًا اما دارم آنها
كه خودشان همانطور ندارم». ايشان
بهزيستيها، «در اجراهايي هم : گفتهاند
انتظامي نيروي  خيريه، امور زندانها، 
«كامًال البته كه  دارند اقوام»  ميان و
«آمريكا ادامه: در و است» رايگان
ميگفتند سفارت بچههاي رفتيم هم
باديگارد شما براي  ميخواهيم
سلطنتطلبها كه  چرا  بگذاريم،
شما ميكنند فكر كه اين بهخاطر
هستيد، اسالمي جمهوري جاسوس
البته كنند!» ترور  را شما  ميخواهند
بخواهند ايشان طلبها كه سلطنت اين

تلخ «طنز بهحساب كنند ترور را
اما معلوم بگذريد. و زمانه» بگذاريد
بهآمريكا وطني» بين  «مستر ميشود
هممسافرتميكنند. يعنينبايداشتباه
يك فقط ماهيصفت «حميد كرد.
نيست» ساده لطيفهگوي و طنز مجري
به خارج متعددي سفرهاي ايشان
براي جالبي برنامههاي و دارند كشور
ميكنند. خودش اجرا جماعت ايراني
زياد برنامه هم «خارج ميگويد:
شبكه دو  قانوني. همگي اما داريم 
مستقيمًا من با زبان فارسي ماهوارهيي
اصًال را يكي كه گرفتند تماس
كه داد پيام ديگري  و  ندادم جواب
نيم ساعته در دبي براي يك اجراي 

اجازه  اگر گفتم مي دهيم. ميليون  ٥
نيم آن در و ضمنًا بگيريد  را ارشاد
خورشيد، و شير پرچم بهجاي ساعت
ببريد، را باال اسالمي جمهوري پرچم
ارشاد مجوز  گفتند ندارد. اشكالي 
ده را رقم اما بگيريم، نمي توانيم را
عوض هم را پرچم و ميكنيم ميليون
دادم. منفي جواب  هم من  ميكنيم.
زياد امتحانات اين از خدا بهلطف
هر كه در سالني سفر كانادا، در بوده.
شبي آن داشت فحشا و ابتذال شب
يك تقريبًا سالن داشتم، برنامه كه من
با بودند خانمهايي  بود. شده  مهديه
به خواست كه حجاب وضع بدترين
ميفرستادند صلواتي چنان آن من
در نيست». ممكن اصًال  جا  اين كه 
هم سفرها همين  از يكي  جريان
آمريكا سفير به پر ايشان پر كه هست
بر ميخورد: «ميخواستم اتريش در
سفير بگيرم. ويزا بهآمريكا سفر براي
مي خواهي مدت چه  گفت آمريكا

تا   ١٥ حدود گفتم بماني؟ آمريكا
را  شيشه پشت جمعيت  ساعت!  ١٧
آرزو ملت اين گفت: و داد نشان
براي آنها گفتم آمريكا! دارند بيايند
كرديم بحث جر و نه من. دارد ارزش
خارج را بهپليس گفت ايشان سفير و
اتريش در خودمان سفير بعدا كنيد...
يقه و عقيق انگشتر اين با گفت: بهمن
سهسانتي، ببخشيد، [ميخندد] شيخي
الدن بن  تو كردهاند فكر آنها البد 
بيشتري خطوط نمونهها اين با دومي!»
ميشود. ترسيم بين» «مستر چهرة از
و _ آخوندي با انگشتر عقيق لومپن
«سالنهاي تبديل كارش كه شيخي يقه
«خانمهاي» و به«مهديه» است فحشا»
بهفرستادن را حجاب» بدترين «با
يك بهسفير ميكشاند صلوات
طوري و  ميكند مراجعه مملكت 

بهپليس سفير  » كه ميكند  برخورد
كنيد». خارج را ايشان گفت

آخوندي در«طنزپرداز»يش تحفة اين
و به انسان  توهين  از  تجسمي هم 
است. فرهنگ  با انسان و فرهنگ 
نظرهاي اظهار از نمونه بهيك
دربارة كه آنجا  كنيم،  توجه  ايشان
كه اول ميزند. حرف  زاكاني عبيد
محتويات از «من ميكند: اعتراف
اطالعي هيچ زاكاني عبيد آثار
سرور“ “ادخال  نيتش شايد ندارم. 
شاخ مصاحبه كننده كه بعد بوده».
آثار «چطور ميپرسد و درآورده
ميشنود: پاسخ نخواندهايد!؟» را عبيد
من ويژه خصوصيات از يكي «اصًال
اكثر ندارم. طنز مطالعه كه است اين
و نهجالبالغه و قرآن  من كتابهاي
و امام و نوشتههاي رهبر سخنرانيهاي
در ايشان است». مطالب قبيل اين از
كه جكهايي ريشه روي دست ادامه
ميآورند در نظام» «ارزشهاي براي
آقاي «بهقول ميگويند: و گذاشته
ميگفت كه رفسنجاني هاشمي
- بالنسبت! - مطبوعات  بعضي
هم من هستند. دشمن پيادهنظام
نظام از صرفنظر دشمنان معتقدم
اسالم و ايران با اسالمي، جمهوري 
سنگيني سوبسيدهاي و هستند دشمن
ميپردازند. فرهنگي تهاجم براي هم
مبتذل و سياسي لطيفههاي مسأله اين
باز باشد هم داخلي بهدست اگر حتي
است». خارج ريشهاش معتقدم من
برنده» «برگ خود كه جكهايي حاال
جشن وين «در چيست؟ ميگويد
در آقايي  بوديم. دعوت فجر دهه 
تشويق محكم خيلي برنامه حين
تشكر او بعد از برنامه كه از ميكرد.
آذري- لهجه با  - گفت:  كردم،
دست شما براي ميكنم، «خواهش
خركي دارم  عادت  من كًال  نزدم؛
كه كنيم  يادآوري ميزنم»! دست 

توهين بهمليتها  مقولة جناب در همين
كوبيده كه  وقاحت چنان بر طبل آن
سينماي  در برنامه اش  سال١٣٨٢  در
دانشجويان اعتراض تهران فردوسي
ايشان از و برانگيخت. را آذري
استقبال گوجهفرنگي از باراني با
غيرجناحي» «دوستان البته كردند.
اين در كه هم آخوندي طنزپرداز
شخصي با لباس معموًال قبيل مجالس
حمايت و بنا بهوظيفه ميشوند، وارد
شده بهدخالت مجبور همكارشان از
را «بي ادب» دانشجويان از تعدادي و
سفر در همچنين كردند. دستگير هم

قومي آذري انجمنهاي ايشان بهكانادا
اما كردهاند. اعتراض او بهحضور
شامل تنها بيمزه و يخ توهينهاي اين
مورد در «من نيست:  آذربايجانيها 
مشهد اال مي گويم جك تمام شهرها
(ع) رضا «از حضرت امام چون قم» و
مي ترسم». معصومه (س) حضرت و

اساسي ابهام بهيك  دارد  جا حاال
اين نرخ دهيم.  پاسخ هم  ديگري
براي واليت  نظام بيمزه تحفة 
و داخلياش و خارجي فعاليتهاي
و بهمليتها توهين همه اين به خاطر
است؟ چقدر مختلف شهروندان
«٢٠درصد ميفرمايند: خودشان
هودي رابين اما است، پولي اجراهايم
يك براي  مثًال يعني ميكنم! عمل
ماه يك حقوق ساعتهام نيم اجراي

تومان  هزار  ٥٠٠ يعني وزير، يك
ميگيرم».

جا فاجعهبار مصاحبه اين پايان در
نظام هود» «رابين و «مستربين» دارد
حيرتآور و اساسي سؤال يك با را
ماهيت اصل تا  كنيم مواجه  ديگر
ماهي «آقاي كند: برمال را خود
ميخواهم اجازهتان با صفت،
سؤال يك سؤال،  آخرين  بهعنوان 
شما آيا بپرسم: نامربوط نسبتًا
كنيد؟» نفر را شكنجه يك حاضريد
تعجبتان نميشود؟ ميشود؟ باورتان
خبرنگار كه  اين  از  چيست؟  از
در بازجو؟ يا است خبرنگار واقعًا
كه بپذيريد بايد بهراستي هرصورت
يعني ديگر است. شده زمانه عوض
نيستند. ميرغضب ميرغضبها فقط
شكنجهگر شكنجهگران تنها و
بهاين تراژدي نه؟ نيستند. ميگوييد
نداريد؟ باور هنوز  مسخ  بار فاجعه
بخوانيد: را نظام بين» «مستر جواب
كه را كسي حاضرم شخصًا «بله. من
كند، شكنجه خيانت بهاين مملكت

كنم».
كه نميكوبد مغزتان در داركوبي
آخوندها دلقكي هم براي حتي شرط
اما «شكنجهگري»ست؟ پذيرش
هم ديگري چيز داركوب همين
داركوبي ميكند. تكرار من مغز در
دارد نام زاكاني عبيد بار اين كه
است: نوشته «الشيخ» تعريف در و
گويي كه عبيدي همان ابليس.
كرده نگاه ما فقيه» «ولي بهچهرة
دف و «مسخرگی است:  نوشته كه
به دنيا دين و به دروغ گواهی و زنی
باشيد عزيز  تا  سازيد پيشه  فروختن 

گرديد». برخوردار عمر از و

اسالمي با بنيادگرايان در نگرش كشتهشدن تروريستي و كشتن روية و مشي
توجيه را اسالمي» «حاكميت برقراري لزوم كه ميشود، توجيه دستاويزي همان
اولين در كه فقيه» خميني «واليت اصلي نظريٌة ركن و پايه دو همان ميكنند. يعني
احكام (همان فقهي، احكام «الف: ميگويد: كه آورديم، مقاالت سلسله اين قسمت
منوط احكام اين اجراي تضمين ب: است. االجرا الزم ديني  نظر از شريعت)،
نوبت بحث، قسمت اين در و اينك است»(١). حاكم قدرت داشتن  در دست به
چرا كه دريابيم و كرده بررسي را  همين دو ركن  از ژرفتري عمق كه است آن
شعار حتي و اصل يك را مسلمانان ديگر عامٌة تروريست، تكفير بنيادگرايي اسالمي
آنها از برخي  رسمي نام «تكفير» در كلمة كه بدان حد تا خود ميشناسد اصلي
شناخته بهعنوان «تكفيريون» مشترك بهطور اما اختصاصي، هر نام با جملگي و آمده

ميشوند.

مسلمانان عام قتل و تكفير
دنبال را مسلمانان ديگر برابر در بنيادگرايان موضع بررسي كه بحث قسمت اين
«شريعت» يا فقهي» «احكام اينان كه  ميشود گشوده پرسش اين با ميكند،(٢)،
تحت اسالمي» «حاكميت بدينخاطر، تا ميكنند قلمداد كجا «الزماالجراء» از را
آنوقت براي و كنند؟ وانمود ضرورت يك را فقيه» «واليت «خالفت» يا عنوان
شقاوتباري و بيرحمانه و «تروريسم» بهچنين «جنگ» را كار حاكميت، اين تحقق
پاسخ ميكند(٣). قرباني يكجا غيرمسلمان، تا مسلمان از را همگان كه ميكشانند
مسلمانان ضداسالمي، جريان اين نظر از كه است اين كالم يك در و اجمالي
كافراني البته، و شمرده ميشوند، سني، «كافر» يا خواه شيعه بنيادگرا)، (غير ديگر،

غيرمسلمان. دينداران يا و دين منكران از تحملناكردنيتر
َأنَزَل بَِما َيْحُكم  لَّْم َمن َو  ...» مجيد: قرآن از  متن اين تفسير در نمونه، براي
خداوند داوري فرستادٌة آيات مطابق كه كساني و ...) اْلَكاِفُروَن»، ُهُم اهللاُّ َفُأْولَـِئَك
خود، تفسير معروف كتاب قطب، در سيد كافرانند)،(٤)، خود آنان پس، نكردهاند،
چنين با و  جزمي، و قاطع صريح فرمان چنين «با مينويسد: القرآن»، ظالل  «في
در و ُحكمي كه «َمْن» شرطي كلمة مشتمل بر جملة يك در و شامل عبارتي عام
شده خارج مكاني و زماني هرگونه شبهٌة مطلب از است، شرط» «جواب جمله اين
حكم به كه نسل و نوع هر از كساني كليٌه كه فرموده صادر فراگيري و عام حكم و
اساس قانوني بر كه كساني و ميگيرد... بر در را نياورند فرود سر فرستادة خداوند
خداوند خداوندي سويي نفي از حقيقت در كنند، و داوري عمل خدا احكام غير
شئون از كه ميگذارد بهعمل را خويش مورد در ادعايي ديگر سوي از و ميكنند
قوانين به و عمل تقنين و وضع كه: يعني كلي بطور كه خداوندي است...»، حقوق و

اين كارها كافرند(٥). مرتكبان كفر و موضوعة بشري، بهطوركلي
آيٌة بر تفسير اين از وي نهايي منظور كه قطب» «سيد نوشتٌه ارزيابي از فارغ
كه است اين مي گردد بر ما موضوع بحث آنچه به چيست؟، و بوده چه يادشده
«كفر همانا كافران، انواع فهرست در مستقل عنوان يك بنيادگرايي، شريعت در
نمونه- عنوان –براي اين توضيح در القوانين» است. بتحكيم يا «الكفر قانونگذاري»
الزامي و خدا احكام تبديل و خداوند قوانين از جداگانه قوانين تشريع «اما آوردهاند:
مطابق اين برداشت، ميشود»(٦). شمرده كفر ماهوي بهطور موضوعه، قوانين كردن
انساني قدر هر گو كه بشر»، حقوق اعالمية جهاني «مواد اجراي و شناختن بهرسميت
كه است چيزي الغاي و تبديل مستلزم و بشري تشريع كه همين قدر خيرخواهانه، و
كفر بهخود خود ميشود، ناميده «شريعت» يا خدا» «احكام بنيادگرايي، زبان در

است.
به مذهب كمترين ارتباطي و مسلمانان، مردم تكفير كه اين شايان يادآوري
نيز بابت  اين از دسته  دو هر چنانكه، ندارد. بنيادگرايان اين  تشيع يا تسنن 
بينجامد، بشري، قانون اين «كفر»، به كارش فرد مسلماني اگر كه ندارند اختالفنظر
«مرتكب و ميشود تلقي «مرتد» كه زيرا است، كافران ديگر از تحملناكردنيتر
ميان نظر اختالف بدون  بازهم شود و حكمش، تعقيب بايد و شده  ارتداد» جرم

بود. خواهد كليٌة داراييهايش بر مالكيت و ازدواج الغاي او و اعدام بنيادگرايان،

حاكم دولتهاي كليٌة نهتنها تروريست، بنيادگراي جريانهاي كه است چنين
تكفير ميكنند، را افغانستان) طالبان و ايران (بهاستثناي ماليان مسلمان بركشورهاي
دستاوردهاي و هرگونه بينالمللي بهميثاقهاي پايبند و مسلمانان دموكرات كلية بلكه
تبليغ و بيان در اگر و مي دانند «مرتد» البته و كافر را، بشري قانوني و حقوقي

است. تاكتيكي داليل به دارند، تفاوتهايي

تكفير شريعت در پريشاني
و بحران معلول و بدعت يك شيعه تاريخ  در  فقيه» «واليت نظرية  نهتنها 
همين متغير از تابعي هم فرودش و فراز  و است،  تاريخي و اجتماعي بيماريهاي
برآمده بدعتي يا سني، شيعي از اعم كلي، بهطور هم «شريعت تكفير» بيماريهاست،
واقعيت كه در تفاوت اين خواهد بود. با و نوسانهاي خودش بوده شاهد بحرانها و از
ايران فقيه» «واليت الحماية تحت و عملي، عيني بهطور اين «تكفيريون» امروزه،
ميشوند. گرفته بهكار اين رژيم مطامع منافع و تأمين ابزار  به عنوان و گرفته قرار
به كه است نوشتهها سلسله همين آتي بحثهاي از پيوستگي و ارتباط اين بررسي

رسيد. خواهيم آن
است الزم نوشته، از قسمت  اين در «تكفير» شريعت بحث  به تناسب ليكن،
دچار است.  العالج  و جدي  پريشاني  دچار نظريه اين  اصل  كه كنيم تكميل
موضوع است. مبتال ميزان بدان بههمين نيز فقيه» «واليت كه همزاد همان پريشاني
الهي» «احكام عنوان تحت يادشده طرفين آنچه كه است قرار بدين بهطورخالصه
افتراي تنها نسبت و ندارد اهللا» و پيامبر «رسول «اهللا» به ربطي چندان ياد ميكنند،

ميبندند. پيامبرش خداوند و به كه بنيادگرايان است ناچسبي بسيار
«شريعت» و احكام موجود «فقه» كه شخص مطلعي ميداند هر حقيقت، در
كه معني بدين است. بشري ميكنند، توليدات خدا» ياد «احكام به عنوان آنها از كه
سنت، و قرآن فن مربوطه از و علم صاحبان استنباط صورت، برداشت و بهترين در
بهطور غير اغلب «سنت»، اين متن و اسالم(ص) است. از پيامبر رفتاري گفتار و يعني
اين شد. آورده در كتب مختلف حديث از چند نسل، تا پس شده روايت مستقيم

از جعليات است. تازه جدا
و استنباط اين كه اذعان دارند مربوطه، فن علم و اهل همة كه است همين
تنها استنباطها بهخداوند، انتساب اين لذا، و باشد(٧). درست يا خطا ميتواند اجتهاد
فقاهتي بهمتد نظر كه معني است بدين تنها در حقيقت و بوده مجازي انتساب يك
از تابعي است، يعني درستي استنباط و اجتهاد مذهب، آن يا در اين پذيرفتهشده
يك فقيهان و عالمان ميان هم و مختلف مذاهب در هم كه اجتهادي روش درستي

گسترده است. و عميق بسيار گاه معين، دستخوش اختالفاتي مذهب

افتراهاي رسوا    
حقيقت در  كه الهي» «احكام سري  اين مدعيان و  بنيادگرايان اين، بر  بنا
اجتهاد فرآوردههاي اگر قرار بر كه بدهند است، بايد پاسخ بشري دستنوشتههاي
مختلف مذاهب پيشوايان و راشدين  خلفاي تمامي كه  است چگونه نبود، تازه
و در قرآن گذاشتند كه اجرا به كرده و مقرر تازهايي را مقررات اسالمي، احكام و
كه نوآوري از اين بسا و است. نداشته سابقه محمد(ص) دوران حضرت و روش يا
امامان يا صحابه از ديگران، مخالفت با ميداده، بهدست مربوطه پيشواي يا خليفه
كتب در و رسيده بعدي نسلهاي به نظرهايشان اختالف و شده مواجه مذاهب، 

است. شده ثبت مربوطه
قرون طي كه «شريعت» «فقه» و مسايل انبوه از حجم اعظم بخش حقيقت، در
منطق با كه است بشري عقول حاصل است، شده انباشته و مدون گذشته طوالني
روش با آنهم است. شده تدوين و استنباط اسالمي، كم حجم اصلي متون از عقلي،
فقيهان خود عميق اختالفهاي از مانع  –دست كم- كه محكمي نهچندان منطقي
به و...، در قياس عقل اهلسنت، فقهاي روش به يا و بشري اگر عقل حال، باشد.
اين همه بدهند، تازه ايي كه فتواهاي اجازه مي دهد جديد و قديم فقيهان خلفا يا
ارزيابي بايد  را چگونه تجويز و بشري موضوعة احكام كردن  تكفير و  مخالفت
بنيادگرا متعصبان است كه ميان در ارتجاعي دلبستگيهاي يا منافع و بهجز آيا كرد؟

