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شمارة ٧٨٦ ـ فوق العاده

در اين قطعنامه پس از يادآوري  بسياری از قصورها 
در  تعهدات خود  قبال  در  ايران  رژيم  نقضهای  و 
سابقه  به  توجه  با  و  ان .پي .تی  پادمانی  توافقنامه 
هسته يي،  فعاليتهای  پنهانکاری  در  ايران  رژيم 
نبودن اعتماد به اهداف صلح آميز برنامه هسته يي 
رژيم ايران و هم چنين با يادآوري اين مورد كه در 
 ١٨نوامبر ٢٠٠٥ مدير کل گزارش داد رژيم ايران 
سندی مربوط به ملزومات آيين نامه  يي برای کوچک 
کردن UF٦ به فلز و ريخته گری و شکل  دادن فلز 
اورانيوم تهي شده، طبيعی و غني شده به شکلهای 
از  را  زير  التزامات  دارد،  اختيار  در  را  نيم کره  يي 

رژيم ايران مي خواهد. در قطعنامه آمده است:
شوراي حكام ضروري  مي داند كه ايران:

ـ تعليق كامل و قطعي تمامی فعاليتهای مرتبط 
جمله  از  آن،  بازپردازش  و  اورانيوم  غني سازی  با 
تحقيقات و توسعه را بارديگر به مورد اجرا بگذارد و 

آژانس صحت اين كار را تحقيق و بررسي کند، 
در کار احداث رآکتور آب سنگين تجديدنظر کند، 
پروتکل الحاقی را به سرعت تصويب کرده و آن را 

به طور کامل به مورد اجرا بگذارد، 
ـ  تا زمان تصويب پروتکل الحاقی که ايران آن را در 
تاريخ ١٨ دسامبر٢٠٠٣ به امضا رساند، هم چنان 

برطبق شروط اين پروتکل عمل کند، 
 اقدامات اعتمادساز را طبق درخواست مدير کل از 
جمله در GOV/٦٧/٢٠٠٥ به مورد اجرا بگذارد، 
خواهد  مواردی  از  فراتر  اعتمادساز  اقدامات  اين 
بود که به طور رسمی در توافق پادمانی و پروتکل 
الحاقی درخواست شده و بنا به درخواست احتمالی 

آژانس برای تقويت تحقيقات جاری خود، شامل 
دسترسی به افراد و اسناد مرتبط با تهيه مواد ، 
تجهيزات با کاربرد دوگانه، کارگاههای مشخص 
متعلق به نيروهای نظامی و تحقيقات و توسعه 

خواهد بود، 
امنيت  به شورای  از مدير کل مي خواهد که  ـ  
ملل متحد گزارش کند که شورای حکام، انجام 
ايران درخواست کرده و همه  از  را  اقدامات  اين 
گزارشها و قطعنامه هاي آژانس بين المللي انرژي 
اتمي راكه در ارتباط با اين موضوع تصويب شده 

به شوراي امنيت گزارش كند،
ـ عميقًا ابراز تأسف مي کند که به رغم درخواستهای 
مکرر شورای حکام مبنی بر حفظ تعليق تمامی 
فعاليتهای مرتبط با غني سازی و بازفرآوری، اين 
تبديل  فعاليتهای  تاريخ  ٨اوت ٢٠٠٥  در  کشور 
و  سر گرفت  از  اصفهان  کارخانه  در  را  اورانيوم 
درجهت  گامهايی  نيز  ١٠ژانويه٢٠٠٦  تاريخ  در 
ازسرگيری فعاليتهای غني سازی برداشت، شورای 
حکام حفظ تعليق اين فعاليتها را برای پرداختن 
به مسائل مهم (در خصوص برنامه هسته  يي ايران) 

ضروری اعالم کرده بود، 
 در انتها، قطعنامه از مدير کل درخواست مي کند 
که در نشست عادی آتی شورای حکام، گزارشی 
قطعنامه های  و  قطعنامه  اين  اجرای  مورد  در 
پيشين ارائه کند و برای اين مالحظات، قطعنامه 
ماه  نشست  قطعنامه  هرگونه  همراه  به  فورًا  را 
مارس شورای حکام به شورای امنيت ملل متحد 

منعکس کند. 

ازقطعنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي 
درباره ايران

تظاهرات ايرانيان آزاده در مقابل محل اجالس ٥كشور 
عضو دائمي شوراي امنيت در لندن

عصر روز دوشنبه ١٠بهمن٨٤، همزمان با اجالس  ٥عضو دائمي شوراي امنيت و 
آلمان در لندن، ايرانيان آزاده و حاميان مقاومت تظاهراتي برگزار كردند و طي آن 

خواستار ارجاع فوري پرونده هسته يي آخوندها به شوراي امنيت شدند
به  ايران  رژيم  پرونده  ارجاع  براي  لندن  بيانيه  كرد  گزارش  الجزيره  تلويزيون 

شوراي امنيت، يك پيروزي براي تظاهركنندگان ايراني است.

كنفرانس مطبوعاتي در واشينگتن براي افشاي طرحهاي 
مخفي اتمي رژيم آخوندي

كردن  مخفي  براي  زيرزميني  تونلهاي  ساخت  طرح  كنفرانس  اين  در 
سالحهاي اتمي توسط رژيم آخوندي افشا شد

به دعوت كميته سياست ايران روز سه شنبه ١١بهمن٨٤  يك كنفرانس مطبوعاتي 
و راديو تلويزيوني در محل باشگاه ملي مطبوعات واشينگتن با حضور خبرنگاران  
رسانه هاي آمريكايي و بين المللي برگزار گرديد. در اين كنفرانس مطبوعاتي، 
آقاي لونتال، رئيس انستيتوي كنترل اتمي، پروفسور ريموند تنتر، عضو پيشين 

شوراي امنيت آمريكا و آقاي عليرضا جعفرزاده شركت داشتند

رژيم به شـوراي امنيت رفت

در صفحة٣

٣٥عضو شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي روز شنبه ١٥بهمن 
در جلسه اضطراري خود در وين، با اكثريت آرا تصميم گرفتند پرونده 
با  تصميم  اين  نمايند.  گزارش  امنيت  به شوراي  را  ايران  رژيم  اتمي 

٢٧رأي مثبت در مقابل تنها سه رأي منفي اتخاذ شد 
آراي روسيه و چين مثبت بود

 ٥كشور به اين قطعنامه رأي ممتنع دادند كه عبارتند از روسيه سفيد، 

و  كوبا  سوريه،  ٣دولت  آفريقاي جنوبي.  و  ليبي  اندونزي،  الجزاير، 
ونزوئال به ارجاع پرونده اتمي آخوندها به شوراي امنيت ملل متحد 

رأي منفي دادند

اين تحول،آغاز دوران جديدي از 
انزوا و طردشدگي جهاني رژيم
 و تغيير تعادل قواي بين المللي 

عليه دشمن تمام مردم ايران است

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران  از ارجاع پرونده اتمي رژيم آخوندي به 
شوراي امنيت ملل متحد استقبال كرد و به اعمال تحريمهاي فراگير عليه اين 

رژيم و حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي فراخواند

هموطنان عزيز،
ياران و حاميان مقاومت در سراسر جهان، 

امنيت ملل متحد،  ارجاع پروندة رژيم آخوندي به شوراي 
رسيده  به بن بست  رژيم  براي  بزرگي  سياسي  شكست  كه 
آخوندها و پيروزي مقاومت پررنج و شكنج مردم ايران است، 

بر همه شما مبارك!
اين تحول آغاز دوران جديدي از انزوا و طردشدگي جهاني 
رژيم و تغيير تعادل قواي بين المللي عليه دشمن تمام مردم 

ايران است. 
اين پيروزي، نتيجة كوشش طاقت فرساي مقاومت ايران و  
حاصل خون جگر مردم ايران است كه در ربع قرن گذشته، 
آخوندهاي  عليه  قيام  و  اعتراض  و  مخالفت  به  بار  هزاران 
جنايتكار برخاسته اند و هربار مانند آن چه در روزهاي اخير بر 
سر كاركنان ستمزدة شركت واحد تهران آمد، با دستگيري 
را در گلويشان  آنها  و شكنجه و شالق، صداي حق طلبانه 

شكستند. 
كه  است  ايران  مردم  بزرگ  فداي  ثمرات  از  پيروزي،  اين 
يكصد و بيست هزار تن از پاكترين فرزندانشان در مبارزه عليه 

فاشيسم مذهبي جان باخته اند. 
زنان و مردان شجاعي  به  ايران،  از جانب مردم و مقاومت 
اطالعات   سري ترين  بي نظير،  خالقيت  و  جانفشاني  با  كه 
سايتهاي اتمي رژيم آخوندي را به آگاهي جهانيان رساندند 
و بحران عظيم كنوني را دامنگير اين رژيم كردند و به همة 

قهرماناني كه در راه افشاي اطالعات طرحهاي توطئه گرانة 
دشمن مردم ايران به شهادت رسيدند يا دستگير شدند يا 
خانه و زندگي خود را از دست داده و به ناگزير جالي وطن 

كردند، از صميم قلب درود مي فرستم. 
هم چنين گرمترين درودها را نثار مجاهدان آزادي در شهر 
ديكتاتوري  برابر  در  دليرانه  پايداري  با  كه  اشرف مي كنيم 
آخوندي جهان را به ايستادگي در برابر هيوالي بنيادگرايي 

برانگيختند.
و درود به هواداران مقاومت در سراسر جهان، كه سالهاست 
است در گرما و سرما و زير سخت ترين فشارها براي افشا 
و طرد رژيم آخوندي مبارزه مي كنند و زمينه ساز پيروزي 

كنوني بودند.
ايران،                        مقاومت  حاميان  از  هم چنين 
در  پارلمانها  نمايندگان  و  سياسي  شخصيتهاي   
كشورهاي مختلف كه در اين سالها از تالش اين مقاومت 
براي برانگيختن جامعه جهاني به اتخاذ سياست قاطعانه در 
برابر رژيم آخوندي پشتيباني كردند، عميقًا تقدير مي كنم. 
به طور خاص از مردم شريف و نيروهاي دموكراتيك عراق به 
خاطر حمايت از مقاومت ايران و راه حل اين مقاومت در برابر 

بنيادگرايي قدرداني مي كنم. 
دو ميليون و هشتصد هزار تن از مردم عراق در بيانيه خود 
بر نقش اين مقاومت به عنوان مؤثر ترين وزنه تعادل در برابر 

آرزوهاي توسعه طلبانه رژيم ايران تأكيد كرده اند. 

به گزارش خبرگزاري رژيم (١٦بهمن)، احمدي نژاد «درنامه يي 
به رئيس سازمان انرژي اتمي، دستور تعليق اجراي داوطلبانه 
پروتكل الحاقي و ساير همكاريهايي كه فراتر از آن از سوي 
ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي صورت گرفته است و 
نيز اجرايي شدن جدي و هماهنگ فعاليتهاي تحقيق و توسعه 
و مقدمات بهره گيري از فناوري توليد سوخت هسته  يي براي 

مصارف صلح آميز را صادر كرد».
رئيس هيأت مذاكره كننده   در همين حال، جواد وعيدي 
هسته يي رژيم در اين زمينه گفت: هيچ فرقي بين «ارجاع»، 
«گزارش» و يا «اطالع» نيست… دولت مجددًا غني سازي 
مصوب  قانون  بنابر  كرد.   خواهد  شروع  را  اورانيوم  كامل 
مجلس، غني سازي اورانيوم را به طور كامل در سايت نطنز 
ديگر  كه  نمي كنم  فكر  من  افزود:  وي  نمود.  خواهيم  آغاز 

دليلي داشته باشد كه پيشنهاد روسيه را دنبال كنيم.
حاجي بابايي، عضو هيات رئيسه مجلس ارتجاع نيز ضمن 
در  ايران  گفت:  نطنز  در  هسته يي  فعاليت  آغاز  به  تهديد 
پرونده هسته يي خود به هيچ وجه عقب نشيني نخواهد کرد. 

سران رژيم واكنشهاي ضد ونقيضي را در زمينه ارجاع پرونده 
اتميشان به شوراي امنيت ملل متحد از خود نشان دادند از 
يك طرف ادعاي قطع كلية همكاريها با آژانس و تهديد به 
ازسرگيري غني سازي اورانيوم را مي كنند اما از طرف ديگر بر 
ادامه مذاكره و گفتگو و همكاري با آژانس تأكيد مي نمايند.

