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شمارة ٧٨٧ 

ضميمة ادبي و فرهنگي ندا (١٣)
در اين شمارة ندا مطالب زير را مي خوانيد:

- آن چه که زبان می آموزد
- بر تارک تاريخ،  از جعفر پويه

- يک اگر با يک برابر بود، از علی مقدم
- نامه سرگشاده چهارتن از هنرمندان آزاده به مدير 

جشنواره فيلم برلين
- درباره انقالبی پاکباز سعيد فرشيد
- اشعار از جمشيد پيمان، م. وحيدی

- مهمان آشنا، از کاظم مصطفوی

ديدار  برايان بينلی، نماينده مجلس 
انگلستان با رئيس جمهور برگزيده 

مقاومت در اور سور اواز

آقای بينلی گفت  ارجاع پرونده اتمی رژيم 
ايران به شورای امنيت به يمن افشاگريهای 

مقاومت ايران حاصل شده است 

مقاومت ايران اهانت به مقدسات مذهبي و دامن زدن به خشونت توسط رژيم آخوندي را محكوم کرد

سـرمقاله

دائمی  اعضای  آرای  اتفاق  و  سياسی  تصميم 
اتحاديه  کشورهای  و  ملل متحد  امنيت  شورای 
اروپا و رأی اکثريت قاطع اعضای شورای حکام 
پرونده  ارجاع  به  اتمی  انرژی  بين المللی  آژانس 
اتمی آخوندها به شورای امنيت، پايه های سياست 
قرن  ربع  در  که  را  مذهبی  فاشيسم  با  مماشات 
ديکتاتوری  درقبال  غرب  غالب  سياست  گذشته 
است،  بوده  ايران  بر  حاکم  تروريستی  و  مذهبی 
حکومت  سرباالی  جواب  لرزاند.  به شدت 
آخوندی که از زبان ولی فقيه رژيم، اين «ارجاع» را 
«مچاله کردن» و «ازحيزانتفاع ساقط کردن» معاهدة 
منع گسترش تسليحات اتمی (ان.پی.تی) خواند و 
از زبان رئيس جمهور رژيم تهديد به «تجديد نظر» 
در«عضويت در ان.پی.تی» و «اهداف صلح آميز» 
کرد، لرزه در ارکان سياست مماشت را دوچندان 

و سردمداران اين سياست را «مأيوس» کرد.
نيرومند سياسی و  با برآمد يک موج  تحول باال، 
اجتماعی در اروپا عليه برچسب تروريستی همزمان 
است. در انگلستان در جلسه رسمی مجلس اعيان، 
چهره هايی  شامل  مختلف،  احزاب  از  نمايندگان 
کشور  وزير  و  خارجه  وزير  هرد  داگالس  مانند 
سابق، لرد وادينگتون وزير کشور سابق و لرد تمپل 
موريس-کسی که ٢٦سال مسئول کميته دوستی با 
رژيم ايران و خواهان ديالوگ با آخوندها بوده- 
خواستار حذف نام مجاهدين از ليست تروريستی 
به  که  جا  آن  «تا  گفت  موريس  تمپل  شدند.  
هيچ گاه  مجاهدين  سازمان  برمی گردد  انگلستان 
يک سازمان تروريستی نبوده است».  لرد جانستون 
گفت: «برچسب تروريسم به مجاهدين بخشی از 

همين  در  است».   سياست شکست خورده  يک 
شخصيت  محبوبترين  پير،  آبه  فرانسه،  در  هفته 
فرانسوی و خانم دانيل ميتران که هر دو مقام ويژه 
و بسيار ارجمندی در فرانسه و جهان و در مقاومت 
ضد هيتلر و نازيسم دارند از اتحاديه اروپا مصرانه 
خواستند که نام مجاهدين را از ليست تروريستی 
حذف کند.  همزمان، هزاران وکيل و حقوقدان و 
نماينده پارلمان در اروپا و دوازده هزار حقوقدان 

در عراق براين امر تأکيد می کردند.
موج  با  مماشات  سياست  شکست  همزمانی 
برای  اجتماعی  و  سياسی  نيرومند  فراخوانهای 
بيانگر  نام مجاهدين از ليست تروريستی،  حذف 
محصول  نامگذاری  اين  که  است  واقعيت  اين 
اعتبار  هيچ  و  بوده  مماشات  سياست  مستقيم 
همين  در  که  نيست  تصادفی  ندارد.  حقوقی 
اذعان  انگلستان  خارجه  وزير  جک استراو،  ايام 
نام  آخوندها  خواست  اجابت  در  که  می کند 
مجاهدين را در ليست ممنوعه گذاشته است.  اما 
پيام عميقتر اين همزمانی، اين است که آلترناتيو 
واقعی و ضروری  سياست مماشات، همانا تغيير 
دموکراتيک در ايران است. يعنی به مجرد اين که 
سياست در مقابل ديکتاتوری مذهبی و تروريستی، 
از سازش و مماشات به قاطعيت می گرايد، به دليل 
ذات رفرم ناپذير رژيم واليت فقيه، الجرم به تغيير 
راه می برد و تنها فرمول گره گشا برای «مسأله ايران 
و حاکميت فاشيسم مذهبی»،  ضرورت و اصالت 
«نه مماشات،  خود را اثبات و تحميل می کند: 
به  دموکراتيک  تغيير  خارجی،  جنگ  نه 

دست مردم و مقاومت ايران»!

«راه حل سوم»
تنها راه حل مقابله با فاشيسم مذهبي

در صفحات ديگر

مديريت اقتصادی «پاسداران»  اقتصاد 
ايران را به کجا می برد؟(٢)

يزدان حاج حمزه
مادامی که مديريت سياسی پاسداران حاکم بر 

ايران، به سياستهای انقباضی و جنگ گونه خود ادامه 
دهد، مديريت اقتصادی آنان، آگاهانه يا ناآگاهانه، 
رکود تورمی فزاينده يی را بر اقتصاد ايران تحميل 

می کند

٧٠٠ تن از وکال و حقوقدانان از هلند 
خواستار خروج نام سازمان مجاهدين از 

ليست تروريستی شدند 
در سميناری که در کلوپ خبرنگاران در نيوزپورت 
در الهه، با شرکت شماری از شخصيتهای سياسی و 
متخصصين و روشنفکران هلندی و اعضای شورای 
ملی مقاومت ايران برگزار شد بيانيه ٧٠٠تن از وکال 

و حقوقدنان هلندی اعالم گرديد

رحمان کريمی ـ قطعات يک موزاييک 
جمشيد پيمان ـ قطره يی شرم در اقيانوس وقاحت 
محسنی ـ ناسيوناليسم اتمی 
سياوش جهانگيری ـ آيا امکان اعمال يک تحريم .... 
صفحة ١١  
جالل گنجه ای ـ مرزهای اسالم با بنيادگرايی...(١٦) 
عبدالعلی معصومی ـ تاريخ ايران زمين...(١٦) 
حبيب گودرزی- اشرف ـ ١٩بهمن و نقطه انتخاب مبارزه 
صفحة ١٢  
م. رضا برگ بيدی ـ طناب هسته يی و فريبکاری «منافع ملی» 
سيف  الدين الطائی ـ بهار تهران 
صفحة ١٣  
عزيز پاکنژاد ـ چشم انداز تحريم فراگير 

ـ ديدار مسعود در زندان! ، نگاه رضا
دو خاطره از غالمرضا جالل  
صفحة ١٥  

در صفحة ٣

در صفحة ٧

مقاالت:

حقيقت در برابر دروغ

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

مجاهدين (٤)
دربارة شهر  اروپا  پارلمان  قسمت چهارم گزارش هيأت 
اشرف و سازمان مجاهدين خلق ايران در اين شماره از 
نظرتان می گذرد.  اين گزارش در اجالس روز ٣٠شهريور 
از مجاهدين در  نيز در کنگره های دفاع  و  پارلمان  اين 

در صفحة١٠آمستردام و استکهلم تشريح شد

در صفحة ٥

فعاليتهای جوانان هوادار مجاهدين 
در شهرهای مختلف در بزرگداشت 

شهيدان ١٩بهمن ١٣٦٠

جوانان انقالبی در سطح گسترده يی
به شعار نويسی و نصب پوسترهای متعدد از

شهدای ١٩ بهمن اقدام کردند

بيش از هزار حقوقدان و وکيل 
برجسته و ٢٠٠ نماينده پارلمان 

از آلمان خواستار حذف برچسب 
تروريستی از مجاهدين خلق شدند

طی يک کنفرانس در برلين با حضور خبرنگاران ابتکار اخير 
برای  اروپايی  از کشورهای  پارلمان  نمايندگان  و  حقوقدانان 
ايران  مجاهدين خلق  از سازمان  تروريستی  برچسب  حذف 

در صفحة ٤اعالم گرديد

به مناسبت سالگرد انقالب ٢٢بهمن:
بخشهايي ازپيام مسئول شوراي ملي مقاومت 

در بيست وجهارمين سالگرد
انقالب ضدسلطنتي - بهمن١٣٨١

هميشه  هم چون  آزادی  رزم آوران  و  مجاهدان  اگر 
خطر  در  ميهنشان  و  مردم  آزادی  برای  آگاهانه 
در  جد  به  آخوندها  هستند.  شهادت  و  جان باختن 

معرض باختن حاکميت خود هستند
در صفحة٩

 در جلسه رسمي مجلس اعيان انگلستان
 نمايندگان خواستار خارج ساختن

 نام مجاهدين از ليست تروريستي شدند

از  آخوندي  رژيم  سوءاستفاده هاي  اطالعيه يي  طي  مقاومت  ملي  شوراي  دبيرخانه 
احساسات مذهبي مردم مسلمان در كشورهاي مختلف و تالش براي دامن زدن به 

خشونت را محكوم كرد. در اطالعيه دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران آمده است:
مقاومت ايران سوءاستفاده هاي رژيم آخوندي از احساسات مذهبي مردم مسلمان در 
كشورهاي مختلف و تالش براي دامن زدن به خشونت را محكوم مي كند. خامنه اي 
ولي فقيه رژيم آخوندي، روز ١٨بهمن، در يك فراخوان آشكار به خشونت، اعالم كرد 
«مسأله رودرو قرار دادن مسلمانان و مسيحيان است. جا داره مسلمانها از خودشون 

غيرت نشون بدهند».
مقاومت ايران هم چنين اهانت به اعتقادات مذهبي مردم از هر مذهبي كه باشند را محكوم 
مي كند. اهانت به معتقدات مردم مسلمان از هر موضعي كه به عمل آيد، آب ريختن به 
آسياب رژيم آخوندي است. نبايد به اسم آزادي بيان براي فاشيسم مذهبي خوراك 
فراهم كرد و به آخوندها مهمات رساني كرد. آخوندهايي كه با سوء استفاده از احساسات 
مردم مسلمان تالش مي كنند، طرح شوم خود براي استقرار حكومت جهاني اسالم را 

محقق سازند. 
رژيم آخوندي، كه در طول تاريخ، بيشتر از هر كسي چهرة اسالم و مسلمانان را مخدوش 

كرده است، با تمام قوا در صدد بهره برداري و سوء استفاده از موضوع كاريكاتورهاي منتشر 
شده در كشورهاي اروپايي است. به خصوص به اين وسيله تالش مي كند توجهات را از 

پروژه هاي اتمي و ارجاع پرونده اش به شوراي امنيت ملل متحد منحرف كند.
عالوه بر وزارت اطالعات، نيروي تروريستي قدس، وزارت خارجة رژيم آخوندي و ديگر 
ارگانهاي رژيم ازجمله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، مجمع جهاني اهل بيت، 
مجمع جهاني تقريب المذاهب و سازمان تبليغات اسالمي، در خشونتهاي اخير دست 

دارند.
روز  بيت،  اهل  از مسئوالن مجمع جهاني  پسرش محسن خزئلي،  و  آخوند خزئلي 
١٨بهمن از تهران به آلمان رفتند تا از نزديك اين موضوع را دنبال كنند. در همين ايام 
معاونت اروپا و آمريكاي مجمع جهاني اهل بيت به رياست مزدوري به نام براتي، ارتباطات 

گسترده يي را با كانونهاي بنيادگرا در كشورهاي اروپا و آمريكا برقرار كرده است.
آخوند محمد علي تسخيري، رئيس مجمع تقريب المذاهب االسالمي و از مسئوالن 
صدور تروريسم و بنيادگرايي، كه در روزهاي اخير براي شركت در يك كنفرانس در 
مصر به سر مي برد، از ايادي و مزدوران رژيم در كشورهاي مختلف خواسته است تا به 

سازمان دادن حمالت عليه سفارتخانه ها و برخي مراكز خارجي مبادرت كنند.

خبرگزاری فرانسه:
دانيل ميتران خواستار 

حذف برچسب تروريستی از 
مجاهدين خلق می شود

داد:  گزارش  روز سه شنبه، ١٨بهمن ٨٤،  فرانسه  خبرگزاري 
بنياد دانيل ميتران طي اطالعيه يي اعالم كرد كه خانم دانيل 
ميتران عليه قرار دادن نام سازمان مجاهدين خلق ايران در 

ليست سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا فعاليت مي كند.
فقيد  رئيس جمهور  ميتران،  فرانسوا  همسر  ميتران،  خانم 
فرانسه، سه شنبه به لوگزامبورگ می رود تا در جلسه دادگاه 
اين  به  نسبت  خلق  مجاهدين  شكايت  به  كه  اروپا  عدالت 

نامگذاري تشكيل مي گردد، شركت كند. 
ليبرته  فرانس  ميتران،  دانيل  بنياد  افزود:  فرانسه  خبرگزاري 
مي نويسد: «هيچ فعاليت تروريستي هرگز به اين مخالفين ايراني 
كه بسياري از آنها از  ٢٠سال پيش در فرانسه پناهنده هستند، 
اتهامات  اين  مي افزايد  بنياد  اين  است».  نشده  داده  نسبت 

«بعضًا آغشته به منافع سياسي و اقتصادي مي باشند». 
خبرگزاری فرانسه افزود: روز ٢٣ ژانويه، آبه پير نيز طي نامه يي 
به ولفكانگ شوسل، صدر اعظم اتريش، رياست فعلي اتحاديه 
سازمانهاي  ليست  از  مجاهدين  نام  خروج  خواستار  اروپا، 

تروريستي اتحاديه اروپا گرديد. 
در ادامه گزارش آمده است: خارج ساختن نام مجاهدين خلق 
از  كه  بيانيه يي  طي  ژوئن٢٠٠٥  در  اروپا  اتحاديه  ليست  از 
سوي ٤١تن از ٧١نماينده پارلمان فدرال بلژيك امضا شده بود 
درخواست گرديده است.  هم چنين بسياري از پارلمانترها و 

حقوقدانان و انجمنها در اروپا اين خواسته را مطرح كرده اند.