پليد كشانيده است؟(٨) و تباه روشهاي روز و به اين را
وجود مسلمان نامور متفكران ديني، همواره بسياري از فكر دنياي واقعيت در اما
مثال- –براي و بشري»، «موضوعة مقررات همين پيرامون در كه دارند و داشته

اعالم آشكارا و معتقدند بين المللي،  ميثاقهاي ديگر يا بشر  حقوق جهاني اعالمية
براي و دارد انكار غيرقابل مطابقتي اسالم حقيقت با ارزشها و اصول كه اين ميدارند
استنادهايي ميكنند. استناد سنت، و قرآن متون بسياري به مطابقت، اين نشاندادن
طهارت و نجاست و فقيهان كارهاي از استنباط، و اجتهاد فني كه بهلحاظ روش

بسيار قويتر است. گاه كه كمترين كاستي ندارد فقه، ديگر مسائل معمولي
بشري فقيهان، عقول كاركردهاي مشتي براي الهي» «احكام جعل عنوان آري،
آگاهان هرگز مي رود، رفته و بهكار پنهانداشتن آن  براي  كه كوششي تمامي با
تا اسالم آغازين دوران از دعاوي، اين و  فريفت. نخواهد و نفريفته را مسلمان
امام اسالم، مانند نخست بزرگان نسل كه است معيني بوده منافع از دفاع هميشه،
افتراها خدعه و اين نوع افشاي  اندر بسياري نوبٌة خود هشدارهاي به نيز  علي(ع)
خاص مسلمانان»،  «تكفير  كه دانست بايد زمينه،  اين در  دادهاند.(٩) مسلمين به
خميني جرايم اين زمينه، در نيست و «تكفيري» معروف به و يا موسوم بنيادگرايان

كرد. خواهيم كه بررسي صورت گرفت پيچيده بسيار
                       (ادامه دارد)

پانويس

تاريخ١٥شهريور٨٤. به شمارٌه٧٦٣، مجاهد، نشريٌه - ١
بهتاريخ۲۹آذر۸۴،  شماره۷۸۰ مجاهد، نشريٌه قسمت۱۲، در يادآوري، براي - ٢
بايد را تروريست» اسالمي «بنيادگرايي به مرتبط  مقولٌة چند كه: بوديم آورده
در «تروريسم» جايگاه  يكم: از, بودند  عبارت  كه  بياوريم بعدي مطالب  بر مقدم
موضع سوم: بنيادگرايي. رهبري پيآمدها در چگونگي و دوم: بنيادگرايي. نبردهاي
ارزشهاي و اسالم برابر در موضعشان چهارم: و مسلمانان. ديگر برابر در بنيادگرايان

و  رسيديم مسلمانان  ديگر برابر در بنيادگرايان «موضع  به قسمت١٣  در اسالمي. 
اسالم توسط از ديگران اجتهاد و مسلمانان ديگر نفي يعني بحث، اين از قسمتي
كه بنيادگرايان توسط مسلمين  «تكفير»  به رسيديم و  كرده اشاره  را بنيادگرايان

شد. موكول كنوني بهقسمت
مسلمان،  بهاصطالح بنيادگرايي تروريسم كه جنايتكارانه وجه اين - ٣
امروزه ميكشد، خون و بهخاك بيرحمي همان با و ديگران مانند هم را مسلمانان
١٤دي٨٤، در كه اين است. شده نمايان عريان كامًال عراق، روزانٌة در خونريزيهاي
به و روز يك در كربال، رمادي و شيعيان، و شهر مسلمانان اهلسنت دو ٤ژانويه،
كشته دهها دو شهر هر و در گرفت قرار حمله انتحاري، مورد شيوٌة  شيوه، يك
انفجارهاي با دارد مشتركي ماهيت  و زياد شباهت  گذاشت، برجاي زخمي و
مختلف اديان و مليتها از را يكجا كه هزاران نفر واشينگتن و نيويورك ١١سپتامبر

كشيدند. آتش به
الَِّذيَن  النَّبِيُّوَن بَِها َيْحُكُم َوُنوٌر ُهًدى فِيَها َأنَزلَْنا التَّْوَراَة «إِنَّا آيه: كامل متن - ٤
َعَلْيِه َوَكاُنوْا اهللاِّ ِكَتاِب ِمن اْسُتْحِفُظوْا بَِما  َواَألْحَباُر َوالرَّبَّانِيُّوَن َهاُدوْا لِلَِّذيَن َأْسَلُموْا
َيْحُكم بَِما َأنَزَل لَّْم َوَمن َقلِيًال َثَمًنا بِآَياِتي َتْشَتُروْا َوَال َواْخَشْوِن النَّاَس َتْخَشُوْا َفَال ُشَهَداء

آيٌه٤٤: سورٌه مائده(٥)، اْلَكاِفُروَن». ُهُم اهللاُّ َفُأْولَِئَك
و اْلَكاِفُروَن) ُهُم َفُأْولَـِئَك اهللاُّ أَنَزَل بَِما َيْحُكم لَّْم َمن «َو قطب: سيد نوشتٌه متن (٥)
المالبسة حدود من يخرج الجواب بحيث وجملة من الشرطية تحمله الذي التعميم بهذا
جيل أي اهللا في أنزل بما يحكم لم من كل على عاما حكما وينطلق المكان الزمان و و
جانب في خصائصها و اهللا ألوهية اهللا يرفض أنزل ما بغير يحكم من و قبيل... و من أي
لم يكون الكفر إن ماذا و آخر جانب في خصائصها و األلوهية حق هو لنفسه يدعي و
اخوان المسلمين در معروف متفكران و رهبران از قطب، سيد و ذاك...». هذا يكن هو

شد. و اعدام عبدالناصر دستگير دوران جمال كه در است مصر
وي  دوم. چاپ القرني.  محمد بن عبداهللا نوشتة التكفير...» «ضوابط از - ٦
در «عقايد» رشتة در وي ليسانس فوق رسالٌة «اين كه: آورده اول چاپ مقدمٌه در
استاد است و مكرمه» «مكٌة در القراء» «ام دانشگاه دين»، اصول و دانشكدٌه «دعوت

بود. دويدار» عبدالفتاح بركات «دكتر ناظرش
بحث به اختصار پيش(١٣) قسمت خطا، در و درست زمينٌة اجتهادهاي در - ٧

دي٨٤. تاريخ٢٧ به مجاهد٧٨٢ كرديم.
اهلسنت  فقهاي طيف و شيعه فقهاي طيف ميان اجتهاد در عقل كاربرد - ٨
اختالف ميزان ارزيابي بهخصوص  تفاوت و اين  تشريح نميشود.  شمرده يكسان

است نوشته اين موضوع از خارج واقعي،
(ع) في  له من كالم (و خطبٌه١٨ البالغه، نهج به كنيد مراجعه نمونه، براي - ٩

الفتيا...).               في العلماء اختالف ذم

  
گنجهاي جالل

معصومي عبدالعلي
هخامنشي  دورة آثار مهمترين  

در سرما فصل در  داشتند,  عادت نشيني كوچ به  كه  هخامنشيان
سه اين بهجز  به سرمي بردند.  همدان  در  گرما فصل و در و شوش باِبل
در كه پاسارگاد يكي, بود. ويژه تختگاه كه بود هم ديگر شهر دو شهر,
«پارسه» ديگر و شاهان هخامنشي برگزارميشد تاجگذاري مراسم آنجا
مذهبي و مركز ويژه آيينهاي برگزاري مخصوص جمشيد) كه (تخت
يك نه تاريخنگاران, «پارسه» را از شماري رو, از اين هخامنشيان بود,
اجرا مذهبي مراسم  آن در كه ميدانند مذهبي معبد يك  بلكه كاخ

زد. آتش را كه اسكندر آن بود اين اعتبار هم به ميشد.
دوران ميخي كتيبههاي خواندن از مردم كه ساسانيان زمان در
و دارند پيشينهيي چه كاخها  اين نميدانستند بودند,  ناتوان هخامنشي
معروف ِمنار» «چهل  به بعدها, ميناميدند, ستون» را «صد آنها مجموع
كاخهاي ويرانههاي به اسالم از پس كه نامياست جمشيد» «تخت شد.
سازندگان كه از شاهنامهها سرايندگان و تاريخنگاران داده شد. «پارسه»
بسيار سنگهاي و جابهجاكردن آگاهي نداشتند شگفتآور كاخهاي اين
بيرون انسان توان از بود, رفته كار به كاخها اين بناي در كه را عظيمي
به كه پيشدادي را شاه جمشيد, و مي شمردند ديوان كار ميديدند, آنرا
و دانستند كاخها اين فرمان ميراند, برپادارندة «ديوها» بر پيشينيان, باور

ناميدند. جمشيد» «تخت را آن
دارد.  قرار شيراز شمال ٦٠ كيلومتري در جمشيد تخت ويرانههاي
شاهان و گذاشت بنيان هخامنشي اول داريوش را كاخها مجموعة اين
نمودار تخت جمشيد, بناهاي كردند. كاخها و آنرا تكميل وي از پس
ملت يك آنرا هرگوشة برجستة نقشهاي است. هخامنشي شاهنشاهي
نقشها اين است. پديدآورده شاهنشاهي اين تشكيل دهندة ملتهاي از
ملت يك  در گوناگون ملتهاي  كهن, دورة آن در  كه مي دهد نشان 
دولتهاي تجاوز و آزار مورد همواره كه ملتهايي دادهاند؛ بههم سر بزرگ
ميشدند كشيده بردگي و به ميگرفتند آشور قرار دولت مانند قدرتمند
پراكنده, ملتهاي آن بزرگ از كورش به تاراج ميرفت. آنها خانمان و
نيفكند ازپاي آنرا تجاوزگر دولتهاي بيداد كه پديدآورد قدرتمند ملتي
بههر هركس و دربربگيرد را مردمان همه كه شود حاكم آن بر قوانيني و
بنشيند. خودكامگي و بيداد آزادي بهجاي و بگرود ميخواهد كه آييني
در هخامنشيان (تاالربار «آپادانا» كاخ شرقي پلههاي نقشهاي
آورده را پديد هخامنشي شاهنشاهي كه را ملتهايي و تختجمشيد), اقوام

ميدهد: نشان دربار به هدايا حمل هنگام و محلي لباسهاي در بودند,

نه ميتراود, شادماني  با همراه زندگِي جمشيد, تخت  نقشهاي از
«پارسيان» نقشهاي از بسياري دست در كين. و خشم و نااميدي و مرگ
مظهر كه ميشود ديده آبي نيلوفر گل شاخههاي جمشيد, تخت در
يكي از بر مرد پارسي يك برجستة نقش است. ازجمله, زندگي صلح و

اول. داريوش برجستة نقش كنار «آپادانا» در كاخ پلههاي ديوارهاي
در برپاگردد, جمشيد)  (تخت «پارسه» داد كه فرمان اول داريوش
جمشيد پيداشد تخت حّفاريهاي در كه ِگلنوشتهيي لوح هزار از سي يكي
دروغ و از دارم دوست را اهورامزدا, من راستي ميگويد: «بهخواست
دوست و باشد رنج در حقكشي از ناتواني  ندارم دوست گردانم. رو
را آنچه . آسيب برسد ناتوان كارهاي بهسبب به حقوق توانا كه ندارم
دروغ نيستم، و بردة دوست من دارم. دوست آن را من درست است كه
اين فرمانروا هستم. خود بر هوس و سخت فرومي نشانم خود را خشم من
داراي و زيباست ارزاني فرموده, بهمن را اهورامزدا آن كه پارس كشوِر

و اسبان خوب...» مردان
جمشيد  تخت در اتاقهايي در كه ِگلي خشت هزار  ٣٠ اين
ماندگار مظهر اين به جان  اسكندر كه آتشي اثر در  ميشد, نگهداري
لوحه هاي اين ماند. نابودي درامان از و  شد پخته زد, هخامنشي دولت
كه هنرمنداني و كارگران دستمزد  دربارة  را  باارزشي اطالعات گلي,
حفظ خود در  داشتند, شركت جمشيد تخت عظيم بناي ساختن  در
از بسياري عقيدة  پيداشود, ِگلنوشتهها اين كه آن از پيش كردهاند. 
گانة سه اهرام و كاخها مانند نيز كاخها اين بودكه اين بر تاريخ نگاران
است بناشده برده هزار اثر بيگاري دهها بابل, در و آشور كاخهاي يا مصر
دو حدود كه ديوار چين, مانند آن, ِجرزهاي الي در نيز كه جسدهايشان
ِگلنوشته ها اين اّما, است. شده دفن شد. ساخته تختجمشيد از بعد قرن
آهنگران, (سنگتراشان, پيكرتراشان, استادان كارگران و كلية داد نشان
و مهارتها مبناي بر هريك و...) ديواني كاركنان پيشهوران, منّبتكاران,
يك از آنها از هريك ميگرفتند و مزد كار, روزانه, در تواناييهايشان
مردان همپاي نيز كه زنان ميدهد نشان اين ِگلنوشتهها بودند. ملتي و قوم
بسياري كار دريافت ميكردند. برابر دستمزِد بودند و سهيم كار اين در
بوده است. حّتي, دوخت لباس و اين زنان صيقل دادن سنگنگارهها از
بهدنياآوردن يا بارداري بههنگام زنان كه است شده تٌاكيد نكته اين بر

ميشد. پرداخت دستمزد آنها به اّما, بودند, معاف كار از كودك,

خشت نبشتة داريوش بزرگ در شوش      
رسيد, بهپايان شوش در «آپادانا»  بزرگ  كاخ بناي هنگاميكه
ميخي بهخط خشتي,  بر  را آن بناي شرح داد دستور  بزرگ  داريوش
اكتشافات در خشت نبشته اين نوشتند. بابلي و ايالمي ميخي باستان, پارسي

آمد. بهدست شوش
اول داريوش زبان از ساختم» شوش در من كه «كاخي بناي شرح
زمين كندن چون رسيد.  سنگ به تا كندند را زمين  ...» هخامنشي:
بناگرديد. كاخ ِشفته, آن روي  و شد...  انجام  ِشفتهريزي  آمد, بهپايان
بابليان بود. چوب كار خشت, آوردن فراهم و ِشفته ريزي كندن زمين و
آوردند بابل تا آن را آشور مردم شد. آورده بهنام لبنان كوهي از كاج
به كار بنا اين در كه َزري آوردند... كاريها و يونها شوش تا بابل از و
و الجورد قيمتي سنگ شد... آورده (باكتريان) بلخ از و سارد از رفت
ُسغديان آورده از  رفت,  بهكار اين كاخ  بناي در َشنَگرف كه  و  عقيق
و چوب (نقره) سيم شد... آورده خوارزم از پيروزه قيمتي و سنگ شد
پيشين (نام ُرخج حبشه و و هند از هم عاج آورده شد... مصر از آبنوس
از رفت, بهكار اين كاخ در كه سنگي شد... ستونهاي آورده قندهار)
كه سنگها شد. سنگتراشاني آورده خوزستان “ابيرادوش” در به نام دهي
را زرگري كارهاي كه زرگراني بودند. سارديها و يونها تراشيدهاند, را
درودگري كارهاي مصريها و سارديها بودند. مصريها و ماديها كردند
مصريها ديوارها و ماديها و ميپختند آجر انجام دادند. بابِليها (نّجاري) را
بسيار اثر و شد داده دستور شكوهمندي كارهاي شوش در بناكردند... را
پناه در را ويشتاسپ پدرم را و كشورم و اهورامزدا, مرا پديدآمد. زيبايي

گيرد».
دارد) (ادامه

اسديان حميد



١٣ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٤بهمن ٧٨٣ ـ شمارة
مقاالت

زيرساية که است قرن ربع از بيش اگر
هستيم ديکتاتورها عذاب و خوف

اما
اتم داريم. بمب

شبخوابی در و شالق و بیترس باج اگر
برويم نميتوانيم خيابان به کميتهها

اما
اتم داريم. بمب

کارتن و سرگردان و بيکار ميليونها اگر
هستند خيابانها خواب

اما
اتم داريم. بمب

و اميد و سليقه  و  عقيده  هميشه  اگر
است زندان در زندگيمان

اما
اتم داريم. بمب

مرگ سفيد گرد  از گرانتر  سيگار  اگر
است

اما
اتم داريم. بمب

از ارزانتر  فقر، از دخترانمان و زنان اگر 
مرزها آن سوی در پسته و قالی  و نفت

ميرسند بهفروش

كه  خبري اولين  رسيدم، دانشگاه به  وقتي بهمن٥٧  اول  روز 
از فرار بعد كه سياسي زندانيان گروه آخرين كه بود شنيدم اين
مردم امروز و شدهاند آزاد پيش روز بودند، مانده زندان در شاه
ميروند. رضاييهاي شهيد  خانة به  آنها ديدار براي  دستهدسته 
بين در هم مجاهدين مرکزي كادر بازماندة تنها ميگويند

است. اسمش«رضوي» كه آنهاست
که ميرفتيم باال خيابان مصدق و از راه افتاديم بي درنگ
نوشته آن پالکاردهايي دارندکه روي مردم از ديديم دستهيي
شهيد، رضاييهاي خانة در بندرسته از مجاهدين از ديدار است،
اين کارگران و منطقة پپسيکوال آمده از که دسته يي با هم ما
عدهيي در حياط خانه رسيديم وقتي بودند، قاطي شديم. منطقه

وارد شويم. ما و بيايند تا بيرون ميشديم منتظر بايد بودند که
مجاهدخلق   ١٨ دوم طبقه تراس در و بود دوطبقه  خانه
به يک موسي ايستادند و صف دو در بهصورت رديف آمدند
غريو ميشد، خوانده كه با هر نامي مي کرد. معرفي را آنها يک
و درهم با بلندکردن ازبندرسته مجاهدان ميشد و جمعيت بلند
اينجا در مي دادند. احساسات مردم پاسخ به دستها گرهکردن
كرد ام يادآوري كناردستي دوست و را يادگرفتم نام«رجوي»

است. «رجوي» درستش نبود، «رضوي» اسمش ببين كه
شکنجه ها از و نشستند ما روبهروي رفتيم، خانه داخل  به
پايدار ظلم  اينکه و گفتند شاه ديكتاتوري و مسائل زندان و
٧سال شرايط از موسي ميشود. سرنگون ديکتاتوري و نميماند
خلق اراده قدرت افتادند و از شدند و بهزندان دستگير که قبل

مسعود داد. و ميکروفون را به گفت
شدم. مسعود آشنا چهرة اولين بار با براي بود كه جا اين
و تکيده صورت در  را زندان ساليان رنج مي كردم  احساس
ميکرد. در وبش خوش با همه كرده اما خالصه پريدهاش رنگ

تمام به را قدرتمندش و بخش آرامش و زنده نگاه لحظه يک
جا در را همه ميخواست گويي و مي دوخت حاضر جمعيت
از خوشحالي ميزد. حرف با همه انگار کند. و درک بشناسد

دنبال  بودم، شده سياسي سال٥٣ كه از نميگنجيدم، پوستم در
طي ميديدم. چشمم را جلو ميگشتم، حاال مجاهد مجاهدين
دانشگاه کوي مراودات و جمعهها درکوهنورديهاي سالها، اين
جوان يا دانشجو يک هرجا دانشجويي، اعتصابهاي و تظاهرات و
يك ذهنم ميرسيد با به ميديدم، مبارزي فروتن و متواضع و
يا ضعف يک اينكه محض به عوض در هستم. طرف مجاهد
ميديدم، مي گفتم شخص همان در چيزي به يا وابستگي فرديت
نمي داد بيش از اجازه خفقان شرايط نيست. مجاهد نه! اين يكي
عنصر شناخت در و احساسهاي آرماني دريافتها و درك همين
آن با مجاهدخلق يك با ديدار آرزوي برويم. جلو مجاهدخلق
شده بود. بودم، آن روز محقق شنيده که از آنها همه حماسهها 

ظهر است  اآلن بود گفت ما گروه در از کارگراني كه يکي
گفت مسعود بخوريم. ناهار جا همين کردهايم، تهيه پنيري و نان
اينكه از چيز بهتر اسارت چه چند سال بعد از شد خوب خيلي

ميخوريم! هم با پنير را و نان لقمه يک
آشنا «مسعود» نامتناهي دنياي با كردم احساس كه لحظهيي
در تالطم وصل سالها كه قلبم كه بود لحظهيي همان  شدم،
يقين ساحل به صادق بود، انقالبي يک و و گمگشته رهبر به
ميگفت خودش درونم از كسي ولي چطور نميدانم رسيد. 
کرد، صحبت كه چندجملهيي همان در او است . است،خودش
صراحت به بود.  راهگشايي و رهبري جنس از  حرفهايش
كيفي پيام جا ميخواست و همان االن چيست؟ تهديد ميپرسيد
خود عملشان به وظايف و مردم اگاهي را در مسير مجاهدين
و است. ما ارتجاع انقالب تهديد ميگفت صراحت به بدهد.