پاسدار احمدي نژاد يكشنبه ١٦بهمن گفت، تا مي توانيد از 
اين قطعنامه ها صادر و دل خود را خوش كنيد، نمي توانيد 
مي خواهند  آژانس  نام  به  ايران شويد.  ملت  پيشرفت  مانع 
ما  دفاعي  توان  از  و  كنند  بازديد  ما  نظامي  مراكز  تمام  از 
داد.  نخواهيم  را  كار  اين  اجازه  آنها  به  ما  اما  شوند  آگاه 
آخوندها  اتمي  انرژي  سازمان  رئيس  آقازاده 
گفت: ١٥بهمن  رژيم  تلويزيون  با  گفتگويي  در 

است  شرم آور  واقعًا  بين المللي  جامعه  براي  امروز 
كنند  منع  هسته يي  تحقيقات  از  را  كشوري  يك  كه  
دستور  من  به  رئيس جمهور  كه  مبناست  اين  بر  لذا 
آوريم. در  تعليق  حالت  به  را  داوطلبانه  اقدامات  تا  داد 

پيامدهاي  به  نسبت  نيز  رژيم  اتمي  انرژي  سازمان  رئيس 
گفت:  و  كرد  نگراني  ابراز  حكام  شوراي  قطعنامه  صدور 

پاسدار احمدي نژاد،
 رئيس جمهور ارتجاع، دستور تعليق 
اجراي پروتكل الحاقي را صادر كرد

مصاحبه با علي صفوي در مورد ارجاع پرونده 
اتمي رژيم  به شوراي امنيت ملل متحد

 شوراي امنيت مي تواند مجازاتهاي مشخصي را عليه رژيم 
تسليحاتي،  نفتي،  فراگير  تحريم  يك  از جمله  كند،  اعمال 
تكنولوژيك و ديپلوماتيك. البته اين مجازاتها مي توانند به طور 
كه  ندارد  وجود  ترديدي  شوند.  اعمال  همزمان  يا  جداگانه 
به رغم دعاوي شيادانه آخوندها، يك تحريم فراگير موقعيت 
رژيم را به شدت تضعيف خواهد كرد. به خصوص اگر اين رژيم 
از درآمد چند ده ميلياردي نفت محروم شود، قادر نخواهد بود 
به برنامه اتمي و حمايت از تروريسم در منطقه جهان ادامه 
براي  از درآمد كالن نفت  از همه مهمتر، نمي تواند  و  دهد 

سركوب بيشتر مردم ايران استفاده كند. 

بحث پارلماني در جلسه رسمي مجلس عوام 
انگلستان پيرامون تهديدات اتمي رژيم 

آخوندي و ضرورت حذف نام مجاهدين از 
ليست تروريستي

پارلمان  رسمي  جلسه  در  چهارشنبه١٢بهمن٨٤  روز  صبح 
پايان  خواهان  انگلستان  عوام  مجلس  نمايندگان  انگلستان، 
دادن به اشتباهات فاحش انجام شده از سوي دولت و وزارت 
رژيم  از  دلجويي  و  مماشات  سياست  در  انگلستان  خارجه 
تروريستي آخوندي و قرار دادن مجاهدين در ليست سازمانهاي 
ممنوعه شدند. برخي از اين نمايندگان عبارت بودند از آقايان 
اندرو مكينلي، عضو كميسيون خارجه پارلمان از حزب كارگر، 
ديويد ايمس، برايان بينلي، ديويد جونز و ديويد كوگ از حزب 

محافظه كار.

آغاز يك پايان

در صفحات ديگر

در صفحة٤

در صفحة٣

در صفحة٢

 تظاهرات ايرانيان در برابر كنفرانس 
امنيتي مونيخ

 
خبرگزاري فرانسه ١٥بهمن

برنامه هسته يي  عليه  ايران  مقاومت  ملي  هواداران شوراي 
رژيم ايران در حاشيه چهل  و   دومين كنفرانس امنيتي مونيخ 

اعتراض مي كنند

بين المللي  آژانس  حكام  شوراي  اجالس  با  همزمان 
انرژي اتمي، ايرانيان آزاده و حاميان مقاومت ايران طي 
تظاهراتي خواستار ارجاع فوري پرونده اتمي آخوندها 
به شوراي امنيت ملل متحد و اعمال تحريمهاي فراگير 

عليه رژيم شدند.

تظاهرات ايرانيان در برابر آژانس بين المللي 
انرژي اتمي در وين

مقامات آمريكا از ارجاع پروندة رژيم به شوراي امنيت 
استقبال كردند

جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا طي بيانيه يي گفت: رأي شوراي حكام آژانس 
اجازه  كه جامعه جهاني  بردارد  در  را  پيام صريح  اين  و   است  مهم  گام  يك 

نمي دهد رژيم تهران به سالح هسته يي دست پيدا كند
رايس، وزير خارجه آمريكا در يك بيانيه رسمي گفت: رأي شوراي حكام آژانس و 
حمايت اكثريت قاطع اعضاي آن  از قطعنامه ارجاع پرونده رژيم ايران به شوراي 
امنيت پيام روشني به رژيم ا يران مي دهد كه اگر به تالشهاي خود براي كسب 

توانمندي توليد سالح هسته يي ادامه دهد، جهان آن را تحمل نخواهد كرد

بقيه در صفحه٢بقيه در صفحه٢

در صفحة٢



٢ ١٣٨٤صفحة دوشنبه١٧بهمن ـ ٧٨٦ شمارة
اخبار

صفوي با علي گفتگو
متحد شـوراي امنيت ملل به رژيم اتمي مورد ارجاع پرونـده در

پيروزي مناسبت به تبريك با صفوي، آقاي
ارجاعپرونده بزرگمردمومقاومتايراندر
ملل سازمان  امنيت شوراي به رژيم اتمي 
مقاومت نقش شما كه بپرسم ميخواستم،

مي بينيد؟ چگونه جريان اين در را
پيروزي اين خودم  نوبه به  منهم بدهيد  اجازه
قهرمان مردم و  مقاومت رهبري به  را درخشان
بود ايران مقاومت اين  بگويم. چراكه تبريك ايران
ارجاع رژيم بر ضرورت ضمن تأكيد از ديرباز كه
كرده تصريح متحد ملل امنيت شوراي به آخوندي
امتياز، به ميانه روي در و ميزان از مذاكره بود هيچ
رأي و گرديد نخواهد منجر مذهبي استبداد اين
مسير قدم در اولين آژانس حكام شنبه شوراي روز

است. خواسته اين تحقق
برمي گردد، سؤال شما پاسخ به كه  آنجا تا اما
مقاومت افشاگريهاي ترديد، بدون بگويم بايد
در آنچه در  را كنندهيي  تعيين  نقش  ايران
انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي اجالس
طي مقاومت ايران زيرا، كرد. ايفا محقق شد، اتمي
پرداخت با و  بسيار ريسك پذيري ساليان با اين
اتمي تسليحات برنامههاي از پرده گزاف، بهاي
افشاي مشخص با به طور و رژيم برداشت مخفي
جامعه به سال٨١، مرداد در اراك و نظنز سايت دو
١٨سال به مدت به آخوندها كه داد نشان جهاني

بودند. مشغول فريبكاري
در تنها ايران مقاومت نقش بگويم بايد البته
فعاليتهاي ساير و رژيم اتمي سايتهاي افشاي
تروريسم صدور نقض حقوقبشر و زمينه در آن
نميشود، خالصه همسايه كشورهاي ارتجاع به و
سه طي خاص بهطور كه  كنم  عرض بايد بلكه
و سخت بسيار شرايط بهرغم و گذشته نيم و سال
و گسترده و جهاني كارزار يك شاهد طاقتفرسا،
اينزمينه بوديم. پشتيبانانشدر بالوقفه مقاومتو
دهها پارلماني، جلسات مطبوعاتي، كنفرانس دهها
و ميزكتاب و واكسيون تظاهرات صدها و سمينار
معامله بهدنبال بجد غرب آنكه ،با غيره و غيره
مقاومت بود، قرون وسطايي رژيم اين با مذاكره و
ازحسابرسيبينالمللي ايراننگذاشتكهآخوندها

اين حاصل  شد  واقع امروز  آنچه  و كنند  فرار 
فعاليتها و تالشهاست.

شوراي  به رژيم پرونده كه حال شما نظر  به
آيا است شده ارجاع  ملل سازمان  امنيت

قدمهاي بعدي هم وجود دارد؟
امنيت شوراي به اتمي پرونده ارجاع قطعًا. بله،
بالدرنگ ميبايد و  است ضروري  گام اولين
تسليحاتي، نفتي، فراگير تحريمهاي اعمال با
قدم در شود. تكميل ديپلوماتيك و تكنولوژيك
و حقوقبشر نقض دهشتناك  پرونده  نيز، بعد
ميبايد در رژيم اين تروريسم صدور نيز پرونده
سردمداران و گيرد قرار امنيت شوراي كار دستور
عليه جناياتشان خاطر به  رژيم اين جنايتكار

مجاهد  زنداني ٣٠ هزار قتلعام جمله از بشريت،
صالحه يك دادگاه برابر در ،٦٧ سال مبارز در و
نهايت، چند در هر بدهند. پس بينالمللي حساب
اين تهديدات به بخشيدن پايان قطعي راهحل
تحقق براي كه  است دموكراتيك تغيير  رژيم
برچسب يعني تغيير، اين راهبند اصليترين آن،
سازمان مقاومت، محور نيروي عليه تروريستي

شود. حذف بايد مجاهدين

سازمان  امنيت شوراي ميكنيد فكر شما  
اعمال را تحريمهايي نوع چه متحد ملل
بر تأثيري چه تحريمها اين و كرد خواهد

خواهد داشت؟ حكومت آخوندي
روز  كه كه ميدانيد قطعنامهيي همانطور  البته
٣رأي منفي در برابر در مثبت ٢٧رأي با شنبه
به رسيد بهتصويب آژانس حكام شوراي جلسه

فرصت  يكماه يعني  مارس،  ٦ تا آخوندي رژيم
ساير و غنيسازي فعاليتهاي تا است داده
است كند. اما، روشن متوقف فعاليتهاي اتمي را
اين از متعابت  از آخوندها صورت خودداري در
مجازاتهاي ميتواند امنيت شوراي قطعنامه،
يك از جمله كند، اعمال رژيم را عليه مشخصي
و تكنولوژيك تسليحاتي،  نفتي، فراگير  تحريم
بهطور مجازاتها ميتوانند البته اين ديپلوماتيك.

وجود ترديدي شوند. اعمال همزمان يا جداگانه
يك آخوندها، شيادانه دعاوي بهرغم كه ندارد
تضعيف بهشدت را رژيم موقعيت فراگير تحريم
درآمد از رژيم اين اگر  بهخصوص  كرد. خواهد
قادر شود، محروم نفت ميلياردي چندده
تروريسم از حمايت و اتمي برنامه به بود نخواهد
مهمتر، همه از و دهد ادامه جهان منطقه در
سركوب براي نفت كالن درآمد از نميتواند
هر نظر، از كند. لذا، ايران استفاده بيشتر مردم
ضرركننده اصلي و است ضروري چنين تحريمي
گذشته، ٢٧سال ظرف كه هستند آخوندها آن

كردهاند. چپاول را ايران مردم ملي ثروتهاي

كه  ميكنند را القا تصور آنجاييكه اين از  
ضرر نوع تحريم اقتصادي هر صورت در
شما خواهد شد دامنگير مردم زيان آن و

داريد؟ در اين زمينه توضيحي چه
تحريمي  چنان ضرركننده نمي كنم تصور  من
درآمد كه حاال همين مگر باشند. ايران مردم
بازار در آن قيمت افزايش علت به نفت از رژيم
در بهبودي را شما است، شده برابر جهاني، دو
بر آمار بنا ميكنيد؟ مشاهده ايران وضعيت مردم
مردم، از ٨٠درصد از بيش رژيم، خود رسمي
٩٨درصد و فرهنگيان و  معلمان  ١٠٠درصد
هزار هزاران ميبرند. بهسر فقر خط زير پزشكان
كليههاي فروختن به معاش امرار براي ايراني
علت ازخانوادهها به بسياري روي آوردهاند. خود
ميفروشند. را خود  جوان دختران  مفرط فقر
روز هر  كارتنخواب و بيخانمان  افراد شمار 
رژيم، مقامات از به گفته يكي است. افزايش روبه
داراي تهران در خوابها كارتن ١٠درصد به قريب
وضعيت بهداشت بودهاند. تحصيالت دانشگاهي
… و ترافيك و برق و آب  و تغذيه درمان، و
قبل دارد. چندي قرار ممكن نقطه بدترين  در
كرده اعالم ارتجاع مجلس نمايندگان از يكي هم
و قرض دالر ١٠٠ميليارد بيش از رژيم بود كه
تورم و بيكاري اعالمشده نرخ دارد. تعهد خارجي
ميليون نفر چهار ٣٠درصد است. حدود در چيزي

ايران مردم كه ميكنيد مالحظه لذا معتاد هستند.
محروم سرشار نفت درآمد از گونه سهمي هر از
در آنچه از ايران در وضعيت بنابراين، و هستند
اين شد. نخواهد  بدتر دارد، وجود حاضر  حال
دامنگير تحريم آثار اين كه بر مبني دعاوي قبيل
و تبليغات همه  از قبل شد، ايران خواهد مردم
حاميان و صحنه چرخانان نيز و رژيم خود تشبثات
مراوده از كماكان كه است صحنه بينالمللي در آن
به كالني را منافع وسطايي قرون استبداد با اين

ميزنند. جيب

چرا  شما  نظر به بازگرديم عقب به كمي   
را اقتصادي خود مناسبات بانكهاي سوئيس
سياسي مالحظات آيا كردند  قطع رژيم با
را به سوي آنها اقتصاديشان بوده يا منافع

است؟ داده سوق موضعگيري اين
سياسي تحوالت نيز مؤسسات اين مسئوالن طبعًا
كه ميكنيد مالحظه دارند.  نظر  زير دقيقًا را
اعالم و احمدينژاد،  آمدن كار روي زمان  از
غربيها جهاني، جامعه و ايران مردم عليه جنگ
يعني قبلي، سياست كه دريافته اند رفته رفته
بهجاي و است شده كمرشكن مماشات سياست
قدرت حاكم باند افراطيترين رژيم، ميانه روشدن
تحوالت، اين بهپاي پاي است طبيعي است. گرفته
عليه را سخت تري مواضع هم غربي كشورهاي
بنابراين، تصورمن اين نمايند. رژيم آخوندي اتخاذ
رژيم تجاري حسابهاي طرف از بسياري براي است
با كمي هر چند نهايتًا و قضايا روند كه بود روشن
در امنيت به شوراي سوي ارجاع به قوس و كش
در آنكه  براي نتيجه، در است. پيشروي حال 
صورتيكه در يا و نشوند غافلگير موعود، لحظه
بزند، اقتصادي رژيم تحريم به امنيت دست شوراي
و تجاري مناسبات نيفتد، مخاطره به آنها منافع
بديهي است كردهاند. قطع رژيم با را مالي خود
هم سياسي شك، وجوه تصميمي بدون چنين كه
مالي مراودات يا تجارت مؤسسهيي وقتي زيرا دارد
ميكند، قطع رژيم با را خود ميليوني صد چند
در كه هم ميفرستد پيام سياسي يك واقع در

و رژيم اين مشروعيت فقدان از حاكي خود جوهر
ميباشد. آن بودن رابطه با ريسكپذير

رژيم  كه بوديم شاهد نيز اين از پيش  
اقدام تحوالت  سير پيشبيني با آخوندي
خارجي بانكهاي از ارزهايش خروج به
و ميكند آنها به كمكي چه اين كار نمود.