رئيس جمهور برگزيده مقاومت 
هموطنان را به گسترش حمايت 

از کارگران شرکت واحد فراخواند
 حمايت و كمك مادي و معنوي به كارگران  اعتصابي 
مقاومت  به  كمك  آنها،  خانواده هاي  و  واحد  شركت 

ايران و رزمندگان آزادي محسوب مي شود
با  رجوي،  مريم  خانم  مقاومت،  برگزيده  رئيس جمهور 
کارگران  با  بين المللي  و  داخلي  همبستگي  از  قدرداني 
شريف و دلير شركت واحد اتوبوسراني تهران و فراخوانهاي 
از  ايران،  كارگران  از  حمايت  در  تظاهرات  و  همبستگي 
هموطنانمان در داخل و خارج كشور خواستار گسترش 
حمايت از كارگران شركت واحد و به خصوص صدها كارگر 
شريف دستگير شده توسط ارگانهاي سركوبگر حاكميت 

آخوندي، گرديد.
خانم رجوي گفت: رژيم آخوندي كه در مقطع كنوني به 
موازات  به  است،  كرده  اعالم جنگ  جهان  و  ايران  مردم 
سطح  در  طلبانه اش   جنگ  و  انساني  ضد  سياستهاي 
بين المللي و منطقه يي و به موازات تالش براي دستيابي 
به بمب اتمي، سركوب داخلي را تشديد كرده و در اين 
روزها هم زندانيان سياسي و هم كارگران غيرتمند شركت 
واحد تهران و خانواده ها ي محترم آنها را تحت شديدترين 
و  كودكان  شبانه  دستگيري  است.   قرارداده  فشارها 
خواستار  كه  واحد  شركت  كارگران  خانواده هاي  اعضاي 
ابتدايي ترين حقوق خود بودند، لكه ننگي ديگر بر پيشاني 
اين رژيم ضد ايراني و ضد انساني باقي گذاشت. كارگران 
با بدترين  دستگير شده و اعضاي خانواده هاي آنها اكنون 
از جانب دژخيمان رژيم رو  اهانتها و شديدترين فشارها 
اعتنايي به اعتراضات  به رو هستند و رژيم آخوندي هيچ 

سازمانهاي مدافع حقوق بشر در اين باره نمي كند. 

رژيم آخوندي، كه در طول تاريخ، بيشتر از هر كسي چهرة اسالم و مسلمانان را مخدوش كرده است، با تمام قوا در صدد بهره برداري و سوء استفاده از موضوع كاريكاتورهاي منتشر شده در كشورهاي اروپايي است. به خصوص به اين 
وسيله تالش مي كند توجهات را از پروژه هاي اتمي و ارجاع پرونده اش به شوراي امنيت ملل متحد منحرف كند

 شماري از زندانيان سياسي و مجاهد، كه از سالهاي 
پيش در سياهچالهاي رژيم آخوندي به سر مي برند، 
ناپديد شده اند و ارتباط آنها با خانواده هايشان قطع 

شده و ديگر زندانيان نيز از آنها خبري ندارند
در صفحة٦

  لرد راسل جانستون، پرزيدنت سابق مجمع پارلمانی شورای اروپا: نامگذاری 
سازمان مجاهدين در ليست سازمانهای ممنوعه بخشی از يک سياست شکست 

خورده است. جک استراو  اخيرًا در گفتگوی راديويی اذعان نمود که وی 
به دنبال مذاکره با وزير خارجه وقت ايران با قرار دادن نام سازمان مجاهدين در 

ليست موافقت کرده بود. اکنون دولت بايد موضع خود را تغيير دهد
 لرد آرچر، قاضی سابق:  بهترين راه حل دست خود مردم ايران است، شکی 
وجود ندارد که اکثريت آنها خواهان تغيير هستند. اين رژيمی ناپايدار است و 
مردم ايران به دنبال رهبری قابل اعتماد هستند، که اين به نظر من در شورای 

ملی مقاومت ايران موجود است
 لرد وادينگتون وزير کشور سابق: من هم با بسياری از ديگر نمايندگان 

احزاب مختلف در پارلمان هم عقيده هستم. رفع ممنوعيت از سازمان 
مجاهدين خلق ايران يک عالمت جدی برای تغيير دموکراتيک در ايران 

است و اين چيزی است که ما خواهان آن هستيم
  لرد تاورن: تنها راه حل حمايت از مقاومت مردم ايران است. مواضع 

مسخره يی توسط وزير خارجه ما گرفته شده است ولی دولت بايد رهبری 
خارج ساختن نام سازمان مجاهدين از ليست تروريستی را به دست گيرد

 لرد هاول سخنگوی حزب محافظه کار در مجلس اعيان انگلستان خواهان 
بررسی نامگذاری سازمان مجاهدين خلق ايران شد و از دولت خواست که 

به اين مسأله به صورت جدی گوش داده و آن را مورد توجه قرار دهد

  لرد کالرک  لرد بيشاپ  لرد موريس  لرد هنی  لرد وادينگتون  لرد تاورن

  لرد هاول  لرد چيدجی  لرد آرچر  لرد بليکر  لرد اندرسون  لرد ميچل

بارونس گولد  لرد دايک  بارونس ويليامز  لرد داگالس هرد  لرد تريسمن   لرد راسل جانستون 

تصوير ويدئو يی از جلسه مجلس اعيان که در آن نمايندگان  بر ضرورت خارج شدن نام مجاهدين  از ليست تروريستی تأکيد کردند

حمله به سفارت فرانسه در تهران توسط عوامل رژيم که منجر به آتش سوزی شد

عالوه بر وزارت اطالعات، نيروي تروريستي قدس، وزارت خارجة رژيم آخوندي و ديگر ارگانهاي رژيم ازجمله سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي، 
مجمع جهاني اهل بيت، مجمع جهاني تقريب المذاهب و سازمان تبليغات اسالمي، در خشونتهاي اخير دست دارند

 لرد داگالس هرد، وزير خارجه و وزير کشور سابق انگلستان: دولت 
بايستی فشار بر روی رژيم ايران که يک رژيم غير دموکراتيک است را 

افزايش دهد و برای اين کار بايد تمامی اهرمها را به کار گرفته و بسيج نمايد.  
اين حق قانونگذاران انگليسی است که خواهان خروج سازمان مجاهدين از 

ليست تروريستی گردند
  لرد تونی کالرک:  برای من هنوز قابل درک نيست که چگونه اين نامگذاری 

صورت گرفت در حالی که سازمان مجاهدين و خانم رجوی هنگامی که من 
رياست کنفرانس ساليانه حزب کارگر را حدود ٢٠سال قبل به عهده داشتم 

ميهمان کنفرانس بودند 
  لرد تمپل موريس: ما بايستی از مخالفين ايرانی در داخل و خارج کشور 

حمايت به عمل آوريم.  من خواهان رفع ممنوعيت از سازمان مجاهدين خلق 
ايران  و خارج کردن اين سازمان از ليست سازمانهای تروريستی هستم.  خارج 

کردن نام مجاهدين پيام قوی به رژيم تهران است
  بارونس گولد از مسئولين امور زنان در پارلمان انگلستان: اکنون زمان آن 
فرا رسيده است که ما به دلجويی از ماليان خاتمه دهيم و اکنون زمان آن فرا 

رسيده است که ما به ممنوعيت سازمان مجاهدين خلق ايران خاتمه دهيم
 لرد بليکر، از وزرای سابق دولت محافظه کار انگلستان: من اظهارات 

تعدادی از نمايندگان در باره خاتمه دادن به نامگذاری تروريستی سازمان 
مجاهدين خلق ايران را مورد تأکيد و تأييد قرار می دهم

روز پنجشنبه ٢٠بهمن٨٤، در يک جلسه رسمی مجلس اعيان انگلستان، تهديد اتمی، مداخالت فزاينده رژيم در عراق، صدور بنيادگرايی و نقض وحشيانه حقوق بشر توسط 
رژيم آخوندی، تظاهرات و اعتراضات اجتماعی و ضرورت خارج ساختن نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستی و حمايت از مقاومت  ايران مورد بحث و گفتگو 

قرار گرفت. در اين جلسه تعداد زيادی از نمايندگان به بحث و گفتگو در اين زمينه پرداخت و خالصه يی از اين مباحث را در اين شماره می خوانيد.

در صفحة ٥

 بقيه در صفحة ٦

مقاومت ايران نسبت به اعدام زندانيان 
سياسی در ايران هشدار می دهد

مصاحبه با خانم زينت ميرهاشمی، عضو 
کميته مرکزی چريکهای فدايی خلق 

ايران و سردبير نشريه نبرد خلق به 
مناسبت سالگرد حماسه سياهکل 

در صفحة ١٣



اخبار ايران
٢ شمارة٧٨٧ دوشنبه ٢٤بهمن١٣٨٤صفحة

سانتريفوژ  ٥٠ هزار به ساختن آخوندي اعتراف رژيم
ميكند دوچندان را امنيت شوراي اقدامات ضرورت

تغيير از حمايت  فراگير و مجازاتهاي فوري اعمال رژيم چالش  به پاسخ  تنها
است و مقاومت ايران دموكراتيك بهدست مردم

اعتراف امروز وين، در اتمي انرژي آژانس بينالمللي در آخوندي رژيم سفير سلطانيه، علياصغر
خواهد  نصب نطنز تأسيسات در گاز غنيسازي براي سانتريفوژ دستگاه ٥٠ هزار زودي «به رژيم كرد
خواهان و داد خبر آن قطع همكاري با از آژانس رسمي به نامه يك رژيم آخوندي در اين بر عالوه كرد».

گرديد. ايران در هستهيي سايتهاي از آژانس مراقبتي دوربينهاي برچيدهشدن
پيش سال ايران از يك مقاومت بر صحت افشاگريهاي صريحي اعتراف حال فوق در عين اظهارات
و توسعه به كماكان اروپايي، طرفهاي با مذاكره با همزمان ايران بر حاكم مذهبي استبداد اين كه بر مبني

ميباشد. ميدهد، ادامه جمله توليد انبوه سانتريفوژ، از خودش، اتمي پروژههاي تكميل
در قبال تعهداتش از آشكار يك سرپيچي كه آخوندي جانب رژيم از غني سازي شروع اعالم رسمي
تسليحاتي، فراگير نفتي، تحريمهاي و اعمال امنيت عاجل شوراي اقدام ضرورت بينالمللي است، جامعه

ميكند. دوچندان رژيم عليه را ديپلوماتيك و تكنولوژيك
به كه رژيم آخوندي حقوقبشر سيستماتيك و نقض تروريسم صدور پرونده اين، بررسي بر عالوه
در شوراي ميبايد كرده، تشديد نيز ايران را سركوب مردم بين المللي روند جامعه با جنگ اعالم موازات
به خاطر بر ايران حاكم وسطايي قرون ديكتاتوري سردمداران و گيرد قرار بررسي متحد مورد امنيت ملل

گيرند. قرار مورد محاكمه بين المللي دادگاه يك در مردم ايران عليه جناياتشان
راهحلقطعي مقابلهباتهديداتفزايندهرژيمآخونديهمچنانكهخانممريمرجوي، رئيس جمهور
طريق از نه تغيير اين ايران است. در دموكراتيك تغيير است، تصريح كرده ايران مقاومت برگزيده
مقاومت مردم و دست در تغيير كليد جنگ خارجي. از طريق نه و مي آيد دست به با آخوندها مماشات
تحقق براي مي كنند. مبارزه مردم و حاكميت آزادي براي قرن است ربع از بيش كه است آنها سازمانيافته
ايران، خلق عليه سازمان مجاهدين تروريستي ناعادالنه برچسب آن، يعني راهبند تغيير، اصليترين اين
ايران مشروع مردم مقاومت مثابه به مقاومت شوراي ملي و شود حذف بايد مقاومت، محوري اين نيروي

بهرسميتشناختهشود.
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه

 ١٨بهمن١٣٨٤(٧فوريه٢٠٠٦)

قاطعيت ماليان با شانتاژ مقابله تنها راه مريم رجوي:
است  عمل سرعت و

راهاندازي و اتمي انرژي بينالمللي آژانس با همكاري توقف بر مبني احمدينژاد پاسدار دستورالعمل بهدنبال
كردن خنثي و مقابله گفت تنها راه ايران مقاومت برگزيده رئيس جمهور خانم مريم رجوي هستهيي، فعاليتهاي

است. آنان به ندادن زمان و سرعت عمل و فشار ماليان قاطعيت و فريبكاري، شانتاژ
قاطع، سياست اتخاذ يك در و تأخير نتيجه تعلل در و آخوندي و شانتاژ رژيم فريب به ميدان دادن افزود: وي

كنند. تكميل را اتمي خود پروژههاي تا مي دهد فرصت ماليان به كه است چيزي همان
و تروريستي ديكتاتوري كه ميدهد نشان بهخوبي ارتجاع رئيسجمهور اظهارات كرد تأكيد رجوي خانم
را شومش فريبكاري پروژه هاي و با شانتاژ است در صدد كشيده و به چالش را جهاني اراده جامعه آخوندي مذهبي
تسليحاتي، نفتي، همهجانبه اعمال تحريمهاي فوريت ضرورت و كه ببرد. چيزي پيش اتمي به سالح دستيابي براي

ميكند. چندان دو را رژيم اين عليه ديپلوماتيك و تكنولوژيك

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه
١٦بهمن١٣٨٤(٥فوريه٢٠٠٦)

پروژههاي ادامه بر احمدينژاد، از حمايت با خامنهاي
مي برد سؤال را زير ان.پي.تي نموده و تأكيد اتمي

حمايت همه ضمن نظامي رژيم، از سركردگان گروهي جمع ١٨بهمن در روز ارتجاع، فقيه ولي خامنهاي،
جهاني به دليل مجامع گفت: «متأسفانه و كرد تأكيد رژيم اتمي پروژههاي بر ادامه احمدينژاد، جانبه از پاسدار
انتفاع حيز از را تي] پي [ان معاهده اين واقع دست دادهاند. در از را خود حيثيت و آبرو سلطه گر قدرتهاي نفوذ
خبره و دورانديش و عقبه يي كار كارشناسانه و مبتني بر كشور صحيح مسئوالن اخير تصميمات ساقط كردند.
و مهمترين ندارند اختيار زيادي در ابزار سلطهگر «قدرتهاي افزود وي است». و فني بينالمللي مسائل سياسي در

است». و اخم آنان تشر ابزار
اتخاذ ميكند، را بر مال اتمي سالح دستيابي به براي ايران رژيم اهداف شوم ديگر بار كه خامنهاي، اظهارات

ميكند. مبرمتر چه بينالمللي را هر جامعه قاطع از سوي سياست يك بالدرنگ

روز انرژي اتمي بينالمللي آژانس در آخوندي رژيم سفير سلطانيه، اصغر علي اظهارات با اين همزمان
خواهد  نصب نطنز تأسيسات در گاز غنيسازي براي سانتريفوژ دستگاه ٥٠ هزار زودي «به رژيم گفت ١٨بهمن

كرد». 
و تكنولوژيك تسليحاتي،  نفتي، فراگير تحريمهاي فوري اعمال ضرورت بر ديگر بار ايران  مقاومت
قاطعيت از عدم استفاده سوء با نبايد اجازه يابند ماليان ميكند. تأكيد حاكم مذهبي استبداد عليه ديپلوماتيك،

كنند. پيدا دست اتمي بمب خريدن وقت به با و بينالمللي جامعه

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه
١٩بهمن١٣٨٤.(٨ فوريه ٢٠٠٦)

احمدينژادبهتهديدوشانتاژمي پردازدوقاچاققطعات
مييابد ادامه اتمي بمب ساختن براي ضروري

اتمي، هاي پروژه با ارتباط در ديگر بار ٢٢بهمن، سالروز در شنبه روز ارتجاع، جمهور رئيس احمدينژاد، پاسدار
مختلف از نقاط حكومتي دستگاههاي توسط كه جمعيتي به خطاب و پرداخت بينالمللي جامعه و تهديد شانتاژ به
مسير در فنآوري اتمي از كه بوده اين بر «تاكنون ايران رژيم سياست گفت: بودند، شده تهران آورده به كشور
ايران ملت ،حق مقررات همين اتكا بر با اگر ولي ان.پي.تي بوده است، چارچوب امروز در تا و ببرد بهره صلحآميز

كرد». خواهد تجديدنظر ان.پي.تي خصوص در خود سياستهاي در شود، ضايع
وزير  ديروز ميگيرد كه صورت حالي در اتمي انرژي از صلحآميز اهداف مورد در وقيحانة احمدينژاد  ادعاي
سوي رژيم از اتمي سالح توليد براي آلومينيوم ويژه ممنوعه قاچاق قطعات از تركيه بازرگاني در امور مشاور
همچنين است. شده تركيه توقيف در ايران به از اروپا حال انتقال در اخيرًا قطعات اين از بخشي داد. خبر آخوندي