كرد. ابراز بربايند، رهبري انقالب را اينکه از نگرانياش را
و ديدگاهم  باز برايم راه کردم احساس همان حرفهايش  در
فراموشش هرگز روز خوبي كه پيدا كرد. چه بيشتري وسعت

نميکنم.

فراموشي ناپذير ديدار نخستين
ف-صداقتي

قطعاتيكموزاييك 
مقـالـه)   (شبـه

!! ملــی و غــرور تــم ا بمـب

پس  احمدينژاد مطبوعاتي، كنفرانس يك در روز٢٤ديماه٨٤ 
نطنز اتمي تأسيسات موم و مهر بازكردن دربارة كشافي بحث از
و علمي دارد جنبة تحقيقات اتميشان صرفًا اين كه اندرباب
نسبت رحمت و رأفت اين همه نميتوانند اين از بيش ديگر
و تكنيكي علمي تحقيقات تعليق از خودداري جهان براي به
اعتماد ما به «ميگويند گفت: دهند بهخرج اورانيوم غنيسازي
ما شما به حاال تا ميكنيم. علمي تحقيقات فقط كه ما ندارند
شما به بعد حاال به از مي گوييم ما ديگر حاال نداشتيد اعتماد
با شما كه چون اعتمادسازي كنيد بايد شما  و نداريم اعتماد
تحقيقي و علمي پيشرفت راه داريد بنيادگراييتان تفكر طرز

ميكنيد»! سد را ما
كه روزنامهها از خبرنگار يكي در پاسخ همچنين احمدينژاد
دكترين خاصي از اسرائيل با رابطه در شما اظهارات پرسيد آيا
است همين نظرشان هم نظام ارشد مسئولين آيا و ميكند پيروي
آيةاهللا مثل نظام بعضي از شخصيتهاي اينكه ديگر سؤال و…
مي گيرد از مقبوليتش را مشروعيتاش كه نظام گفتهاند مصباح

ميگوييد؟! چه شما
دو بكنيد سؤال يك قرار بود شما اوًال كه گفت: احمدينژاد
من پاسخ ميدهم. را دومتان سؤال اول من كرديد. اما سؤال
كادر در اينكه بهشرط هستم علمي پژوهشهاي موافق واقعًا
كنند، بحث هم و با بنشينند نباشد و غيره گروهي گرايشهاي

و… كرد كور نبايد را انديشه ها
دومي به نه و جواب داد اول سؤال به كه نه احمدينژاد جواب
گفت به دوستش انداخت كه ديوانهيي ياد حكايت آن به مرا
يااهللا داد: خواهم تو خوبي به كني جايزة حل را معما اين اگر

دارند؟! هم به چه ربطي و شاخ دريا بادام، ۳كلمة بگو
اظهار و  مانده هاجو واج  كه  دوستش  ديد كه  مدتي از  بعد
برايت حل خودم ندارد، اشكالي نيستي؟ بلد گفت: عجز نمود

ميكنم.
ندارد. رابطهيي هيچ با دريا كه اساسًا ببين! بادام

! Xنكتة انحرافي آقاي

صبر  كاسة  كه ميرسد نظر به طور اين   
آخوندي رژيم دست از اروپايي مماشاتگران
آنگال واكنشهاي  و است شدن سرريز به  رو
سخنان روز و در هفته گذشته بلر توني مركل و
دولتهاي دادن به هشدار و ژاك شيراك پنجشنبة
و مقابله به پيمانها»  از  و «خاطي حاميتروريسم
حتي با استفاده از سالح اتمي، نشان شديد، واكنش

دارد. آخوندي رژيم با رابطه در جديد مرحلة از
از نيز مركل هفته اخير ديدارهاي دو ثقل نقطة
همين شيراك حول با ديدارش و واشينگتن، مسكو
تهديد قبال  در غرب» يكپارچه و قوي «واكنش 
واشينگتن در مركل بود. آخوندي اتميرژيم
اتحادية متحد و يكسان واكنش و مواضع خواهان
مواضع شد. ماليان رژيم قبال در آمريكا با اروپا 
و ديدار با جرج آمريكا به مركل در هنگام سفرش
را برانگيخت بوشتحسين محافلحكومتيآمريكا
و بوش شرودر بين رابطه سياه ابرهاي وسيله به اين و
بود سايه افكنده بين دو كشور روابط سياسي بر كه

رفت. كنار زيادي حدود تا
بار شيراك،  اخير سخنراني با ترتيب بدين 
ايران مقاومت برگزيدة جمهور رئيس گفتة ديگر
مقابل در غرب سياست مماشات كه اين بر مبني
شيشه از  جنگ ديو شدن رها از تنها نه مالها 
جنگ راه به دقيقًا بلكه كرد، نخواهد جلوگيري

رسيد. اثبات به برد، خواهد
جمهوري رياست تماميدوران در اروپا
مدت جز به خاتمي   خصوص به و  رفسنجاني
خود ميكونوس(١) دادگاه حكم از پس كوتاهي
به ميداد. آخوندها نشان شيداي رژيم و عاشق را
براي اروپايي خارجه وزراي از يكي كه نحوي
و قرآن فراگيري به كارش آخوندها از دلبري
نزد به را خارجي سفر بيشترين و كشيد اساميامامان
آب تير، هزار پاسدار انتخاب ولي بود. رفته آنها
چيزي و فقط تنها بر سرشان خالي كرد را  ناپاكي!
كثافات ماند باقي برايشان مماشات سياست از كه

بود. با آن رژيم همكاري
كه است داشته اعالم بارها  ايران  مقاومت 
درسال مونيخ مماشاتگرانة قرارداد كه همانطور

مانع  هيتلر دولت با فرانسه و انگلستان بين  ١٩٣٨
مماشاتگرانة سياست  نشد، دوم جهاني  جنگ از
اتميجز سالح سر بر مالها مقابل در اروپا اتحادية
هرچهبيشترجنگخانمانسوزديگر، محتملكردن
اصلي آن قربانيان كه جنگي داشت. ثمري نخواهد
بود. ايران خواهند ديدة ستم اول ملت وهله در
اين بر مقاومت برگزيدة رئيس جمهور تأكيد لذا
رژيم آخوندي با مماشات طريق از راه صلح كه
آن است در مقابل ايستادن از طريق نيست بلكه
فقط و فقط آخوندها با غرب مماشات سياست و
با نيز ميباشد، در آتش جنگ بيشتر چه هر دميدن
چرا دارد. كامل همخواني آمده وجود به شرايط

اتمي!؟ تهديد

در  مجاهدين، كه تروريست ناميدن هشدار ميدهم مقاومت: من برگزيدة رئيسجمهور -
ولي اين نخواهدآورد، ارمغان به امنيت براي غرب اتمي، سالح از رژيم كوتاهآمدن ازاي
شرافت و ماليان ميدهد را به مشروع مقاومت يك سركوب اول، جواز قدم همان معامله، در

ميگذارد. حراج به را بينالمللي قوانين حرمت و اروپا
گرفته است؟ پيش در را سياستي مقاومت ايران تا كنون چه و رژيم قبال در -ولي غرب

و زبان رسيده بنبست به آن با و مذاكره در تفاهم اكنون رژيميكه با مماشات يك سو از
اسم گذاشتن ايران و مقاومت اصلي سركوبي ديگر طرف از مي گيرد و به كار اتمي اخطار
جمهور رئيس مقر و خاك اشرف در قرارگاهش نظاميبه و حمله تروريستي ليست در آن
براي بسيار محدويتهاي و اعمال كشورها ديگر و فرانسه مقاومت در حاميان و برگزيدهاش
زيادي كه بخش نحوي به آن عليه روزمره توطئه و مقاومت هواداران و اعضا جمهور و رئيس

ميشود. غربي  از طرف كشورهاي با چنين اعمالي ايران صرف مقابله انرژي مقاومت از

سـرخ تمام گل اي
مسعود براي

سرخ گل تمام اي
توست؟ صدايي در چه

سوري درنگ گل تو
بودي نگاه من در

صبح نسيم تو
بيداد بلند ايوان روي

بودي من شب بر
تو صداي«نة» من

سكوت... سكوي روي
تنهايي بيپايان شب صداي اي

توست! جهان از صداهاي صدايي كه اي
سرخ! صداي گل اي

توست سرخي در گل

شد؟  چه گفت: پس شاخ  دوستش
هر در كه بود معما انحرافي نكتة همان ديگر اين خوب گفت:

هست! معمايي
جهانيان، بنيادگرا ناميدن در احمدينژاد كه اين خاطر به شايد
نكتة داد و ربط دريا به را بادام و شد بلند ديوانه دست آن روي
زندان از خاطرهيي به ياد مشخص نبود، هم معمايش انحرافي

افتادم. شاه ديكتاتوري در سياسي
به يا  بيسواد  و روستايي ميانسال مرد كه زندانبانها از  يكي 
انبوهي از و زندانباني نگهباني از اينكه بود، شدت كمسوادي
احساس بودند گذاشته عهدهاش به را جامعه تحصيلكردهترينهاي
قمپزدركردن با آن را ميكرد تالش و خاصي داشت حقارت
اين گاهي هراز و بپوشاند سلمبه قلمبه كلمات به كارگرفتن و
كرده است. شق القمر انگار كه ميبرد كار به طوري كلمات را

استفاده «X تعبير «آقاي بود كه از داده ياد از زندانيان به او يكي
خواهد چه جديد كلمة اين با ببينند او بودند منتظر بقيه و كند

كرد؟!
كه خيليها مي دانستند و مي زد قدم بند پي وسط در پي آنروز
اطاقي ناگهان از مطرح كند. را «X «آقاي تا تعبير است منتظر

رسيد. به گوش قهقهة خندهيي صداي
صداي با بود كه ايستاده بند وسط از همان ما دانشمند نگهبان
مي كنيد؟ مگر وصدا سر اينقدر چرا خبره، چه زد: بلند فرياد

و صدا نكن!! X»سر «آقاي گفت بايد بار چند
اتاقهاي مختلف از خنده پي در پي شليكهاي ديگر كه اينجا بود

برخاست.
پروژه هاي و بنيادگرايي مثل كلماتي بخواهد احمدي نژاد وقتي
انحرافي نكتة به مي شود  تبديل چيز كند، همه طرح را علمي

!Xآقاي

پوزش و تصحيح
در  «مسعود مقاله نويسنده نام  ١١ صفحه ،٧٨٢ مجاهد در
نويسنده خوانندگان و از پوزش ضمن بود. جا افتاده سختيها»

ميشود. تصحيح بدينوسيله حياتي، محمد آقاي محترم
اشتباهات مصطفوي كاظم آقاي زيباي درشعر همچنين
صفحه اين در  را آن كامل متن كه داشت وجود  چاپي

ميكنيد. مالحظه

تجهيزات و اتم بمب با شوروی اگر
بدهکار روسيه و رفت ستارگانش جنگ

بهجا ماند مافيا زده
اما

اتم داريم. بمب
که ميگويد  واقعيت و عقل اگر 
و قويتر بسی ما از جهان قدرتمندان

مجهزترند
اما

اتم داريم. بمب
بهانه سياست، درستترين امروز اگر
ابرقدرتها به دست خشونت و دخالت

است ندادن
اما

اتم داريم. بمب
دادن مست زنگی بهدست تيز تيغ اگر

خطاست
اما

اتم داريم. بمب
خوش آخرش شاهنامه که گفتهاند اگر

است
اما

داريم.  اتم بمب
   

رحمان كريمي

صادقي رضا

استراتژيك اتمياهميت سالح آخوندها براي كه
كوتاه آن  به دستيابي  از وجه هيچ  به و  دارد
پروژة كه اين نبود ايران مقاومت و اگر نميآيند
افشا نميكرد را آخوندها ضدبشري ضدايراني و
مخفيانه ١٨سال طي آخوندها كه همان طور بسا چه
وقتي جهان بمب اتميمشغول بودند ساختن كار به
اتمي رژيم آزمايش بمب كه اولين ميشد متوجه
ميكرد بيدار غفلت خواب از را جهان تروريستي،
و ميداد قرار شده انجام عمل مقابل در را آن و
رژيم وسطايي  قرون مواضع به توجه با آنگاه 
امروز ولي نميداشت. وجود آن با جنگ جز راهي
و مماشات «نه» به كه سوم را ايران راهحل مقاومت
نيست چيزي آن ميدهد. و است ارائه جنگ «به» نه
آخوندها برداريد «دستانتان را از پشت آنكه : جز
درآوريد. تروريستي ليست از را ايران مقاومت و
اير مردم به تكيه با كه دارد را آن توان مقاومت اين

سازد». سرنگون را رژيم ان
تا ايران  مقاومت و رژيم قبال در ولي غرب

گرفته است؟ پيش در را سياستي چه كنون 
در اكنون رژيميكه با  مماشات سو يك از
زبان و  رسيده  بن بست به  آن  با مذاكره و  تفاهم 
ديگر طرف  از و ميگيرد كار به اتمي اخطار 
در آن اسم  گذاشتن و ايران  مقاومت سركوبي 
در قرارگاهش نظامي به حمله و تروريستي ليست
و برگزيدهاش رئيسجمهور مقر و اشرف خاك
و كشورها ديگر و  فرانسه  در  مقاومت  حاميان
و رئيسجمهور براي بسيار محدويتهاي اعمال
آن عليه توطئه روزمره و هواداران مقاومت و اعضا
ايران مقاومت انرژي از زيادي بخش كه نحوي به
كشورهاي طرف از اعمالي چنين با مقابله صرف

مي شود. غربي
امروز شد كه باعث سياستي نتيجة چنين آري

است. رسيده امروز نقطة به غرب
رو خطر به نسبت كه سالهاست ايران مقاومت
رژيميكه ميدهد.  هشدار اتميرژيم افزايش  به
جهان است، در اسالمي امپراتوري  تأسيس پي در
اشغال مزدورانش توسط را عراق عمًال رژيمي كه
در حاميتروريسم رژيميكه است. كرده پنهان
ناقضان شقيترين از يكي رژيميكه است، جهان
حقوقبشردرجهاناست.رژيمي كهحامي تروريسم
به رژيميكه و سياسي است راهكار  يك عنوان به
ديگر نابودي قصد كه ميكند عنوان مستمر طور
در رئيسجمهور آن رژيميكه دارد. كشورها را
«جفت دموكراتش!!» ديدار با در جمعه٣٠دي روز
ديگر كشورهاي سياستمداران ترور عامل كه
رفتن باال به تهديد را غربي كشورهاي شده، شناخته
ساكنان شدن پناهنده خواهان باز و كرد نفت قيمت

شد. اروپايي كشورهاي به اسرائيل
مستمر طور به كه سالهاست ايران مقاومت
رابطه در همين هشدار ميدهد. خطر رژيم به نسبت
مناسبت به مقاومت بيانية شورا ملي به كوتاهي نگاه

ميكنيم: شورا تأسيس سالگرد چهارمين و بيست

ايران مقاومت ملي شوراي بيانيـة از  قسمتهايي
شـورا تأسيس سالگرد چهارمين و بيست در

رژيم با  روابط در بحران گذشته سال ... در يك
پيدا كرد. اتمي ابعاد جديدي آژانس بينالمللي انرژي
نقشههاي اتميبراي  سالح به دستيابي كه درحالي
حياتي نقش ايران رژيم تجاوزگرانة و توسعهطلبانه
كه ميدهد نشان كارشناسي بررسيهاي دارد،
امكانات به حاميتروريسم» حكومت «خطرناكترين
آستانة و در اتميدستيافته بمب تكنولوژي توليد و
آخوندهاي كه است اين هدفي ميباشد. آن ساختن
استبداد بهمنظور«تضمينبقا»ي رژيم برايران،  حاكم
كه هستند درصدد آن آنها دنبال ميكنند. مذهبي،
قدرت يك به  خود ارتجاعي  حاكميت  تبديل  با
از باجگيري و بنيادگرايي صدور سياست به اتمي،
و دهند ادامه  بينالمللي  جامعة و منطقه  كشورهاي 

رژيم بيفزايند. ننگين عمر صباحي به چند
در تالش آخوندها ١٨سالة رژيم ...پنهانكاري
مقاومت ملي شوراي اتميتوسط توليد سالح براي

پس  از آن و برمال گرديد ٨١ سال تابستان در ايران
اتميفعاليتهاي انرژي بينالمللي آژانس كه بود
ونيم يك سال نظر گرفت. زير رژيم را غيرقانوني اين
اذعان اتميبا انرژي سخنگويآژانسبين المللي پيش
ايران، مقاومت روشنگريهاي بدون كه واقعيت اين به
نبود، ميسر پنهانكاريها اين به بينالمللي جامعة وقوف
ايراني مخالف گروه طريق يك «از كه كرد اعالم
دادند، اطالعات اراك و نطنز تجهيزات مورد در كه
كشف را معما اتمي اين انرژي بينالمللي آژانس

.( ١٥آذر٨٢ ـ (بي.بي.سي كرد»
اجالس  در ايران مقاومت ملي شوراي ...
(٨٣)گذشته سال ٢٩آذر در که مياندورهيي خود،
پروژههاي افشاي  سياست مورد در شد،  برگزار
انساني، و ميهني سياست «اين کرد: اتميرژيم اعالم
و ضدايراني سياستهاي بر جدي ضربه هاي تاكنون
مانورهاي برابر در و  آورده وارد  رژيم ضدانساني

جدي آخوندها موانع زدوبندهاي ننگين حيله گرانه و
مذهبي ـ استبدادي نظام هدف است. ايجادكرده
در دخالت سالح اتميو به دستيابي از ايران بر حاکم
در بنيادگرايي تروريسم و عراق، توسعة داخلي امور
سطح بينالمللي در شانتاژ و و باجگيري خاورميانه
آخوندها حاكميت بقاي خود نوبة به كه است