خواهد بود؟ آنها سود چقدر به
اروپايي بانكهاي از خروج ارز ميدانم بعيد بسيار
اراده بكند. زيرا اگر رژيم درازمدت كمكي به در
شوراي مشخص بهطور و  بينالمللي جامعه
فراگير تحريم يك كه بگيرد قرار اين بر امنيت
كليه كند، اعمال رژيم عليه را اقتصادي تجاري-
كشورهاي آسيانه ميانه، و حتي كشورهاي جهان
آن بانكهاي به را  خارجيش ارز رژيم  ظاهرَا كه
مصوبات مي بايد است كرده منتقل كشورها
سرپيچي بهاي يا رعايت كنند را امنيت شوراي
به دست آخوندها چرا اين كه بپردازند. را آن از
و ترس در كادر را مي بايد اقدامي زدهاند چنين
اعمال و امنيت شوراي به ارجاع از آنها وحشت
ترس البته اين كرد. تبيين تحريمهاي اقتصادي
در گام اولين كمااينكه بجاست، بسيار نگراني و
با رژيم عليه الزماالجرا مجازاتهاي راستاي اتخاذ
روز در امنيت شوراي رژيم به اتمي پرونده ارجاع

شده است. شنبه برداشته

دهيد. توضيح موضع روسيه مورد در كمي
پيشنهاد فعلي توافق از پيش را طرحي چه

ميكردند؟
شوراي به رژيم اتمي پرونده ارجاع به توجه با البته
انتفاع حيز از ميرسد طرح روسيه نظر به امنيت،
اعالم رژيم مقامات خود زيرا باشد.  شده خارج
به آنها پرونده اتمي كه در صورتي بودند كرده
همكاريهاي كليه دادهشود، ارجاع امنيت شوراي
قطع اتمي انرژي  بينالمللي  آژانس  با  را خود
موضوعيتي هم روسيه  طرح و  كرد خواهند
يك در روسيه  طرح  معذالك، داشت.  نخواهد 
غنيسازي باشد مجاز رژيم كه بود اين كالم

از خارج  در غنيسازي اين كه صورتي كند در
سپس، و شود انجام روسيه در ايران، مثًال خاك
غنيسازيشده، اورانيوم از استفاده از بعد رژيم
با البته آخوندها بازگرداند. روسيه را به تفالهها
هيچوجه به كه بودند كرده تصريح تمام وقاحت
خودشان كنترل تحت حيطه در غنيسازي از
يك بهعنوان ولي آمد، نخواهند كوتاه ايران در
در اورانيوم غنيسازي با مخالفتي تكميلي راه كار
چند هر ندارند. ايران از خارج يا روسيه خاك
آغاز نقطه از همان اين پيشنهاد كه بود روشن
با غربيها ولي بود، خوردهيي شكست پيشنهاد
ارجاع است، مذاكره قابل رژيم كه واهي اميد اين
به بازهم را امنيت شوراي به رژيم اتمي پرونده
صبر آنها كاسه باالخره چند هر انداختند. تأخير
رژيم آلمان، قول صدراعظم به و شد لبريز هم
به را اتمي پرونده ارجاع سرخ، مرز از عبور با

كرد. اجتناب ناپذير امنيت شوراي

پرونده  اگر كه  است كرده تهديد  رژيم  
ارجاع متحد ملل امنيت شوراي به اتميش
خواهد كرد. به متوقف را شود صدور نفت
مناسبات بر تأثيري چه  اين كار شما نظر
را تحوالتي چه و مي گذارد جهان اقتصادي

داشت؟ خواهد بهدنبال
باشد،  داشته كيفي تأثير نمي كنم تصور من  
اعالم پيشاپيش سعودي عربستان كه بهخصوص
ادعايي تحريم از حاصله نفت كمبود كه است كرده
جبران و صادرات نفت با افزايش توليد را رژيم
نخستين ميكنم فكر كه هرچند كرد. خواهد
كشورهاي نه نفت، صدور توقف ضرركننده
دست با زيرا  است  رژيم  خود  بلكه  اروپايي 
نفت صادرات از حاصله درآمد از را خود خودش،
محروم آن متكي است به ٨٠درصد از بيش كه
ساير عربستان عالوه بر كه ضمن اين ميسازد.
توانايي هم و صادركننده نفت توليد كشورهاي
علت به كه كمبودي و دارند را توليد افزايش
از ايران ايجاد مي شود بهراحتي صدور نفت توقف

است. جبران قابل

اتمي آژانس بينالمللي انرژي حكام اجالس شوراي در آنچه در را كنندهيي تعيين نقش ايران مقاومت افشاگريهاي بدون ترديد،
برنامه هاي از پرده گزاف، بهاي و با پرداخت بسيار ريسك پذيري با ساليان ايران طي اين مقاومت زيرا، كرد. ايفا شد، محقق
نشان جهاني جامعه به سال٨١، مرداد در اراك و نظنز سايت دو افشاي با مشخص بهطور و برداشت رژيم مخفي اتمي تسليحات

بودند مشغول فريبكاري به ١٨سال مدت به آخوندها كه داد

مقاومت  اول پيامرئيسجمهور برگزيده صفحه از بقيه

از بيش اخير، روزهاي  در  همچنان كه
در عراقي وكيل و  حقوقدان ١٢هزار
مجاهدين نام حذف خواستار خود بيانيه
و اروپا  اتحاديه تروريستي  ليست از 
مقاومت اين از حمايت بر و شده آمريكا

كردهاند. تأكيد
نيروهاي و صلح مدافعان همة امروز
اين در جهان سراسر  در  دموكراتيك

شريكند. ايران مردم با پيروزي
جامعة عليه آخوندي رژيم جنگ اعالم
سرگيري از اخير، ماههاي در جهاني
و اتمي تأسيسات فعاليت  خودسرانة
رئيسجمهور تهديد  از پر  فريادهاي
انعطاف براي جايي ديگر آخوندها،
و نگذاشت باقي رژيم اين به نسبت
قاطع واكنش به سرانجام خوشبختانه
بايد اما  شد. منجر بين المللي جامعة 
و تهديدها اين همه كه داشت توجه
از ناچيزي گوشة  تنها  جنگ طلبيها 
در كه است رنجي و درد و مصيبت
حاكميت در ايران مردم گذشته ٢٥سال
راستي به  هنوز و كشيدهاند. آخوندي 
مردم بر كه است  نشده خبردار  جهان

است. گذشته چه ايران
كه ايران مردم حقطلبانه نداي كه باشد
سركوبگريهاي حصِر و بيحد فشار زير
پس اين از  آمده اند،  ستوه به  آخوندها 

گيرد. قرار جهان همة توجه مورد
كرده تأكيد آغاز از ايران مقاومت چنانكه
پاسخ يك رژيم، تنها برابر اين در است،
است. قاطعيت آن و دارد وجود مؤثر
ضروري نيز پس اين از دليل همين به
رژيم پرونده بررسي مراحل در كه است
و تعلل  هيچگونه امنيت، شوراي در 
و شانتاژها به نكند، پيدا راه مسامحهيي
و جهاني جامعه عليه رژيم اين فشارهاي
بهدست و فريبكاريهايش براي مانورها به
امكاني داده كمترين بيشتر، آوردن زمان

نشود.
رژيم زدوبندهاي  و  تشبثات كه اكنون 
به بينالمللي حسابرسي از فرار براي
در جديدي دورة و انجاميده شكست
شده آغاز رژيم اين  با جهاني  رويارويي
اين پروندة  ارجاع با كه اكنون و است، 
گام نخستين  امنيت، شوراي به رژيم 
به آن دستيابي از ممانعت در ضروري
برداشتن است، برداشته شده اتمي سالح
كامًال ضروري ديگر تعيين كننده گامهاي
تغيير راستاي در كه گامهايي است.
مقاومت و مردم  دست به دموكراتيك 

ايران باشد.
با مذاكره سال  سه تجربه كه  همچنان
سازش كرد، اثبات هم آخوندها رژيم
جنگطلبي به  كه  آن  جز  مماشات،  و
حاصلي بدهد ميدان  آخوندي  رژيم

نظامي مداخلة  و جنگ  است. نداشته 
ايران نيست. مسأله راهحل نيز خارجي 
و واقعگرايانه، همانا مؤثر راهحل صحيح،
مردم دست به تغيير يعني سوم، راهحل
است راه حلي اين است. ايران مقاومت و
با گذشته، ماه هفت در ايران مردم كه

اعتراضي  حركت  ٢٧٠٠ از بيش انجام
خود آمادگي تظاهرات، و اعتصاب و
كه همچنان دادهاند. نشان آن براي را
و شايستگي ايران سازمانيافته مقاومت
اثبات آن تحقق  براي را خود  ظرفيت

است. كرده
از تغيير براي ما كه ميكنم تكرار
سالح. نه و ميخواهيم  پول  نه غرب
داده ماليان غرب به امتيازهايي كه اگر
به بيدريغ نفتي  دالرهاي شود، متوقف
سكوت به نشود، سرازير آخوندها حساب
سيستماتيك نقض مقابل در بيعملي و
ماليان تروريستي جنايات و بشر حقوق
تروريستي ليست و  شود  داده پايان
عليه ناعادالنه محدوديتهاي ساير و
در دسترس تغيير شود، مقاومت برداشته

است.
ملل متحد امنيت شوراي از براين اساس

كه: داريم انتظار
و تسليحاتي نفتي، تحريمهاي ـ
رژيم عليه ديپلوماتيك و تكنولوژيك

شود. اعمال آخوندي،
عليه و سران آن جنايات رژيم آخوندي ـ
سيهزار قتلعام خصوص به ايران مردم

جنايات  و سال٦٧  در سياسي زنداني
در كشور خارج رژيم در اين تروريستي
رسيدگي مورد بينالمللي دادگاه يك

گيرد. قرار
عليه تروريستي ظالمانه برچسب ـ
حذف ايران خلق مجاهدين  سازمان

شود.
عنوان مقاومت به مقاومت شوراي ملي ـ
قرار حمايت  مورد ايران  مردم مشروع 

گيرد.
سراسر در ايران مردم  مبارزه  بيترديد
حاميان و  ياران كوشش و  كشور،
شناسايي براي جهان سراسر در مقاومت
از رژيم آخوندها، برابر در  مقاومت حق
آخوندها و گرفت خواهد شتاب پس اين

خواهد داد. قرار فزاينده در تنگناي را
رژيم اين قاطعانة تحريم با كه باشد
عرصه در آن  سياسي محاصرة  و
مقاومت و مردم همت با و بينالمللي،
برچيده مذهبي استبداد بساط ايران،
از شر جهان مردم و ايران ملت شود و
به را صلح و امنيت و آرامش كه رژيمي

يابند. رهايي انداخته خطر
ايران بزرگ ملت بر سالم

آزادي بر سالم

متحد ملل امنيت شوراي به رژيم اتمي پرونـده ارجاع از جهاني استقبال
اجازه جهاني جامعه بوش: جورج
هستهيي به سالح نميدهد رژيم تهران

دست پيدا كند
گفت: بيانيهيي آمريكا طي رئيسجمهوري
مهم گام يك آژانس حكام شوراي رأي
كه بردارد  در را صريح پيام اين و است 
به تهران رژيم نميدهد اجازه جهاني جامعه

پيدا كند. دست سالح هسته يي
راهي نوشت: خود بيانيه ادامه در بوش جرج
راه برگزيدهاند يعني ايران رهبران رژيم كه
موافقتنامههاي نقض پنهانكاري، تهديد،
آژانس مهرومومهاي شكستن و بينالمللي
نخواهد جايي به اتمي انرژي بينالمللي
خصمانه سياستهاي نتيجه تنها رسيد.
در آن بيشتر هرچه انزواي ايران حكومت

جهان است.