در  دارد، نظامي مصرف تنها كه پـ٢ را، سانتريفوژهاي آخوندي انگلستان اعالم كردند رژيم مطبوعات ديروز
ميباشد. آنها به گازدهي و مشغول انداخته است بهراه نطنز اتمي مركز

توليد قطعات وارد كردن و براي رژيم غيرقانوني تشديد تالشهاي و و استمرار آخوندي رژيم تهديد و شاتناژ
و تسليحاتي تكنولوژيك، نفتي، تحريمهاي همهجانبة بالدرنگ اعمال ضرورت اتمي، سالح براي توليد الزم
به دستيابي كه ماليان براي مهمترين چيزي يعني زمان، تأخير، و تعلل چندان مي كند. هرگونه دو ديپلوماتيك را

مي دهد. اختيارشان قرار در را دارند، نياز به آن اتمي سالح
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(١٢فورية٢٠٠٦)     ٢٣بهمن١٣٨٤

واكنشهايماهوي
به پروندهاش ارجاع از بعد رژيم عكس العملهاي
چشم امنيت كه هفته گذشته شاهد آن بوديم، شوراي
جهان با سيستم اين كه گشود واقعيت اين بر را جهانيان
گذشته قرون متعلق به هيچگونه انطباقي ندارد و امروز

است.
جمع در سخناني طي رژيم،  وليفقيه  خامنهاي
حمايت ضمن نظام نيروي هوايي» «افسران از شماري
اعالم احمدينژاد، پاسدار  خود گماشته  اقدامات از
كه خامنهاي كرد. تكرار  را جهاني  جامعه به جنگ
شده «مچاله» را اتمي  سالحهاي گسترش منع پيمان
به جهاني مجامع «متأسفانه افزود: ميكرد، توصيف
از را خود حيثيت و آبرو سلطهگر قدرتهاي نفوذ دليل
حيز از را معاهده [ان.پي.تي] واقع اين در دادهاند. دست
در آژانس رژيم سفير ايام همين در كردند. انتفاع ساقط
دستگاه ٥٠هزار زودي «به گفت اتمي انرژي بينالمللي
نصب تأسيسات نطنز در گاز غنيسازي سانتريفوژ براي

خواهد كرد».
به خروج  ٢٢ بهمن، تهديد نمايش در احمدينژاد
ازپيمان ان.پي.تيكردوگفتكهسياسترژيم «تاكنون
بهره مسير صلحآميز در اتمي فنآوري كه از بوده اين بر
بوده است، ولي چارچوب ان.پي.تي در تا امروز ببرد و
شود، ضايع ايران ملت مقررات،حق همين بر اتكا با اگر
تجديدنظر ان پيتي خصوص  در  خود سياستهاي در

خواهدكرد».
به ٢٣بهمن يكشنبه رسيده خبر  آخرين طبق
تأسيسات اتمى برچيده و موم مهر درخواست رژيم ايران
شد.آسوشيتدپرسازوين گزارش كرد،«اكثردوربينهاى
مهرهاى و و الك اتمى انرژى كنترلى آژانس بينالمللى
اينعمل مربوطهدرتأسيسات اتمىايرانبرچيده شدهاند.

است». گرفته دولت ايران انجام خواست به بنا
مجمع دبير رضايي، محسن پاسدار ميان اين در
را براي رژيم مقاصد آخوندي، نظام تشخيص مصلحت
ننگين حاكميت بقاي منظور به اتمي بمب به دستيابي
را مرحله كنوني و ديگر علني كرد را يكبار آخوندي
تلويزيون با براي نظامتوصيفنمود.وي كه «روندآخر»
را كنوني  شرايط حاليكه در مي گفت رژيم سخن
شوم رؤياهاي  ميناميد، «سرنوشتساز»  رژيم براي 
اتمي قدرت يك عنوان خود به تحميل براي آخوندها
سرنوشتساز جاي «اينجا، ميكرد: تشريح چنين را
با ما آخر دور اين من از نظر است. آخر روند اين است.
اقتصاد، مااگر بتوانيمدر مسائلصنعت، آمريكاييهاست.
بكنيم عبور هستهيي فنآوري بهخصوص و فنآوري
مي آيد باطنياش رغم ميل آمريكا به است. شده تمام
يك و بهعنوان رو مي بوسد اسالمي جمهوري پاهاي
بود ناچار چينيها شورويها و طوريكه با همان واقعيت
درروابطبينالمللباالخرهيكتعامليداشتهباشدناچار
بشود. ايران روبهرو با برابري يك موضع از شد خواهد

كرد». خواهيم تحميل آن به رو خودمان ما يعني
نوع هر از احتراز بر تأكيد با رضايي پاسدار
سال سه بردن سؤال زير ضمن همچنين «عقب نشيني»
سران به اروپايي، كشورهاي با خاتمي دوره مذاكرات
رژيمهشداردادكهعقبنشينيخطرناكاستوگفت:
عقبنشيني موقع از كردن حركت ضعف موضع از «اما
آمريكاييها كه ميشد باعث نكردن مقاومت كردن،
سالي كه در بحث سه اين مثل بگيرند، مرتب از ما امتياز
ما را داشتند و ميگرفتند امتياز ما از هستهيي هي داشتند
كه بود خطرناكي كه بسيار مسير ميبردند مسيري يك
يك وارد و كند را عوض مسير رسيد بايد نتيجه به نظام

سياستجديدبشود».
اتمي رژيم توسط اعالم وصول پرونده

شورايامنيت
به رژيم اتمي پرونده  ارجاع از  پس هفته يك
بينالمللي انرژي اتمي آژانس متحد، شوراي امنيت ملل
در داد. خبر ايران» رژيم از رسمي «اعالميه از دريافت
برنامه بازرسان  شده كه: «تهران تصريح اعالميه رژيم
حساس كار تعليق به و مي كند محدود را خود اتمي
دبيركل البرادعي پايان ميدهد». متعاقبًا اتمي سوخت
را موضوع اين گفت كه اتمي بين المللي انرژي آژانس

است. داده اعضاي شوراي حكام اطالع به
سازمان در آمريكا بولتون سفير جان ديگر سوي از
امنيت دوره يي شوراي رياست اكنون كه هم مللمتحد،

شورای  دائمی «٥ عضو كه كرد اعالم دارد، عهده به را
قطعنامه وصول اعالم نامه متن سر بر متحد ملل امنيت
آژانس بين الملليانرژياتمي بهتوافقرسيدندواين نامه

تا  ميكند توزيع امنيت شوراي ديگر ١٤ عضو بين را
فرستاده شود». آژانس مديركل براي از تصويب پس

شوراي ملي مقاومت اطالعيه هاي دبيرخانه

حساس فعاليتهاي و غنيسازي روند شروع اعالم با
قاطعيت به را جهاني جامعه ايران مقاومت اتمي،
اطالعيهيي در مقاومت شوراي ملي دبيرخانه فراخواند،
سوءاستفاده با كه يابند اجازه نبايد «ماليان كه داد هشدار
به وقت خريدن با  و جهاني جامعه قاطعيت  عدم از
فوري اعمال ضرورت بر پيداكنند» و دست اتمي بمب
و تكنولوژيك تسليحاتي، نفتي، فراگير تحريمهاي

ديپلوماتيك تأكيدكرد.
بازي  دودوزه فضاي  پايان

رويارويي و طبل جنگ بر واليتفقيه حاليكه نظام در
بينالمللی و جامعه حمايت ميكوبد، جهاني با جامعه
براي قاطع اقدام از مختلف كشورهاي سياسي مقامات
به رو رژيم و اتمي مقاصد توسعهطلبانه كردن متوقف
افزايشوگسترشبود.درتازه ترينموضعگيريها،كوفي
بود، كرده سفر واشينگتن به كه متحد ملل كل دبير عنان
را از غني سازي كه فعاليتهاي خواست رژيم از بار ديگر

دهد. ادامه آنرا توقف و نگيرد سر
هشدار رژيم انگلستان، به نخست وزير بلر، تونی
مرتکب بزرگی بسيار بسيار اشتباه ايران «رژيم كه: داد
داد اجازه خواهد بينالملل جامعه کند اگر فکر میشود

سالح اتمی بسازد». کشور اين
داد هشدار رژيم براي دلسوزي با نيز استراو جك
كهنبايد«واكنشهايبينالمللي»و«قدرتشورايامنيت»
در است «ممكن افزود: وي كند تصور «اندك» را
ايران اختالفنظرهايي شورايامنيتدر بحثمربوطبه
چين كه نميرود تصور بكند ولي بروز دائم اعضاي بين
كنند». وتو را شورا اين در پيشنهادي قطعنامه روسيه يا
بحران اين روند در همواره «ايرانيها استراو گفته به

غلطمحاسبهكردهاند». واكنشهايبينالملليرا
معاونرئيسجمهوریآمريکاگفت ديکچينی،
طريق از مشکل اين که اميدوار است آمريکا اينکه با
ميز روي از گزينهيي هيچ اما شود، حل ديپلوماتيک

است. برداشتهنشده
اعالم كرد در ١٨بهمن رامسفلد آمريكا دفاع  وزير
چه ايران كه است بينالمللي روشن ساخته جامعه «حاال

اقداماتيبايدانجامبدهد».
به  خطاب پرمعنايي به گونه ايتاليا خارجه  وزير
سر جهانی كه جامعه بايد بفهمد گفت: «او احمدينژاد
باقی دودوزه بازی برای فضايی  ديگر و ندارد شوخی

نماندهاست».
كه گفت آمريكايي، متنفذ سناتور لوگار ريچارد
عليه تحريمهای قاطع ايران رژيم عدم تبعيت درصورت
صورت كرد در تأكيد وي كرد اعمال رژيم بايد اين
عدمقاطعيتدررابطهبا كنترل سالحهايهسته يياعتبار
تالشهايديپلوماتيكدرسطحجهانآسيبخواهدديد

كرد. حذف نبايد را گزينهيي هيچ اين بنابر و
بعد آمريكا وزارت دفاع معاون سابق پرل ريچارد
جهاني نظر اجماع مونيخ در امنيتي در مهم اجالس از
اتمي برنامه  كه نميدهد اجازه كه گذاشت انگشت 

باشد. داشته بروز و ظهور اجازه رژيم
مورد در كرد كه اعالم تركيه دولت سخنگوي
اعالم از مواضع اروپا را خود اتمي ايران پشتيباني پرونده

ميكند.
كوييزومينخست وزيرژاپنفعاليتهسته ييرژيم
رژيم عقبنشيني خواهان ما گفت و خواند مشكوك را

نيستيم. خوشبين امر اين به نسبت ولي هستيم ايران
اتمي بمب كه نوشت جورنال والاستريت روزنامه
عليه جهان در تهديد بزرگترين ايران رژيم دست در

منافعآمريکااست.
قاطع صدراعظم مواضع به اشاره با واشينگتن تايمز
در كه را ضعفي نميتواند «جهان نوشت: آلمان جديد
دوم شد، جهاني جنگ منجر به داد و خرج به قبال هيتلر
تلخ تجربه به اشاره كند»كه تكرار ايران رژيم قبال در

بود. هيتلر با اروپايي كشورهاي سازش و ١٩٣٠ دهه
براي بهانهيي آميز، صلح هستهيي تأسيسات

تسليحاتهستهيي
مبني برتالش مقاومت افشاگريهاي اين ساليان در
ترديد ديده با رژيم براي رسيدنبهسالحهسته ييعمدتًا
اكنونديگردجالگريرژيممبنيبر اما نگريستهميشد،

نميفريبد. «فنآوريصلحآميز هستهيي» كسيرا
آمريكا، طي رياستجمهوري معاون ديك چيني
رد در «اقدام ايران گفت بي.بي.اس، با شبكه مصاحبه يي
پيشنهادروسيهكمترينترديديباقينگذاشتكهتهران
تالش ميكندبهسالحهستهييدستيابد».ديكچيني
آنها چيست؟ قصد ندارد كه شكي وجود نظرم افزود: به
نزاع كردن خنثي را براي پيشنهاد روسيه ايران كه اين
كه ميكند ثابت تقريبًا ميكند هستهيي رد خطرناك

جمهورياسالميتسليحاتاتميميخواهد».
امور وزارت سخنگوی کورمک، مک شون
و که ما اين است «مشکل كرد: خارجه آمريکا تأكيد
هستهيي تأسيسات داشتن ايران که معتقديم جهان بقيه
بتواندتسليحات هستهيي بهانهييقراردادهتا صلحآميز را

توليدکند».
كرد  گزارش بهمن  ١٩ نيوز فاكس تلويزيون
انرژي اتمي بين المللي آژانس دروني سند به يك كه
سالح توليد ايران در پي ميدهد يافتهايم كه نشان دست

هسته يياست.
عراق در آمريكا دولت سابق نماينده كه برمر پل
برنامه يک دارای تهران رژيم من نظر «از گفت:
است». جدی يک تهديد اين هستهيي است، تسليحات

گزارش طي ١٧بهمن واشينگتنپست روزنامه
جديديدر موردحفاريهاوتونلهايزيرزميني تأسيسات
با ٤٠٠متري تونل يك ايران «رژيم نوشت: رژيم اتمي
و فشار اندازهگيري براي دور راه از كنترل سنسورهاي
آزمايش يك براي ميرسد نظر به و ميكند تكميل دما
كرد كه: اضافه و باشد. شده طراحي اتمي زيرزميني
بمب اتمي يك كردن سوار براي طرحهايي «رژيم ايران

شهاب_٣ دارد».  موشك روي
با  مقاله يي طي ١٧ بهمن، واشينگتنتايمز روزنامه
را ايران مقاومت هيتلر»، حرف شباهت با و «ايران عنوان
امنيت قطعنامه شوراي صدور كه روز كه هر كرد تكرار
به روز يك اين رژيم بيفتد، تأخير ايران به رژيم عليه

توانايي توليدسالحاتمينزديكترميشود.
دريوزگي براي يا شروع پايان ديپلوماسي

تضمينامنيتي
هرگونه گذشته هفته كه الريجاني علي پاسدار 
پايان را امنيت به شوراي پرونده رژيم گزارش يا ارجاع
با مذاكره دريوزگي كرد، اكنون به قلمداد ديپلوماسي
آمريكاو درخواست تضمينامنيتياز آنكشور پرداخته
آمريکايی «يو.اس.ای. روزنامه با در مصاحبه وي است.
آمريکا برای مذاکره با گفت: «ايران محدوديتی تودی»
پاسخ طرف مقابل از اتمی ندارد» اما حل مسأله زمينه در
قاطعوخواركنندهييشنيد كهدرمطبوعاتحكومتيبه
خارجه آمريكا گفت وزير معاون سكوت برگزار شد.
شامل که دارد ايران نظام با اساسی مشکل چند «آمريکا
آن نرسيده وقت هنوز و می شود حقوق بشر تروريسم و

بنشيند. مذاکره ايران پشت ميز با آمريکا است
خارجه وزارت سخنگوي مك كورمك، شون
ايران رژيم  با مستقيم  گفتگوي گفت كه نيز آمريكا 

فايدهييندارد.
تهديدهاي رغم به هفته اين در نيز متكي منوچهر
پوشاليسراننظام، گفتكه راه مذاكره بستهنيستوهفته
خواهد رفت، روسيه وزارت خارجه به معاون آينده هم
معاون وي وعيدي هم الريجاني و بود كه هم درحالي اين
به ارجاعپرونده صراحتًاگفتهبودنددرصورتگزارشيا