ميكند». راتأمين
منحصربهفرد مقاومت  ... بهرغم روشنگريهاي
تروريستي ديكتاتوري مسلحشدن خطر دربارة ايران
ايرانيان به فقط نه بيسابقه خدمتي اتمي كه سالح به
سياست و پيشرفت نوعبشر است، صلح جهاني به بلكه
سه مذاکرات مشخصًا و اروپايي كشورهاي مماشات
به فقط نه انگلستان) و آلمان (فرانسه، اروپايي کشور
نقشه هايشان پيشبرد براي را زمان بيشترين آخوندها
آبانماه در بلكه اتميداد، به سالح دستيابي جهت در
سازمان نام ننگين برسر نگهداشتن معاملة با گذشته
اتحادية تروريستي ليست  در ايران  خلق مجاهدين
زمينة در همكاري به آخوندها وعدة ازاي در اروپا
تاريخ در را فراموشيناپذيري  ننگ لكة  هستهيي،
مدافعان ازسوي كه  به جاگذاشت بين الملل  حقوق
«تحقير عنوان به جهان حقوقدانان و حقوقبشر
محكوم وسيعًا بينالملل» حقوق تمامي پرنسيپهاي

شد.
در ايران  مقاومت برگزيدة رئيسجمهور  ...
سنگسارشده» حقوقبشر « ايران نمايشگاه و كنفرانس
برگزارشد، پاريس در  گذشته دسامبر  ماه در كه
آخوندها رژيم با اروپايي كشور سه معاملة دربارة
تروريستناميدن كه  مي دهم هشدار  «من گفت:
سالح از رژيم كوتاه آمدن  ازاي در  مجاهدين،
ولي نخواهدآورد، به ارمغان امنيت غرب براي اتمي،
سركوب يك در همان قدم اول، جواز اين معامله،
و شرافت اروپا مي دهد ماليان به را مشروع مقاومت
ميگذارد. حراج به را بينالمللي قوانين حرمت و
سنگنبشتة عدم بينا لملل در تولد حقوق مبدأ زيرا از

”اوما“ شهر مردم ”الگاش“ و شهر فاتح بين تجاوز
سند پيش، تاكنون هيچ در بينالنهرين در٥٠٠٠سال
بينالملل حقوق تجاوز آشكاري به چنين رسمياز

است». نشده ديده عمومي،
جديد رئيسجمهور احمدينژاد، مواضع ...
از آخوندي بيش حاكميت سردمداران و ديگر رژيم،
توليد درصدد قوا تمام با رژيم كه ميدهد نشان پيش
خامنهاي داليل از يكي و  اتمي است  بمبهاي اولين
آوردن كار روي و حكومت پايهكردن يك براي
پروژه بههمين شتابدادن تروريست، پاسدار يك
پاسداران سپاه دست اتميدر بمب توليد پروژة است.
و رياستجمهوري پست سپردن با خامنهاي و است
را مملكتي امكانات همة پاسداران، به اجرايي دستگاه

است. قرارداده پروژه ها اين خدمت در بالواسطه
اروپايي با سه كشور خطرات مماشات و ... آثار
عرصه در تدريجًا هستهيي زمينه در رژيم آخوندي
اين در ژورنال والاستريت ميشود. عيان بينالمللي
كشور سه «خواستة است: كرده خاطرنشان خصوص
شده، مذاكره راهحل  پيداكردن يك براي  اروپايي
مركزي مسأله مورد در ايرانيان انعطافناپذيري تنها
ديپلوماتهاي از «بسياري است». كرده تشويق را
مي توانيم كه چيزي بهترين كه ميكنند فكر اروپايي
در بايد جهان و است، بيشتر تأخير باشيم، داشته انتظار
”عادت باشند، اتميداشته بمب مالها اين كه نهايت به

كند“».
كشور يك «ايران ميافزايد : والاستريتژورنال
با كه است اشتباه آشكارا و نيست دموكراتيك
انگار امكان كه شود برخورد طوري مالهاي حاكم
رعايت را بين المللي قانون مالها كه وجود دارد اين
كه نظر سنجيهايي كه همانطور ايرانيان، «اكثر كنند».
هستهيي برنامة دادند، نشان ممنوع شده، انتشارشان
ميبينند: هست كه چيزي همان بهعنوان دقيقًا را ايران
آنها». سركوبكنندگان قدرت حفظ براي برنامهيي
كمكردن براي كه را گزارشهايي روزنامه اين
حسابرسي از آن  دربردن و رژيم روي  از فشار

با  ديگر سال هنوز١٠  ايران است مدعي هسته يي،
و كشيده سؤال عالمت زير به دارد، اتميفاصله بمب
عراق در بارة آمريكا اشتباهات اطالعاتي يادآوري با
«يك باعث ايجاد و را«خطرناك» اين ارزيابي كره، و
«گفتناينكه تصورغلط»توصيفكردهومي نويسد:
فراتر و در خاورميانه تالش بوديم در چيزي كه هر
اغراق آميز است، خطر در بياوريم، دست آن به از
است خاطر همين به و ميدانند، را اين مالها نيست.
پذيرفتند را بينالمللي سرزنش و انتقاد ريسك كه
تحكيم را خود قدرت نمايشي انتخابات طريق از تا
با رودررويي ريسك حاضرآنها حال در بخشند.
بالقوة پي آمدهاي پذيرفتهاند.  هم  را امنيت شوراي
غربي دموكراسيهاي براي اتميايراني بمب يك
در كولهپشتي داخل بمبهاي از خطرناكتر بسيار

ميباشد». زيرزميني قطارهاي
 

خطر مورد اين بيانيه نكات بسياري در در البته
جهان كل امينت براي آخوندي  حكومت بالفعل

آنها پرداختن به فرصت مقاله اين در كه است  آمده
نيست.

كه اين از با خاطرجمعي رژيم حاضر حال در
حمله امكان غرب و است درگير عراق در آمريكا
دشمن و اصلي مقاومت و نام ندارد را نظامي ديگري
بازي وارد  ميباشد تروريستي ليست در ديرينش 
و زياد امكانات داشتن با رژيم است. شده جديدي
عراق در مداخالت و جهان در شبكههاي تروريستي
و كند  ديكته غرب به را خود سياست قصد دارد
تحريمهاي دشمنان طماع» خائن و «دوستان توسط
از رژيم سازد. خنثي را غرب احتمالي اعمالي
به و شروع ميداند قطعي را تحريمها هماكنون اعمال
اروپايي كشورهاي از خود مالي ذخاير كردن خارج
خليج آبهاي مينگذاري در تجربه رژيم  است. كرده
فكر مي كند و دارد ناوگان آمريكا را راه بر سر فارس
بندرهايش محاصره هرگونه با ميتواند وسيله اين به
بمب به كه است مهم اين براي رژيم نمايد. مقابله
زور موضع را از خود خواستههاي يابد و اتمي دست

كند. ديكته جهان به
تحريم هوشيارانه يك از نيز صحبت غرب در
در كه ميشود گفته و است رژيم سردمداران عليه
كشورهاي به سران رژيم تحريم، مسافرت اول مرحلة
مسدود آن مالي شد و ذخاير خواهد ممنوع خارجي

گرديد. خواهد متوقف آن مالي تبادالت و شده
افزايش با  مقابل، در دارد قصد هم  رژيم
خاك در و آمريكا عراق، در تروريستي عمليات
افزايش وبا سازد فلج را اروپايي كشورهاي اروپا،
البته را برانگيزد. اروپا اعتراضات مردم نفت قيمت
را تحريمها بهار با شروع فصل كه دارد قصد اروپا
نفت احتمالي  بهاي افزايش به نسبت تا اعمال نمايد
از صحبت نيز اكنون هم از باشد. ضربهپذير كمتر
امارات كويت و و عربستان كه كشورهاي است آن
خود نفتي صادرات بردن باال امكان زيادي حدود تا
دارند نفت  احتمالي قيمت افزايش با براي مقابله را
قيمت افزايش نگران زياد غرب نيز بابت اين از و
چند كه شيراك هر امروز تهديدات و با نفت نيست
كه است مشخص ولي باشد ترسانيدن براي بيشتر
كشورهاي تامين سوخت راه مخاطره افتادن به غرب
است مسلم آنچه نخواهد كرد. پس تحمل را خود
منافع و خواست هم كه است اين ميباشد ضروري و
مردم منافع و امنيت و جهاني صلح هم و ايران مردم
غرب و است سوم راهحل گرو در غربي كشورهاي

گزينه تن دهد. بهترين عنوان به سوم بايد به راهحل
پانويس

دبيركل شرفكندي، دكتر ترور پي در -١
ديگر تعدادي و ايران كردستان دموكرات حزب

١٧ سپتامبر ١٩٩٢ واقع  در رژيم آخوندي مخالفان  از
شهر عالي دادگاه برلين. در ميكونوس رستوران در

عوامل رژيم  كار را اين ترور  ١٩٩٧ سال در برلين
دانست. را مقصر رژيم رهبران و آخوندي اعالم كرد
را خود اكثر كشورهاي اروپايي سفراي آن پي در
قرار تنگنا در آخوندي رژيم و فراخواندند ايران از

گرفت.
 

شعر

همتي حسن

داريم. اتم امابمب
آمدن بيرون دانشکده ها و مدرسه از اگر

نميرسد جايی به
اما

اتم داريم. بمب
جهان در پراکنده نخبگانمان و مغزها اگر

شدهاند
اما

اتم داريم. بمب
راهزنان نازشست مليمان سرمايههای اگر

ست بين المللی
اما

اتم داريم. بمب
از هم  ساده مهرة و  پيچ يک حتي اگر 

بخريم بايد خارج
اما

اتم داريم. بمب
ميهنمان ما خاک در جانی اگر ديوانگان

کردهاند خاشاک هر بها تراز بی را
اما

اتم داريم. بمب
منتظر در پشت شب در پاسداران اگر

ما هستند سرور جشن و دريافت جريمه

اما
اتم داريم. بمب

نشينهای شيخ ناگزير، دردلمردگيهای اگر
ماست آزادی قلمرو همجوار

اما
اتم داريم. بمب

فتح کشور خارج به سفر يک اگر
است رستم هفتخوان

اما
اتم داريم. بمب

چوبههای به ميهنمان فرزندان بهترين اگر
مي شوند و شدند سپرده تيرباران و دار

اما
اتم داريم. بمب

حدقه از چشم ميشود، قطع دست اگر
در يا سنگسار تن ميشود، آورده بيرون

مي ايستد مرگ ارتفاع در ميادين
اما

داريم. اتم بمب
دروغ بهشت وعده و ميان در دوزخ اگر

بود
اما

اتم داريم. بمب
توليد و اقتصاد و صنعت و علم اگر

نداريم مستقل
اما

اتم داريم. بمب
و نشستهاند قدرت  به اوباشان  اگر

سياه نجيبانمان به خاک
اما

اتم داريم. بمب
جمهورمان رئيس و خامنهای  رهبر اگر

است احمدینژاد
اما

اتم داريم. بمب
ديگری بعد يکی دارند ديکتاتورها اگر
بدترين است ما که و مال سقوط ميکنند

مانده هنوز
اما

اتم داريم. بمب

مصطفوي كاظم



١٤ ١٣٨٤صفحة سهشنبه ٤بهمن ٧٨٣ ـ شمارة
جهان

ذره و موج
آزمايشی به توضيح که جا دارد قسمت اين در
اثبات به قرن نوزدهم اوايل در نور را بودن موجی که
شکل روشنترين به آزمايش  اين بپردازيم.  رساند،
نشان را نور  ذرهيی و موجی ديدگاه دو بين  تضاد
نيز کوانتوم مکانيک توضيح در آزمايش اين میدهد.
يک به نور امواج ،٣ شماره تصوير در است. مهم بسيار
میکند. برخورد باريک شيار  دو با تاريک صفحه
پرده يی نمايان بر میگذرد شيار دو اين که از نوری
کافی(طول اندازه به دو شيار اين فاصله اگر میشود.
آنها که به نوری و باشند يکديگر نور) نزديک موج
از امواج مخلوطی نه يک موج و حاصل تابيده می شود
شاهد نوارها ما روی پرده گاه بر آن گوناگون باشد،
حالی در هستيم. تاريک روشن و متوالی برشهای يا و
را روشن يک نوار فقط بود، يک شيار فقط اگر که
شيار، امواج دو وجود با اما میديديم. سطح پرده بر
طرح يک ايجاد باعث و میکنند تداخل يکديگر با
اين می شوند. (Interference Pattern تداخلی(
توضيح بودن نور موجی فرض با تنها میتواند پديده
توضيح را آن نمیتوان بودن نور ذرهيی با و شود داده
نوار شاهد دو می بايست ما بود، ذرهيی اگر نور داد.
شيارهاست هر کدام از از حاصل عبور نور که روشن
فرض با تاريک و روشن نوارهای سری اين باشيم.
طبق بر که چرا نيست، همخوان نور بودن ذرهيی
تداخل يکديگر با نمیتوانند ذرات فيزيک کالسيک
عبور شيارها اين از ديگری از مستقل کدام هر و کنند
فرض موجی بودن نور با ولی به پرده میرسد. کرده و
توضيح اين تصوير داد.( توضيح را پديده اين میتوان
منشأ خود تاريک صفحه در شيار دو میدهد). نشان را
کدام هر از که موج دو اين میشود. يکسان موج دو
که اين يعنی هستند. میشوند، هم فاز ساطع شيارها از
دو اين پايين میروند، باال و که دريا امواج همچون
سمت و به رفته پايين و همراه يکديگر باال موج نيز
که پرده، آنچه از نقطه هر در پخش میگردند. پرده
نقطه آن در موج حاصل جمع اين دو میشود پديدار
مراکز از موج اين دو که جايی آن میباشد. از پرده از
را شده اند، فواصل متفاوتی دو شيار) شروع ) متفاوت
يعنی پرده می پيمايند. نقطه در به يک رسيدن برای نيز
موج هم دو اين که  شروع بر خالف مرکز که  اين
است ممکن برسند پرده سطح به که زمانی بودند، فاز
نقطهيی در عنوان مثال به باشند. فاز  اختالف دارای
ديگر باال و وضعيت در می تواند موج يک پرده از
برسد. در پرده از نقطه آن به پايين وضعيت موج در
در و حاصل جمع اين دو موج صفر میشود نقطه آن
که همان چرا است. تاريکی تداخل اين نتيجه حاصل
ارتفاع آن با است متناسب نور قدرت شد طور گفته
صفر است، موج حاصله ارتفاع آنجايی که و از موج.
ديگر نقاط بعضی در میشود. ديده تاريک نقطه اين
پايين وضعيت يا باال و وضعيت موج در دو هر پرده
نقاط اين  در نتيجه در  پرده می رسند. از نقطه آن  به
روشن جا آن و بود نخواهد صفر حاصله موج ارتفاع
و روشن نوارهای میتوان گونه بدين می شود. ديده
توضيح موج است، دو تداخل که حاصل را تاريک
موجی پديده يی نور که هويگنز نظر آزمايش اين داد.
بعضی توضيح در که میبينيد رساند. اثبات به را است
توضيح و است موجی نور تصوير نياز به پديده ها از
آن در است.  نور  بودن ذرهيی ملزوم ديگر  عده يی 
میکردند که شايد نور فکر دوره بعضی از فيزيکدانان
باشد؟ استثنا بايد نور چرا اما استثنايی باشد. پديده يک
اين و است واقعی يگانگی که چرا نيست، منطقی اين
در که چه آن نه و ذهن ماست حاصل استثناها گونه

میگذرد. واقعيت
آن در که فرانسوی فيزيکدان جوان  دوبورلی،
مطرح کرد را نظريه نبود اين بيش دوره دانشجويی
بتواند الکترومغناطيسی موجی عنوان به نور اگر که
در هم بتوانند ذرات شايد باشد، ذرهيی داشته خواص
الکترون مثًال باشند! داشته موجی خاصيت شرايطی
عنوان به را فرضيه اين او باشد. موج مثل گاهی هم
داد، ارائه فرانسه دانشگاه سوربن در خود دکترای تز
بود شده تشکيل او برای بررسی تز که کميتهيی اما
کميته اين اعضای از يکی خوشبختانه نپذيرفت؛ را آن
ايده اين  از اينشتين فرستاد. اينشتين برای را او  تز
نه که نوشت در جواب کميته کرد و بسيار استقبال
بلکه بپذيرند، دکترای او برای را اين تز میبايست تنها
نوبل را جايزه دريافت استحقاق جوان اين فيزيکدان
نوبل جايزه دوبورلی سال بعد، ده از کمتر دارد! نيز
که صورت گرفت آزمايشی با برد. به همين دليل را
موجی خواص دارای نيز الکترون که شد داده نشان
در که بود آزمايشی همان شبيه آزمايش، اين است.
يک از الکترونها با گذراندن داديم. توضيح نور مورد
را صفحه روی بر آن نقش شيار اتمهای که کريستال
مشاهده شد. تداخل امواج کوانتومی بازی میکردند،

را تداخلی طرح بتوان که شکلی تنها گذشته همچون
الکترون است. بدين بودن موجی توضيح داد، فرض
اشيا تمامی در طبيعت و تمامی که در شد اثبات گونه
اين ببينيم. را موج) و ذره تضادها( جمع میتوانيم
است. بشر فکری تاريخ کشفيات بزرگترين از يکی
روی دو و شود جمع میتواند متضاد مفهوم دو چگونه

باشد؟ سکه يک
گفتيم قبول تضاد مقدمه در که البته همان طور
است. داشته قدمت دير باز گوناگون از های فلسفه در
شده طبيعت بطن تضاد در گذشته متوجه قرون از بشر
عرفا زمين، مشرق باستان، يونان فالسفه چه است. 
به تضاد هگل،  فلسفة در آن جديد نوع در  حتی و
يک فيزيک اما است. شناخته شده عام قانون عنوان
دقيق زبان را با میبايست هر ايدهيی است و دقيقه علم
در فلسفه کرد. بيان رياضی است زبان که همانا علم
عنوان به عنوان واقعيتی طبيعی گوناگون، تضاد های
اين امکان می دهد که مکانيسمی در مورد و میشود

نمیشود. صحبتی شوند، جمع جا يک در تضادها
ما محدود  بحث که متوجه است  البته خواننده
آن از  که  تضادی مورد، اين  در و فيزيک به  است 
مفهوم دو جمع است به نيز محدود میکنيم صحبت
اين محدوديت، بهرغم  اما  ذره.  چون موج و متضاد
کرده برخورد تضاد مقوله اين با فيزيک که شکلی
تفکر خور در و باشد داشته عام استفاده میتواند

است.
و ذره بين تضاد آلمانی، فيزيکدان هايزنبرگ،
اصل حل کرد. قطعيت عدم اصل عنوان با  را موج
کوانتوم مکانيک کالم  جان و عصاره قطعيت عدم

است.
مکان هر سرعت) و يا گشتاور(و اين اصل بنا بر
اگر يعنی کرد.  تعيين قطعيت با نمیتوان را  ذرهيی
نمی توانيم هيچ بدانيم مطلق طور به را مکان ذرهيی
بر عکس يا و باشيم داشته آن سرعت از اطالعی گونه
گاه از آن بدانيم مطلق طور به را ذرهيی اگر سرعت
قطعيت عدم ضريب داشت. نخواهيم خبری آن مکان
است. بيشتر ثابت عدد يک از مقوله دو اين تعيين در
عدم دليل همين به است. ناچيز بسيار ثابت عدد اين
عدم اين است. مشاهده قابل اتمها ابعاد در فقط قطعيت
نيست، گيری اندازه ابزار در دقت عدم سبب به قطعيت
هر که است بگوييد ممکن ماهيت اشياست. در بلکه
اشيا مکان و سرعت میتوانيم روزمره دنيای در روزه
همان ندارد. وجود هم قطعيت عدم و کنيم تعيين را
ناچيز قدری  به  قطعيت  عدم اين شد  گفته  که  طور
مکان مثل اندازه های ميکروسکوپی در فقط که است
اجسام در مورد شد. بارز خواهد يا الکترون فوتون يک
به و نمیشويم قطعيت عدم اين متوجه ديگر معمولی