تحمل جهان آمريكا: خارجه امور وزير
را ايران رژيم هستهيي سالح توليد

كرد نخواهد
اعالم رسمي در يك بيانيه رايس كاندوليزا
حمايت رأي شوراي حكام آژانس و كرد:
قطعنامه ارجاع اعضاي آن از اكثريت قاطع
پيام امنيت شوراي  به  ايران  رژيم  پرونده
به اگر كه ميدهد يران ا رژيم به روشني
توليد توانمندي كسب براي خود تالشهاي
تحمل آنرا جهان دهد، ادامه هستهيي سالح

كرد. نخواهد

هسته يي پرونده ارجاع  شولت: گرگ
وارد را ما امنيت شوراي به ايران رژيم

كرد خواهد جديد مرحله
آژانس  در آمريكا  نماينده شولت  گرگ  
مصاحبه يك در  اتمي، انرژي بينالمللي 
هستهيي ارجاع پرونده تأكيد كرد تلويزيوني
مرحله وارد را ما امنيت شوراي به ايران رژيم

كرد. خواهد جديدي
ماست  شديد نگراني مايه آنچه گفت:  وي
تكنولوژي كسب  براي ايران رژيم  تالش

سالحهاي هستهيي است. ساختن

كل جامعه صداي رأي اين نيكالس برنز:
ميكند منعكس را جهاني

وزارت خارجه سياسي معاون نيكالس برنز
گفت، آمريكا

كه  است قدرتمندي پيام حكام شوراي  رأي
هستهيي جاهطلبيهاي بينالمللي محكوميت

ميگذارد. نمايش به را ايران رژيم
گفت: فرانسه خبرگزاري به برنز نيكالس
رأي اين كه است اين است مهم «آنچه
را منعكس مي كند كل جامعه جهاني صداي
هند، چين، روسيه، اروپا، اتحاديه حمايت و
را عرب جهان  در يمن و مصر و  برزيل

دارد.

آغازيكپايان
فضاسازي آينده روزهاي  در  ميدانم من
شد، خواهد سنگيني خبري ـ تبليغاتي
سقوط قيمتها ميشود،  آشوب  چيز همه
بورس بازار ميشود. تورم ميكند،
براي محدوديتهايي چه و ميكند سقوط
مي گويم من اما  ميشود. ايجاد  ايران
بود. فضاسازيها اين  نگران  نبايد كه
تأكيد كرد: ما گفتگو اين ادامه آقا زاده در
نميكنيم. نشيني عقب شرايطي هيچ تحت
ان. از «هنوز افزود:  حال  عين در وي
نمي شويم خارج و نشديم  خارج پي.تي
و كرد خواهيم همكاري آژانس با و
كشوري هر با اروپاييها، با تنها نه همچنين
در باشد آماده كه اسرائيل منهاي دنيا در
آمادهايم. ما كند مذاكره ما با رابطه اين
نداديم». رد جواب هم روسيه به حتي
در رژيم خارجه وزارت سخنگوي آصفي
اتمي پرونده قطعنامه ارجاع تصويب مورد
رژيمبه شوراي امنيتگفت، شرايط سختتر
وقتي با است. آمده وجود به چالشي شده و
برخورد كنند برخي كشورها با و تهديد زور
ميبينيد. اكنون  كه است همين  نتيجةآن
مذاكرهكننده تيم سرپرست وعيدي
در (١٥بهمن٨٤) شنبهشب رژيم، هستهيي
رأيگيري نفِس گفت: آخوندي تلويزيون

رژيم اتمي پرونده ارجاع  النتوس: تام
اول مهم گام ايران

تصميم  از آمريكا كنگره نماينده النتوس، تام
اتمي انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي
ايران اتمي رژيم پرونده و ارجاع كرد تقدير
به اول» براي «گام مهم را  شوراي امنيت به
اين هستهيي جاهطلبيهاي درآوردن كنترل

نمود. ارزيابي رژيم
به «امروز  گفت:  بيانيهيي در النتوس  تام
جسورانهيي پيام تهران در ترور آيتاهللاهاي
فرستادهشد كهتالشهايمخفيانهوغيرمشروع
و هستهيي، تسليحات ساختن براي آنها
نيتشان شفاف بودن  بر مبني آنها دروغهاي 
تحمل نخواهد متمدن جهان از طرف ديگر

شد».

پرونده ارجاع مك لين: جان سناتور
بزرگترين امنيت شوراي به ايران رژيم

است سرد از جنگ پس بحران
سناي ارشد مجلس اعضاي جانمككين از
سي.ان. تلويزيون با مصاحبه يي  طي آمريكا
پرونده ارجاع از خشنودي ابراز ضمن ان
اتمي بحران امنيت شوراي به ايران رژيم اتمي
جنگ از  پس  بحران» «بزرگترين  را  رژيم 
بحران اين با مقابله براي گفت، و دانست سرد

نظر داشت. مد را راهها همه سياسي بايد

امنيت شوراي تصميمات استراو: جك
رژيم اگر بود خواهد  اجتنابناپذير 

نكند تعليق را اتمي فعاليتهاي
طي انگلستان، خارجه وزير استراو جك
شوراي قطعنامه صدور با كرد: اعالم بيانيهيي
حكام، رژيم تهران دو سه هفته فرصت دارد
و غنيسازي  به مربوط فعاليتهاي تمامي تا 
تعليق حالت كامل به بهطور اورانيوم را تبديل
آژانس سوي از كه را اقداماتي و آورد در
سؤاالت به و دهد انجام شده، درخواست
غيراينصورت در بگويد. پاسخ آن مهم
اجتناب ناپذير امنيت شوراي تصميمات

بود. خواهد

قرمز خط  از ايران  رژيم مركل:  آنجال 
است كرده عبور

سخناني آلمان، طي اعظم مركل صدر آنجال
گفت: مونيخ در امنيتي امور ساالنه اجالس در
تسليحات توسعه مانع بايد ما و ميخواهيم «ما

بشويم». ايران رژيم توسط هستهيي
فرانسه(١٥آبان) خبرگزاري گزارش به
و ترسهاي «نگرانيها افزود: صدراعظم آلمان
و ايران مشروع رژيم هستهيي به برنامه مربوط

شايسته «هيچ تحمل رژيم اين بهحق است» و
نيست. اتميش برنامه درخصوص بردباري» و
مركل آنجال گفت: الجزيره تلويزيون
مونيخ، اجالس  در آلمان صدراعظم
را ايران رژيم رئيسجمهور احمدينژاد
كه گفت و كرد مقايسه هيتلر آدولف با
هستهيي فعاليتهاي ازسرگيري با ايران رژيم
قرمز خطوط از اسرائيل، عليه سخنانش و

عبور كرد.

فرانسه دولت
فرانسه امورخارجه وزير بالزي دوست فيليپ
هستهيي فعاليتهاي كليه خواست ايران رژيم از

را به حالت تعليق كامل در آورد. خود

خاوير سوالنا
اتحاديه خارجي سياست مسئول سوالنا خاوير
بينالمللي آژانس حكام شوراي از اروپا
ارجاع قطعنامه صدور خاطر به اتمي انرژي
شوراي امنيت به ايران رژيم پرونده هستهيي

كرد. قدرداني

روسيه دولت
قطعنامه از رضايت ابراز ضمن روسيه دولت
خواست ايران رژيم از آژانس حكام شوراي

اورانيوم غني سازي به مربوط فعاليتهاي كليه
كند. متوقف كامل طور به را

كانادا دولت
رژيم هستهيي ارجاع پرونده از كانادا دولت
استقبال متحد  ملل امنيت شوراي به  ايران

كرد.
روز كه  رسمي بيانيه يك در كانادا دولت 
شوراي شد، اعالم كرد: قطعنامه منتشر شنبه
جامعه جدي نگرانيهاي به قاطعي پيام حكام
ايران رژيم هسته يي برنامه به نسبت بينالملل
ميخواهد ايران از رژيم كانادا دولت است.
و بدهد  تن بينالملل جامعه خواست به تا 
و اورانيوم غنيسازي به مربوط فعاليتهاي
متوقف سريعتر چه  هر  را  تحقيق  و تبديل

كند.

هند دولت
شوراي صدور قطعنامه هند از خارجه وزير
ابراز اتمي انرژي بينالمللي آژانس حكام

كرد. رضايت
هستهيي پرونده ارجاع  قطعنامه  گفت: وي
تنظيم خوب امنيت  شوراي به ايران  رژيم

بود. شده
حكام شوراي عضو ٢٧كشور از يكي  هند 
رأي عليه رژيم شورا اين به قطعنامه كه است

مثبت داده اند.

نقش مقاومت ايران تاكيد بر
در رژيم هستهيي پرونده بررسي با همزمان
كنترل معاون رابرت جوزف حكام، شوراي
وزارت در بين المللي امنيت و تسليحاتي
مقاومت نقش بر گذشته روز آمريكا خارجة
به قريب افشاگر نخستين به عنوان ايران
تأكيد آخوندها اتمي مخفي فعاليت ٢٠سال

كرد.
با «مقابله عنوان با سخنراني يك طي وي
واشينگتن در ايران» رژيم هستهيي تهديد
فعالكسبتوانايي «رژيمتهرانبهطور گفت:
بگذاريد دنبالميكند. سالحهايهستهييرا
تقريبًا كنم. صحبت صريح مورد اين در
مخفيكردن با ايران رژيم ٢٠سال، بهمدت
سوخت چرخة (كسب) براي تالشهايش
توليد هدف با برنامه يي پيشبرد و هستهيي
سيستماتيك بهطور هستهيي، سالحهاي
و انرژي اتمي بينالمللي آژانس تعهداتش به
سالحهاي گسترش منع پيمان به التزاماتش
به تهران نقض كرده است. رژيم را هستهيي
است؛ اما كرده اذعان تالشها اين از برخي
نخست آن مخفي كار اينكه  از پس تنها
متعاقبًا و ايراني اپوزيسيون گروه يك توسط
انرژي بارزسيهاي آژانس بينالمللي طريق از
گرفت. اما قرار عموم اطالع معرض در اتمي
هدف كه آن است اذعانها بسيار كمتر از اين

بدهد». نشان آنرا هسته يي برنامة واقعي

كه بود اين از حاكي حكام شوراي در
كانون در را  ايران هستهيي فعاليتهاي 
قرار اجماع براساس بينالمللي نگرانيهاي
است. حقيقت از خالي اين كه داده اند
طوري حكام غربيها در شوراي افزود: وي
موجود مناقشه كه كردند فضاسازي
يك ايران هستهيي فعاليت پيرامون
است. و ايران بينالمللي بين جامعه مناقشه
آژانس در رژيم نماينده سلطانيه اصغر علي
گفت: العربيه تلويزيون با گفتگو در
اعالم رسمًا ما  تصميمگيري ازاين  «بعد 
را آژانس با همكاريمان كه كرد خواهيم
عنصري آژانس در  و داد خواهيم  ادامه
قانوني براساس ولي بود خواهيم فعال
كرده تصويب آنرا ايران پارلمان كه
الحاقي پروتكل به  ملزم نميتواند  دولت
نشده سرگرفته  از اقداماتي اكنون باشد. 
داد خواهيم انجام را تعهداتمان همه ما و
نظارت و بازرسيها توقف  ما افزود: وي
داديم بيانيهيي بلكه نكرديم اعالم را
كرد. خواهيم همكاري بازرسان با كه
امنيت داخلي معاون جعفري پاسدار محمد
زمينه اين در  رژيم امنيت عالي  شوراي
ابزار از غرب  كه باشد قرار اگر  گفت:
ابزارهاي از ما نيز استفاده كند، خود قدرت
كرد. خواهيم  استفاده  خودمان  قدرت 

كميسيون رئيس بروجردي عالءالدين
همه گفت: ارتجاع مجلس امنيت
انرژي سازمان شود، برداشته بايد تعليقها
هيچگونه بدون است موظف نيز اتمي
هستهيي فعاليتهاي  كليه محدوديتي 
آژانس مقررات چارچوب در را كشور
مرحله از را  غنيسازي كار و دهد  ادامه
كند. وارد صنعتي مرحله به تحقيقاتي
امنيت كميسيون عضو  كامران حسن
و دوست بايد ما گفت: ارتجاع مجلس
روسيه، كه بدانيم بشناسيم و را خود دشمن
نمايش به را  خود نفاق امروز هند  و چين
بودند. خود منافع دنبال به تنها و گذاردند
كميسيون عضو بابايي  حاجي  حميدرضا
راههاي همه ارتجاع مجلس امنيت
و گفت و خواند مسدودشده را ديپلوماتيك
متوقف شده راه كه فرارسيده آن اينك زمان
دهيم. ادامه هستهيي سوخت توليد براي را

يادداشت  در كيهان  حكومتي روزنامه  ـ  
غربيها «اكنون نوشت: خود سياسي
ايران به ضربهيي كه ميكنند خوشحالي
كه دريابند روز آن بود نخواهد زدهاند. دير
بوده خودشان به ضربهيي واقع در اين
اهرمهاي ما ميدانند خوب غربيها زيرا
كه داريم منطقه در خصوصًا بسياري
نزده ايم». هم دست آنها  به حتي هنوز