بود. خواهد منتفي روسيه طرح امنيت شوراي
و بحرانسازي براي  دستاويزي

باجخواهي
انتشار چندكاريكاتور درمورد پيامبراسالم،ازسوي
شخصيتهاي از سوي بسياري از اروپايي كه روزنامه چند
بهدستاويزي سياسيترازاولجهانتقبيحومحكومشد،
از پيش كه تا آخوندها شد. تبديل رژيم آخوندي براي
به اتمي پرونده گزارش حكام و شوراي قطعنامه صدور

سكوت كرده اين مورد در ملل متحد، شوراي امنيت
كشورهاي از يكي با كامل هماهنگي با ناگهان بودند،
و به سفارتخانه حمله و دجالگري خود، بساط همپيمان
طي دادند. سامان كشورهاي اروپايي را نمايندگيهاي
اتريش، دانمارك، نروژ، سفارتخانههاي گذشته، هفته
اوباش توسط فرانسه سفارت آن آخرين و انگلستان
البتهزيرچترحمايتنيرويانتظاميمورد و شناختهشده
رژيم آخوندي تالش تعرض واقعو بهآتشكشيدهشد.
دجالگرانه، شعارهاي با اقدام اين از سوءاستفاده با كرد
نيز مطامعضدبشريخود يعنيدستيابيبه سالح اتميرا

ببرد. پيش تهاجمها اين در
وزارت  جمله از خود ارگانهاي از بسياري  رژيم
ارتباطات و فرهنگ سازمان و خارجه وزارت اطالعات،
جهاني مجمع بيت، اهل جهاني مجمع اسالمي،
كار به را اسالمي تبليغات سازمان و تقريبالمذاهب
خامنهاي اين خشونتها را شعلهور سازد، آتش تا گرفت
آشوب، اعالم يك فراخوان آشكار به خشونت و در
مسيحيان و مسلمانان  دادن قرار رودرو «مسأله  كرد
بدهند»، نشان غيرت خودشان از مسلمانها دارد جا است.
سال در خميني دجالگري يادآور خامنهاي حرفهاي

گل  به جنگطلبانهاش سياست وقتي كه بود  ١٣٦٨
ناگزير بحران قدس نرسيد! كربال به طريق از و نشست

علم كرد. را سلمان رشدي
سازماندهي رژيم  طرف از نمايشها اين  اينكه
مطبوعات و ناظران براي سرعت به مي شد هدايت و
از طي گزارشي شد. خبرگزاري رويتر بين المللي روشن
«يكي نوشت: انگلستان، سفارت به رژيم عوامل حمله
خاطر به ما گفت تظاهرات  در شركتكنندگان  از
ايران رژيم هستهيي پرونده فرستادن در انگليس نقش
ارتباط روشني به و ايم آمده اينجا به امنيت شوراي به
خشونتها نشان اين به زدن دامن با را رژيم بحران اتمي

داد».
كرد: گزارش تهران در تلويزيون فنالند خبرنگار

حمايت  به سفارتخانهها از حمله ايران مردم «٩٩ درصد
حال در چنين وقايعی اين که متأسف هستند و نمیکنند
وهرچندچاپکاريکاتورهایپيامبراسالم وقوعاست.

تقبيح ميكنند». را نشريات اروپايي در
مشاهدات  بهمن  ١٩ روز تهران از هموطني
مينيبوسهايي «رژيم كرد: گزارش اينگونه را خود
را بسيجيها و كرده مستقر شهر اصلي ميدانهاي در را
اروپايي سفارتخانههاي  مقابل به و كرده جمعآوري 
مردمي عليه اصطالح به تظاهرات به تا ميكند منتقل

كشورهاياروپاييبپردازند».
استفاده رژيم سوء درمورد هشدار دولتها

آخوندي
به  جهان و دولتهاي مقامات بسياري از بالفاصله
هشدار ماجرا نسبت به سوءاستفاده از اين آخوندي رژيم
با انگشت آمريكا، وزيرخارجه رايس، دادند. كاندوليزا
سفارتها به حمله سازماندهي در رژيم نقش بر گذاشتن
كه نقش است نکرده سعی حتی ايران گفت: «دولت
مسلمانان را احساسات و کند پنهان ماجرا اين در خود را

ميكند». تحريک خود اهداف به رسيدن جهت در
جبران را مسئول آخوندي دانمارک رژيم دولت
به شده سازماندهي نيروهاي تهاجم از ناشی خسارت

بود. تهران اعالم كرده کشور در اين سفارت
خود سفارت  رژيم، به اعتراض  در نروژ دولت 
رئيس اتريش، خارجه وزير كرد. تعطيل را تهران در
تحريم که داد هشدار رژيم به اروپا، اتحاديه دورهيی
با ايران روابط در میتواند عواقبی دانمارکي کاالهای

باشد. داشته همراه به اروپا اتحاديه كل
رژيمرا مسئول اين وزير خارجه آلماناشتاينماير،
دارند تالش خود آنها با اقدامات گفت و اقدام دانست

افکار عمومی را تحريک کنند.
رهبر حزب و سابق نخستوزير آزنار، خوزه ماريا
سفارتخانههای شدن کشيده آتش به گفت: اسپانيا خلق
و سرزمينهای ايران لبنان، سوريه، در افغانستان، اروپايی
آخرين در عليه ايران قطعنامه تصويب بايد با را فلسطينی
اتمی انرژی  بينالمللی  آژانس  اجالس شورای حکام
به رژيم را غرب و اروپا ضعيف پاسخ و مربوط دانست.

نگران كنندهيافت.
آخرين خبرتاتنظيماينگزارشحاكيستكه سفير
مقصد به را ايران كشور، اين ديپلوماتهاي و دانمارك
خبرگزاري گزارش ترك كردند. به خود متبوع كشور
و «سفير اعالم كرد: دانمارك خارجه فرانسه، وزارت
گزارشهايي دريافت از پس  کشور  اين ديپلوماتهاي
ترک را تهران جدي، و ملموس تهديدهاي درمورد
با بيانيه اين دانمارک در امور خارجه وزارت کردند.
در سفارت فنالند ثانوي، اطالع «تا افزود: خبر اين اعالم
برعهده را امور کنسولگري دانمارک مسئوليت تهران
سوءاستفادههاي ايران مقاومت پيشتر گرفت». خواهد
در مسلمان مردم مذهبي احساسات از آخوندي رژيم
خشونت به دامن زدن براي تالش و مختلف كشورهاي
بهاعتقادات اهانت همچنين مقاومت كرد. محكوم را
تأكيد و محكوم را باشند كه مذهبي هر از مردم مذهبي
هر موضعي مسلمان از مردم معتقدات كه اهانت به كرد
مذهبي فاشيسم آسياب به آبريختن آيد، بهعمل كه

است.
اطالعيه  از نقل به فرانسه ٢١ بهمن  خبرگزاري
ايران رژيم نوشت: مقاومت ملي شوراي دبيرخانه
آنها ميكند.... و تهييج را مسلمانان احساسات مذهبي
براي خود شوم «طرح تا ميكند» خشونت به تشويق را
كردن و «منحرف جهاني» اسالمگراي امپراتوري يك

سازد. عملي را اتمياش» پروژههاي از توجهات
بر زندانيان سياسي تشديد فشار

دري آخوند هستهيي، بحران تشديد با همزمان
در سخناني طي رژيم جنايتكار دادستان نجف آبادي
«ناقضان با مقتدرانه»  و قاطع «برخورد خواستار  كرج
افزود: و شد جامعه» آرامش «سلبكنندگان و امنيت»
كسي نظام با بدانند بايد مغرضان و متجاوزان «مجرمان و
و صالبت با قضايي دستگاه و ندارد تعارف و شوخي

كرد». خواهد مبذول را الزم عدالت پيگيريهاي
زندانيان مورد در محدوديت ايجاد و فشار همزمان
است حاكي خبرها و گذاشته افزايش به رو سياسي

ديكتاتوريآخونديبنابهطينتضدبشريخودزندانيان
اتمي پرونده ارجاع در صورت كه است كرده تهديد را

كرد. خواهد اعدام آنها را امنيت، همه شوراي به رژيم
ايران كارگران از دفاع جهاني روز

سركوب از هفته سه به نزديك گذشت وجود با
كارگران،كاركنان ورانندگانشركت واحداتوبوسراني
ادامه دارد، همچنان آنان از تن صدها بندكشيدن تنها به نه
خانواده هاي رذالت با رژيم كه است حاكي خبرها بلكه
تحت فشارگذاشتهتا با اين كارگرانشريفو مقاومت را
انجاممصاحبههايساختگي، همسرانوهمكارانخودرا
محكومكنند. ايندرشرايطياستكهحمايت بينالمللي
در مي يابد. گسترش كارگران ايران اعتراض و خيزش از
آزاد اتحاديه های بينالمللی کنفدراسيون اقدام، تازهترين
روز جهانی، اتحاديه های فدراسيون همراه به کارگری

روز  را فوريه ٢٠٠٦  با ١٥  برابر بهمن٨٤  ٢٦ چهارشنبه
اين کردند. اعالم ايران کارگران از حمايت در جهانی
كارگري اتحاديههاي همه اطالعيه يي از انتشار با ارگان
در آخوندي در مقابل سفارت رژيم خواستهاند كه جهان
خود اقامت كشور محل وزارت در مقابل يا كشوري هر

بزنند. تظاهرات به دست
و اقدامات  ٨٠٠ كارگردر قزوين تحصن

ساير شهرها اعتراضي كارگران در
پوشينهبافت  كارخانه كارگران از ٨٠٠ نفر به قريب
استانداري  مقابل ١٦ بهمن ٨٤ در يكشنبه روز قزوين،
زحمتكش كارگران اين زدند. تحصن به دست قزوين،

دريافت  را خود معوقه حقوق ماه  ١٠ به نزديك كه
نكرده اند،عليهكارگزاران و مقاماتمحليرژيمازجمله
پرداختند. نيروهاي دادن شعار به قزوين در استاندار رژيم
از جلوگيري منظور به رژيم ضدشورش سركوبگر
كليه وروديها كارگران با مردم همبستگي و ابراز پيوستن
وخروجيهايخيابانمنتهيبهفلسطينراكهمحلتحصن

كرده بودند. مسدود كارگران بود
اعتراضات و تحصن نيز ديگر شهرهاي برخي در
و تحصن جمله، از كه داشته وجود كارگري مشابه

در  صدرا كشتيسازي كارخانه ١٧٠٠ كارگر اعتراض
بهشهر،تجمعاعتراضيكارگرانراهآهنخراسان.تجمع
َبَرك رشت، ايران كارخانه از كارگران ٣٠٠تن بيش از

برد. نام ميتوان رژيم در گيالن را استانداري در مقابل
آخوندها بيتفاوتي و ويرانگر سيل هم باز

استان در سيل شدن  جاري گذشته  هفته طي
و خانه صدها ويراني باعث  بختياري،  و چهارمحال
خانه ديگر و مسكوني واحد صدها خسارت تخريب و

 ٢٧٠٠ بين از حكومتي خبرگزاريهاي شد. منطقه اين در
سيل  شدن جاري اثر در كه مسكوني ٣٠٠٠ واحد تا
ميدهند. خبر  ديده اند، جدي خسارت يا شده  ويران
اما مثل است، طبيعي امري البته غيرمترقبه وقوع حوادث
بي دفاع با است كه آخوندي رژيم ضدبشري اين هميشه
روستايي فقير و استانهاي مردم به ويژه مردم و ساختن
خسارت ضربهپذيري و ميزان حوادثي، مقابل چنين در

ميدهد. افزايش را آنها مالي و جاني
«سيالب بهگفتهدبير ستادحوادثغيرمترقبه رژيم:
كشاورزي اراضي از هكتار شدن۱۷هزار غرقاب باعث
چهارمحال مردم دام هزار و۱۵۰رأس شدن يك و تلف

شد». بختياري و
به دستيابي براي را دالر ميلياردها كه  آخوندها
سالحاتميهزينهميكنندامروزدجالگرانهمدعي«ملي»
همين حال در اما هستند، ضدمردمي پروژه بودن اين
مقابل بالياي طبيعي همواره را در ما محروم هموطنان
نيز حادثه وقوع از پس آن بر عالوه گذاشته و بيدفاع
كمترين رسيدگيهاي از رها كرده و خود به حال را آنها

مي زند. سرباز نيز اوليه
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انتظامي نيروي پشتيباني در تهران با حمايت و انگلستان سفارت به حمله
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افتتاحية خود سخنان در داشت برعهده را سمينار رياست كه الريوير آقاي
زيادي داليل ما میکنيم. پيگيری مجاهدين را پروندة همكارانم و من گفت:
آزادی حق و آزادي اصل از دفاع آنها يكي از داريم. پرونده اين کردن دنبال برای
ايستاده بنيادگرايي برابر در خلق برای آزادی مجاهدين اين که از من است. بيان
عليه تروريسم که نيروهايی با بايد هستم. ما خوشحال بسيار مبارزه میکنند، و
امروز آنها حمايتبه عملبياوريم. از می کنند، همگامشده و بنيادگرايیمبارزه و
و خارج حمايت از مجاهدين است: چيز يک جلسه ما در اين و خواستة حرف

نام آنها از ليست تروريستي. ساختن
٦٥٠٠ حقوقدان  جملهگفت: آقايكمپر بهسخنرانيپرداخت. وياز آنگاه
ليست از مجاهدين شدن نام خارج بر آن در كه كردهاند را امضا بيانيهيي اروپايي

كوتاهي٧٠٠ حقوقدان  مدت همچنين در هلند در است. تأكيد شده تروريستي
تروريستي ليست سازمانهاي از نام مجاهدين ابتكار پيوستهاند. اين به هلندي
اتفاقي چنين در اروپا چرا است. شده حذف اخير در سال هلند امنيت ادارة

است؟ نيفتاده
اروپا در وزيران هيأت  است كه توسط ليست سياسي يك ليست اين
بررسی مورد بيطرف دادگاه يك  از طرف  نامگذاري  اين است. شده وضع
بازجويي يا و ـ بازپرسي آن مورد در نيز قضايی روند معمول و قرارنگرفتهاست
كردن محدود موازين اروپايی نشدهاست. حال آنکه ـ طی (مجاهدين) متهم از
منوطبهگذراندنپروسه هايحقوقيدريکدستگاه تنها سياسييكسازمانرا
غيرقانوني بر تأكيد با اروپايی و هلندی حقوقدانان می داند. مجاز قضايی مستقل
بر اين عالوه دارند. ليست اصرار نام مجاهدين از خروج بر حکم، اين بودن
از تروريستی برچسب ضرورت برداشتن پيش بيش از ايران رژيم کنونی شرايط

میدهد. گواهی را سازمان مجاهدين يعنی رژيم  اين اپوزيسيون نيروی
براي ايران مردم مبارزات يكصدساله تاريخچة از كوتاهي ويدئوي سپس

گرفت. حضار قرار استقبال مورد كه شد پخش ايران در و آزادي دموكراسي
رژيم گفت: سياست نفتانيل بود. وي بعدي برنامه، آقاي راني سخنران
و خشونت اعمال میکند، نمايندگي را ايران بر حاكم كه ماليان نژاد احمدي
آن رسيده وقت باشد. مي نفرت اشاعه كينه و و جنگ به سركوب، فراخوان
بايستي رسا صداي با نمايد. اتخاذ قاطعي موضع رژيم ماليان عليه جهان كه
اعزام ايران به نميبايد سفيري هيچ شود. تحريم بايد ايران رژيم كه زد فرياد
بايد يك شوند. اخراج اروپايي كشورهاي از بايد رژيم اين سفراي تمامي شود و
سالح به ايران رژيم دستيابي از بايد كرد. اعمال رژيم عليه تسليحاتي تحريم