صرفنظر می کنيم. از آن راحتی
کنيد.  جعبه يی وارد را الکترونی کنيد فرض  
جای جعبه از نقطه يک الکترون در اين که میدانيد
را جعبه اين شکلی به بتوانيد که کنيد تصور حال دارد.
يکديگر به بتوان را آن ديواره دو مثًال کنيد. کوچکتر
در مجبور میشود الکترون وسيله کرد. بدين نزديک
کنيد تصور هم باز شود. محدود کوچکتری فضای
انجام جعبه های ديواره تمامی با را عمل اين بتوانيد که
کرد کوچکتر را قفس اين می توان گونه بدين دهيد.
تعيين دقيقتر را مکان آن تله انداخت و به را الکترون و
را الکترون که بار هر قطعيت، عدم اصل اساس بر کرد.
سرعت مشخص تر میکنيد، مکان آن را و محدودتر
احتمال که گونهيی به کرد. خواهيد متغير بسيار را آن
کند. پيدا بااليی بسيار سرعت الکترون اين دارد که
متوجه الکترون  کنيد  کوچکتر را جعبه  قدر که هر
که و موج کوانتومی گرفته در قفس قرار که میشود
بااليی فرکانس دارای می دهد، توضيح را الکترون
موج اين فرکانس دوبورلی، فرضيه طبق بر میشود.
فرکانس که دليلی است. الکترون انرژی با متناسب
میآيد) پايين آن موج (طول میرود باال موج  اين
«جا» خود کوچکتر قفس در میخواهد که است اين
باال فرکانس با امواج چگونه که ديديم قبًال  بگيرد.
بهتروراحتترمیتواننددريکجعبه (طولموج کوتاه)
امواج الکترومغناطيسی مورد در آن مثال بگيرند. «جا»
آن فرکانس و الکترون نيز نوعی موج است اما بود،
متناسبباانرژیاست.پسمیبينيدکهباکوچکترشدن
موجی) تا رفته(ديدگاه باالتر جعبه فرکانسموج اين
رفتن انرژی باال سبب که بگيرد جا قفس اين در بتواند
سبب نتيجه در که ذرهيی) می شود.(ديدگاه الکترون
ادامه را کار  اين اگر  آن میشود. رفتن سرعت باال
که میرود قدر باال آن الکترون انجام انرژی سر دهيد،
ترتيب قفس کوچک بگريزد. بدين از اين میتواند
دست به را  الکترون يک توانست هيچگاه نخواهيد
طبيعت کنيد. يک نقطه ميخکوب در را آن و آورده

داد. نخواهد به شما را اجازه اين
فيزيکدان شرودينگر، توسط  کوانتوم مکانيک
استفاده با شد. فرموله رياضی معادله يک در اتريشی،
مشاهده طيف که دانشمندان توانستند تئوری، اين از

دهند. توضيح را هيدروژن داغ گاز يک از شده

درمسيـر
يـگانگي(١٣)

ذرات اوليه  فيزيک دكتر  شاهين توتونچی
ازدانشگاهماساچوست

عامل اچ.آی.وی، ويروس فراگير بيماری آفريقا، در
زنان هند، در است. داشته نگه عقب را زنان ايدز، بيماری
ميليون نيم ساالنه میدهند، ترجيح را پسر داشتن باردار که
دوشنبه، روز همه اين  با میکنند. جنين  سقط را دختر
در اين رئيسجمهور زن اولين ليبريا، در کشور ۲۶دی۸۴،
کشورآفريقايیسوگندخورد، همچنانکهروزيکشنبهدر
به که شد انتخاب در آمريکای التين رهبر زن اولين شيلی

خاطرمحبوبيت شوهرشبهاين مقامنرسيد.
درکشورهای ثروتمند، گزارش رشدزنان درهمبرهم

است.
انتخاب را زن صدراعظم اولين آلمان گذشته سال در
اين کشور است.  کرده آغاز را سختی کرد. نروژ تجربه

سال  دو است، ظرف خصوصی خواسته ۵۰۰ شرکت از
آينده۴۰درصد هيأت مديره رازنانتشکيل دهند. اين روش
سهميهبندی،کهبهمنظورشکستن«سقفشيشه يی»شرکتها
نورديک آغاز کشورهای از يکی در است، طراحی شده
گرديدهاستکهتاکنون۱۶درصدازمديرانشرکتها،يک
زنان را آن کابينه اعضای از نيمی و پارلمان نمايندگان سوم

تشکيلمیدهند.
در برابر»  فرصتهای  «کميسيون گزارش به  بنا اما 

زنان  قويترين از دهة۱۹۸۰ يکی در انگلستان، کشوری که
عمومی زندگی در جنسيتی برابری داشت، را نخستوزير

در باال مواضع  از  ۱۰درصد فقط میباشد، عقب دههها
اين شرکتهایبزرگو مواضعحقوقیدردست زناناست.
کند قدر نيز آن پارلمان زنان در پيشرفت است که حالی در
بکشد. در طول قرن دو برابری تحقق است ممکن است که
پارلماناينکشورحدود۲۰درصدازنمايندگانزنهستند.
اين ميزان به نيز آمريکا در سياست عرصه در پيشرفت زنان

است. کندبوده
درانگليس، بهمانندآمريکا،نظريهيیوجود داردمبنی
در زنان در پيشرفت کمتری نقش تبعيض جنسی که اين بر
و شغل از بسياری زنان که چرا است، داشته عمومی زندگی
به که چيزی می کشند، کنار شدن مادر نفع به خود مناصب
اين«انتخاب»اگرچه  «فمينيسمانتخابی»معروفشدهاست.
بهزنان يا نبودآنها و باالیمهدکودکها اغلب به دليل هزينه

تحميلشدهاست.
قانون۱۹۸۵ عليه تبعيض زنان  وجود رغم به ژاپن، در
اما است. قوی کماکان زنان عليه تبعيض کار، محيط در
و ولد زاد رشد پايين بودن به علت کشور اين اکنون که
اقدامات دولت  است، شده  مواجه کار  نيروی کمبود  با
بعد کار، به بازگشت مادران جهت تشويق برای جديدی
بيش است.( داده قرار در دستور کار را بچههايشان تولد از
در قبال اخيرًا نمیگردند). بر کار سر به مادران سوم دو از
نشان بيشتری  انعطافهای می گردند باز کار به که زنانی 

از حمايت کودک و بهبود وضعيت مهد میشود که داده
سرمايهگذاریزنانرا شاملمیشود. ژاپنهم چنينبهسوی
طی که زيرا برمیدارد، ملکه گام يک به امپراتوری اعطای

نشده  متولد امپراتور خانواده در پسری هيچ گذشته ۴۰ سال
است.

پتانسيلهای شناختن رسميت به اخيرًا نيز عرب جهان
است. بر کرده آغاز بهعنوان رهبران را زنان کشف نشده
بايد کانديدا يکی هر سه جديد عراق، از قانون اساسی طبق

دهند. تشکيل نيز زنان بايد را پارلمان زن باشد و۲۵درصد

برای هنوز فقر، سياست تا مختلف، از عرصههای در
وجود صعود و برابری به  دستيابی برای  زيادی راه زنان

که درسال۱۹۹۵ در  زنان جهانی کنفرانس چهارمين دارد. 
جهانی را به توجهات شد برگزار ملل سازمان چين از سوی
نقاط در يک دهه بعد، پيشرفت جلب کرد.  زنان پيشرفت
خود را شيلی و ليبريا در انتخابات چون انتظاری غير قابل
در اما ارزشجشنگرفتندارند، اينانتخابها نشانمی دهد.
برمناطقیکهزنانهنوزموانعسنتی را عينحالبايدتالشها

متمرکزنمود. کنارنزده اند، را

هستند؟ پيشرفت در حال واقعًا زنان آيا
مانيتور،۲۷دی۸۴ ساينس کريستين از برگرفته

شگفتيهایعلمیناشیازشيوع
آنفلوآنزایمرغیدرترکيه

خصوص به و اروپا در مرغی آنفلوآنزای ظهور
وجود به علمی شگفتی چندين ترکيه در آن شيوع
آوردهاست. برایمثال چرا اين بيماریبه طورهمزمان
با مقايسه در چرا يافت؟ شيوع کشور اين ١٣استان در
انسانهای ترکيه در در سال٢٠٠٣، آن شيوع زمان آغاز

تعداد  چرا و شدهاند؟ نفر) مبتال ٢١ از (بيش بيشتری
ترکيه (حدود٤ يا ٥نفر) جان خود از قربانيان در کمی

دست دادهاند؟ از را
مرغی آنفلوآنزای شيوع هفته چهارمين آغاز با
شدهاند مبتال بيماری که به اين افرادی اکثر ترکيه، در
نفر يک که میرسد هستند. به نظر بهبودی حال در
مبتال شده اين ويروس به شود حتی بيمار که اين بدون

است.
خصوص ترکيه در در دولتی و مقامات پزشکان
حتی هستند و نگران طريق انسان از ويروس انتقال اين
هر به بد. يا است خوب عالئم اين مطمئن نيستند که
مطالعه برای مکان خوبی اروپا میرسد که نظر به حال

ويروسH5N1، ويروس ناقل آنفلوآنزای مرغی باشد. 
که داده است فرصتی به دانشمندان ترکيه آن در شيوع

دشمنخود راخوب بشناسند.
ماليمتر خصوص اين در معما شگفتانگيزترين

آسيا است. با ترکيه در مقايسه در بودن ويروس

مبتال شدهاند ويروس اين به که افرادی ترکيه در
گذشته هفته در بوده اند. موفق آن با مقابله در خوبی به
چنديننفر بيمارستانراترککردهاندوبرخی بهميزان
را از خود جان آنهايی که تمامی هستند. و کمی بيمار
الزم را داروی يافتهگان نجات برخالف دادند دست

به  ويروس اين نکردند. دريافت از٢٤ ساعت کمتر در
عمل رفت آن می انتظار که ويروس کشندهيی عنوان
که «شايد می گويد ترکيه دانشمند يک است. نکرده

میشود». ضعيف دارد ويروس اين
ويروس اين اين که دانشمندان میگويند برای اما
توضيحات زود است.  کنيم بسيار بين رفته تلقی از را
پايين در ترکيه و مير مرگ که چرا درباره اين ديگری
معتقدند دانشمندان نمیشوند. تلقی اهميت کم است
با مقايسه در ترکيه مردم که است خاطر اين به شايد
مردمآسيامقاومتبيشتریدرمقابلاينويروسدارند.
ياشايدمقاماتترکيهسريعترآنهاراکشفکردهاند.

مورد در انتظار نتايج آزمايشهايی در دانشمندان
دختر کمی بيماراست و يک دخترويک پسر هستند.
روی از پسر بيماری ندارد.  عالئمی از هيچ پسر جوان
کشف گرديد بعد و گرفت قرار معاينه احتياط مورد

است. مبتال ويروس به او که
بيشتر باشد شده مرگآورتر کمتر ويروس اگر

قادر را  بودن آن کمتر کشنده  نگران کننده است. 
پاسخ میسازدکهبهسادگیبه افراد ديگرمنتقلشود.
بهاينسؤاالتبراینحوهمقابلهبااينويروسدر آينده

مهمهستند.
اختيار در را  فرصتی  ترکيه  در  ويروس  شيوع
را دانش و فن که آخرين داده است قرار دانشمندان
به کار ويروس اين خصوص در اطالعات کسب برای
حال تغيير در جهان در گسترش با ويروس اين گيرند. 
تغييرات به اطالعات دستيابی دانشمندان برای است.
مدت در که میکنند استفاده ژنتيک تکنولوژی از

کوتاهینتايجیرا دراختيار آنهامیگذارد.
تغييرات انگلستان در پزشکی تحقيقات شورای
است يافته ترکيه نمونههای از کنندهيیدريکی نگران
است شده مشاهده کنگ هنگ در اين از پيش که

با مقايسه را در انسانها در ابتال شدن قويتر هم آن و
حيواناتاست.

با را آن شدن ترکيب هرگونه  آنها کنون تا
ژنتيکی اطالعات دانستهاند. منتفی انسانی آنفلوآنزای
شده مبتال کجا که قربانی نشان دهد را اين میتواند
اين موارد در تمامی که میرسد به نظر کنون تا و است

است. ويروسازطريقپرندگانمنتقلشده
انگلستان پزشکی تحقيقات شورای از هی، آلن
مشاهده میکنيم ترکيه در ما که میگويد «وضعيتی
جا آن در که واگيری و مبتاليان نيست. تعداد روشن
ديدهايم ويتنام در ما که چه آن با است شده مشاهده
و اميدها دانشمندان حاضر حال در است». متفاوت
که تالش می کنند و کردهاند موکول بعد به را نگرانيها

اسرار ژنتيکی اينويروس راکشف کنند.

کشيد خواهد طول که٩سال سفری برای فضا به سفينه پرتاب
اين حيات درتاريخ بار نخستين برای آمريکا ناسا فضانوردی سازمان
پلوتون، مطالعاتی پيرامون را برای انجام سرنشين سفينه بدون يک سازمان،

کرد. پرتاب فضا شمسی به سياره منظومه ترين دست دور
است که سريعترين سفينهيی که جديد» فضايی «افقهای سفر سفينه

انجاميد. خواهد طول به سال ۹ است، کرده پرتاب فضا به تاکنون ناسا
کيپکاناورال  ٢٩دی٨٤ از پنجشنبه روز جديد» «افقهای فضايی سفينه
طولی  شد و فضا پرتاب ۵ به اطلس موشک بر سوار فلوريدا ايالت در
فنی  مشکالت رسيد. کيلومتردرساعت هزار به۵۸ سرعت آن نکشيد که
به را سفينه پرتاب هفته دراين دوبار هوا، وضعيت با درارتباط ومشکالتی

تأخيرانداخت.
«افقهای جديد»،  دالری ميليون ۷۰۰ سفينه تحقيقات گويد می ناسا
مطالعه به ۲۰۱۵ميالدی و درسال نورديد درخواهد را منظومه خورشيدی
به رود می اميد و پرداخت خواهد چارون، قمرآن، و پلوتون سياره درباره
کمربند به و پوشانده را فضا از منطقه اين که يخی هاله روی بر کاوشها

رساند. موسوم است، ياری کويپر
به آن بزرگی که  سازمان اين جديد فضايی سفينه گويد  می ناسا

سياره مشتری به آينده درسال هنگامی که پيانواست، يک اندازه حجم
خواهد يافت جديدی مشتری شتاب جاذبه با قوه برخورد علت برسد، به
شده درنظرگرفته پروازسفينه برای  که زمانی  درمدت ترتيب، اين وبه
جاذبه قوه کمک بدون خواهد شد.  اگر فضاپيما صرفهجويی کامًال است،
پلوتون ديرتر به سال احتماال پنج شد می دراز و دور سفر اين راهی مشتری

میرسيد.
هزار شی دهها از احتماال مملو واقع شده نپتون از که دورتر منطقه اين

پخش  خورشيد و زمين فاصله ۳۰ تا ۵۰ برابر بين که در فضايی است يخی
ستاره شناسان میگويند پلوتون اساسًا يک سياره واقعی از بعضی هستند.
به شود که بندی دسته شيئ يخی همين در ميان بايد آن جای و به نيست

اند. آمده بوجود شمسی منظومه تشکيل هنگام
يک دانيم می پلوتون از االن ما «آنچه مقامات ناسا، يکی از به گفته
دوباره ماموريت  اين تکميل از  بعد علمی  کتب شود. نمی هم  صفحه

شد». خواهند نويسی
کشف  آمريکايی شناس ستاره يک ۱۹۳۰ بوسيله سال در پلوتون

بود. شده

١٠بهمن٨٤ شماره بينالمللی از:نيوزويک برگرفته

کشاورزی وزارت کارمند و مرغ گريز و تعقيب ترکيه:

می شود آماده تحليف مراسم در روز برگزاری ليبريا رئيسجمهور جانسون، الن

سران بي امان تالش خصوص در گزارشي طي اكونوميست هفته نامه
و موانع اتحادية اروپا و ناكام اساسي قانون به حيات براي دميدن روح اروپا
قديمي يك داستان مينويسد: ««بر اساس راه وجود دارد در اين كه مشكالتي
نجات راه يافتن از درمانده و عاجز ميافتد، شير سطل يك داخل قورباغهيي
تقالي اثر سرانجام بر ميرود، بيشتر فرو بيشتر و اما ميزند و پا دست شدت به
به سطل از جهشي هم با او و ميشود كره به تبديل قورباغه، شير آميز جنون
ماجراي شبيه نيز اروپا اتحادية سران از برخي حكايت حال ميپرد. بيرون
شكست اروپا اساسي اتحاديهي  با قانون رابطه آنها در است. قورباغه همين
موفقيتي به نخست در گام اگر كه ميبرند گمان شدند اما متحمل را سنگيني

كنند. تالش فقط بايد تالش و باز هم دست پيدا نكردند
جهت  تالشهايشان شايد بيانگر اروپا سران اتحاديه زدن آتش و به آب
مردم با گلوله «نه» پيش ٦ماه كه باشد اساسي قانون به دوباره حياتي بخشيدن

شد. كشته اروپا اساسي قانون همهپرسي در هلند و فرانسه
(دموكرات مركل رهبري تحت اتحاديههاي رهبر و مركل سخنگوي
كه هنگامي داشتند بيان دو اروپا،هر اتحادية در مسيحي) وسوسيال مسيحي

آلمان  به  ٢٠٠٧ سال نخست ماهه شش در اروپا اتحادية دورهيي رياست
اصليترين و را مهمترين اروپا اساسي قانون كشور احياي اين شود، واگذار
خوزه كه است حالي در  اين داد. خواهد قرار خود برنامههاي  اولويت
مسير اين در آلمان چه  چنان كه ميگويد پرتغال نخستوزير  سوكراتز،

چارهانديشي  و مسئوليت ٢٠٠٧ قبول سال دوم ٦ماهه در او كشور بماند، ناكام
خواهد كرد.