اول صفحه از بقيه



شما�� ٧٨٦ ـ ��شنبه ١٧بهمن ١٣٨٤صفحة ٣
گز���

كا�$�� مقا�مت �� هفتـه يي كه گذشت

كنفر�نس مطبوعاتي "
 !�شينگتن بر�� �فشا� طرحها� مخفي �تمي 
	يم �خوند�كنفر�نس مطبوعاتي "
 !�شينگتن بر�� �فشا� طرحها� مخفي �تمي 
	يم �خوند�

گز��� ��$نامه � مو�خن، ��$نامه سر�سر* چا) بلژي% 

���ين كنفر�نس طر& ساخت تونلها� #ير#ميني بر�� مخفي كر�� سالحها� �تمي توسط ��يم �خوند� �فشا شد
به &عو$ كميتة سياست �ير��، ��� سه شنبه ٣١ ��نويه، ٢٠٠٦، يك كنفر�نس بز�� 
مطبوعاتي � ��&يو-تلويزيوني &� محل باشگا. ملي مطبوعا$ ��شينگتن &� نز&يكي 
كا= سفيد با حضو� خبرنگا��ني �� �سانه ها8 7مريكايي � بين �لمللي برگز�� گر&يد. &� 
�بتد� 7قا8 پر�فسو� �يموند تنتر �ئيس كميتة سياست �ير�� ضمن خوشامدگويي به 

حضا�، به معرفي 7قا8 پاD لونتاD �ئيس �نستيتو8 كنترD �تمي پر&�خت. 
پا* لونتا*: 

ي3 �#مايش جد. بر�. مؤثر بو�� شو��. �منيت 
7قا8 لونتاD به بر�سي �ضعيت �تمي ��يم پر&�خت � گفت  &� &�F فو�يه &� 
جلسة فو�8 حكاF ��7نس بين �لمللي �نر�8 �تمي، گز��H 7قا8 7لي هي نونن به 
 -���7نس تقديم خو�هد شد. �8 &� چند ��� گذشته &� حاD با��سي سايت لويز�
شيا�  بو&. �ست. �ين هما� سايتي �ست كه بعد �� �فشاگر8 شو��8 ملي مقا�مت 
�ير�� &� ما. مه ٢٠٠٣ به �سيلة ��يم تخريب گر&يد � خاO سطح 7� نيز جابه جا شد 
 �تا 7ثا� ��&يو�كتيو &� 7� قابل كشف نباشد � تا ما�T ٢٠٠٤ �جا�R با��سي به با��سا
سا�ما� ملل &�&. نشد. تا 7� �ما� نيز تمامي &ستگاهها � مو�& �� 7� جا جابه جا شد. � 
 �& �به سايت لويز�� ٢ منتقل شد. بو&ند كه �ين نيز توسط شو��8 ملي مقا�مت �ير�
١٧نو�مبر ٢٠٠٤ �فشا شد. بو&. �ين بسيا� مهم �ست كه هيأ$ حكاF ��7نس با بر�سي 
 Fبه نا Hبه سايت نظامي &يگر �� �گز��H 7قا8 هي نونن &�يابند كه 7يا ��يم با��سا
 �لويز�� ٢، &� نز&يكي سايت تخريب شدR لويز��-شيا� بر&. �ست يا خير. �ين هما
 Fعد Rبعد �� �ين كه معاهد ��� �& �سايتي �ست كه به گفتة مقا�مت �ير�� ��يم كماكا
غني سا�8 ����نيوF �� با ���پاييا� منعقد كر&. بو& به غني سا�8 &�7� �&�مه مي &�&. 

7قا8 لونتاD با برشمر&� مو��& &يگر �فشا شد. توسط مقا�مت �ير�� � �ظها��$ 
7قا8 �لبر�&عي مبني بر ضر��$ متوقف ساختن �ير�� &� فعاليتها8 �تمي كه &� 
پيش گرفته �ست �فز�&: «�ين يك �7مايش جد8 بر�8 موثر بو&� شو��8 �منيت 
 �&� موضوc منع توسعه سالحها8 �تمي �ست» �` با �شا�. با سخنا� جا� بولتو
نمايندR �ياال$ متحد. &� سا�ما� ملل گفت هما� گونه كه ما &� پي يك ��. حل 

 �سياسي-&يپلوماتيك هستيم، پر�يدنت بوH با�ها � با�ها �eعا� كر&. �ست كه �ير�
مسلح به سالحها8 �تمي غيرقابل قبوD مي باشد.

سخنر�� بعد8 7قا8 عليرضا جعفر��&. بو& كه �بتد� با تشكر �� كميتة سياست 
�ير�� � 7قا8 پاD لونتاD، �ئيس �نستيتو8 كنترD �تمي به تشريح جزئيا$ �طالعا$ 

به &ست 7مد. �� فعاليتها8 �تمي سر8 ��يم &� &�خل �ير�� پر&�خت. 
عليرضا جعفر#��8: شو��. �منيت بايد هرچه #�4تر

 فعاليتها. غيرقانون@ �تم@ �ير�� �� متوقف =ند 
�8 به �حد�h يك تونل سر8 با �سم �مز هرمز &� شماD شرقي تهر�� �شا�. 
نمو& كه ��يم بر�8 تحقيقا$ � فعاليتها8 �تمي خو& &� حاD ساخت 7� مي باشد. 
 �تونل مزبو� &� نز&يكي پا�O تفريحي ميني سيتي &� نقطه يي &� شماD شرقي تهر�
&� نز&يكي كوهپايه ها �ست كه �� يك طرi به مناطق مسكوني � �� طرi &يگر 
به كوهها منتهي مي شو&. جعفر��&. با نمايش چندين تصوير ماهو��. يي �� همين 
7� منطقه محل تونل �� مشخص نمو& � �فز�&، طر�حي �  iطر�� R&محد� � Oشهر
مهندسي �ين تونل &� ساD ٢٠٠٤ به �تماF �سيد. � &� ما. ما�T ٢٠٠٥ شر�c به 
7� كر&. �ند. هم چنين مديريت مهندسي � ساختن �ين سايت توسط يك  �ساختما
شبكه مهندسي به ناF حر� كه تحت نظا�$ سپا. پاسد���� مي باشد، �نجاF شد. �ست. 
�ين تونل به صو�$ عمو&8 ٥٠ متر پايين �فته � &� 7نجا منشعب شد. � به تونلها8 
مختلف تقسيم مي گر&&.  نكته قابل توجه &� مو�& �ين تونل &يو��. ها8 7� مي باشد 
كه &� جد��. بو&. � &� حد فاصل �ين &� جد��. يك اليه �� سرp بر�8 جلوگير8 �� 

خر�q تشعشعا$ �تمي به كا� �فته �ست. 
شركت مهندسي صدi كه ��بسته به شركت حر� مي باشد � &� �صفها� تونلها8 
متعد&8 �� طر�حي � �حد�h نمو&. �ست، &� طر�حي � ساخت 7� نظا�$ &�شته 
�ست. تونل هرمز يكي �� مخفيترين تونلها8 ��يم جهت بهر. بر&��8 ها8 �تمي �ست 
كه ��يم با مشكال$ متعد&8 &� ساخت 7� مو�جه بو&. �ين سايت &���8 يك سيستم 
حفاظت خاr خو& مي باشد، �� جمله �ين كه تمامي كا�مند�� � كا�گر�� شرO حر� 

�� �ين پر��. مطلع نيستند � فقط �شخاr مشخصي ��8 7� كا� مي كنند.
7قا8 جعفر��&. &� پايا� سخنا� خو& �� &� سه محو� خالصه نمو&:

 H&فعاليتها8 �تمي خو �ـ ��D �ين كه ��يم هرچه بيشتر &�صد& �ير�ميني كر&
مي باشد � �ين بيش �� پيش �ين برنامه �� سر8 مي نمايد &� حالي كه &� مذ�كر�تش 

قوD شفافيت مي &هد. يك شكاi عميق بين حرi � عمل ��يم �ير�� �جو& &��&.
ـ كنترD برنامه �تمي �ير�� به طو� ��� �فز�ني &� &ست سپا. پاسد���� �نقالp قر�� 
مي گير&، � �ين برخالi 7نچه �&عا مي كنند يك نشا� &يگر �� تسليحاتي بو&� �ين 

برنامه هسته يي �ست.
 �ـ &�حالي كه قوD تعليق برنامة خو& �� &� ساD ٢٠٠٤ &�&. بو&ند، برعكس، �ير�
به تالشهايش بر�8 &ستيابي به ��لين بمب �تمي خو& &� كمترين �ما� سرعت 

بخشيد. �ست. 
عليرضا جعفر��&. با eكر نقض قو�نين توسط ��يم � سرعت بخشيد� به ساختن 
�تمي ��يم  �عالF نشد. &يگر گفت: «حساسيت �ضع  فعاليتها8   �  O��� سايت 
&� حد8 �ست كه با توجه به حجم �ين شو�هد � ����v، شو��8 �منيت مي بايست 
هر چه ��&تر ��8 فعاليتها8 غيرقانوني �تمي ��يم &ست گذ�شته � 7� �� متوقف 

نمايد». 
پر4فسو� تنتر: 

نيا# به ي3 ��8 حل سوD بر�. تغيير ��يم �ير�� 4جو� ����
سپس پر�فسو� �يموند تنتر به �ير�& سخنر�ني پر&�خت. �8 �بتد� با توضيح 
�ين كه ��يم �ين تاسيسا$ �� بر�8 �مو� غيرنظامي � توليد برv �حد�h نمي كند گفت: 
«�ين سؤ�D بر�نگيز �ست كه چر� تماF سايتها8 �تمي ��يم &� محيطها8 نظامي بو&. 
� چر� ��يم �ين فعاليتها8 صلح 7ميز خو& �� �� چشم عموF مخفي نگا. &�شته � به 
تونلها8 �ير�ميني منتقل مي كند. چر� به با��سا� ��7نس �جا�. با�&يد �� �ين �ماكن 
&�&. نمي شو&». �8 گفت: «&يركر& صد�� �جا�R با��سي �� طرi ��يم بر�8 با��سي 
 �سايتها، تخريب �ماكن �فشا شد. � تخريب �طالعا$ مربوx به 7نها � تونلي شد

7� تالH ��يم بر�8  � &��& Fيم فقط يك مفهو�� �فعاليتها8 �تمي � غيرشفاi بو&
به &ست ��7&� قد�$ �تمي &� ��ستا8 كا�بر&ها8 نظامي �ست». 

پر�فسو� تنتر &� توضيح �ين كه گزينه ها8 ما &� �ين ميا� چيست گفت: 
 Dطو� كه 7قا8 پا �«��. حلها8 سياسي مستهلك شد. � به صفر �سيد. �ند. هما
لونتاD گفتند ��يم بايد به شو��8 �منيت فرستا&. شو&. �لي با ��ند8 كه ��يم 
حركت مي كند قطعy شو��8 �منيت �قد�F مناسبي نخو�هد كر& كه �ين منجر به �ين 
خو�هد شد كه ��. حل نظامي مطرz گر&&». �8 با بر�سي شيو. ها8 مختلفي كه 
ممكن �ست �ين گزينه عملي گر&&، هركد�F �� به لحا} مؤثر بو&� ���يابي نمو& � 
نتيجه گرفت: «با توجه به شكست &يپلوماسي � نقايص ��. حل قهر7ميز � �يسكها8 

متصو� &� 7�، نيا� به يك ��. حل سوF بر�8 تغيير ��يم &� �ير�� �جو& &��&». 
�8 �فز�&: «بر�8 شر�c پر�سة تغيير ��يم، �ياال$ متحد. بايد به �ين ��قعيت 
7� �حشت &��& مجاهدين  �� ��شر�i پيد� كند كه تنها گر�. �پو�يسيو� كه ��يم �ير�
خلق �ير�� � گر�هها8 سياسي هم جبهة �� &� شو��8 ملي مقا�مت هستند. ����$ 
ليست سا�مانها8   ��  �� مجاهدين   �فو�8 سا�ما  Fقد�� يك  با  بايد  �مو� خا�جه 
تر��يستي خا�جي خا�q نمايد. با �ين �قد�F يعني خا�q نمو&� مجاهدين � شو��8 
ملي مقا�مت �� ليست تر��يستي، گزينة تغيير ��يم به عنو�� يك ��. حل برعليه 
تهر�� ��8 ميز باقي مي ماند. با مطرz بو&� ��. حل تغيير ��يم، تهر�� &� بر�بر يك 
�نتخاp قر�� مي گير& كه 7يا &� &ستيابي به سالحها8 �تمي �� سرعت خو& بكاهد 

يا خير».
&� پايا� سخنر�نا� به سؤ�ال$ خبرنگا��� حاضر &� صحنه پاسخ &�&ند. قابل eكر 
�ست كه خبرنگا��� �يا&8 �� �سانه ها8 مختلف �� جمله 7سوشيتدپرT، خبرگز��8 
فر�نسه، ��پن، يونايتدپرT �ينترنشناD، تلويزيو� صد�8 �مريكا، تلويزيو� فاكس، سي. 
�، تلويزيو� 7سوشيتدپرT، � �سانه ها8 عرp �با� مانند �لمستقبل �لعربي، �لحر. � .��

&� �ين كنفر�نس حضو� &�شتند.