كرد. جلوگيري اتمي
خروج از حمايت در که امضايی هزاران به اشاره ضمن نفتانيل آقاي
تروريسم ما براي گفت: شده، جمع تروريستی ليست از مجاهدين سازمان
مورد سياسي اهداف برای که وقتي بهخصوص است. وحشتناك پديده يك
اقدام هيچ به مجاهدين دست است كه اين  واقعيت  اما قرارگيرد.  استفاده
سازمان اهداف غيرنظاميحمله نكردهاند. تروريستينزدهاند. مجاهدينهرگز به
براي گروگان نگرفته اند، را نيست. آنها مردم سازمان تروريستي يك مجاهدين
ليست با سنخيتی مجاهدين نكردهاند. حمله غيرنظاميان به اهدافشان تحقق
عمل ابتكار رژيم، اين با مبارزه در ميبايد اروپا من، بهعقيدة ندارند. تروريستي

گيرد. به دست را
مقاومت به ملي شوراي خارجه كميسيون عضو صفوي، علي سپس آقاي
ابتكار به اروپايي ١٣٠٠پارلمانتر شد يادآور وي در ابتدا، پرداخت. سخنراني
روزهاي اخير، طي كه ابتكاري پيوستهاند. اروپايي و حقوقدان ٦٥٠٠وكيل

كردهاند  كه تصريح گرفتهاست نيز قرار عراقي ١٢٠٠٠ وكيل حمايت مورد
ايران مردم را به زيادي خسارات نه تنها مجاهدين تروريستي عليه برچسب
گسترش موجب مجاهدين، براي ايجاد محدوديت بهدليل بلكه كردهاست، وارد

را متوجه زيادي مشكالت بابت اين است و از شده عراق در ايران رژيم نفوذ و
كرده است. كشور مردم اين

قرباني نخستين متأسفانه گفت: سخنانش از ديگري بخش در صفوي علی
مقاومت و مردم ايران، بر حاكم مذهبي استبداد با اروپا مماشات ٨سالة سياست
ميتوان جناح كه توهم اين اساس غرب كه بر امتيازات تمام ايران بودهاند.
آمدن كار روي  به گرفت؛ صورت تقويت كرد، ايران در را مدره بهاصطالح 
سياست نهتنها ٨سال، گذشت با حاال و شد. منجر حاكم باند افراطيترين
اتمي بمب به دستيابي در آستانة بلكه آخوندها است، شده كمرشكن مماشات

هستند.
ايران مسألة براي  راهحلي بهدنبال جهان كنوني در شرايط افزود، وي
در رجوي مريم خانم ايران، مقاومت برگزيدة رئيسجمهور كه همانگونه است.

بين  كرده بود، انتخاب ٢٠٠٤ تأكيد در دسامبر اروپا پارلمان در سخنراني خود
دموكراتيك تغيير است، دسترس در سومي راهحل نيست. جنگ و استمالت
اصليترين به مثابه تروريستي برچسب حذف ايران. مقاومت و مردم بر تكيه با
مهمترين شاخصرهاكردن سياست مماشات راهبند تغيير دموكراتيكدر ايران،

است. ايران رژيم با
بهعنوان زير اقدامات ساخت، خاطرنشان شورا خارجه كميسيون عضو
به و بمب به ماليان دستيابي از جلوگيري براي اقدامات مبرمترين اصليترين و

بينالمللي قرارگيرد. كار جامعة در دستور ميبايد كشيدن منطقه آشوب
بررسي مورد را ايران رژيم اتمي پرونده بالدرنگ امنيت ميبايد شوراي .١
را ديپلوماتيك و تسليحاتي تكنولوژيك، نقتي، فراگير تحريم يك و دهد قرار

اعمال كند. رژيم عليه اين
و ايران در بشر حقوق نقض وحشتناك پروندة ميبايد امنيت شوراي .٢
بهخاطر ميبايد رژيم اين سردمداران و قراردهد بررسي مورد را تروريسم صدور

در سال سياسي ٣٠هزار زنداني عام قتل جمله از ايران، مردم عليه جناياتشان
خارجي،  شهروندان و ايراني مخالفان عليه تروريستي عمليات ٦٧ و ٤٥٠ فقره

گيرند. بين المللي قرار يك دادگاه مقابل در
حذف تروريستي ليستهاي ميبايد از خلق ايران مجاهدين سازمان نام .٣
بهرسميت مردم ايران مشروع مقاومت بهعنوان ملي مقاومت شوراي و شود

شناختهشود.
كرد. سخنراني تراوريگ ـ گرينبرگ دارالوكاله از مك، آنت خانم سپس

هلندي  ٧٠٠ وكيل از بيش از فراخوان حمايت خود ضمن سخنان در وي
گفت: اروپا اتحادية ليست تروريستي از مجاهدين خلق سازمان نام خروج براي
رژيم اين عليه مقاومت است. سركوبگري حاكم و وحشتناك رژيم ايران در
عدالتاروپا، گنجاندن نام اميدواريمدادگاه ما هرگز تروريسم محسوبنميشود.

قراردهد. نظر تجديد مورد را تروريستي ليست در مجاهدين سازمان
آنان و سركوب ميكند را مذهب، زنان ايران بهنام بر رژيم حاكم افزود، وي
را هنرمندان مستبد حكومت اين اجباري ميكند.  حجاب رعايت به وادار را
كه است جناياتي مشابه شاهد هستيم، ايران امروز در ما آنچه ميكند. سركوب
در جهاني، دوم جنگ در ميگرفت. صورت هيتلري فاشيسم دوران در آلمان در
پرداختند. مقاومت به بسياري و بود حاكم فاشيستي و سركوبگر رژيم نيز هلند
ميبايد همه ما است. فاشيسم عليه ما مقاومت همانند هم مجاهدين مقاومت
تروريستي ليست مجاهديناز نام تا اينوضعيت تالشكنيم به برايپاياندادن

خارج شود.
ايراني متخصصين نماينده جامعة سيدي آقاي صدري سمينار، پايان در

مبني بر  هلندي وكالي تن ٧٠٠ فراخوان بيانيه قرائت متن ضمن هلند مقيم
مريم خانم سوم حل راه حمايت از بر ليست تروريستي، از مجاهدين نام خروج

نمود. تأكيد ايران در دموكراتيك تغيير براي رجوي

شماري شركت با الهه، در نيوزپورت در خبرنگاران كلوپ در سميناري ١٤بهمن جمعه، روز
ملي شوراي اعضاي و هلندي روشنفكران و متخصصين و سياسي شخصيتهاي حقوقدانان، از
كه حقوقدانان هلندي، وكال و ٧٠٠تن از بيانية ضمن اعالم سخنرانان شد. مقاومت ايران برگزار
مجاهدين سازمان نام به خروج فراخوان آنها و اروپايي وكيل و ٦٥٠٠حقوقدان از بيش بهابتكار
نيروي نام گنجاندن كه كردند تصريح اروپا پيوسته بودند؛ اتحاديه تروريستي ليست از ايران خلق

ندارد. اخالقي و حقوقي، سياسي هيچ مبناي ليست در اين ايران مقاومت اصلي
شركت  هلند ايراني مقيم هموطنان و شهروندان هلندي از ١٥٠ تن به نزديک سمينار اين در

بودند. كرده
از مك، آنت خانم هلندي، كمپر، از حقوقدانان برجستة جي، ج، آقاي حقوقي الهه، در سمينار
آقايلين رئيسسازمانسياسيكليميانهلند، آقايرانينقتانيل، تراوريگ، دارالوكالهگرينبرگ-
كميسيونخارجةشورايملي عضو عليصفوي، دكتر رئيساتحاديةهنرمندانمسيحي، الريوير،

كردند. درهلند سخنراني ايراني متخصصين انجمن نمايندة سيدي آقاي صدري و مقاومت،

كارزارمقاومتدر هفتـهييكهگذشت

اشرف در مجاهدين، عاشورای سالگرد١٩بهمن، در اطالعيهگردهمايی

دموكراتيك تجمع  از الچلبي،  سميره  خانم
به احترام اداي ضمن  عراق، تركمانهاي  مستقل
سازمان گفت: ١٩بهمن، شهداي پاك روانهاي
و دموكراتيك سازمان يك ايران، خلق مجاهدين
اسالم به يك معتقد كه و ضدبنيادگراست صلحجو
نقش از آن در و زنان دموكراتيك ميباشد و بردبار
برچسبتروريستيعليه برخوردارند. رهبري كننده
تروريسم با مبارزه در اساسي نقش كه مجاهدين
فاشيستي براي رژيم پيش از بيش راه را كرده ايفا
توطئه چيني و داخلي امور در دخالت جهت ايران
مجاهدين سازمان مي كند. هموار عراق مردم عليه
صلح براي احقاق برادري و بهترين سمبل دوستي و
ملت دو  بين صلح برقراري  و ايران  مردم حقوق 
ايران، خلق مجاهدين سازمان محدودكردن است.
در خود شرافتمندانة و پيشتاز نقش ايفاي از آنرا

ميدارد. باز بنيادگرايي و فاشيسم با مقابله
و برجسته حقوقدان عباس، سفيان آقاي
ضمن عراق، مستقل حقوقدانان تجمع نايب رئيس
در رأس و شهداي مقاومت نسبت به اداي احترام
شهيد اشرف رجوي و شهيد موسي خيابانی، آنها

از  ١٢٠٠٠ حقوقدان در عراق كه بهتر وقتي گفت:
دارند تخصص جرمشناسي زمينة در ديگر هركس
ليست از خلق مجاهدين سازمان نام حذف خواهان

است. مهمي مسأله بيانگر ميشوند تروريستي
وكالي از ديگر يكي الجواري، كريمه خانم
«روز ١٩بهمن بهاينكه اشاره با  عراقي، برجستة
مردم آزاديخواهانه و ملي جهاد تاريخ در جاويدان
ستمديده خلقهاي مقاومت نمي توان است» ايران
ناميد. تروريسم و ديكتاتوري را سركوب و ظلم عليه
عراقيان و  مجاهدين توسط روز اين بزرگذاشت 
دوملت بين احترام و اعتماد پلهاي شرافتمند،
بين مشترك اصول پاية بر را همسايه مسلمان
رژيم كه زيرا ميبخشد.  استحكام برادر،  دوكشور
اين ميخواهد كه سرنوشت اكنون در عراق ايران
بگيرد. تصميم عراق ملت بهجاي و شود حاكم ملت
كه و دستگيريهاي گسترده كشتار با ايران  رژيم
ما مشترك دشمن بود،  جادريه زندان  آن نمونة

ميباشد.
از نمايندگي به العبيدي، حبيب شالل آقاي

استان در عراق توافق جبهة و عراق اسالمي حزب
و موسي، اشرف شهادت گراميداشت ديالي، ضمن
خلق مجاهدين سازمان مبارزه گفت: سخناني طي
در مقاومت و ايران مردم حقوق احقاق براي را ايران
از سلطة ايران بر ايران و رهايي ملت خاكم برابر رژيم
سازمان حذف نام خواستار و را ميستايم رژيم اين
تروريستي هستيم. آنچه از ليست مجاهدين خلق
مشاهده و ديده سازمان اين با معاشرت خالل در ما
منافع جهت در است كه كردهايم، برخالف تبليغاتي
حمايت پايان وي در پخش مي شود. آخوندي رژيم

كرد. اعالم وكيل ١٢هزار بيانية از را خود
سياسي شوراي طرف از االماره، نافع دكتر آقاي
مردم سخناني گفت: طي ، بصره از استان عراق ملي
رژيم دخالتهاي از بصره بهويژه جنوب استانهاي
پاي تا مقابله آمادة همه ما ميكشند. رنج ايران
را از رسالت اين ما هستيم. رژيم اين جان دربرابر
جاويدان رسالتش كه گرفتهايم ياد حسين آقايمان
از خلق مجاهدين نام حذف خواستار ما است. مانده
را مجاهدين با و همكاري هستيم تروريستي ليست
ميدانيم. عراق ايران از عقبراندن رژيم ضامن تنها
تجمع دبيركل  آوجي، عبداهللا مهندس
طي عراق، تركمنهاي  مستقل و دموكراتيك 
ميداني به تبديل عراق شاهد هر روز گفت : سخناني
تقلبات اعمال اين آخرين هستيم. قتل و ترور براي
اصلي نقش ايران كه بود عراق اخير انتخابات در
اينكه تا نمود ايفا دموكراسي روند تخريب در را
ايجاد نمايد عراق در پايي جاي خود بتواند براي
محقق را خود رؤياهاي ميخواست رژيم اين چراكه
به عبور براي را به معبري عراق سرزمين و نمايد
فريب را عراق مردم ميخواهند نمايد. تبديل قدس

دهند.
ضمن  خود سخنان ديگر از قسمتي در  وي
و عراق گفت: مجاهدين با همبستگي بر تأكيد
جايي زمين اگر و ميهماننوازند، شريف عراقيان
نداشته خلق مجاهدين سازمان از پذيرايي براي
و حفاظت آنها از ما چشمان حدقههاي باشد،

حراستمينمايد.
صلح عراق، ضمن آقاي صالح، دبيركل حزب
و مجاهدين عاشوراي شهداي ياد گراميداشت

آخر صفحة از بقيه و حقوقدانان شخصيتهای سياسی، از تن ٢٠٠٠هزار گردهمايی
اشرف در مجاهدين، عاشورای ١٩بهمن، سالگرد عراقی در مليشيوخ همة نيروهاي گفت : و موسي، اشرف شهادت

سازمان نام حذف  خواهان عراق دموكراتيك  و
هستند. تروريستي  ليستهاي از خلق مجاهدين 
كنون تا كه ميكنند مبارزه رژيمي عليه آنها زيرا
و شده است محكوم متحد ملل در سازمان ٥٢بار
بهطوريكه ميشود. ناميده تروريسم پدرخواندة
بن تا ايران كه كرد اعتراف آمريكا خارجة وزير
را ما اين و ميباشد تروريسم در غرق استخوان
از برچسب تروريستي حذف كه خواستار واميدارد

باشيم. سازمان اين روي
سخناني طي احتشام، معصومه خانم سپس
منطقه و عراق فعلي سياسي شرايط بررسي ضمن
گفت: شرايط، اين بيانيه در بهاهميت اين اشاره با و
براي كه عراقي وكيل  و ١٢٠٠٠حقوقدان بيانية
مجاهدين سازمان از تروريستي  برچسب حذف
همة براي بزرگ پيروزي يك دادند فراخوان
محسوب عراق و  ايران دوكشور در آزاديخواهان 
عراق ايران كشور حاكمان كه در شرايطي ميشود.
دادهاند و تاز دخالتهاي خود قرار تاخت صحنة را
عراق، بر تسلط و  دستاندازي با  ميخواهند و
سپر وآنرا كنند خود مطامع قرباني را كشور اين
و سازش در برابر نبايد دهند خود قرار رژيم بالي
نام اپوزيسيون قراردادن و ايران حكام امتيازدادن به

نمود. سكوت تروريستي ليست در رژيم اين
در عراق، دموكراتيك نيروهاي و مردم نظر از
خطر بنيادگرايي كردن خنثي مجدانه براي تالش
شريك و متحد مجاهدين خلق ايران تروريسم، و
و جهان منطقه از اين ژئوپليتيك آنها در طبيعي
همجواري حسن آيندهدار و استراتژيك تضمين
محسوب ملت دو مشترك مصالح و پايدار صلح و

ميشوند.
عراقي  ١٢٠٠٠ وكيل بيانية اعالم همزمان با
وكالي و  حقوقدانان برجستهترين  از  ٦٥٠٠تن
از تروريستي برچسب حذف به بيانيهيي در اروپايي