حاضر حال در كشورش كه اتريش  صدراعظم  شوسل، ولفگانگ
اساسي قانون كه ميكند تأكيد بر عهده دارد را اروپا اتحادية دورهيي رياست
و مربوطه در فرانسه رفراندوم برگزاري از پس اروپا رهبران بنا به تعبير اروپا

دارد. قرار «وقفه براي بازانديشي» مرحله در ، هلند
روند تأييد در موفقيت حصول چگونگي از اكنون هم از مقامات اتريش
است اين محال با وجود گفتهاند، سخن جاري سال تا اواسط اين قانون منشور
به سرعت به شده بتوان مدفون پيش نويسي سوي احياي به حركت در كه

قانون  اجراي از قبل تا بايد اروپا اتحادية عضو ٢٥ كشور كلية رسيد. نتيجه
حاكم، شرايط گرفتن نظر در با كه برسانند تصويب به را آن اروپا اساسي

میرسد. نظر دور از دسترس به بعيد و مطلقا امري
پارلمان را در اساسيي قانون ندارند قصد نيز هلند و رؤسايجمهور فرانسه
اگر چرا كه بود ، رد شده مردم سوي از كه پيشتر كشورشان تصويب كنند

شد». روبهرو خواهند داخلي انزجار و با خشم كنند چنين
در كشورهاي منزوي هلند «فرانسه و آورده است: ادامه اكونوميست در
در نيز انگليس مردم از كنوني مقطع در نيستند.اگر بين المللي سياست عرصه
منفي پاسخ مردم احتماًال شود گيري رأي اروپا اتحادية خصوص قانوناساسي
اين به كشوراروپايي ديگر نيز دو يكي و دانمارك داد. شايد سوئد، خواهند
مردم، عموم خواست نهادن به بحث ارج صرفنظر از اين رو از بپيوندند. جمع
مواجه مشكالتي همان با اروپا اساسي قانون منشور احياي بر مبني درخواستها

كنند. اين منشور مخالفت با آن داشته تا بر را ١٢كشور حدود كه مي شود
مصرند قدر اين اروپا  سران كه چرا ميشود مطرح سؤال  اين اكنون
است ممكن داشت؟ نخواهد پي در موفقيتي كه كنند حمايت امري از تا
را كشورهايشان دهندگان رأي تصميم قادرند كه كنند تصور سياستمداران
ماستريخت معاهده رد از پس اروپا مقامات كه نماند ناگفته البته دهند. تغيير

سال ٢٠٠١ همزمان با رد معاهده  در سپس دانمارك و سوي از در سال ١٩٩٢
سود به را كشورها اين مردم فكري جريان توانستند ايرلند مردم توسط نيس
باشد اروپا حق با رهبران نيز حاضر حال در شايد به هر تقدير دهند. تغيير خود
برخواهد اساسي به قانون نسبت اروپا مردم روز نظر يك حال هر به چون
اروپا هم اتحادية از حمايتها كه يافت خواهيم در ژرفتر نگاهي با گشت اما

است. به كاهش رو چنان
دم قانون اين احياي از كه سياستمداراني برخي شايد ديگر سوي از
يا باشند. داشته را خود صالحيت و اعتبار به در جال بخشيدن سعي ميزنند
كه باورند اين بر اروپا خالصانه رهبران باشيم، بگوييم بلندنظرتر اگر شايد

نيست. بنيادين كارآمد اصالحات ايجاد بدون اروپا اتحادية
جديد قوانين وضع شامل اقدامات از وسيعي طيف مذكور اصالحات
رياست قانون لغو و اروپا براي خارجه وزير يك تنها گماشتن انتخاباتي،
نيز فوق موارد در برفرض اگر حال دربرمي گيرد. را اروپا اتحادية دوره يي
رويكردي چنين با كه نكته ضروريست ذكر اين باشد اروپا رهبران با حق
آن از پيش گرفتهاند و در اوضاع ساختن متحول را در غير معمولي مسير
ساخته اند متمركز اساسي قانون كالبد به صرفًا خود را توجه كانون كه جايي
اينجا بود. حقيقت خواهند آن محتواي مثبت جنبههاي احياي قادر به سختي به
يكپارچهسازي هواداران شديد حساسي ميل لحظه چنين در درست كه است
خود قرار الشعاع تحت را رعايت جانب احتياط و دموكراسي مفهوم اروپا ،

ميدهد».
سر پشت  سالمت به  را بودجه بحران «اروپا افزايد: مي  گزارش اين

است. «وقفه شده اندكي نگراني مايه سوختي امنيت مقوله فقط گذاشته و
ديگر كشورهاي اساسي قانون پيش نويس رسيده و پايان به بازانديشي» براي
تصويب به را فرانسه وهلند،اين منشور «نه» مردم رغم تا به ميكند ترغيب را

فراهم  را بستري و ورزيدهاند اقدام امري چنين به ١٤ كشور رسانند، تا كنون
قانون به پايبندي  مسير  در خود نهايي نبرد در ديگر كشورها تا آوردهاند 

نهند. گام اروپا خانواده اساسي
آتشين چنان آن  اروپا سازي يكپارچه حاميان وافر ميل  شك بدون
نخست ورهوفشتاد، گاي  ميدهد. نشان وضوح به را خود  دائما كه است
اروپا» متحده «اياالت عنوان با درآورده تحرير رشته به را كتابي بلژيك وزير
سياسي همكاري ويژه به نزديك همكاري ايجاد لزوم بر خود كتاب در وي

براي  درخواستها  كرده است. تأكيد اروپا كمربند  در واقع ١١ كشور  ميان
انتظارميرود كه  است شديد به حدي يكپارچه  و اروپايي منسجم تشكيل
آن ثمره گفت كه مي توان سختي به اما شود. حاصل نتيجهيي رهگذر اين از
قانون اساسي اروپا شكل بهترين تصويب و اروپا همكاري نزديك كشورهاي

باشد.
كه كنيم هدايت گونهيي به را  اساسي قانون  به خود نگاه چه چنان
دور پيوسته مربوط به گذشتهيي نيز به وقوع چه آن اتفاقي رخ نداده و ظاهرًا
اتخاذ خطرناكي را استراتژي گاه کنيم، آن تلقی ندارد جاي نگراني و است
ميان كشورهايي شكاف عميقترشدن به حقيقت در نگرش اين با كردهايم. 
مطالبه را چيزی کشورهايی که چنين با مشترك را خواستارند قانوناساسي كه
قانون اين منشور از دهندگان نيز براين رأي عالوه کرده ايم. نمیکنند، کمک

مي شوند. بيزار
رهبران نپيوندد، حقيقت  به  هيچگاه تلخي واقعه  چنين  كه اين براي
تحليل و تجزيه به خوبي ديگری را داستان اتحاديه اروپا بايد عضو كشورهاي
از پيش ششم يوناني قرن نويسنده ايزوپ، برند: پي حقيقت آن به و كرده
زندگي خوشي و خوبي به بركهيي در قورباغهها روزگاري ميگويد، ميالد
كلمه معناي واقعي به گرفتند شاهي روز تصميم يك كه تا اين ميكردند
كمك ژوپيتر از امر اين در برگزينند، خود براي واحد) اساسي قانون (يك
چنين داشتن از قورباغهها فرستاد اما آنها را نزد الکپشتی هم ژوپيتر خواستند،
برايشان پادشاه عنوان را به مارماهي شدند، ژوپيتر خسته بيتحركي حاكم
ژوپيتر يافتند، ناكارآمد و بيقيدوبند هم را جديدشان شاه قورباغهها اما فرستاد
فرستاد قورباغهها نزد آخرلک لکی را بود، دست شده خشمگين شدت به كه

بلعيد». همهشان را كه

بود؟ خواهد بخش اروپا نتيجه اتحاديه اساسی قانون به بخشيدن حيات برای کشورهای اروپايی سران تالش آيا

دارد ادامه
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خم ولي  كنند قطعهقطعه را ما بتوانند شايد فوالديم «ما
روزبنميشويم» هشت آمديم. زير به لنگان  لنگ شعبة٧، در بازجويي از عد

بچهها به جمع را خودم زودتر هرچه تا بودم و بي تاب بود موفقي
تشكيالت و نكرده باز لب از لب هيچكس كه بگويم و برسانم
منتقل بند همه بهداخل شد و بند خوانده وقتي اسامي نفرات ولي نرفته. لو
ميخواست دلم خيلي ميزد. شور دلم رفت. نخواهم بند به فهميدم شدند،
در آغوش شاه) را زمان سياسي زندانيان از - جباريان حجتاهللا (شهيد مجتبي
به بازجوها كه چگونه بگويم بگويم. ابراهيم آبساالن از مقاومت و بگيرم
چيزي سكوت، ولي جز بكشند بيرون او از كلمه يك ميزدند تا دري هر

نشد. عايدشان
كه نفراتي هستم صف در فهميدم تازه و آمدم خودم به فرياد پاسداري با

بوي  ميكرديم، عبور كه بهداري انتظار اتاق از بند٢٠٩ ميرفتند. سمت به
پيروز، ولي مجروح بچههاي نالة و بود كرده پر را جا همه چرك و خون

ميداد. قلب قوت ما به كه بود صدايي تنها
درب  يك پشت را نفرات  از هريك تاريك٢٠٩  و سرد راهروهاي از
تاريكي جديد در سلول در كردند سلولها وارد يك به و يك نگهداشتند
با شد باز دلم بفرما، گفت با لحجة تركي تنهاصدايي نميشد. ديده چيزي

نفر همسلول هستم. دو دقت فهميدم با كمي
بو ميدهند.  مقداري و كرده عفونت پاهام ببخشيد، صدا گفت:  همان

ميكني. عادت ندارد اشكالي گفت: بعدي نفر
كابل، شديد ضربات اثر در و بود خونآلود مصطفي(١) پاي كف تمام

چهار انگشت پاهايش ريخته بود.
همه تقريبًا نداشت. سالم  جاي پور فرجي  ابراهيم ديگرم  سلولي هم بدن 
نقطه يي روي چه و چطوري اصلي اش اين بود كه مشكل بود و كبود جايش
مدت طوالني، به ماندن آويزان قپاني و در اثر هم دستانش بدنش بنشيند. از

بود. آويزان همواره دست چپش، و بود افتاده كار از
زيرپيراهني تعويض پردرد و هم سلوليها به من كردند رسيدگيهايي كه از بعد
آرامش و سبكي احساس بود،  چسبيده  پشتم  زخمهاي  و گوشت به كه
سلول به شعبه از اطالعات، دادن بدون هركس كه احساسي خاصي داشتم.

نفهميدم. چيزي ديگر دارد. و آنرا بهياد لذت برميگردد،
ورزش شدم. بيدار خواب از مصطفي و ابراهيم نفسهاي صداي با صبح

ميكردند!
ابراهيم كني؟ ورزش داري كه اصراري چه اين پاها، با مصطفي، پرسيدم:

نداري! دست كه هم تو
كه  مي كنيم ورزش نيست. تندرستي براي صرفًا ما ورزش گفت ابراهيم
يك بايد ما.خالصه و كنيم خم سر ما ميخواهند آنها جنگيم. آمادة بگوييم
خم ولي كنند قطعه قطعه ما را بتوانند فوالديم «شايد ما بگوييم كه طوري

نميشويم».
و من انگيخت. اسم بر دلشوره نگهبان، اضطراب و پاسدار دسته كليد صداي

بايستيد. در پشت را بزنيد، گفت چشمبندهايتان و خواند را ابراهيم
كرده  پر فضاي شعبه را كه ابراهيم هنوز صداي فريادهاي و ساعت١١ بود
اين در يكبار ميزد. داد بلند بلند مي توانست تا ابراهيم داشت. ادامه بود
پس بكنم، بايد كاري يك خالصه است بسته منكه دستم مي گفت رابطه
نميفهمم هستم و دعوا يكطرف اين طوري خودم و ميزنم ميزنم، داد داد

شد. تمام بازجويي ِكي
حاال  بشي؟ قهرمان ميخواستي ميآمد: شعبه رئيس ميرزايي صداي
ولي كور كنيم. اعدامت ميخواهد دلت خيلي كه ميدونم بخور قهرمان،
بشي. راحت تا كنيم! اعدامت شايد تازه، كني، مصاحبه بايد فقط خواندهاي.
تو همكاري؛ نه و ميخواهيم اطالعات نه تو از ما مي داني كه هم خودت

را  شالق ٣٠٠ روزي بشوي و راحت ميخواهي اگه نيستي، اين چيزها اهل
حرف بزني... و بايد مصاحبه كني نوشجان نكني

بود. زده هيجان مقداري برگشت، شعبه از ابراهيم اينكه از بعد روز يك
كار را آخر تا به بتوانم كند، اميدوارم كمكم خدا پرسيديم گفت: علت را

ندارم. بيشتر راه دو . به ذهنم زده فكري است مدتي كنم. تمام

فرجيپور  ابراهيم قهرمان مجاهد از  يادي

جالل غالمرضا

تعدادي الف كه  بود سال٦٣  واخر
را گوهردشت بچههاي  از
قزلحصار عمومي بندهاي به
سهيال عبدي، فروزان فدايي، اشرف آوردند.
مدتهاي ديگركه تعدادي و مختارزاده(طلعت)
برده سر به گوهردشت انفراديهاي در طوالني
يك بيش از بعضيهايشان و ماهها طي بودند. آنها
دسترسي بيرون خبري از و هيچ چيز هيچ به سال
از دستكم تا نداشتند هم مالقاتي و  نداشته
زندان رئيس بگيرند. خبري خانوادههايشان طريق
با اينجا هركاري بود: گفته آنها به  گوهردشت
مالقاتي و هيچكس خبردار نميشود بكنيم، شما
ما ميگفتند خنده به خودشان نيست. دركار هم
ضعيف بهشدت همگي شدهايم. كهف» «اصحاب
و بود قوي روحيه هايشان ولي بودند شده بيمار و
بهزانو را  زندانبانها و پاسدارها  اينكه براي  فقط
زندانيها ساير از قبل نميآوردند. بر دم دربياورند،
بازي و ورزش و  هواخوري در قدمزدن  براي
كه خبرهايي با بند  به ميشدند. ورودشان آماده
كشور خارج از مجاهدين نوين رهبري دربارة
و شگفت تقارن بود. شده همزمان مي رسيد،
گيج كننده آنها دو هر به فكركردن كه مباركي

بود. جذاب ولي
ديدهبودمش كه قبل سال دو نسبت به سهيال
كه تكيده و الغر قدر آن بود. شده قيافهاش عوض
برداشت را روسريش وقتي بود. كشيده قد انگار
شده كوتاه غيرعادي بيرحمي چنان با موهايش
بگذري. سلمانيش ناشيگري از نميشد كه بود

كشيدم بهسرش دستي
خودت است كه براي اين چه قيافهيي طلعت ـ

كرده اي؟ درست
نديده آينه در را خودم كه ميشد يكسالي ـ
پيرزنهاي يا ژان والژان كه شبيه نمي دانستم بودم.
دستمان قيچي به َمكبث شدهام. پريروز يك فيلم
چون ميبريد. بهزور  هم را ماست  كه دادند
شمردم غنيمت را فرصت من بود. آمده شپش
همان با را موهايم تمام بود، جان كندني هر با و
سال است مد «تيفوسي» كردم. كوتاه ته قيچي از
كنم قايمش  است بهتر آمده خوشت كه حاال 
ميخنديد، درحالي كه و نكنند الگوبرداري كه
و خنديديم همه كشيد. سرش روي را روسريش

برگشتيم. گوهردشت بحث به
به  نسبت تجاوزها  شكنجهها، از  طلعت  
صحبت آنهايي و و شهادت خواهران از تعدادي
نميدانست. را هم اسم بعضيهايشان حتي كه كرد
از طلعت  اوصاف با گوهردشت  غذايي وضع 

زنجير قهرمانان در

گوهردشت ستارههاي
مليحه مقدم) زندان خاطرات رؤيا» يك حقيقي «كرانة كتاب نقل از )

كپك زده نانهاي بوده. بدتر هم قزلحصار و اوين
از مي دادهاند. خوردشان  به  را خشكشده يا
پرسيديم، كه و نهج البالغه قرآن كتاب، روزنامه،
خيلي فهميديم هنوز نتيجه در سؤالمان خنديدند. به

بيخبريم. از آن ما كه رژيم هست در جاها
رنگش مي زد، حرف  آنجا از  طلعت وقتي
فرو را بغضي بود معلوم و مي شد زرد زرِد
نشان را عادي خودش ميكند و سعي ميخوَرد
مورد در فروزان ناراحت نشوند. اما بقيه تا بدهد
نبود، مهمي چيز ميگفت: گوهردشت وضعيت
آنها از ديگري انتظار ماكه  زندانها، همة مثل

نداشتيم.
ميشناسند. را قزلحصار فروزان زندانيهاي همة
زبانزد فروزان فروتني و خشوع تواضع، مهرباني،
كه داشت  قاطعيتي درعينحال  بود،  بچه ها همة 
فروزان نمي آمد. كوتاه تهديدي هيچ مقابل در
حرفه يي ورزشكار بود. زنان واليبال ملي تيم عضو
واليبال در بازيهاي كه هيچوقت مسلطي بسيار و
كند. استفاده  تخصصش از نبود حاضر زندان 
فقط نه كنند، با فروزان بازي داشتند دوست همه
شخصيت بهخاطر بلكه واليبال، بازي بهخاطر
ويژگيهاي و دوست داشتنياش و جذاب
بچهها ميشد باعث مجموعهيي كه انقالبيش.
و گشادهرو هميشه هم  او  شوند. جمع دورش

با همه گرم مي گرفت. خندان
زندان، در روحيه ارتقاي عرصههاي از يكي
بريده ها، از تعدادي بود.  واليبال  مسابقات انجام
گروههاي و مجاهدين سابق هواداران از اعم
اكثريت و كارگر راه و پيكار مانند غيرمذهبي
هم با بريدگي در وجهمشتركشان بهخاطر كه
ديگري هويت  و بودند داده تشكيل تيم  يك
اين به تا مي كردند اشغال را حياط نداشتند،
محملي خودشان انزواي از  درآمدن براي وسيله
گفتند و آمدند سراغمان روز يك باشند. داشته
شما ميترسيد كه بازي كنيم. چرا نميآييد باهم
تشكيل را ما تيم تا خواستيم فروزان از ببازيد.
كم همهشان را روي كه بدهيم و مسابقهيي بدهد
كه بود بند بچههاي از كسي كمتر روز آن كنيم.
حتي فروزان باشد. نيامده مسابقه اين تماشاي به
تواناييهاي از نبود حاضر هم آنها با بازي در
بچهها آنقدر كند، با اينحال استفاده حرفهيياش
جانانهيي بازي بهخاطرشان كه كردند تشويق
بههم را بند  اوضاع تشويقكردنها صداي  كرد.