بحث پا�لمانE �� مجلس عو�: �نگلستا9 پير�مو9 تهديد�> �تمي �@يم <خوند3 � ضر��> خا�; ساختن نا: سا$ما9 مجاهدين خلق �$ ليست سا$مانها3 تر��يستي 

بر�% �پو#يسيو� �ير�� هيچ شكي نسبت به مقاصد �تمي تهر�� جو� ند���
 ماليا� �� پ) �ستياب) به بمب هسته ي) هستند

�گر جها� نسبت  به مقاصد �تمي �ير�� �� سا* ٢٠٠٦ �گا8 شد8 �ست، �ين �� بايد مديو� �فشاگريها� 
جنبش �پو#يسيو� سا#ما� يافته �ير��، يعني شو��� ملي مقا4مت �ير�� بو�

��� Nنس �نر�.  �تمي سا#ما� ملل متحد �طال���٢٠٠٢ به  P4� �� كه 
بر�8 فير�� محو8 �� شو��8 ملي مقا�مت �ير�� كه 
&� برگيرند. گر�هها8  مختلف �پو�يسيو� م~ باشد، 
هيچ شكي �جو& ند��& �ه ��يم &يكتاتو�8 مذهبي 

تهر�� &� پ~ &ستياب~ به بمب �تمي مي باشد.
 � محو8 كه هفته گذشته با نمايندگا� پا�لما
&� بر�كسل مالقا$ &�شت، مي گويد: «�گر صرفy به 
خاطر توليد برv مي بو&،  &يگر چه ضر��تي &�شت 
 � �كه تأسيسا$ �تمي �ير�� توسط سپا. پاسد���
تحت كنترD مستقيم خامنه �8 قر�� &�شته باشد؟»

 �«�هد�i 7نها &��& ��شنتر مي شو&. ��يم  �ير�
مي خو�هد به ي� قد�$ منطقه يي تبديل شو&  تا 
باالتر8 &�شته  بتو�ند موضع   pبا غر &� مذ�كر�$ 
7� �ست نمونه  �باشد. 7� چه �ه ��يم تهر�� خو�ها
 �كر. شمالي �ست.  به لحا} �نر�8 � سوخت،  �ير�
 Dهيچ مشكلي ند��& چر� كه بر�8 حد�قل ٣٠ سا
نفت &��& � به لحا} منابع گا� طبيعي هم &�مين 

eخائر جها� �ست».
تا جاي~  كه به  �مو� �تمي �ير�� بر مي گر&&، 

شو��8 ملي مقا�مت �ير�� �صًال نا7شنا نيست.  بنابر 
�طالعا$ 7نها &� ��$ ٢٠٠٢ بو& كه ��7نس �نر�8 
�تمي با��سا� خو& �� به �ير�� فرستا&.  تأسيسا$ 
باعث   � گر&يد  �فشا  صو�$  �ين  به  نطنز  مخفي 
�يجا& بي �عتما&8 بين �لمللي نسبت به مقاصد �تمي 
��يم تهر�� گر&يد كه به �حتماD قو` هفته 7يند. 
به ��جاc �ين موضوc به شو��8 �منيت ملل متحد 

خو�هد �نجاميد.
�طالعا$ مربوx به نظنز فقط يك مو�& منحصر 
به فر& نبو&.  ���خر &سامبر  ساD گذشته شو��8 
ملي مقا�مت �تهاما$ جديد8 �� بيا� كر&: حد�قل 
قم،   �  ��صفها  ،�تهر� نز&يكي    �& &�  ١٤محل 
 �&  �� �تمي  تأسيسا$  كه  شد. �ند  حفر  تونلهايي 
7نها مخف~ �ر&. �ند � ��7نس �تمي هم �� 7نها هيچ 
�نر�`  ��7نس  كه  مي گويد  محو8  ند��&.  �طالعي 
�تمي بايد نسبت به �ين �قد�ما$ ما خوشحاD باشد، 
�لي نا��حت كنند. �ست  �قتي مي بينيم كه فاصله 
�مان~ �يا&` بين �فشاگريها8 ما  با �نجاF  �قد�ما$ 

 &��& �جو&  �تم~  �نر�`  ��7نس  �� سو`  مشخص 
 �كه به ��يم �ير��  بر�8 جابه جايي يا پنها� كر&

تأسيسا$، فرصت م~ &هد.
�ين �فشاگريها به �ين معني نيست كه مقا�مت 
 ��ير�� خو�ستا� �قد�F نظامي بين �لمللي عليه تهر�
 ��  Fكد� هيچ   �خو�ها م~ گويد«ما  محو`  باشد. 
&� ��. حلي كه &� حاD حاضر ��8 ميز مي باشد 
�يا&  تلفا$  به  منجر  نظامي  حمله  نيستيم. 
غيرنظاميا� خو�هد شد � بايد كامًال �� 7� پرهيز 
كر&.  �لي سياست به �صطالz &يالو� سا�ند. با 
��يم ماليا� هم نه تنها كمك كنند. نيست، بلكه 
&�ست بر عكس، �ين سياست باعث شد. �ست كه 
�تحا&يه ���پا &� چند ساD �خير هيچ قطعنامه يي 
�� به كميسيو� حقوv بشر سا�ما� ملل متحد &� 
���ئه ندهد، � &� نتيجه هيچ نمايند. �يژ. ي~  �نو 
هم �� سو8 �ين كميسيو� بر�8 �ير�� �نتخاp نشد. 
�ست.  �ضعيت حقوv بشر �� نمي شو& نا&يد. گرفت. 
�يا&8  تعد�&   � شد. �ند   pسركو كامًال  مطبوعا$ 

#يرنويس ع-س :  ��مندگا� مجاهدين خلق يكي �� سا�مانها� عضو شو��� ملي مقا�مت  �ير��، 	� حا� بر�س� 
يك تركش بمب (باقيماند. �� حملة �+يم) 	� يكي �� قر��گاههايشا� 	� عر�& مي باشند

خبرنگا� � مر&F  &� �ند�� بسر مي برند.  �� �قتي 
�حمد8 نژ�& &� تابستا� گذشته �ئيس جمهو� شد، 

حد�قل ١٤٠ حكم  �عد�F صا&� شد. �ست».
محو8 &�با�. �نتخاp �حمد8 نژ�& نظر ��شني 
 �� خاتمي  خامنه �8،  �ل~ فقيه  گذشته   �&  .&��&
 �� تا صحبت  بزند  لبخند  تا  مي فرستا&   qخا� به 

�صالحا$ بكند. �لي &� &� ساD گذشته �8 خط 
&يگر8 �� پيش گرفته �ست. «&� �نتخابا$ مجلس 
تمامي كانديد�ها8 �فرميست كنا� گذ�شته شدند 
� &� �نتخابا$ �ياست جمهو�8 نيز تعد�& �يا&8 
�حمد8 نژ�&   yنهايت  � گر&يدند   iكانديد�ها حذ  ��
به عنو�� �ئيس جمهو� بعد �� يك �نتخابا$ قالبي 

��8 كا� 7مد. خامنه �8 فكر مي كند كه �ين بهترين 
 ��ستر�تژ8 �ست تا &� هدi �� پيش ببر&: تبديل �ير�
به يك نير�8 �تمي � �يجا& يك حكومت �سالمي &� 

عر�v، چيز8 كه ��يا8 قديمي خميني بو&».
��7مش  �حمد8 نژ�&  گذشته  ما.  چند   �&
&يپلوماتيك �� با �ظها��تش &�با�. �سر�ئيل � كشتا� 

يهو&يا� بر هم �&. �ست.
محو8 مي گويد:«�ين فر& &قيقy هر كا�8 كه 
خامنه �8 مي گويد �� �نجاF مي &هد. �ين �ظها��$ 
 pغر مي باشند.  �7مايش   cنو يك  تحريك كنند. 
 yكنش جد8 نسبت به �ين حرفها ند�شت � نهايت��
به شكستن مهر � مومهاي~ منجر گر&يد �ه ��7نس 

�تمي بر تأسيسا$ �تمي نصب �ر&. بو&».
نه به برخو�& نرF � نه به حمله نظامي. پس چي؟

«��. حل سوF &� برگيرند. �پو�يسيو� مي باشد. ما 
طيف سياسي گستر&. يي �� نمايندگي مي كنيم به 

جز هو�&���� شا. سابق. 
 ،� به خاطر �بر�� حسن نيت نسبت به ��يم تهر�
سا�ما� مجاهدين &� ليست تر��يستي قر�� &�&. 
بر�8 7� �جو&  مبناي~  �ين كه هيچ   �بد� شدند 
بو&ند �  باشد.  مجاهدين خلق كه مسلح  &�شته 
٤٠٠٠ جنگند. &� يك قر��گا. &� عر�v &�شتند � 
&� عين حاD يك قر�� &�& &خالت نكر&� � بي طرفي 
هيچ  ��ئن٢٠٠١   �� بو&ند.  بسته  با صد�F حسين 
عمليا$ نظامي &� �ير�� �نجاF ند�&. �ند � هيچ �قت 

هم هيچ عملياتي خا�q �� �ير�� ند�شته �ند.
سنا8 بلژيك �ين موضوc �� بر�سي كر& � &� 
�نتها8 ساD گذشته قطعنامه ي~ �� تصويب �ر& كه 
خو�ستا� بر�س~ برچسب تر��يستي به مجاهدين 
خلق شد. �ست. &� �نگلستا� هم يك �بتكا� مشابه 
&� جريا� �ست. ما بايد با هم همكا�8 كنيم تا يك 

��. حلي بر�8 بحر�� فعلي &�شته باشيم. 

كميسيو� خا�جه پا�لما� �� حز7 كا�گر، 	يويد �يمس نمايند. 
مجلس  نمايند.  بينلي  بر�يا�  محافظه كا�،  حز7   ��  A�عو مجلس 
عو�A �� حز7 محافظه كا�، 	يويد جونز نمايند. پا�لما� �� حز7 
محافظه كا� � 	يويد گوB نمايند. پا�لما� �� حز7 محافظه كا� 
مي شدند. هم چنين Eقا� فيليپ هولوبو� نمايندC پا�لما� �� حز7 
�پو�يسيو�   �� حمايت  خو�ها�  خو	  صحبتها�   �	 محافظه كا� 

	موكر�تيك �ير�� گر	يد.
 � محافظه كا�  حز7  خا�جي  سخنگو�  سيمپسو�  كيث  Eقا� 
�نگلستا� تالشها�  �� سخنگويا� ���بط خا�جي 	� كابينه سايه 
�+يم بر�� 	ستيابي به سالR �تمي � تهديد�Q تر��يستي پاسد�� 
�حمد� نژ�	 �� به شدQ محكوA كر	. � �� 	�لت �نگلستا� خو�ها� 

سياست قاطعيت 	� قبا� �+يم Eخوند� گر	يد.
�نگلستا�  پا�لما�  خا�جي  كميسيو�  عضو  مكينلي  �ند��  Eقا� 
ضمن تأكيد بر حقانيت مقا�مت بر حق مر	A �ير�� حمايت بيش 
�� ٤٣٠ پا�لمانتر �نگلستا� �� هر 	� مجلس عو�A � �عيا� �ين كشو� 
�� شو��� ملي مقا�مت �ير�� � تأكيد بر خا�] ساختن ناA سا�ما� 
 Aهم چنين �عال � �مجاهدين �� ليست سا�مانها� ممنوعة �نگلستا
حمايت ٢٠٠٠ حقوقد�� � �كيل برجستة بريتانيا كه 	� يك �جال\ 
بز�` پا�لماني، ��� گذشته 	� مجلس �عيا� �نگلستا� با شركت 
برجسته ترين نمايندگا� �� هر 	� مجلس عو�A � �عيا� �ين كشو�، 
خو�ستا� �فع ممنوعيت گر	يدند �� يك خو�ست فو�� � همگاني 
پا�لمانترها � حقوقد�نا� � شخصيتها� �نگليسي 	�نسته � �� معا�� 
��ير خا�جه �نگلستا� خو�ها� به �سميت شناختن هر چه سريعتر 
�ين مسأله توسط 	�لت �نگلستا� گر	يد. Eقا� مكينلي هم چنين 
به �فشاگريها� �تمي مقا�مت �ير�� �� جمله �فشاگر� �خير توسط 
خانم 	�لت نو���� نمايندC شو��� ملي مقا�مت �ير�� 	� يك 
كنفر�نس خبر� مبني بر 	ستگاهها� ممنوعه پر\ گرA � پر\ 
گرE Aيز��ستاتيك كه �� كشو�ها� ���پايي ���	 شد. � 	� ��ستا� 

	ستيابي به سالR �تمي �+يم به كا� گرفته شد. �ند، �شا�. كر	. � نقش 
شو��� ملي مقا�مت �ير�� �� 	� �فشا� پر�+. ها� �تمي ماليا� ستو	 