دادند. فراخوان خلق مجاهدين سازمان
استبداد است كه دليل اين همزماني به اين
بزرگ تهديد يك به تبديل ايران بر حاكم ديني
در و شده است جهان منطقه و كل عراق و براي
اين اپوزيسيون براي برداشتن نام فراخوان نتيجه
همه مشروع  خواستة تروريستي ليست از رژيم 

است. دموكراسي و آزادي دوستداران

خارجي سياست مسؤل سوالنا، خاوير عاليجناب
اروپا اتحادية

بپذيريد را احترامات ما بهترين سالمها و
عراقي، مستقل حقوقدانان  تجمع رئيس  بهعنوان

 ٢٠٠٦ ماه ژانويه در كه برسانم به اطالع خوشوقتم
از بيش بيسابقه، و گسترده كمپين يك طي

عراق  سراسر  از عراقي حقوقدان و وكيل   ١٢٠٠٠
خلق سازمان مجاهدين از حمايت را در بيانيهيي
كه دموكراتيك و جنبش مسلمان يك بهعنوان ايران
ميكنند، مبارزه ايران در مذهبي ديكتاتوري عليه
از سازمان اين نام حذف خواستار و كرده امضا
كه شدند اتحادية اروپا سازمانهاي تروريستي ليست
تقديم حضورتان بيانيه اين از ضميمه نسخهيي به

ميشود.
و وكال بين در نظري اتفاق چنين علت
كه حقوقدانان عراقي بر سر يك موضوع مشخص،
ناشي تنها تاريخ عراق بيسابقه بوده است، در تاكنون
مردم تمامي كه است سرسختي واقعيت درك از
در روشنفكر آن مسئول و و بهطورخاص قشر عراق
اينكه آن و كرده اند تجربه مشخص پراتيك صحنة

تروريستي ليست در سازمان اين نامگذاري ناعادالنة
ايران، در دموكراتيك از تحوالت راهبند زنجيرهيي

است. گرديده كل خاورميانه در بهعبارتي و عراق
اشغال نظامي بر عالوه عراق ما سرزمين امروزه
رنج پيچيدهتر و خطرناكتر به مراتب اشغال يك از
هدف را كشورمان آيندة دموكراتيك روند كه ميبرد
توسط كه است پنهاني اشغال آن و است داده قرار
رژيم جانب  از گسيلشده تروريستهاي از ارتشي 
و مردم عراق است. گرفته صورت بر تهران حاكم
طي آن، مسؤل روشنفكر و و قشر آگاه خاص بهطور
و عراق نجات راه دريافتهاند كه يگانه سهسال اين
گرو در تنها دموكراتيك آن، آيندهداري روند تضمين
ما روست كه همين از است. روندي چنين ممانعت از
دموكراتيك يك تغيير ايجاد كه بدون معتقديم قويًا
همجواري استراتژيك حسن كه تضمين تهران، در
خواهد عراق و ايران دوملت بين برادرانه روابط و
در و آرامش ثبات و صلح برقراري صحبت از بود،
دست به  تنها كه تغييري ندارد؛ مفهومي عراق 
فاشيسم اين برابر در دموكراتيك آلترناتيو يگانه
ميسر ايران، خلق مجاهدين سازمان يعني مذهبي،

اروپـا اتحادية به عـراقي حقـوقدانان نـامة يكمتن بهمثابه سازمان، اين زيرا است. قابلتحقق و
١٢٠هزار تاكنون كه دموكراتيك و مسلمان سازمان
اعدام جوخه هاي به رژيم همين بهدست آنان از تن
احترامعميقيكه برحمايتو تكيه با سپردهشده اند،
است، آن متوجه ايران مردم مختلف اقشار جانب از
ايجاد براي الزم  قدرت و  صالحيت مشروعيت، از
است. برخوردار ايران در دموكراتيكي تغيير چنين
تحول و يك دگرگوني شك شروع بي كه تغييري
كشورمان بهطور خاص منطقه و در كل دموكراتيك
چنين درحال حاضر متأسفانه ولي بود. خواهد عراق
ايران رژيم دموكراتيك آلترناتيو نامگذاري با تغييري،
ماليان درخواست بنابه كه  تروريستي، ليست در

است. شده عمًال بلوكه است، صورت گرفته
و نظريه دهها براساس اينكه  يادآوري با لذا
و عراقي صاحبنام و برجسته حقوقدانان متقن بيانية
بينالملليكهطيسهسالاخيردرفرصتهايمختلف
كنفرانسهايتخصصي و سمينار دهها در و صادرشده
ديگرتأكيد بار مايليم است، شده گذاشته بحث به
خلق، مجاهدين عليه تروريستي نامگذاري كه كنيم
خواستار مصرانه و است قانوني پاية هرگونه فاقد
اين سريع فوري و الغاي و رابطه در اين  تجديدنظر

نامگذاريميباشيم.
شما از جانب مشخصي پاسخ و انتظار اقدام در

تقدير. و احترام با

و ننگين حاكميت اوايل در فقيه، واليت رژيم
و راستين آزاديخواهان و ايران مردم به خود نامشروع
رژيم عليه انقالب مردمي را بهرة و كرد خيانت انقالبي

برد. بهتاراج پهلوي
را مردم ايران جزم كردهبودند تا كه عزم آنهايي
ستم عليه ديگر بار برسانند، واقعي آزادي و بهرهايي
رأس در حاكم و آخوندهاي به و استبداد شوريدند و
برابر در كه نيستيم آن ما كردند، اثبات خميني آنها،
اعم انقالبي مردم و جوانان آوريم. فرود سر ستم ظلم و
و خونيني انقالبي مبارزة پسر، و دختر مرد، و زن از
نيز امروز تا كه نمودند آغاز  خميني رژيم عليه را
دارد. تداوم انقالبي، و  مشروع و  بيامان مبارزه اين
و موسي خياباني رجوي اشرف انقالبيوني همچون
كردستان، و ايران ميهنپرستان و قهرمانان ديگر
نو برگي خود سرخ خون بخشيدند و با تداوم را مبارزه
مردم وانقالبي ميهنپرستانه مبارزات پرافتخار درتاريخ

موسيخيابانيوهمرزمانشان اطالعيةسازمانخهباتبهمناسبت سالروزشهادتاشرف رجوي،
گذاشتند. بهجاي زمين ايران

ايران كردستان  اسالمي و ملي مبارزة  سازمان
و شهيدان فداكاري و رنج  از قدرداني  با (خهبات)
موسي و رجوي  اشرف انقالبي، شهيدان بهخصوص
مجاهدان آن شهادت ديگر بار همرزمانشان و خياباني
يوغ از ايران  مردم رهايي براي نويدي را انقالبي 
ميداند مستبد و ديكتاتور آخوندهاي حاكميت
شهيدان ديگر و آنها خون  و  فداكاري همچنين و
و ايران مردم رهايي راه فروزان مشعل را آزادي راه

كردستانميداند.
راستين انقالبيون فداكاري و رنج كه نيست شكي
منفور آخوندي، سرنگوني رژيم آزادي، با شهيدان راه و
آزاد ايران و در رسيد خواهد نزديك بهنتيجه ايامي در
كردستان و شهيدان ايران خاطرة ياد و دموكراتيك، و
موسي و رجوي اشرف انقالبي و  مجاهد شهيدان و

كرد. خواهيم برگزار باشكوهتر هرچه را خياباني

مشروع مبارزه تداوم همانا كه شهيدان خون ثمرة
ايران خلق مجاهدين سازمان ماندگاري و انقالبي و
بزرگ دلهره يي و ترس ميباشد، سراسري مقاومت و
جهان و ايران در رژيم اين آلترناتيو آخوندها براي

شناختهميشود.
موسي و رجوي اشرف شهادت سالروز ديگر بار
رئيسجمهور رجوي، مريم گرامي خواهر به را خياباني
و خواهران و ايران مقاومت ملي شوراي برگزيدة
تسليت ايران خلق مجاهدين سازمان در برادرانمان
ملي آزاديبخش ارتش رزمندگان براي و ميگوييم
از خداوند و موفقيت را و ياران مقاومت پيروزي ايران

بزرگوارخواستاريم
ايران كردستان  اسالمي و ملي مبارزه  سازمان

(خهبات)

در ملي مقاومت شوراي نمايندگي بهفراخوان دفتر
شورا هواداران از تن صدها ١٥بهمن شنبه روز آلمان،
امنيت و كنفرانس برگزاري با همزمان در مونيخ،
اين محل نزديكي در اودئونز ميدان در جهاني، صلح
يکیاز موضوعات كردند. اجالسيك تظاهراتبرگزار
ناشي تهديدات جهاني صلح و امنيت كنفرانس اصلي
بود. اتمي تسليحات به آخوندي رژيم شدن مسلح از
عالوهبر تظاهرکنندگان صفوف پيشاپيش در

ايران، مقاومت رهبر و رئيسجمهور بزرگ تصاوير
را تظاهركنندگان اصلي خواستههاي پالكاردهايي
از جانبه همه تحريم «اعمال میگذاشتند: بهنمايش
«حذف و امنيت عليه رژيم آخوندي» شوراي سوي
مجاهدين سازمان از تروريستي برچسب بالدرنگ

ايران». خلق
شعار انگليسي آلماني و به زبان تظاهركنندگان
امنيت. شوراي به اتمي پرونده «بردن ميدادند:

جنگ، «نه كنيد»، را تحريم «ماليان االن»، همين
رجوي». مريم با دموكراتيك تغيير مماشات، نه
بسياري توجه مورد ايران مقاومت هواداران تجمع
عابرين از بسياري و گرفت قرار آلماني شهروندان از
و آخوندي از رژيم را نشان داده و خود همبستگي
مي كردند. انزجار ابراز آن بدنام رئيسجمهور بهويژه

و زنان حقوق فعال تولمن، يك گرتا دكتر خانم
خود ارجاع سخنان طي زنان، فرهنگي سردبير مجله

آلمان ـ مونيخ در جهاني امنيت كنفرانس اجالس همزمان با
رژيم آخوندی عليه اعمال تحريم از حمايت در مقاومت  هواداران تظاهرات

امنيت شورای توسط

آلماني، و بينالمللي خبرگزاري دهها خبرنگاران
برگزاري طول در روزنامهها و تلويزيوني ايستگاههاي

فيلم عكس و خبر و گزارش، تهيه تظاهرات اقدام به
كردند.

به امنيت را شوراي به را آخوندي رژيم پروندة اتمي
شد يادآور گفت. وي تبريك مقاومت ايران و مردم
اين تالشهاي تكتك اعضاي محصول اين پيروزي
و حقوقدان بوشمان، اووه آقاي بودهاست. مقاومت
شروع را پيروزي اين نيز مونيخ از حقوقبشر فعال
آزادي به نيل راستاي در مقاومت پيروزيهاي سلسله
را خود كامل پشتيباني و ناميد ايران در دموكراسي و
ملي شوراي ايرانيهوادار جوامع نمايندگان نمود. ابراز
اجتماع اين در ايالتهاي مختلف آلمان نيز از مقاومت
به را بين المللي بزرگ پيروزي اين و كردند سخنراني
مقاومتخانممريم برگزيدة رئيسجمهور ايران، مردم
اشرف شهر در آزاديبخش ارتش رزمندگان و رجوي

تبريكگفتند.

با ديـگر حـقوقدانان اروپـايـی وکـيلاز هـلند همصـدا ٧٠٠حـقوقدانو 
خـواستارخـروجنـاممـجاهـدينازلـيستتـروريستیشـدند

مـجاهـدين سـازمان از تـروريستی برچسب حـذف بـرای فـراخـوان ـ هلند



٤ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٤بهمن ٧٨٧ ـ شمارة
گزارش

وکـيلبرجستهو٢٠٠نمـايندةپارلمانازآلمان بيـشاز١٠٠٠حـقوقدانو
خواسـتارحـذفبرچسبتـروريستیازمجاهدينخلقشدند
سـازمان مـجاهـدين از حـذف برچسب تـروريستی بـرای ـ فـراخـوان بـرلـين

گردهمايی

گردهماييـهاوتجماتمردمعـراقعليـهدخالتـهايرژيمآخونـديدرعـراق
دمـوكراتيـك عـراق و ملـي نيـروهاي ملـي به اتحاد آري

ديالي استان زنان روزگردهمايي بلد منطقه در دانشجويان شخصيتهاي سياسي و و عشاير شيوخ ديالياجتماع استان سياسي شخصيتهاي و عشاير شيوخ صالحالدينگردهمايي استان عشاير شيوخ و شهروندان گردهمايي

همبستگي زنانعراقيبا مجاهدين
ديالي استان كه با شركت جمعي از زنان گردهمايي يك در
زنان انجمن مسئول اسماعيل، هادي زاهده خانم گرديد، برگزار
الگوي بهعنوان را مجاهد زنان هميشه ما گفت: معلول جلوال
و نپذيرفته را آنها ظلم مي گفتيم چگونه ميكرديم و معرفي خود
ويضمناعالم نداشتند. تحملزيرپاگذاشتهشدنحقوقشانرا
حق مي خواهيم دولت گفت: از مجاهد خلق زنان با همبستگي
و قانوني يك سازمان رابهعنوان آنها و قانوني سياسي پناهندگي

بهرسميتبشناسد. دموكراسي و آزادي راه مبارز
اجازه ما اين گردهمايي گفت: در  حسن مبارك عايده خانم
يا ايران رژيم تاختوتاز عرصة عراق وزارتخانههاي نمي دهيم
مجاهدين پيروزي آرزوي ضمن  وي  باشد. خارجي هردولت
مجاهدين خواستارتحكيمهرچهبيشترهمبستگيمردمعراقبا

شد.

استان عشاير شيوخ و  شهروندان  گردهمايي
صالحالدين

و شهروندان  از صدتن از بيش شركت با كه اجتماعي طي 

طه شيخ شد، برگزار عراق صالحالدين استان عشاير  شيوخ
تقلبات بهرغم همة گفت: دجيل عشاير از شيوخ محمدحسين
وحدت با توانستيم حمايتش، ما ليست مورد برای ايران رژيم
سد را پيشرویآنها دموكراتيكجلو وطنپرستو نيروهایملی،
بايد ايران رژيم برای عقب راندن است كه داده نشان تجربه كنيم.

كنيم. محكمتر را ايران خلق مجاهدين با اتحادمان
شيوخ استانصالحالدينگفت: شيخشعبانمحمودحشماوی از
ميليونی اعتراضات و با شديم صحنه حاضر در عراق مردم ما
رژيم نگذاشتيم دموكراتيك و وطنپرست نيروهای اتحاد با و
همپيمانی بايد در كند. ما عملی خود را آرزوهای شوم ايران
آخوندها درمقابل سديد سد بهعنوان ايران خلق مجاهدين با

دهيم. ادامه
گفت: طريقت الرفاعيه شيخ العزاوی، شالل ياسين عادل شيخ
اشرف، در و مجاهدين مسعود برادر و بهخواهر مريم درود ضمن
صوفيه نام اتحادية به آزادی فدا كردند، برای خودشان را كه آنها
آنها بههمة قهرمان. خلق مجاهدين زندهباد كه میگويم عراق در

باشد. باشما خدا راهتان مستمر باشيد و در میگويم
دجيل شهر از افسر پليس سلمان الحشماوی، عبد طه آقای

پنهان عراق برای اشغال عواملش طريق آخوندي از گفت: رژيم
شرفای و مردم ايستادگی اثر در كه بود آورده هجوم ما ميهن به

خود برسد. بهخواست عراق، نتوانست

شخصيتهاي و عشاير شيوخ گردهمايي
سياسي استان ديالي

ميآيد؟ كجا از عراق در ترورها فتواي
سياسي ـ شخصيتهاي و عشاير شيوخ از دههاتن گردهمايي در
اجتماعياستاندياليعراقآقاييحييارزوقيمعاونكميسارياي
سياسي عراق شرايط اشاره به سخناني با طي مجتمع مدني
قرار حساسي و استراتژيكي مهم شرايط ما االن در گفت: كشور
تاختوتاز نيروهاي و بيقانوني مرحلة از عبور حال ما در دارد.