پاسداران با هجوم يكباره مثل هميشه بود. ريخته
ميزدند: فرياد  كه شديم مواجه بند مسئوالن  و
زندان از خجالت بكشيد، صدايتان شويد، متفرق
باشيد. ساكت ميشنوند! مردها بند ميرود، بيرون

كنيد؟ بازي گفته كي
ادامه به بازي و نميگذاشتند بچهها محل ولي
و گرفتند را توپ و آمدند پاسدارها تا مي دادند

بند فرستادند. به داخل با اجبار را همه
انفرادي در يكسال كه هم فدايي اشرف
فشارها، و محدوديتها آن تمام از بود گوهردشت
و روحيه و بود آمده  بيرون سرفراز  و شاداب
اولين باري بود. حفظ كرده را انقالبيش طراوت
كردند باز را هواخوري  آنها آمدن  از بعد كه
دور گردنش را روسريش در، بازشدِن بهمحض 
بهسمت هواخوري تر و فرز كه در حالي و بست
چه ببينم بخورم را هوا ميروم گفت: ميدويد،

كرده… پيدا مزهيي
درحاليكه قدم زدن، كمي از بعد اشرف

فروزان بند برگشت. از به داخل پريده بود رنگش
برايش افتاد؟ اتفاقي پرسيدم چه

به كه ضربه هايي  بهخاطر گفت: فروزان 
شديدي ناگهاني دردهاي دچار زدهاند كمرش
و برود راه طوالني مدت نميتواند و ميشود 
دراز كمي بايد راه رفتن و ايستادن مدتي از بعد

بكشد.
٣٠خرداد از قبل روزهاي در فدايي اشرف
هميشه پروندهاش  ولي بود، شده دستگير 
محاكمه را او بدون هيچ دليلي و بود بالتكليف
واضح خيلي دليل يك البته نميكردند. هم
دژ كه از او بود مقاومش روحية داشتند كه همانا
بهخاطرش كه دليلي  بود.  ساخته  تسخيرناپذيري 
و زندانبانها بغض  و كينه معرض  در هميشه

بود. خائنها و بازجوها
چهره هاي از كه  فروزان و سهيال  و اشرف
بودند. و قزلحصار زندانهاي گوهردشت درخشان

سال٦٧  در مجاهد زندانيان قتل عام جريان در
شدند. بهجوخههاي مرگ سپرده

محمدي فرح شهيد قهرمان ياد به
باال ديده بودم  بند۲۴۶ در  فرح را در سال۶۰
بخش در فرح ميكرديم. صدا «فريبا» را او كه
بسيار و كرده بود تهران كار سازمان در محالت

سال۶۱  اواخر تا هم بازجوها بود. سرحال و پرشور
نام همين به را او و نميدانستند را فريبا اصلي اسم
بودند نرسيده او از هيچ اطالعاتي به ميشناختند.
كنند. مستعار آزادش اسم همان ميخواستند با و

بازجويي  زير  دوباره و شد شناسايي  سال۶۱  اما 
شد شكنجه به شدت و رفت

كه  بود زنداني صديقه بهنام مادري بند۱  در
چون  بود. شده دستگير سال۶۱  در و  بود باردار 
مناسب لباس بودند، كرده ممنوع را مالقاتهايش
قزلحصار از موقع آن  محمدي كه  فرح نداشت.
براي نمازش چادر از بود،  شده  آورده ما بند به
نداشت انتظار كه مادر صديقه كرد. تهيه لباس او
اما بود. خوشحال شده خيلي او باشد، بهفكر كسي
مادر بودند. داده گزارش خائنان را موضوع همين
من به گفت: و آمد سراغم هواخوري در صديقه
كار تو روي مي خواهد فرح كه دادهاند هشدار
گفتهاند و دوخته برايم لباس علت اين به و كند
صديقه بند نيفتم! منافقين دام كه در باشم مواظب
و باشد مواظب خودش بگو فرح ميكرد به اصرار

ميكرد. نفرين و لعن را خائنها آن
ولي هيچوقت دچار خونريزي معده بود فرح
اين و چهرهاش رنگ  از  فقط  برنميآورد.  دم
ساكت او ناگهان مثل شلوغي سرحال و آدم كه
كه دوباره مي فهميديم همه و مي خوابيد، ميشد
از پاهايش كف است. كرده معده خونريزي
بود آورده اضافي گوشت شكنجه جراحتهاي
دكتر به و نميكردند برايش  اقدامي هيچ ولي
اعدامي كه تو  ميگفتند: وقاحت با و نميبردند 
را و بيت المال اسالمي جمهوري پول چرا هستي،

كنيم. صرفت
چند  ظرف و محاكمه فرح را سال۶۲ دوباره
محاكمه از وقتي كردند. محكوم اعدام به دقيقه
خنديد با خونسردي كردم را سؤال نتيجه برگشت

باشد. بود كه قرار همان گفت: و
نميترسي؟ فرح پرسيدم:

هستم صفرصفر خودم خداي با من نه گفت:
كارها اين كه بترسند بايد آنها بترسم؟ چي براي
روزي بايد باالخره مردم ميكنند و بچه هاي با را

بدهند. جواب

و شوي بود آزاد قرار كه اين پرسيدم: از باز
ناراحت نيستي؟ اعدام به شد ناگهان تبديل

اعدام كه  اين از گفت: و خنديد دوباره 
هم آزاد اگر چون نيستم. ناراحت مي شوم
هم آن جا و بچهها سراغ ميرفتم دوباره ميشدم
بود دردآور برايم ولي است. شهادت سرانجامش
سختترين همان كرد.  شناسايي مرا  همرزمم كه
تكهتكه شكنجه زير بودم حاضر بود. زندگيم روز
خائن آن ديدم وقتي نبينم. را لحظه اين ولي شوم
بازجوها به را اصليم اسم و داد نشان مرا دست با
كوبيدند. سينهام روي بزرگي سنگ انگار گفت،
طرف از كه دليل به اين لو رفتم. كه اين بهعلت نه
ميليشيا اينهمه از خونم مگر خوردم. خودي

است؟ رنگينتر
درك را فرح احساس مي توانستم حدودي تا
گذرانده را  مشابهي لحظات خودم چون  كنم.
لحظاتي بگويم؟ چه او به  نميدانستم  ولي بودم.
بخندم. كردم تالش و كردم نگاه چشمهايش به
درك خودم از بهتر را آن تلخي او كه خنده يي

ميكرد.
زياد فرح روي  را فشار  محاكمه  آن  از بعد
تهديد مورد ميزد حرف او با هركس و كردند
صدايش پيدرپي زندانبانها ميگرفت. قرار
و راهانداختهيي تشكيالت تو كه ميكردند
نشان ميخواهي كني! كار بقيه روي ميخواهي
ميدهيم نشانت ولي باالست كه روحيه ات بدهي

و…
فشارها آن زير هم بچهها بقيه اوضاع آن در
از نمي دانستم نميكردند. برقرار رابطه ما با زياد
بهخاطر رژيم از باشم؟ ناراحت بايد كي دست
تن به خاطر بريده  و خائن چند از يا  فشارهايش
اين به زياد  ميكردم سعي فشارها؟ به دادنشان 
ما مبتالبه و دائمي مسألة  ولي  نكنم فكر مسائل
اين با هرروز و نبود خودمان دست بود، شده
با شبها برخي تازه بوديم. دستبهگريبان حرفها
نمي فهميديم اما ميشديم بيدار سختي ضربههاي
از يكشب كه است . كرده كار را كسي اين چه
خوني كه صورتش ديدم را فرح پريدم،  خواب
بيدار ضربه يي با  ناگهان گفت،  خودش است.
روي سر سنگين وسايل يك ساك ديدم شدم و

است. صورتم و
بودند كرده ابالغ زندان ۱۷سال حكم من به
هم تو هست اوضاعي كه با االن فرح ميگفت: و

داري! رابطه من با چون ميروي. تيغ زير
فرح با رابطهام به و نبود مهم برايم ديگر اما

ميدادم. ادامه

پيوست ابديت باغ به آشنايي» باغ «گل شاعر

نامدارم شاعر (م.آزاد)، تهراني مشرف حمود
طوالني نسبتًا دوره يك تحمل پس ميهنمان
۲۹دي پنجشنبه روز سرطان  بيماري
پيوست. م. آزاد ابديت باغ» «گل به خاموش شد و
نسل سالهاي معترض و نو انديش جمله شاعران از

ديگر هم عصر  بزرگان كنار كه در بود ۴۰ و ۵۰ 
تشنة آزادي جامعه با زيبايش با سرودههاي خود
اين پيوند همواره و كرد برقرار پيوندي مستحكم
شب» «ديار شعرش مجموعه اولين نمود. حفظ را
شد. منتشر شاملو از مقدمهيي با كه داشت نام
شاعران از پركارترين اگرچه يكي تهراني مشرف
بود، اما سر ديگر مدعيان بسياري از و دوره خود
نظر از بود. بيادعا  و وارسته صبور،  شخصيتي
ميرفت، شمار به نيما پيروان از او آغاز در سبك،
سبك و شعري  مستقل  به سرعت شخصيت  اما
سبك صاحب به عنوان شاعر و بازيافت  را خود
عناصر اصليترين نيز، مضامين نظر از باقيماند.

داد. مي تشكيل اميد و زيبايي انسان، را او شعر

شب در را عروسكها
كردهاند تاراج

نيست چهرهيي شهر در
از ماندگار شعري اثر  چندين بر  عالوه آزاد، م.
من «با تهي»، «آينههاي شب»، «ديار جمله
و مرواريد» «گزينه آهو»، «بهارزايی كن»، طلوع

۵۰ جلد اثر  از بيش آشنايي»، باغ «گل مجموعه
خود از نيز ترجمه و كودكان ادبيات زمينه در
ارزشمند شاعر اين جايگاه ادبي كه گذاشته بهجا
را او زيباي شعر چند همچنين ميدهد. نشان را
خاطره اجراي كردهاند كه مشهور اجرا خوانندگان
فقيد خواننده  توسط  آشنايي» باغ  «گل انگيز 
ماندگارترين از يكي آنهاست. از يكي گيتي، خانم
همچنان ادامه عمرش ايام آخرين تا كه كارهاي او
شاهنامة به زبان كودكانة بازنويسي ساده و ميداد،
چاپ به قالب قصههاي مستقل كه در بود فردوسي
نيز ادبيات كودكان به او وافر عالقه است. رسانده

ميگرفت. مايه او انساني شخصيت از
شاعران از بسياري همچون نيز ارجمند شاعر اين
و ميهنپرست، انساندوست نويسندگان شريف، و
اذيت مورد همواره آخوندي ديكتاتوري دوران در
داد. تن ناگزير «سكوت» به و داشت قرار آزار و
همان از  بود.  فرياد سينه ها البته كه  سكوتي 
سكوت من «به در سالها پيش خود كه فريادي

نصيري حميد

بيمارستان در آزاد، م. به خاكسپاري   هنگام

بود:  گفته بياموز»

پرندة سرخ اي بسپار- آتش مرا به
مينگري دور صداهاي كوير در كه

ميخشكند تو گلهاي ياس نگاه در و
را بشكن ماه گلدان سفال خالي

روشن بانگ اي بسوزان- مرا
خورشيد اي

شعريش همدوره هاي از برخي  خالف بر وي ....
فرهنگ كش و  ضدبشري دستگاه به  را خود
برتري چشمگير وجود  با  و نكرد  آلوده  آخوندها 
«چهرههاي زمرة در را خود شخصيتش، و شعر
همين نيالود. آخوندي ضدبشري نظام ماندگار»!
شاعر اين عليه حيواني آخوندها كينه همواره امر
در نيست جهت بي برميانگيخت. را ارجمند
از همدورههاي يكي كه پيش چند هفته حاليكه
نظام ماندگار» «چهرههاي سلك در كه او شعري
جنايتكاري مانند پاسداران دست از و درآمده بود
رسانههاي مرد، وقتي مي گرفت، جايزه ضرغامي
گرفتند عزا يك صدا حكومت آخوندي جناح هردو
براي مزاحمت ايجاد از اما نوشتند، او وصف در و
نكردند. ابايي نيز  شريف شاعر اين  بيجان پيكر
شكل، رذيالنهترين آخوندي با رژيم فرهنگكش
پيكر دفن از مانع ساعتها بهمن دوم يكشنبه روز
و در كرج شد طاهر امامزاده در اين شاعر ارجمند
پتويي در شكل سادهترين در جسدش حاليكه
ندادن اجازه خاطر به ساعتها بود، پيچيده شده
دوستانش و داغدار خانواده دست روي تدفين
نيالوده شاعر مردمي بين فرق اين است بود. مانده
با همواره كه كساني با مرتجع آخوندهاي به

آنها. بر نه و بودند حكومتها
هنرمنداني و شاعران  منزلت و شأن  ترديد بي
در آزاد) (م. تهراني مشرف محمود همچون
به خاطر و گرامي داشته ميهن بسا آزادي فرداي
از با دو ديكتاتوري، همواره و مرزبندي ايستادگي

خواهد شد. ياد نيكي آنها به

باغ آشنايی گل
                     م.آزاد

بگذر باغ باد و به باش من پرندهيی  گل
بنشين دشت آب و به باش من شكوفهيی  مه

شكفتی كجا من گل آشنايی باغ  گل
می شناسد سرو نه  كه
دارد؟ سراغ چمن  نه

بامی به تو آورد كه پيغام كبوتری  نه
آتشين گل مستی باد نه بهدست

 جامی
بنفشهيی  نه

جويی  نه
گويی و گفت نسيم  نه

پيغام كبوتران  نه
روشن باغهای  نه

خفتی دشت كدام گلهای ميان من  گل
خواندی راه كدام  به

رفتی؟ راه كدام  به
 گل من

گفتی؟ ديو را بهكدام ما  تو راز
شكسته مهر ريشة بريده كه

                     [ شيشة دل
بسته اميد گلی به تنها گياه اين  منم

شكسته شاخهها  همه
شكفتيم يادها به نشستيم و اميدها  به

منزل سياه آن  در
مانديم وعده هزار  به
خفتيم فريب يك به

كه است اين هم ديگر از زبانم در برود. راه چيزي كه است اين ترسم
را خودم فقط خواستند كنم. از من خودم را معرفي و بپذيرم را مصاحبه
را بكنم كار همين ميخواهم من بگويم. را دستگيريم علت و معرفي كنم
كه و چه خوب كردم را ممكن كار بهترين ندارم. چيزي كه واهمه از
سربلندي با باشد كه دنيا هم هرجاي بگويم، تلويزيون هم در بتوانم اگر

ميگويم.
كشيدهشدن صداي ولي كرده بودند را عوض سلولمان كه بود چندروزي
صبح مي شنيدم. را  نامفهومش كلمات و بند راهرو در  ابراهيم بدن
سلول برميگرداندند. به كشانكشان را بدنش ظهر بعد از و ميبردندش

را  فريادهاي آشناي ابراهيم صداي بودم رفته به شعبه صبح كه يكروز  
زير چشمبند از آنقدر كنم. او صحبت با حتمًا تصميم گرفتم شناختم.

شعبة٧ شناختم. با درخواست  كنج راهروي در درست را تا او كردم دقت
بنشينم. كنارش كنم عوض را جايم توانستم برگشتن، و توالترفتن

به چيده بودند سازمان عليه كه را مجلسي حسابي كردم. كارم را گفت:
جلسة خراب كردم. ميخواستند با تشكيل يك و آنرا بر سرشان زدم هم
هم مرتب كنند. تهيه خيانتنامه اساسي خائنين يك و بريدهها از ٣٠نفره
از اول داشتم. را خودم  تصميم ولي من وعيد ميدادند. و وعده من به
در و گرفتم. قلب قوت شهيدان با ياد ولي ترسيدم كمي بريدهها ديدن
را ميكروفون را مشخص ميكردم، فلج بودن دستم كه حالتي با فرصتي
عمليات داوطلب پور فرجي من ابراهيم كردم: معرفي را خودم و گرفتم.
من نشد ولي موفق عمليات مالحسني هستم. اين مجازات براي انتحاري
تصميم گرفتم خودم نكرد. كار اين به مجبور مرا هيچ كس پشيمان نيستم.
انجامش به نتوانستم اينكه از و برسانم بهمجازات را آخوند اين كه

پشيمانم. بسيار برسانم
شالق سهمية و هستم بازجويي هر روز زير هم باز ميبيني كه همين طور
و شده عادي  هم خودشان براي جاييكه تا است. نشده قطع خوردنم 
مي كنم فكر ميبرند. به سلول زودتر و مرا ميشوند خسته روزها بعضي
بچهها سالم به روزها اعدامم كنند. همين باقي نمانده و زيادي ديگر زمان

برسان. مرا
گوهر انفراديهاي در اينكه تا ببينم را ابراهيم نتوانستم ديگر آن از بعد
گوشم در دلنشينش و گرم لهجة هميشه . شنيدم را شهادتش خبر دشت
خم ولي كنند قطعه قطعه را  ما بتوانند شايد فوالديم  ما دارد: طنين

نميشويم.

انتخابات در سازمان كانديداي  كار،  نيك مصطفي  شهيد مجاهد -(١)
تنكابن. از ٥٨ ملي سال مجلس شوراي
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گزارش

كارزارمقاومتدر هفتـهييكهگذشت

گردهـمايي٢٠٠٠تنازشخصيتهاوشـهروندانعـراقیدراشرفگردهـمايي٢٠٠٠تنازشخصيتهاوشـهروندانعـراقیدراشرف
شخصيتهاي از ٢٠٠٠تن از بيش 
و عشاير شيوخ حقوقي،  سياسي،
عراق، مختلف استانهاي شهروندان
به مناسبت مراسمي  در  شركت با
عيد اين اشرف، شهر در قربان عيد
و تمامي خلق به مجاهدين فرخنده را

گفتند. تبريك مسلمانان
داوری عباس

مسئول داوري عباس آقاي
كميسيون كار شوراي ملي مقاومت
عيد تبريك و خوشامدگويي ضمن
عراقي بهميهمانان قربان سعيد
دو واقعي عيد اميدواريم گفت:
سرنگوني با عراق و ايران برادر خلق
تروريستپرور و  بنيادگرا  رژيم
محقق زودتر هرچه ايران بر حاكم
را وقاحت آخوندها افزود: شود.وی
پورمحمدي كه رساندهاند بهجايي
بر حاکم رژيم کشور وزير جالد،
از حاضر حال «در می گويد: ايران
بغداد در عراق انتخابات صندوقهاي
خمينی شعارهاي عراقي، استانهاي و
همين در ميشود».  درست خارج
عراق مردم وقتي ميبينيم نقطه
در ايران بر حاکم رژيم دخالتهاي
را عراق انتخابات سرنوشتسازترين
بغداد در ميليوني تظاهرات در ديدند
«رژيم عراق يكصدا فرياد سراسر و

سردادند. را اخراج» اخراج، ايران،
جبوری عبداهللا دکتر

سابق استاندار جبوري، عبداهللا دكتر
و قربان عيد تبريك  از  پس ديالي،
براي آرزوي پيروزي هرچه سريعتر 
رژيم دخالتهاي به اشاره با مجاهدين
گفت: رژيم عراق انتخابات ايران در
انتخابات اين در عواملش و ايران
كانديداهاي عليه خواستند هرچه
در جبهة اكنون كه  مردمي و  ملي
تبليغ و توطئه شدهاند، متحد مرام
با تقلب هم انتخابات روز در كردند و

كنند، سد آنان را خواستند راه بزرگ
برنمي داريم مبارزهمان از دست ما اما
قسمت در وي نمي شويم. تسليم و
همپيماني از سخنانش از ديگري
با سازمان مجاهدين خلق مردم عراق
استقالل و  اصولي سياست و  ايران
مجاهدين كمكهاي و رأي و فكر
ما و گفت كرد تشكر مردم عراق به
خلق مجاهدين سازمان با همدوش
هيچ از خود امكانات تمام با ايران
ادامه مبارزه به و  نميهراسيم چيز

ميدهيم.
صلح حزب دبيرکل

عراق صلح دبير كل حزب صالح شيخ
مجاهدين به قربان عيد تبريك ضمن
از ايران رژيم گفت: ايران مردم و
را عراق عالوي دكتر دولت زمان
از و نيازمند قيم ميدانست و صغير
ما عراقيان اما باج مي خواست. عراق
اجازة ايران رژيم به كه ميكنيم اعالم
وي نميدهيم. امورمان را در دخالت
مي دانند بهخوبي عراق مردم افزود:
بزرگترين مجاهدين سالح خلع كه
و بزرگترين ايران مالهاي به امتياز
است. عراقي ميهنپرستان به ضربه
مجاهدين خلق سازمان مردم عراق،
به در كمك تنها هم پيمان واقعي را
ميدانند عراق در دموكراسي برقراري
وظيفه يك را مجاهدين از حمايت و
و ميكنند محسوب خود براي ملي
ليست از نام سازمان حذف خواستار

هستند. تروريستي
سماوی يوجد حاکم شيخ

سران از سماوي  يوجد حاكم  شيخ
شواهد همة گفت: ديوانيه عشاير
كه ميدهد نشان انتخابات در
تروريسم و مخفي اشغال از عراق
ايران رژيم جانب  از افسارگسيخته 
اين قطع خواهان ما  و ميبرد رنج
حمايت با جز اين، و هستيم دخالتها

هيأت
زنانديالي

درگردهمايیاشرف

مطبوعاتی كنفرانس
ايران مقاومت

لندن در

هيأت جبهه
مقداديه حوار

درگردهمايیاشرف

افشايدستگاههایممنوعةرژيمآخوندیبرایغنیسازیاورانيوم
کارگر حزب لردهای رئيس کوربت لرد و انگلستان شورا در شرکت نمايندة با درلندن ايران مقاومت مطبوعاتي كنفرانس