� بر E� تأكيد كر	. 
بعد �� صحبتها� Eقا� مكينلي، Eقا� 	يويد جونز نمايند. پا�لما� 
�نگلستا� �� حز7 محافظه كا� ضمن تأييد صحبتها� عضو كميسيو� 
خا�جة پا�لما� �نگلستا� گفت من 	� �	�مة صحبتها� همكا�A بايد 
گر�.  يك  به عنو��  مجاهدين  سا�ما�  نامگذ���  من  كه  بگويم 
 �� كه  مي خو�هم  	�لت   ��  � مي كنم   Aقويا محكو  �� تر��يستي 

سا�ما� مجاهدين خلق �ير�� 	� �نگلستا� �فع ممنوعيت كند.
	� �ين جلسة �سمي مباحثة پا�لماني، Eقايا� 	يويد گوB � 	يويد 
�يمس نيز بر ضر��Q �فع ممنوعيت �� سا�ما� مجاهدين � حمايت 
�� مقا�مت �ير�� به عنو�� تنها ��. حل ��قعي � 	�ست 	� قبا� بحر�� 

�ير�� تأكيد كر	ند. 
صحبتها� نمايندگا� 	� قبا� خا�] ساختن هر چه سريعتر ناA سا�ما� 
مجاهدين خلق �ير�� �� ليست سا�مانها� ممنوعة �نگلستا� � ليست 
تر��يستي �تحا	ية ���پا با حمايت ساير نمايندگا� مو�جه شد. � 
نمايندگا� 	يگر نيز با بلند كر	� 	ست � تشويق نمايندگاني كه 

سخنر�ني مي كر	ند حمايت خو	 �� نشا� مي 	�	ند.
جلسة �سمي پا�لما� �نگلستا� بعد �� �ين كه سخنگو� خا�جي 
�حز�7 ليبر��-	موكر�Q � محافظه كا� نيز 	� تأييد برخو�	 قاطع 
با تهديد�Q �تمي �+يم �ير�� صحبت كر	ند با صحبت Eقا� 	يويد 
�يمس نمايندC محافظه كا� � �� حاميا� � مد�فعا� مقا�مت �ير�� پايا� 
 Cبينلي نمايند �قا� بر�ياE .�به همر fقا� �يمس گفت كه �خيرE .يافت
	يگر پا�لما� �� همين حز7 	� تظاهر�Q بيش �� ٣٠ هز�� تن �� 
�ير�نيا� 	� نيويو�B شركت 	�شته كه شديدf عليه �+يم مالها � 
�حمد� نژ�	 بو	. �ند � �� مقا�مت �ير�� � به خصوh حذg برچسب 

تر��يستي �� ناA سا�ما� مجاهدين حمايت مي كر	ند.

 �	 	� جلسة �سمي  فو�يه)   ���) بهمن  صبح ��� چها�شنبه ١٢ 
پا�لما� �نگلستا� نمايندگا� مجلس عو�A �نگلستا� �� هر سه حز7 
�صلي كا�گر، محافظه كا� � ليبر��-	موكر�Q، 	�لت �نگلستا� �� 
	� ��بطه با تهديد�Q �تمي � تر��يستي � نقض فاحش حقو& بشر 	� 
�ير�� � هم چنين به طو� خاh ضر��Q خا�] ساختن هر چه سريعتر 
ناA سا�ما� سر�سر� � مر	مي مقا�مت �ير��، سا�ما� مجاهدين خلق، 
�� ليست سا�مانها� ممنوعة �نگلستا� � ليست تر��يستي �تحا	ية 

���پا مو�	 سؤ�� قر�� 	�	ند. 
	� �ين جلسه كه �� ساعت ٩,٣٠ بامد�	 شر�n شد � تا ساعت ١١ 
�	�مه يافت، تعد�	 �يا	� �� نمايندگا� پا�لما� �نگلستا� حمايت 
 ،�E محو�� �سا�ما � �شو��� ملي مقا�مت �ير� �� �� 	قاطع خو
مجاهدين خلق �بر�� كر	. � �� ��ير مسئو� �� سو� ����Q خا�جه، 
Eقا� 	�گال\ �لكساند� كه 	� �ين مباحثه شركت 	�شت، خو�ستند 
كه 	�لت �نگلستا� � ����Q خا�جة �ين كشو� بر �شتباهاQ فاحش 
تر��يستي  �+يم   �� 	لجويي   �  Qمماشا سياست  �مينة   �	 خو	 
Eخوند� كه 	� �ين سالها پيش بر	. � به عنو�� عالمت حسن نيت 
به �ين �+يم، سا�ما� مجاهدين خلق �ير�� �� 	� ليست سا�مانها� 
 Cتر پر�ند	، هر چه ��	بگذ�� �گذ�شت، نقطة پايا 	ممنوعة خو
 � .	�	 nملل ��جا �تمي �+يم �� بر�� تحريم به شو��� �منيت سا�ما�
به طو� خاh سا�ما� مجاهدين �� �� ليست سا�مانها� ممنوعه خا�] 

ساخته � مقا�مت مر	A �ير�� �� مو�	 تشويق � حمايت قر�� 	هد.
	� �ين مباحثه كه سخنگويا� خا�جي �حز�7 محافظه كا� � ليبر��-

	موكر�Q هم شركت 	�شتند، تعد�	 �يا	� �� نمايندگا� پا�لما� 
شركت 	�شتند كه تمامي Eنها عليه �+يم تر��يستي Eخوند� � 
به �يژ. موضعگيريها � عملكر	ها� پاسد�� جنايتكا� �حمد� نژ�	 
صحبت كر	ند. برخي �� نمايندگا� كه 	� صحبتها� بسيا� قاطع 
خو	 خو�ها� حمايت �� مقا�مت �ير�� � �فع ممنوعيت �� سا�ما� 
مجاهدين 	� �نگلستا� گر	يدند شامل Eقايا� �ند�� مكينلي عضو 

	يويد گوBبر�يا� بينلي	يويد �يمس�ند�� مكينلي

	�گال\ �لكساند�كيث سيمپسو�فيليپ هولوبو�	يويد جونز

نمايندگا� 
 Dمجلس عو�

�نگلستا� 
خو�ها� 

پايا� ���� 
 Pبه �شتباها

 Dفاحش �نجا
شد8 �# سو.  

�4لت 4 
P��#4 خا�جة 

�نگلستا� �� سياست مماشاP 4 �لجويي �# ��يم تر�4يستي �خوند� 4 
حذV ناD سا#ما� مجاهدين خلق �ير�� �# ليست سا#مانها� ممنوعه شدند. 



٤ دوشنبه ١٧ بهمن ١٣٨٤صفحة ٧٨٦ ـ شمارة
گزارش

كارزارمقاومتدر هفتـهييكهگذشت

همزمان باجلسةاضطراريشورايحكامبرايبررسيتخلفاتاتميرژيم آخوندي

تظاهراتايرانياندربرابرآژانسبينالملليانرژياتميدروين
اينرژيمشدند اعمالتحريمهايهمهجانبهعليه رژيمآخوندي بهشورايامنيت و ايرانيانخواهانارجاعفوريپروندة

هموطنانعزيز،يارانمقاومت
دشوار شرايط در سرما و سوز و كه در شريفي ايرانيان
مردم مصالح و ايران مسألة كه هرجا وطن، از دور
حضور و  نميشناسيد سرازپا  است،  ميان در ايران 

درود ميفرستم. شما همة مييابيد، به
سراسر در بهپاخاسته هموطنان به شما با همراه
واحد شركت شريف رانندگان بهخصوص ايران،
شجاعانهيي اعتراضهاي به گذشته هفتة كه تهران،
همكاران آزادي  و خود حقة حقوق كسب  براي

مي فرستيم. درود بهگرمي زدند، دست دربندشان
جهان و ايران كجاي هر در آزاده ايرانيان
شركت در خود به پاخاسته  برادران و  خواهران با
احساس را همدلي و همبستگي باالترين تهران واحد

ميكنند.
قمع  و قلع سرآسيمگي به با آخوندها كه  رژيم
جامعه را انفجاري نارضايتي پرداخت، اين اعتراضها
و در ميبيند خود موجوديت عليه خطر فزايندهيي

ندارد. چارهيي آن برابر
در شما گردهمايي مكرر شاهدند كه همگان
و تظاهرات يا اتمي انرژي بينالمللي آژانس برابر
برابر كشورها در ساير در ايرانيان راهپيمايي بيوقفة
و مجامعبين المللييكانگيزه بيشترندارد مقردولتها
زير كه  است ايراني  ميليون هفتاد سرنوشت  آن  و

ستوه آمدهاند. و غارت به و سركوب ستم شالق
يا وين در تظاهراتشان در ما هموطنان فرياد
سركوب ملت آن دادخواهي براي واشنگتن، يا لندن
و زدوبندهاي حاكم ضدانساني كه خفقان است شده

است. شكسته در گلو را ماليان صدايشان بيشرمانة
سازمانيافتة آنها، مقاومت و ما نظر هموطنان از
اتمي، بمب به  آخوندها رژيم شدن مسلح  تهديد
بر رژيم، عمر اين كردن با طوالني كه است مصيبتي
نظر مردم از ميكند. اضافه ايران ملت انبوه مصائب
بساطشكنجهوحلق آويز شدنآخوندها، اتمي ايران
اين تسليح در ما شدت ميدهد. را نوجوانان و جوانان
بيشتر ملت غارتهرچه رژيم بهجنگافزارهستهيي،
شمار زنان فقر و بيكاري و افزايش تشديد ايران و
و كارتنخوابها و خياباني كودكان و فحشا قرباني

ميبينيم. بيحقوقيكارگرانمحرومرا
آژانس حكام شوراي با ما حرف دليل بههمين
كه است اين جهاني و جامعة اتمي انرژي بين المللي
ايران ستم  تحت مردم  سرنوشت به  توجه حداقِل 
انتظار و مسامحه سياست ديگر كه ميكند ايجاب
براي آخوندها رفتار ديكتاتوري بهبود براي بيهوده
ايرانوكابوس هميشهكنارگذشتهشود وزجر مردم

نكند. پيدا ادامه از اين بيش منطقه كشورهاي
را جهان چشم ايران مقاومت كه پيش سال سه
باز رژيم آخوندي هسته يي سايتهاي سريترين  به
از حسابرسي بينالمللي براي مناسبترين زمان كرد،
امروز بود. پنهانكاري سال هجده خاطر به آخوندها
سه كشور خارجه وزيران سهسال گذشت از پس
با كه «مذاكرات ميكنند اعالم اروپا اتحادية بزرگ
سالهاي در كه است».كساني رسيده بنبست به ايران

اخيرعهدهدارباالترينمقامهايسياسي وديپلوماتيك
كه تصريح ميكنند امروز غرب بودهاند، كشورهاي

بود. اشتباه اول ايران از روز رژيم با مذاكره
فرصت از استفاده  با آخوندها  كه بود  چنين
نقطهيي به اتمي سايتهاي تكميل در آمده، بهدست
بينالمللي انرژي دبيركل آژانس امروز رسيدند كه
ساختن تا ايران كه فاصله رژيم ميكند تأييد اتمي

نيست. چند ماه بيشتر اتمي بمب
به بسيار، تأخير آمريكا، با اروپا و دولتهاي امروز
و طينت رژيم اين به نيات شوم مربوط حقايق اساسي
مقاومت تنها از سوي سالها براي تغييرناپذير آن كه

ميكنند. اذعان ميشد، گوشزد ايران
تا عربستان و تركيه  از منطقه  كشورهاي
اتمي خطر مورد خليج فارس در حوزة كشورهاي
تهديد اينهمه، دارند. با اتفاق نظر رژيم اين شدن
رژيم اين  قبال در قاطعيت  عدم  همچنان مبرم، 
خطرناك مقاصد سود زمان را به ميتواند كه است
مخربي سياست همان اين بدهد. هدر به آخوندها
گذشته، سالهاي عظيم زيانهاي بر كه عالوه است
مقاومت همين دليل به درست پي دارد. در را جنگ
خارجي مداخله جنگ و هم مماشات و هم ايران
مردم و تغيير بهدست پرچم و مردود دانسته قويًا را
راهحلي اهتزاز درآوردهاست. اين به ايران را مقاومت
و اعتصاب هزار حدود سه با ايران  مردم كه است
صحت گذشته، ماه در هفت اعتراض و تظاهرات

رساندهاند. اثبات به آنرا
فقدان كه رژيم آخوندي در اين است حقيقت
به مسامحة جامعة باز هرگونه راهحل وميدانمانوري،
اميد بسته است. بيشتر زمان آوردن به دست جهاني و
امنيت و و صلح ايران ملت و آزادي سرنوشت اما
را رژيم اين برابر در قاطعانه سياست اتخاذ جهان،

ايجابمي كند.
: كه است آن خواستار ايران اساس،مقاومت براين

عنوان به را آخوندي رژيم متحد ملل امنيت شوراي ـ
امنيت و آرامش صلح، دشمن و ايران مردم دشمن
تسليحاتي، نفتي، تحريمهاي مورد جهان و منطقه
اين و سران دهد  قرار ديپلوماتيك و  تكنولوژيك 
ايران مردم كشتار شكنجه و مبادرت به خاطر به رژيم
سال سياسي در زنداني هزار سي عام بهخصوص قتل

قرار  محاكمه تحت بينالمللي دادگـاه يك ٦٧ در
گيرند.