هستيم. قانون مرحلة به بهايران وابسته احزاب مسلح
دوستي انجمن اعضاي حسين الجبوري از محمد ابراهيم شيخ
چون ما گفت: سخناني طي ايران مردم با عراقيان همبستگي و
نيروهاي همة از متشكل و دولتي مجلس بهدنبال هستيم عراقي

ايران. دولت نه خواستهاي هستيم و وطنپرست و ملي
اين كه براي گفت: در اين اجتماع اسماعيل محمد جاسم شيخ
محكم و استوار سدي ايران، بر حاكم رژيم تجاوزهاي مقابل در
ايران، يعني مردم وطنپرست نمايندگان با بايد ايجاد كنيم.
واقعي نمايندگان آنها زيرا شويم. همپيمان خلق مجاهدين

هستند. ايران مردم
در سخنراني خود نيز حقوقدان، العبيدي، آقاي سعدعلي ابراهيم

نيروهاي كه تروريستي عمليات از بعضي ديني فتواهاي گفت:
رسانده بهقتل و قرارداده را هدف عراقي خلبانان مانند ما ملي
نباشيم، صحنه در اگر است. شده صادر ايران رژيم طرف از

خواهد افتاد. آخوندها به دست سرزمين ما
ملي  گفتگوي جبهة وكيل و نمايندة صالح شكر نجدت  آقاي
ايستادگي عليه رژيم آخوندي در عراق در مورد نياز مردم عراق
به نفع آنرا و گذارده تاثير انتخابات نتايج روي مي خواهند گفت:
مقابل در كه عراق است مبرم نياز منحرف كنند. ايران رژيم
اين دخالتها پاياندادن به فقط با و دخالتهاي همسايه بايستيم

بازگردانيم. سرزمينمان به را ثبات و امنيت ميتوانيم
دخالتهاي مورد  در عراقي  روزنامهنگار العزاوي  خضير  آقاي
آزادي مجاهدين به خاطر سازمان گفت: در عراق آخوندي رژيم
اشاره بهحقيقتي ما همة ميجنگد. كه است ساليان ايران مردم
رژيم دخالت آن و بودند داده هشدار موردش در آنها كه ميكنيم
عراق بود. و جنگ ايران آن از نمونه است. يك عراق ايران در
بهشكلي جنگ كه آن كنيم قبول عراق نميتوانيم فرزندان ما
جلو اتحاد با بايد كند. پيدا ادامه عراق داخل در خانمانسوزتر
خدمت به و امنيت بايستيم. زيرا تنها ضامن مخفي اين جنگ

است. عراق از ايران، بر حاكم رژيم دست قطع مردممان

و سياسي شخصيتهاي عشاير، شيوخ اجتماع
بلدروز در منطقه دانشجويان

وكال، سياسي، شخصيتهاي عشاير، شيوخ از گروهي اجتماع در
در عبدحسين، ضياء آقاي بلدروز، منطقة جوانان و دانشجويان

رژيم گفت: نيروهاي ملي عمل اتحاد در مورد خود سخنراني
لباس قانوني پنهان خود بهاشغال داشت در نظر ايران بر حاكم
و ملي نيروهاي حمايت از با عراق مردم شريف ولي بپوشاند.
حمايتهاي و كسب ميليوني تظاهرات با برگزاري و وطنپرست
نتوانست ايران بهطوريكه رژيم راندند. را عقب آنها بينالمللي،

برسد. خواستة نامشروع خود به
گفت: شهر مقداديه، در قضايي امور جبار مشاور فخري آقاي
همان ميخواهد عراق به بنيادگرايي صدور با ايران بر حاكم رژيم
تكرار عراق مورد در كرده ايران مردم حق در كه را جنايتهايي
تكرار در عراق داستان كه اين نخواهيم داد ما اجازه ولي كند.

شود.
در  خود سخنان در نمايندة جوانان منطقه نداوي فهد  شيخ
ايران رژيم به ما گفت: عراق دموكراتيك نيروهاي اتحاد مورد
با ما دهد، عراق ادامه در خود به دخالتهاي نميدهيم اجازه
سازمان با همپيماني دموكراتيك و ملي و در نيروهاي اتحاد
تفرقه و فرقهگرايي و بهبنيادگرايي نه شعار با و خلق مجاهدين
از ميايستيم و ايران رژيم درمقابل عراق، ملي آري بهاتحاد و

ميكنيم. دفاع خودمان برحق خواستههاي
درود با منطقه، دانشجويان نمايندة زغير علي داخل آقاي
بنيادگرايي مقابل در كه عراق و ايران دانشجويي شهيدان به
ادامه دهيم، بهمقاومت كه ما است وظيفه گفت: مقاومت كردهاند
در و پيشگام مقاومت بوده قانوني آنها و حقوق منافع مردم حافظ
توسطعوامل ايران كه بر مقابلدخالتهاي رژيمآخوندهاي حاكم

باشيم. ميگيرد، صورت مزدورانش و

مختلف، گردهماييهاي برگزاري با عراق، مردم عراق در روزافزون رژيم آخوندي دخالتهاي و نقش افشاي پي در
و كرده محكوم را عراق در آخوندي رژيم دخالتهاي ايران، خلق مجاهدين و مقاومت با همبستگي اعالم ضمن

شدند. عراق در رژيم اين از يد خلع خواستار

فدرال:  هولتس هوتر نمايندة سابق پارلمان اينگريد  
افکار و مجاهدين  شناساندن برای همه  بايد

کنيم اقدام عمومی افکار نزد آنها ضدبنيادگرايانة
از فدرال پارلمان سابق نمايندة هوتر، هولتس اينگريد خانم
ما گفت:  خود سخنراني در آلمان، دموكرات حزب سوسيال
را درست كه راه از كساني حمايت كنيم االن از همين بايد
با را زيادي ساليان من گرفتهاند. پيش در ايران با رابطه در
بسياري اعضاي تا رجوي مريم از كردهام. تجربه مقاومت ايران
آزادي خود را وقف زندگي آنها ديدهام. نزديك مقاومت را از اين
صحبت خلق مجاهدين از وقتي كردهاند. ميهنشان و مردم
جامعه از افتاده پرت گروه يك يا سكت يك بحث ميكنيم
كه بايد يك مشكل جدي است. يك جنبش مردمي نيست. اين
ايران شناساندن مقاومت بپردازيم بهصورت دستجمعي آن به

مورد در كمي اطالعات چيز هر از قبل كه است. واقعيت اينست
آزادي نيل به براي فعاليتهايشان و ايران و مقاومت مجاهدين
حذف است. شده ارائه به افكار عمومي بنيادگرايي با مقابله و
هولتس است. خانم عاجل خواستة يك ليست مجاهدين از نام
يك تشكيل بر مبني  احمدينژاد اخير اقدام همچنين  هوتر
واقعههولوكاست كنفرانسبرايانكار جنايتفاشيزمهيتلري در
داد هشدار آلمان سياستمداران به و كرد توصيف بيشرمانه را

است. رسيده فرا اقدام زمان كه

ايالت براندنبورگ:  از مجلس هامر نمايندة فرانك  
همپيمانان مقاومت  ملي شوراي و خلق  مجاهدين

هستند در آيندة ايران براي ما مطمئني
گفت: براندنبورگ، ايالت از مجلس نمايندة هامر، فرانك آقاي

از پارلمان و نمايندگان حقوقدانان اخير ابتكار خبرنگاران، حضور با در برلين كنفرانس يك طي ١٤بهمن جمعه
در كنفرانس گرديد. اين اعالم ايران خلق مجاهدين سازمان از تروريستي برچسب حذف براي اروپايي كشورهاي
دارد، در آن قرار حقوق بشري چندين سازمان بشر» كه مقر و حقوق «دموكراسي تجمعات در ساختمان سالن

شد. برگزار
آلمان از از١٠٠٠حقوقدان جمله بيش از اروپايي وكالي برجسته و كه٦٥٠٠حقوقدان گرديد كنفرانس اعالم در اين
ايالتي پارلمانهاي و فدرال پارلمان نمايندگان از ٢٠٠تن اسامي آنها پارلمان كه در بين ١٣٠٠نمايندة همينطور و
شدند. مجاهدين سازمان از تروريستي برچسب فوري حذف خواستار فراخوانهايي طي ميخورند، بهچشم آلمان
و ايران مردم دموكراتيك به دست تغيير از را خود حمايت ميباشند، مختلف از فراكسيونهاي كه مجلس نمايندگان
شده گذاشته مشترك بيانية روي بر حقوقدانان و نمايندگان امضاي آن در كه آلبومهايي داشتهاند. ابراز آن مقاومت

شده بود. داده قرار جهت نظاره حضار ميز چند روي بود، بر
حقوقبشر سخنگوي نايب رئيس و داشت. وي برعهده برلين از سرشناس هويزلر، وكيل آقاي برند را جلسه رياست

مي باشد. برلين وكالي كانون

زمان اكنون خوابند. در آلماني سياستمداران ميرسد بهنظر
و خلق مجاهدين است.  ايران  رژيم قبال  در  سياست تغيير
ايران آيندة در ما براي مطمئني همپيمانان مقاومت ملي شوراي
خودم را متعهد شده ام آشنا آنها با كه وقتي از هستند. من 
در هم دليل بههمين به پيرامونم بشناسانم و را آنها كه ميدانم
دعوت مقاومتايراننيز نمايندة از و فراكسيونمانصحبتكردم
جمع ترتيب بدين و كند صحبت فراكسيون جلسة در كه كرديم
را پارلمان نمايندگان بيانية مشترك ما فراكسيون از بزرگي
تروريستي ليست سازمانهاي مجاهدين بهناحق در كردند. امضا
اقدامات سركوبگرانه نيز از محدوديتها و قرار گرفتهاند. بسياري
ليستتروريستيميباشد. نتيجةهميننامگذاريمجاهديندر
اين چهرة تا شدند باعث ديگر سوي از سركوبها همين ولي
مثال بهعنوان شود. شناسانده بيرون به ايران مقاومت و سازمان

مقر مقاومت  ٢٠٠٣ به ١٧ژوئن فرانسه در پليس اگر يورش
اين ابعاد به دنيا در هيچگاه اين مقاومت ايران در پاريس نبود،

شناساندهنميشد.

از برلين: سرشناس وکيل برند هويزلر
ممنوع مقاومت در آلمان ملي و نه شوراي مجاهدين نه

نيستند
امضا را مشترك بيانية كه حقوقدانهايي گفت هويزلر برند وكيل
در مجاهدين نام قرارگرفتن ميزنند. واضحي حرف كردهاند
وقوع بلكهخودمنشأ ليستتروريستيهيچمبنايحقوقيندارد
بينالملل، حقوقبشر، از جمله حقوق حقوق بسياري از نقض
خارجيان حقوق ساير و پناهندگي حق و اروپايي حقوق
در متأسفانه و ندارد تعريف واحدي وجود تروريسم از ميباشد.
اقتصادي طرفي منافع از متأثر تروريسم تعريف موارد متعددي
ملي نه شوراي و مجاهدين نه ميكند. تعريف كه آن را باشد مي
پارلماني از ايالت گزارش يك نيستند. ممنوع مقاومت در آلمان

ميكند. تأييد را امر اين آلمان نيدرزاكسن

چپ از حزب برلين نمايندة مجلس غياث زايان
گفت: چپ حزب برلين از مجلس زايان نمايندة غياث آقاي
خواستار كه مجلس بيانيهيی در فراكسيون ما از بزرگي بخش
امضا شده را تروريستي سازمانهاي ليست از نام مجاهدين خروج
ما فراكسيون دبير و اين بيانيه رئيس حاميان بين در كردند.
آخوندهاي عليه كه است دهه چند خلق مجاهدين دارند. حضور
وسطايي قرون رژيم يك با ايران در ما ميكنند. مبارزه جنايتكار
و كشتار را خود مردم محابا بي كه رژيمي گريبانيم. به دست

ميكند. سركوب را مذهبي و قومي اقليتهاي افراد

ملي  شوراي مطبوعاتي سخنگوي دبيران جواد  
مقاومت در آلمان:

به دستيابي آخوندها و بنيادگرايانه مطامع مقابله با برای
از روی را میبايستی برچسب تروريستی سالح اتمي

مجاهدينبرداشت
در مقاومت ملي شوراي مطبوعاتي سخنگوي دبيران، جواد
و نمايندگان حقوقدانها حمايت به گذاشتن ضمن ارج آلمان،
حاصل حمايت چشمگير، اين ميزان كه اظهار داشت پارلمان
آلماني عالقمند و ايراني شهروندان فشرده فعاليت سه هفته تنها
با دبيران هم چنين دارند. را آزاد ايراني كه آرزوي است بوده
وكيل ١٢٠٠٠حقوقدان و توسط كه مشروحي بيانية نشاندادن
ايران درود مقاومت با آنها همبستگي به شدهاست، عراقي امضا
با مقابله براي اقدامات عاجل كه تأكيد كرد دبيران فرستاد.
اتمي شامل سالح به آخوندها دستيابي و بنيادگرايانه مطامع
وضعمجازاتهايهمهجانبه، رژيمبهشورايامنيت، پرونده ارجاع
سركوبگرانه جنايات به براي رسيدگي بينالمللي دادگاه تشكيل
ناعادالنه حذف برچسب و و سران آن رژيم آخوندي تروريستي و
ملي شوراي از و حمايت ايران مجاهدين خلق از تروريستي
گيرد. صورت بايستي مردمي مشروع مقاومت بهعنوان مقاومت

استاد الهيات و کشيش دکتر ويلکنس
الهيات استاد و كشيش  بهعنوان من گفت  ويلكنس دكتر
ضد محتوا در اسالم و مسيحي و يهود اديان كه مي گويم
بين آخوندهاي كه است ساليان من هستند. و سركوب استثمار

كردهام. را خود انتخاب مجاهدين و بنيادگرا

برلين دانشكده برو رئيس سابق كونو پروفسور
خلق مجاهدين و مقاومت از کامل حمايت در راهحل

نهفتهاست
و اقتصاد سياسي علوم دانشكده سابق رئيس برو، پروفسور كونو
مبسوط بهصورت خود سخنراني در برلين، هومبولد دانشگاه
آخوندي رژيم با سازش سياست سياسي و اقتصادي زمينه به
به راستا در همين و ميناميد سياست تسليمطلبانه آنرا كه
او پرداخت. تروريستي خلق در ليست مجاهدين نام قرارگرفتن
متوجه جنبش را زيادي ضررهاي نامگذاري اين كه تأكيد كرد
ايران مسأله راهحل و است كرده ايران در دموكراسيخواهي
نهفته خلق و مجاهدين مقاومت جنبش كامل از حمايت در تنها

است.