ساير  و بغداد  از مختلف  اقشار از  هيأتهايي گردهمايي  اين  در  
خلق مجاهدين سازمان همبستگي با تبريك و پيامهاي استانها،
مثني استان  شهروندان  از هيأتي جمله: از نمودند قرائت  ايران 
كربال، استان از  هيأتي ديالي، استان  زنان هيأت ديالي،  استان
عراق، ملي گفتگوي جبهة سوي هيأتي از ديوانيه، استان از هيأتي

رئيس و  ارامنه تجمع  جنبش عراق، سياسي زندانيان  انجمن 
عراق، بشر حقوق عراق، سازمان مبارزة ملي مسيحيان جمعيت
صلح، مجلس نداي مؤسسة و صنعت، بازرگاني اتاق شوراي ادارة
عراقي، خانوادههاي از حمايت ملي تجمع عراق، عشاير ملي

مؤسسة خيرية ديالي. و پروژههاي انساني سازمان معمار براي

در آزاديخواه اصناف انجمن گردهمايي در
رابطه در كه استان ديالي عراق منصورية شهر
داخلي امور در رژيم دخالتهاي محكومكردن با
شد، برگزار انتخابات جريان در بهويژه عراق
در شده انجام تقلبهاي افشاي ضمن سخنرانان
اين بررسي خواستار انتخابات، مختلف مراحل

شدند. بينالمللي ناظران توسط تقلبات
انجمن رئيس حمد العزاوي، عبداهللا آقاي حسن

٢٦ديماه: اينترنشنال يونايتدپرس
دولتهاي ايران، اپوزيسيون اعضای از يکی
ارجاع به را  لندن  كنفرانس در  شركتكننده 
رژيم ايران به شوراي و شرط و بي قيد فوري
ارجاع عدم وی گفتة به  فرامیخواند.  امنيت
گذشته يکسال ظرف امينت شوراي به ايران
اتمياش برنامه پيشبرد در رژيم تشويق به منجر

است. شده
شوراي خارجة كميسيون عضو عابديني، حسين
اينترنشنال يونايتدپرس به ايران، مقاومت ملي
دور انجام براي تالش ما عقيده  به : گفت 

سماوی يوجد حاکم شيخ صالح، شمری، شيخ طالب سالمی، انتصار داوری، عباس ياسری، اسعد العواری، ناهض مصطفی، مقداد جبوری، عبداهللا از راست:

سازمان از قاطع و بيدريغ و رسمي
جايگزين كه ايران  خلق  مجاهدين
ايران بر حاكم  رژيم  دموكراتيك 

نميشود. ميسر ميباشد،
خانم انتصار سالمی

انجمن رئيس سالمي  انتصار خانم
پس عراق» زنان آيندة «به سوي
اين ما گفت: قربان  عيد  تبريك از
ميدانيم نتيجه بدون را انتخابات
بود. تقلب و توطئه  از  مملو زيرا
تفرقه، ايجاد با دارد قصد ايران رژيم
در عراق را خود پليد و مطامع كثيف
عراقی بهعنوان يك كند. ولي عملي
فرياد تريبون اين از وطنپرست
كرد و از عرب اعم كه عراق ميزنيم
مسلمان، و  مسيحي نيز و  ترك و
يك ملت هستند. و سني همه شيعه

مردمی حزب دبيرکل
حزب كل  دبير شمري طالب آقاي 
گفت: عراق،  عربي قومي مردمي 
ايران رژيم نميدهيم اجازه ما
ما به را بنيادگرايانهاش سياستهاي
عراقيان را براي ما عراق كند. تحميل
همسايگان حاكميت از بهدور و
ايران آخوندهاي حكومت بهويژه
از ديگري قسمت در وي ميخواهيم.
به قربان عيد تبريك ضمن سخنانش
حضور ايران، خلق مجاهدين سازمان
چتر را اشرف  شهر و مجاهدين 

ناميد. همة عراقيان براي حمايت
حقوقدان ياسری، اسعد

و حقوقدان ياسري اسعد آقاي
نجف در  رافدين مؤسسة رئيس 
اظهار و گفت تبريك  را  قربان عيد
دوشادوش عراق  فرزندان ما  داشت:
براي مرام با جبهة همپيمان و هم
عراق سربلندي و دموكراسي برقراري
از ديگري قسمت در وي ايستادهايم.
تمام اساس  بر گفت: خود سخنان 
سازمان سياسي قانوني و معيارهاي

تمامي از بايستي خلق مجاهدين
باشد، برخوردار خود قانوني حقوق
تمام برگرداندن خواستار ما بنابراين
ازجمله و  آنها از امكانات سلبشده

هستيم. قرارگاههايشان و سالحها
دکتر حسن عباس

شخصيتهاي از عباس حسن دكتر
مردم گفت:  حله، استان سياسي 
ميليوني اعتراضي تظاهرات در عراق
اخراج ايران، «رژيم  شعار در
دخالتهاي پاسخ مناسبي به اخراج»،
دادند. آخوندي رژيم افسارگسيختة

مقداد مصطفی
هيات رئيس مصطفي  مقداد  آقاي
پس روستا» «صداي نشرية تحريرية
آخوندهاي گفت: قربان عيد تبريك از
رأي برگههاي  نه تنها ايران دجال 
كردند، وارد كاميون كاميون را تقلبي
كردند صادر دجالگرانه فتواهاي بلكه
عراقيان مثلهكردن و بهكشتار حاال و
بر عراق ايران سلطة و مخالِف ملي
كه ميكنيم ولي ما اعالم پرداختهاند.

مي ايستيم. آخر تا آنان مقابل در
اسالمی وحدت حزب نمايندة

نمايندة العوادي ناهض آقاي
دبيركل قاسمي موسوي آيتاهللا
طي عراق  اسالمي  وحدت حزب
قربان عيد  تبريك  ضمن  سخناني 
و رنجها  به اشاره  با مجاهدين،  به 
مسير در مجاهدين كه شهدايي
به ما گفت: دادهاند، خود جهاد
ميدهيم گواهي مجاهدين مظلوميت
كه اموالي بازگرداندن خواهان و
آنان ميباشيم، شده  سلب آنان از
كه هستند مكارماالخالق مصاديق

است. آمده قرآن در
برنامة چند مراسم، اين پايان در
قربان سعيد عيد بهمناسبت هنري
استقبال مورد كه  گرديد اجرا

قرارگرفت. حاضران

گردهماييانجمناصنافآزاديخواه
استانديالي

برشمردن ضمن آزاديخواه عراقيان اصناف
نيز ما گفت: انتخابات امر در رژيم دخالتهاي
جنبش در سياسي جريانهاي ساير همچون
كميساريا كه نتيجهيي  ابطال خواهان  مرام،
انتخابات و تجديد كرده اعالم انتخابات اين از
ملل سازمان مستقيم و كامل نظارت تحت

عرب، هستيم. و جامعه متحد
مذهبي خطيبان از حمودي شفيق حقي شيخ

توطئهيي هر پشت در گفت: منصوريه منطقة
و میشود ديده  ايران رژيم دست عراق  عليه
دليل بههمين ميشود. هدايت آنها توسط
عراق سياسي  جريانات و مردم همة اکنون 
انتخابات كه دارند تأکيد يكپارچه و متحد
و انتخابات پاك پرتو يك شود. در دوباره برگزار
حكومت يك رويكارآمدن امكان كه است سالم

دارد. وجود سالم

از رژيم به همين دليل نشدند. به رژيم آن فروش به
قاچاق به پوششي اقدام و شركتهاي غيرمستقيم راه
اين ميكند تالش رژيم كردهاست. اين دستگاهها
كند. و توليد بازسازي  كشور را در داخل دستگاهها
دستگاهها اين ساختن درخواست رژيم، دفاع وزارت
تحقيقاتي مركز يك انرژي» و مواد «پژوهشگاه به را

داده است. علوم وزارت به وابسته صنعتي و علمي
بازسازي هاتپرس دستگاه فوق پژوهشگاه در
يك پژوهشگاه، اين در است. شده ساخته و
سال سي حدود كه آمريكايي هاتپرس دستگاه
مورد و شده بازسازي  بوده شده خريداري  قبل

١٣٨٣ معاون  در زمستان است. گرفته استفاده قرار
بازسازيشده دستگاه  از رژيم رياستجمهوري 
حاضر در حال پژوهشگاه اين آورد. به عمل بازديد
دستگاه، همين  روي از كپيبرداري با است  قرار

بنمايد. نيز ديگر دستگاه پنج ساختن به اقدام
و نيم هات پرس يك دستگاه براي ساخت پنج
است. دستگاه شده بودجه درخواست ميليارد تومان

تومان ٦٠٠ميليون  قيمت به قبلي شده بازسازي
مشابه گرافيتي كورة نمونه يك است. شده تمام
از كه هاتپرس شده در دستگاه گرفته بهكار كورة
تمام ٣٠٠هزار دالر به قيمت آلمان خريداري شده،
نياز مورد اجزاي از ٤٠درصد كوره اين است. شده

می شود. شامل را دستگاه اين تکميل براي
تشريح مشخصات فني به خانم نوروزي سپس
دستگاههاي گفت. پرس پرداخت و دستگاه دو اين
هسته يی بمب نيمكرة ساختن براي فوقالذكر پرس
مورد ذوب نقطة زيرا هستند. استفاده قابل بهخوبي

دستگاههاي  كه ميباشد. ١٣٠٠ درجه اورانيوم نياز
ميكنند. تأمين را آن فوق

به سالح سپس گفت: دستيابي خانم نوروزي
حفظ براي  ماليان  استراتژي از بخشي اتمي
ديگر بخش و است مذهبي وسطايي قرون استبداد
جهان اسالم و بنيادگرايي به صدور تروريسم و آن
منطقه در صلح با و دشمني عراق بر تسلط بهويژه

ميباشد.

رژيم تهديدات افزود: انگلستان در شورا نمايندة
روند سكة روي آن آرامش، و صلح براي آخوندي
ميباشد ايران در حقوقبشر وحشيانة نقض فزايندة
چالش اين به دادن پايان براي قطعي راه تنها و
رئيسجمهور همچنانكه خانم مريم رجوي بزرگ،
دموكراتيك تغيير كرد مقاومت، اعالم اين برگزيدة
با مماشات طريق از نه تغيير اين است. ايران در
جنگ خارجي. طريق از نه و ميآيد آخوندها بهدست
سازمانيافته مقاومت و مردم دست در تغيير كليد
و براي آزادي است قرن ربع از بيش است كه آنها
تروريسم برچسب ميكنند. مبارزه مردم حاكميت
فشار و اعمال سازمان مجاهدين خلق ايران عليه
در مانع و آن بزرگترين راهبند عليه محدوديت و
را خسارت بيشترين و بوده ايران در تغيير مقابل

است. ايران دربرداشته مردم برای
خواست با را خود اظهارات نوروزي خانم
بهپايان از جامعة بينالمللي مقاومت رئيسجمهور
اتمي پروندة  بالدرنگ ارجاع امروز گفت: و برد

فراگير تحريمهاي اعمال و امنيت شوراي به ماليان
از تروريستي برچسب حذف همچنين و آنان عليه
و مبرم ضرورت يك ايران خلق مجاهدين سازمان
براي بيشتري فرصت آن در تأخير و است فوري
خواهد داد. قرار ماليان اختيار در اتمي بمب توليد

: من بارها از گفت كنفرانس لرد كوربت در اين
دو هر پارلمانترهاي و نمايندگان از بسياري جانب
اروپايي كشورهاي انگلستان و ساير دولت به مجلس
ايران براي مقاومت ارزندة اقدامات كه تأكيد كردهام
بينالمللي جامعة تقدير مورد  بايد افشاگريها اين

 ٢٠٠٢ اوت سال ايران در مقاومت قرار بگيرد. اگر
ايران رژيم كه مهم نطنز و اراك را بسيار سايتهاي
ميبرد، پيش آنها در اتمي اش را مخفي برنامههاي
جرياننقضتعهدات جامعةجهانيدر نميكرد، افشا
رژيم اين راه نميگرفت و قرار رژيم ايران بينالمللي

ميماند. هموار اتمي سالح به دستيابي براي
شدن خطر مجهز عالوه بر افزود: لرد كوربت
دخالتهاي آن ابعاد به بايد اتمي بمب به اين رژيم
من بهزودي اشاره كنم، عراق اشاعة تروريسم در و
مداخالت جزئيات  از ديگري زياد بسيار اطالعات 
مداخالتي كرد. عراق فاش خواهم در آخوندي رژيم
انداخته بهخطر را در عراق را صلح و دموكراسي كه

است.
ايران مقاومت كه جديدي  اطالعات  با امروز 
انگلستان اينكه دولت فوريت ضرورت و كرد افشا
رژيم اين تخلفات  آمريكا و اروپايي كشورهاي  و
ارجاع ملل سازمان  امنيت شوراي به بهسرعت  را

ميشود. بيشتر دهند،
شرايطي در كرد: تأكيد همچنين كوربت لرد
منطقه در آرامش و صلح براي ايران رژيم تهديد كه
مقاومت، از اين حمايت است. به افزايش رو جهان و
مجاهدين سازمان نام از تروريستی برچسب حذف
اروپايي و كشورهاي پيدا ميكند مضاعف ضرورت
توسط ارائهشده سوم راهحل از ميبايست آمريكا و
اين برگزيدة  رئيسجمهور رجوي، مريم خانم 
اين با مقابله  صحيح استراتژي بهعنوان مقاومت، 

رژيم، حمايت كنند.

مقاومت ملي نوروزي، نمايندة شوراي دولت خانم
يك  در ٢٠ ژانويه، جمعه، روز صبح انگلستان، در
مجلس در روم» در سالن «اتلي مطبوعاتي كنفرانس
تالشهاي از جديدي بخشهاي انگلستان، عوام
را اتمي سالح به دستيابي براي آخوندي رژيم
رئيس در اين كنفرانس لرد كوربت، ساخت. فاش
رئيس گروه و آزاد ايران بريتانيايي كميته پارلماني
كشور اين اعيان مجلس در كارگر حزب لردهاي
از ميبايست بينالمللي جامعة داشت: عنوان چنين
اگر كند. تقدير افشاگريها اين به خاطر ايران مقاومت
بينالمللي نقض تعهدات از نبود دنيا افشاگريها اين

نميشد. مطلع ايران رژيم
من گفت: كنفرانس اين در نوروزي خانم
كه رژيم را ممنوعه يی دستگاههاي امروز مي خواهم
براي شده غني اورانيوم به دادن شكل براي آخوندي
شما بهاطالع كردهاست، تهيه اتمي بمب در استفاده
مجاهدين سازمان طريق از اطالعات اين برسانم. 
است. رسيده ما به دست كشور داخل از ايران خلق
و هستهيی سالح  توليد براي آخوندي رژيم
براي استفاده غني شده اورانيوم دادن بهمنظور شكل
پرس آيزواستاتيك دستگاههاي اتمي، به بمب در
دستگاه دو اين است. يافته دست هاتپرس و گرم
بهكار همزمان گرما بههمراه را فشار است ممنوعه كه
سالح مختلف بخشهاي ساختن براي و ميگيرد
اتمی ميتواند بهكار بمب جمله نيمكرة هستهيي از
كه باعث ميشود توأم با حرارت فشار شود.  گرفته

شوند. ذوب پايينتري حرارت درجه در فلزات
استفاده  پوش در يكبار آخوندي رژيم  
مالك دانشگاه تهران،  دانشگاه براي  تحقيقاتي
امام دانشگاه و دفاع) وزارت به اشتر(وابسته
خريد براي پاسداران)  سپاه به حسين(وابسته 
جمله از غربي مختلف كشورهاي از دستگاهها اين
كننده، حاضر كه كشورهاي توليد كرد بلژيك اقدام

ايران از ماشين آالت رژيم
برنامه پيشبرد براي ممنوعه

ميكند استفاده خود اتمي
٣٠ديماه: آسوسييشن پرس خبرگزاري

در مطبوعاتي كنفرانس  يك  طي امروز
از ماشينآالت ايران شد مينستر گفته وست
خود اتمي برنامة پيشبرد براي ممنوعه

استفاده ميكند.
شوراي نمايندة نوروزي، دولت خانم
در كه  داشت اظهار ايران مقاومت ملي 
رژيم تهران  غرب ٢٥مايلي  در سايت يك
براي ريختهگري خاص ماشينآالت از
برنامه از بخشي بهعنوان اورانيوم شكلدادن
ميكند. استفاده اتمي سالح توليد مخفي
قادر ممنوعه ماشينآالت اين گفت وي
و فشار از استفاده با  همزمان كه هستند
توليد براي را اورانيوم نيمكرههاي حرارت
اين دستگاهها هيچ شكل دهند، سالح اتمي
نوروزي افزود: خانم ندارند. استفادة ديگري
با خارج از را ماشينآالت اين توانسته رژيم
در همچنين و پوششي شركتهاي از استفاده
خارجي طرحهاي از استفاده با كشور داخل

كند. توليد
كميتة رئيس ويل، كاسل از كوربت لرد
را اطالعات اين آزاد، ايران براي پارلماني
سالح توليد براي ايران قصد از ديگري نشانة
خواهان نوروزي خانم  و وي  ناميد. اتمي
شوراي به رژيم اتمی پروندة فوري ارجاع
گسترده تحريمهاي اتخاذ جهت امنيت

گرديدند.

مقاومتايرانخواهان
امنيتاست شوراي به فوريتهران ارجاع
اتمي پروندة  با رابطه در گفتگوها از جديدي 
مشكلي و است بینتيجه تالشي ايران رژيم
شوراي از ما خاطر به همين نمي كند، حل را
تحريمهاي گسترده عليه امنيت خواهان اجراي
به پرونده  ارجاع تنها زيرا هستيم، رژيم اين 

نيست. امنيت كافي شوراي
سياست به دادن پايان  خواهان  عابديني
رژيم گفت گرديد. وي توسط غرب استمالت
و صلح برای بزرگی تهديد تهران بر حاكم
بلر، توني  میشود. محسوب آرامش بينالمللي
از را خود شديد نگراني بريتانيا، نخستوزير
است. نموده ابراز ايران اخير اتمي فعاليتهاي

خيل به نژاد توجهي احمدي ميرسد كه بهنظر
تمام و نداشته بينالمللي انتقادات روزافزون
کردن فعاليتهاي اتمي روی دنبال بر تالشش را

کردهاست. معطوف
اقدام ايران مقاومت ملي شوراي افزود: عابديني
خارجة وزارت مقابل در تظاهراتي برگزاري به
جهت فراخوان لندن اجالس با همزمان بريتانيا
ايران دستيابي از  جلوگيري به  امنيت شوراي
عليه جامع تحريمهاي اجراي و اتمي سالح به
ايران و در دموكراتيك تغيير به فراخوان و آن 
ليست از خلق مجاهدين نام حذف همچنين

است. نموده تروريستي سازمانهاي

رژيم ايران دست عراق عليه توطئه يي پشت هر در
میشود ديده

هيأت
استان مثني

درگردهمايیاشرف

شدند. كشور اين در مجاهدين سياسي بهرسميت شناختن حضور و عراق در آخوندي رژيم از يد خواستار خلع گردهمايی اين در شركتكنندگان

در انگلستان مقاومت ملی شورای نوروزی، نمايندة در مجلس اعيان؛ خانم دولت کارگر لردهای حزب گروه رئيس کوربت، راست: لرد از


	783p01-site.pdf
	783p02-site.pdf
	782p03-Site.pdf
	783p04-Site.pdf
	783p05.pdf
	783p06-site.pdf
	783p07site.pdf
	783p08site.pdf
	783p09site.pdf
	783p10sit.pdf
	783p11 site.pdf
	782p12.site.pdf
	783p13site.pdf
	783p14site.pdf
	783p15site.pdf
	783p16-site.pdf