ايران مردم حق شناختن رسميت به با اروپا و آمريكا ـ
مجاهدين نام مذهبي، فاشيسم برابر در مقاومت براي

كنند. حذف خود تروريستي ليستهاي از را
ايران سراسر آمدة جان به مردم خواستههاي اين
استبداد مذهبي كه ميزنند فرياد صدا كه يك است

رانميخواهند.
بارديگربههمهشما وبهعزمو ايمانتاندرمبارزه

ميفرستم. دموكراسي درود آزادي و كسب براي
ايران بزرگ ملت بر سالم

آزادي بر سالم
خدانگهدارهمگيشما

پيامرئيسجمهور برگزيدةمقاومت:
اتخاذ جهان، امنيت و صلح و ايران ملت  آزادي

ايجاب را رژيم اين برابر در قاطعانه سياست
ميكند

بينالمللي آژانس حكام شوراي اجالس با همزمان
(٢ فوريه)،  بهمن ١٣ پنجشنبه روز در اتمي انرژي
ساختمان مقابل  در ايران مقاومت هوادار ايرانيان 
و خواستار كردند برگزار تظاهراتي در وين آژانس
شوراي به آخوندها اتمي  پروندة  فوري ارجاع
فراگير عليه تحريمهاي اعمال و متحد امنيت ملل

شدند. رژيم
سرماي در كه وين تظاهرات در آزاده ايرانيان
خارج خواستار هم چنين گرديد، برگزار شديد
حمايت و ليست تروريستي مجاهدين از نام ساختن
براي رجوي خانم مريم توسط ارائه شده راهحل از

گرديدند. ايران در دموكراتيك تغيير
پارلمانهاي نمايندگان از شماري تظاهرات اين در
ضمن حقوقي و سياسي شخصيتهاي  و اروپايي
قاطع در قبال سياست يك اتخاذ تأكيد بر ضرورت
را خود حمايت آخوندي، تروريستي ديكتاتوري
اعالم آن برگزيدة رئيسجمهور و ايران مقاومت از
برگزيدة رئيسجمهور رجوي مريم خانم كردند.
در شركتكننده هموطنان به خطاب پيامي مقاومت
خانم توسط كه پيام در اين فرستاد. وين تظاهرات
مقاومت ملي شوراي نمايندة بلورچي معصومه
برگزيدة رئيس جمهور  گرديد، قرائت آلمان  در
هموطنان و وين تظاهركنندگان به مقاومت
رانندگان بهخصوص ايران سراسر در بهپاخاسته
هفتة كه تهران اتوبوسراني  واحد  شركت شريف
احقاق براي شجاعانهيي اعتراضهاي به گذشته
حقوق حقةخودوآزاديهمكاراندربندشان دست
«ايرانيان كرد: تأكيد و فرستاد درود بهگرمي زدند،

و خواهران با جهان و ايران كجاي هر در آزاده
تهران واحد شركت در خاستة خود  بهپا برادران
ميكنند. احساس و همدلي را همبستگي باالترين
به اشاره با سپس مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
مجهز تهديد و عليه مردم ايران آخوندها جنايات
شوراي اعضاي به خطاب اتمي، به سالح آنها شدن
جامعة و اتمي انرژي بينالمللي آژانس حكام
كه است گفت: «مقاومت ايران خواستار آن جهاني
بهعنوان را آخوندي رژيم متحد ملل امنيت شوراي
امنيت و آرامش و صلح دشمن و ايران مردم دشمن
تسليحاتي، نفتي، تحريمهاي مورد جهان و منطقه

دهد». و ديپلوماتيك قرار تكنولوژيك
بينالمللي آژانس مقر مقابل در ايرانيان تظاهرات در
پارلمان نمايندة كامره موگنز وين، در اتمي انرژي
اتمي تهديدات  سخناني طي دانمارك از اروپا 
را برشمرد بينالمللي امنيت و صلح آخوندها براي
ايران رژيم با اروپايي كشورهاي «مماشات افزود: و
دوم جهاني جنگ قبل از است كه مماشاتي مشابه
ما افزود وي انجام داد. فاشيسم هيتلري با چمبرلين
امنيت شوراي به را ايران رژيم اتمي پروندة بايد
خلق مجاهدين سازمان نام همينطور دهيم. ارجاع
مقاومت سازيم. خارج تروريستي ليست از را ايران
مي كند. مبارزه دموكراسي و آزادي براي ايران
كنار در نه قرار بگيريم، مردم ايران كنار در بياييد

ايران. بر حاكم ديكتاتورهاي
حزب بلژيك از پارلمان نمايندة پير مالماندير ژان
از «بايد كرد:  تأكيد خود سخنراني در  ليبرال
مخفي پروژههاي افشاي به خاطر ايران مقاومت

افزود:«جاي بسي وي نمود». قدرداني ماليان اتمي
اروپا اتحادية شرايطي  چنين در  كه است تأسف
سازمان يعني ايران مقاومت نيروي اصليترين نام
است. قرار داده تروريستي ليست را در مجاهدين
پارلمان نمايندة شود». لغو بايد نامگذاري اين
مريم خانم  كه باورم اين بر من افزود: بلژيك 
براي بهاي زيادي كه زن احترامبرانگيز اين رجوي
راهحل است، تنها پرداخته ملت ايران دموكراسي
ايران مردم بايد صداي جامعة جهاني است. ايران

بشنود. را
اصغر وين در ايرانيان تظاهرات بعدي سخنران
فوتبال و مليپوش مقاومت شوراي ملي عضو اديبي

اينكه  بر تأكيد با وي ٥٠ بود. دهة سالهاي در ايران
امنيت به شوراي آخوندها پروندة هستهيي ارجاع
گفت: جديدي ميكند مدار وارد ايران را تحوالت
نتيجهيي همان به جهان بزرگ كشورهاي «سرانجام
آن سالهاست به ايران مردم و مقاومت رسيدند كه

مبارزه  پرچم مسعود برادرم قبل ٢٤ سال رسيدهاند.
را دژخيم آخوندهاي و بنيادگرايي ارتجاع، با
رسيده اثبات بينش به اين امروز حقانيت برافراشت.

است».
رشتة در استاد دانشگاه و آثار محقق عليرضا دكتر
در ايرانيان جمع در  خود سخنراني  در فيزيك
افشاي در ايران مقاومت نقش به اشاره ضمن وين
اين به دنيا «اكنون افزود: آخوندها مخفي پروژة

مسائل  رابطه با تعلل در ٦ ماه حتي كه رسيده نتيجه
خواهد جايي به را كار آخوندي رژيم هستهيي
كنند. رژيم مقابله اين با ديگر نميتوانند كه رساند

باج و دلجويي مماشات، سال اينهمه از بعد آنها
بهجز راهي هيچ  كه رسيدهاند نتيجه اين  به دادن
ندارد». امنيت وجود شوراي از سوي قاطع اقدام
خارجة وزير استراو جك «اين كه افزود: آثار آقاي
انگلستان اينروزهاميگويدبهدرخواست آخوندها
است گنجانده تروريستي ليست در را مجاهدين نام
پايههاي مي بينند انگليسيها  كه  است دليل اين به

ميباشد». سقوط حال در و لرزان آخوندي رژيم
ژئوفيزيك ارشد كارشناس فخيمي منوچهر دكتر
كه كرد تأكيد وين تظاهرات بعدي سخنران
در جنايت را آخوندها اروپاييها «سياست مماشات
است». كرده جريتر تروريسم  و  ايران مردم عليه
بايد آمريكا و «دولتمردان اتحادية اروپا افزود: وي
حذف با كه باشند داشته آنرا اخالقي شهامت
ليست از مجاهدين سازمان  شريف  نام بالدرنگ
زدن برچسب ننگ و مماشات شرم تروريستي،

بزدايند». از خود را ايران مقاومت برحق به ناحق
ملي شوراي و عضو برجسته عاليوندي هنرمند بهرام
شهر قهرمانان درود به با خود را سخنان مقاومت
ضمن تقبيح وي كرد. شروع آنان و پايداري اشرف
خواستار خارج آخوندها، قبال در سياست مماشات

تروريستي شد. ليست از مجاهدين كردن نام
نمايندگان از مركب هيأتي وين تظاهرات پايان در
عليرضا و فخيمي منوچهر آقايان و اروپا پارلمانهاي
نمايندة بلورچي معصومه  سرپرستي خانم به آثار
آژانس مقامات آلمان با مقاومت در ملي شوراي
خواستههاي و كرده ديدار اتمي انرژي بينالمللي

رساندند. آنها بهاطالع را تظاهركنندگان

لندنـتظاهركنندگاندرمقابلمحلاجالس٥كشور عضودائميشورايامنيتسازمانمللخواستارارجاعپروندهاتميرژيمايرانبهشورايامنيت شدند

بهرامعاليونديمنوچهرفخيميعليرضاآثاراصغراديبيژانپيرمالمانديرموگنز كامرهمعصومه بلورچي

اجالس با همزمان  ١٠بهمن٨٤، دوشنبه روز  عصر
در لندن، ايرانيان آلمان و دائمي شوراي امنيت ٥عضو
خواستار ارجاع و كرده برگزار تظاهراتي هوادار مقاومت
امنيت شوراي به آخوندها هستهيي پرونده فوري

شدند.
تهديدات به دادن پايان راه تنها تظاهركنندگان
تغيير را بين المللي جامعه امنيت و صلح براي آخوندها
ايران مقاومت و مردم توسط ايران در دموكراتيك
نام مجاهدين حذف خواستار هم چنين دانستند. آنان
جنبش اين بهرسميت شناختن تروريستي و ليست از

مشروعگرديدند.

شد، لندن برگزار سرد بسيار هواي كه در تجمع اين
خارجه  وزارت ساختمان مقابل ١٩٣٠ در ساعت تا
مقابل تا حركت تجمع كنندگان با سپس و انگلستان
ادامه ساووي هتل در  خارجه وزاري  مالقات محل
و ساعتها كه تظاهركنندگان شعارهاي برخي يافت.
خود تجمع را تحتالشعاع فضاي هر دومحل بالانقطاع

: از بودند عبارت بود داده قرار
مالها تروريسم به نه مالها, سالح اتمي به نه ـ

مالها اتمي نه سالح , مالها با معامله نه ـ
ايران از مقاومت حمايت نه مماشات، و جنگ نه ـ

تظاهركنندگان توسط كه از پالكاردهايي برخي روي

بود: شده نوشته ميشد، حمل
با مقابله را ه تنها رجوي مريم سوم خانم راهحل ـ

است ايران مالهاي
و كارگران نيز در حمايت از اعتصاب بزرگي پالكارد
چشم به تهران اتوبوسراني شركت قهرمان رانندگان
بيان براي مضاعفي،  انگيزش و شور كه  ميخورد
تجمعكنندگان در ايران مردم بهحق خواستههاي

بود. كرده ايجاد
يك انگلستان خارجه وزارت مقابل در تجمع پايان در

دائمي  عضو ٥ كشور وزراي خارجه به بيانيه خطاب
مسئوالن از هيأتي توسط آلمان بهعالوه امنيت شوراي

وزارت در مقامات از يكي به ايراني مختلف جوامع
بيانيه توسط اين تحويل داده شد. خارجه انگلستان
و مورد گرديده امضا ايراني ١٠انجمن مختلف اقل حد

بود. شده واقع حمايت
اكسيون و حلقآويز آكسيون همچنين تجمع اين در
و ها رسانه از بسياري  توجه مورد  اتمي موشك

گرفت. قرار خبرنگاران
از تظاهرات تصاويري پخش ضمن تلويزيون يورونيوز
دائمي اعضاي اجالس محل مقابل در مقاومت هواداران
كرد: «پنج گزارش لندن در آلمان و امنيت شوراي 
طوالني نشست يك از پس امنيت شوراي دائمي عضو

بايد تهران كه رژيم كردند توافق بهاتفاق آرا لندن در
به تا نيويورك بفرستد در متحد به ملل نمايندگاني
پاسخ مورد جاهطلبيهاي هسته يي آن پرسشهايي در

بدهند».
روسيه كه اكنون مي رسد «بهنظر تلويزيون افزود: اين
امنيت شوراي را در خود موضع همتايان همان چين و

باشند». كرده اتخاذ
داد: گزارش الجزيره تلويزيون

به شوراي ايران رژيم پرونده ارجاع براي بيانيه لندن
و ايراني تظاهركنندگان  براي پيروزي يك  امنيت،
گام، اين هسنتد  معتقد كه  آمريكاست ديپلوماسي 

مي باشد. ايران رژيم به قوي پيامي
گفت: گزارشي الحره نيز در تلويزيون

اجالس محل مقابل در ايراني تظاهركنندگان لندن در
تجمع ملل سازمان امنيت شوراي دائمي عضو ٥كشور
به ايران هستهيي رژيم پرونده خواستار ارجاع و كرده

گرديدند. امنيت شوراي
دخالت خواستار ايران مقاومت جنبش اعضاي

شدند. ايران دولت كنترل و مهار براي بينالمللي
ضد بر شعارهايي تظاهرات اين در تظاهركنندگان
نيز عليه هم چنين شعارهايي دادند. آنها حكومت ايران
ميدادند. رژيم اين رئيسجمهور احمدينژاد محمود
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