هوادار  ايرانيان  جامعه نمايندة حيدريان پروين   
مقاومت: ملي شوراي

زکشورهایغربی می خواهيمکهبا برچسبتروريستی ا
نشوند ما جنبش حركت مانع

ايرانيانهوادار شوراي ملي جامعة نمايندة خانم پروين حيدريان،
بود. برلين كنفرانس سخنران آخرين الدنبورگ، شهر از مقاومت
بين ايرانيان در گستردهيی پاية از خلق كه مجاهدين گفت وی
از اين و است مصمم ما مقاومت است. برخوردار مقيم آلمان
بهوجود ايران در كه تغيير دموكراتيك است برخوردار نيز توانايي
با است كه اين غربي كشورهاي از ما خواستة تنها بياورد و

نشوند. ما تروريستي مانع حركت جنبش برچسب

كارزارمقاومتدر هفتـهييكهگذشت



شمارة ٧٨٧ ـ دوشنبه ٢٤بهمن ١٣٨٤صفحة ٥
گزارش

كارزار مقاومت در هفتـه يي كه گذشت

ديدار آقاي برايان بينلي نمايندة مجلس انگلستان 
 با  خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيدة مقاومت در اور سور اواز

بعد از ظهر يكشنبه ١٦بهمن، آقاي برايان بينلي، نمايندة مجلس 
انگلستان از حزب محافظه كار اين كشور، با خانم مريم رجوي 
رئيس جمهور برگزيدة مقاومت ايران در محل اقامت ايشان در 
اور سور اواز ديدار و گفتگو كرد. در اين ديدار خانم دولت نوروزي 

نمايندة شوراي ملي مقاومت در انگلستان نيز حضور داشت. 
آقاي بينلي با ابراز خوشحالي از اين ديدار، ارجاع پروندة اتمي 
امنيت ملل متحد را به خانم رجوي  رژيم آخوندي به شوراي 
تبريك گفت و تأكيد كرد كه اين يك قدم ضروري براي ممانعت 
از دستيابي فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران به بمب اتمي است 
كه به يمن تالشها و فداكاريهاي مستمر مقاومت ايران حاصل 
شده است. سازمان مجاهدين خلق ايران با افشاي پروژه هاي اتمي 
رژيم آخوندي، بيشترين خدمت را به صلح و آرامش در منطقه 
و جهان كرده است. اگر اين افشاگريها نبود، امروز جهان با بالي 
بسيار بزرگتر و خطرناكتري مواجه بود. وي افزود: ارجاع  پروندة 
اتمي رژيم آخوندها به شوراي امنيت قدم اول است و من با مواضع 

مقاومت مبني بر ضرورت اعمال تحريم عليه اين رژيم و مواخذة 
آن به خاطر نقض سيستماتيك حقوق بشر و جنايات تروريستي 

كامًال موافق هستم و آنها را ضروري مي بينم.
آقاي بينلي با اشاره به حمايت اكثريت نمايندگان پارلمان 
انگلستان از مقاومت ايران و بحثهاي جلسة رسمي هفتة گذشتة 
ايران و مجاهدين، گفت:  ما در پارلمان  اين پارلمان در مورد 
انگلستان به خوبي مي دانيم كه راه حل سوم ارائه شده از سوي شما  
يك راه حل واقعي و در عين حال تنها راهي است كه مي توان 
هم از دستيابي ماليان به بمب اتمي و هم از وقوع يك جنگ 
ديگر در منطقه، جلوگيري كرد.  سياست مماشات با ماليان و در 
كانون آن برچسب تروريسم عليه مجاهدين يك سياست اشتباه 
و فاجعه آميز از سوي دولت انگلستان و ديگر دولتهاي اروپايي 
بوده است كه نه فقط مجاهدين و مردم ايران بلكه كشورهاي غربي 
نيز به شدت از آن متضرر شده اند.  به اعتقاد ما استقرار دموكراسي 
در ايران تنها راهي است كه مي توان صلح و آرامش را به منطقه 

بازگرداند و زمان آن رسيده است كه جامعة جهاني مقاومت عادالنه 
مردم ايران و رئيس جمهور برگزيدة آن را به رسميت بشناسد. وي 
خطاب به خانم رجوي افزود: تعهدات و پايبندي شما و جنبش 
تحت رهبريتان به دموكراسي، اصول انساني و حقوق بشر چيزي 

است كه ما را به آينده خوشبين و اميدوار مي كند. 
از آقاي  ايران ضمن تشكر  رئيس جمهور برگزيدة مقاومت 
بينلي و همكارانش در پارلمان انگلستان به خاطر حمايتشان از 
دموكراسي و حقوق بشر در ايران گفت، به رغم سياست رسمي 
مماشات با ماليان حاكم بر ايران، پارلمان انگلستان  با ايستادن در 
كنار مردم و مقاومت ايران، نشان داد كه مردم انگلستان دوست 
ما هستند.  در كشور  و صلح  دموكراسي  و دوست  ايران  مردم 
خانم رجوي ابراز اميدواري كردكه تالشهاي آقاي بينلي و ديگر 
براي تصحيح  انگلستان  پارلمان  نمايندگان شريف و دموكرات 
سياست اشتباهي كه از گذشته به جا مانده، هر چه زودتر به ثمر 

برسد.

كامل  صفحه  يك  تايمز  واشينگتن  روزنامه 
درج  به  را  شماره، سه شنبه، ٧فوريه ٢٠٠٦ 
خبر فراخوان ١٢هزار وكيل برجسته عراقي 
ايران  نام سازمان مجاهدين خلق  به خروج 
از ليستهاي تروريستي آمريكا و اتحاديه اروپا 

اختصاص داده است.
اين بيانيه، با عنوان: « ١٢هزار وكيل برجسته 
عراقي حمايت خود را از مجاهدين خلق ايران 
به عنوان يك جنبش مسلمان دموكرات اعالم 
مي كنند» توسط جبهه ملي عراق به چاپ 

رسيده است. 
واشينگتن تايمز مي افزايد: «٥٥قاضي، كانون 
وكالي عراق، اتحاد وكالي عراق و  ١٥٠٠وكيل 
حقوقي  نظريه هاي  به  استناد  با  عراقي  زن 
حقوقدانان برجسته عراقي و بين المللي تصريح 
مي كنند كه نامگذاري تروريستي مجاهدين 

هيچ مبناي حقوقي، ندارد».
از  عكس  سه  هم چنين  واشينگتن تايمز 
توسط  بغدادكه  در  مطبوعاتي  كنفرانس 
انجمن حقوقدانان در دفاع از حقوق بشر در 
تن  از  اسامي ٥٠٠  و  بود  برگزار شده  عراق 
كرده  درج  را  بيانيه  امضاكنندة  حقوقدانان 

است.

در جلسة رسمي مجلس اعيان انگلستان نمايندگان خواستار خارج ساختن نام مجاهدين از ليست تروريستي شدند
روز پنجشنبه، ٢٠بهمن ٨٤، در يک جلسه رسمی در 
مجلس اعيان انگلستان تهديد اتمی، مداخالت فزاينده 
رژيم در عراق، صدور تروريسم و بنيادگرايی و نقض 
وحشيانه حقوق بشر توسط رژيم آخوندی، تظاهرات 
و اعتراضات اجتماعی و ضرورت خارج ساختن نام 
سازمانهای  ليست  از  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان 
تروريستی و حمايت از مقاومت ايران مورد بحث و 

گفتگو قرار گرفت. 

لرد هرد: حق قانونگذاران انگليسي است 
كه خواهان خروج سازمان مجاهدين از 

ليست تروريستي شوند
کشور  وزير  و  خارجه  وزير  هرد،  داگالس  لرد 
سابق انگلستان اولين سخنران اين جلسه بود. وی در 
صحبتهای خود گفت: «دولت بايستی فشار بر روی 
رژيم ايران که يک رژيم غير دموکراتيک، سرکوبگر، 
غيرقابل اعتماد و دوست تروريستها می باشد را افزايش 
دهد و برای اين کار تمامی اهرمها را به کار گرفته و 
بسيج نمايد».  وی آن گاه به ضرورت ارجاع پرونده 
رژيم به شورای امنيت سازمان ملل اشاره کرده و در 
ادامه گفت «من قصد ندارم در مورد سازمان مجاهدين 
خلق ايران صحبت کنم چون تعداد ديگری به تفصيل 
قانونگذاران  حق  اين  ولی  پرداخت  خواهند  آن  به 
انگليسی است که خواهان خروج سازمان مجاهدين 

از ليست تروريستی گردند». 

مجاهدين  سازمان  موريس:  تمپل  لرد 
هيچ گاه يك سازمان تروريستي نبوده است

لرد تمپل موريس که به گفته خودش به مدت ٣١سال 
مسئول کميته دوستی پارلمانی انگليس و رژيم ايران 
بوده و  به مدت ٢٦ سال خواهان گفتگو و ديالوگ 
با رژيم بوده است سخنران بعدی بود. وی گفت از 
سمت رسمی خود با تعداد ديگری از مسئولين کميته 
فوق استعفا داده چون نمی خواسته هيچ گونه رابطه يی 
با رژيم فعلی ماليان داشته باشد.  او گفت هواداران 
و اعضای سازمان مجاهدين سالها مورد سرکوب و 
تعقيب و آزار و اذيت با ابعاد نجومی و بسيار نامطبوع 
سازمان  اين  زن  اعضای  که  سرکوبی  گرفتند.  قرار 
ايران  در  «وضعيت  افزود:  وی  برگرفت.  در  نيز  را 
اقتصادی  بلحاظ  هم  وضعيت  است،  خراب  خيلی 
جوانان  برای  رژيم  اين  است.  خراب  سياسی  هم  و 
نمی تواند کار فراهم کند. ايران کامًال به نفت و گاز 
وابسته است و زيرساختهايش در وضعيت خيلی بدی 
هستند. هواپيماهايش سقوط می کنند و ... و صادرات 

غير نفتی اش به حداقل ممکن رسيده است و حتی به 
در وضعيت  ايران  تراژيکی صنعت خاويار  صورت 

وحشتناکی قرار گرفته است». 
بمب  به  دستيابی  به دنبال  آنها  که  هستم  قانع  «من 
اتمی هستند و به همين ميزان قانع هستم که اصًال به 
اين رژيم نمی شود اعتماد کرد».  لرد تمپل موريس 
آن گاه گفت: «ما بايستی از مخالفين ايرانی در داخل 
و خارج کشور حمايت به عمل بياوريم. آنها اين 
انتظار را از ما دارند و می خواهند ما اين کار را انجام 

دهيم....»
تأکيد  مورد  را  موضوعی  می خواهم  آخر  «دست 
قرار دهم که به طور جدی و مؤثری به رژيم ضربه 
می زند و نشان می دهد که دولت انگلستان در طرف 
چه کسی قرار دارد. من بسيار راجع به اين موضوع 
فکر کرده ام و هيچ وقت در گذشته راجع به اين 
موضوع تبليغ نکرده ام. من در صحبتهايم به مسألة 
جنگ داخلی که در ايران بعد از انقالب رخ داد 
سازمان  از  ممنوعيت  رفع  و خواهان  اشاره کردم. 
به  که  جايی  آن  تا  که   - ايران  خلق  مجاهدين 
انگلستان برمی گردد هيچ گاه يک سازمان تروريستی 
نبوده است و يک شاخه سياسی کامًال و تمامًا مورد 
احترام دارد - و خارج کردن اين سازمان از ليست 
سازمانهای تروريستی هستم و اين قويترين عالمتی 
است که می تواند فرستاده شود. ديالوگ بيش از اين 
ديگر يک الويت نيست بلکه عمل کردن و فشار 
آوردن الويت اصلی است. از طريق عمل کردن و 
فشار آوردن ما بايد مردم ايران را تشويق کنيم و نه 
دولت ايران را، چون در پايان کار اين مردم ايران 

هستند که کار را انجام خواهند داد».
ليبرال  از حزب  اعيان  لرد چيدجی، عضو مجلس 
وضع  خواهان  که  بود  بعدی  سخنران  دموکرات 
و  شد  نفتی  تجهيزات  تحريم  و  نفتی  تحريمهای 
گفت که رژيم ايران ٨٠درصد به نفت وابسته است 

و اين مؤثر خواهد بود.

از  را  خود  حمايت  بايد  گولد:  بارونس 
خانم رجوي اعالم كنيم

پارلمان  در  زنان  امور  مسئولين  از  گولد  بارونس 
انگلستان صحبتهای بسيار مؤثر و تکان دهنده يی در 
رابطه با نقض وحشتناک حقوق بشر و حقوق زنان 
توسط رژيم آخوندی کرده و گفت: «از زمانی که اين 
رئيس جمهور جديد زمام قدرت را در دست گرفته 
حلق آويز  ايران  در  علنی  صورت  به  زن  و   ١٥٠مرد 
در  گذشته  سال   ٢٦ در  اعدامها  کل  تعداد  شده اند. 

ايران از ١٢٠ هزار نفر تجاوز می کند و بسياری از اين 
اعدام شدگان را افراد کم سن و سال تشکيل می داده اند.  
ايران يکی از وحشتناکترين رکوردها را در زمينه نقض 
حقوق بشر در سراسر جهان دارد وی افزود: «در حالی 
که رژيم ايران را به شدت محکوم می کنيم، همزمان 
ما بايستی حمايت خودمان را از خانم مريم رجوی 
اعالم کنيم. سازمان مجاهدين خلق ايران و شورای 
ملی مقاومت ايران منبع اصلی و بنيادی افشای پرونده 
اتمی و جنايات تروريستی رژيم ايران در سراسر جهان 
بنابراين،  بوده اند.  آنها در عراق  فزاينده  و دخالتهای 
ايران ممنوعه  اين مسأله که سازمان مجاهدين خلق 
اعالم شود يک بی عدالتی آشکار است. قرار دادن 
مجاهدين در ليست تروريستی يک جايزه به ماليان 
است که اصالًً لياقت چنين جايزه يی را ندارند. اکنون 
زمان آن فرا رسيده است که ما به دلجويی از ماليان و 

ممنوعيت سازمان مجاهدين خلق ايران خاتمه دهيم. 

لرد وادينگتون: تا زماني كه به ممنوعيت 
مجاهدين ادامه مي دهيم، به يك رژيم 

مستبد تئوكراتيك كمك مي رسانيم
عاليجناب لرد وادينگتون، وزير کشور سابق، سخنران 
بعدی بود.  وی در حالی که مورد حمايت تعداد زيادی 
از اعضای مجلس اعيان قرار می گرفت گفت: «من نيز 
به همان نتيجه گيريهای بارونس گولد که قبل از من 
احزاب  نمايندگان  از  بسياری ديگر  و  صحبت کرد 
مختلف در پارلمان در رابطه با سازمان مجاهدين و 
شورای ملی مقاومت ايران رسيده ام. اين خيلی واضح 
ملی  شورای  ائتالف  عضو  مجاهدين خلق  که  است 
مقاومت ايران که در برگيرنده و ائتالفی از احزاب و 
گروه های مختلف و افراد می باشد و به عنوان پارلمان 
در تبعيد ايران فعاليت می کند و خواهان براندازی رژيم 
فعلی ايران و انتخابات آزاد و دموکراتيک می باشد، 
مشخصًا  هم  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  و  است 
فعالترين جنبش اپوزيسيون در ايران است که تا قبل 
از اين که در سال١٩٨١ در ايران ممنوع شود نيم ميليون 

عضو داشت».
از سرويس تحقيقاتی  نقل  به  لرد وادينگتون آن گاه 
کنگره آمريکا گفت: «مجاهدين يک سازمان اصلی 
دموکراسی،  برای  که  است  تهران  رژيم  اپوزيسيون 
فعاليت  ايران  در  آزاد  بازار  اقتصاد  و  بشر  حقوق 

می کند». 
منظر حقوقی  از  انگلستان آن گاه  وزير کشور سابق 
به  را  انگلستان  و  اروپا  اتحادية  آمريکا،  ليستهای 
چالش کشيد و گفت  «تا زمانی که ما به ممنوعيت 

ادامه می دهيم، در ضعيف کردن سازمان  مجاهدين 
محوری اپوزيسيون عليه رژيمی که ادامه حياتش به 
نفع کسی نيست شريک هستيم. ما بدين طريق به رژيم 
تئوکراتيک و مستبدی که حقوق بشر را به صورت 
اگر   ولی  می رسانيم.  می کند کمک  نقض  وحشيانه 
از سازمان مجاهدين خلق ايران رفع ممنوعيت کنيم  
يک عالمت جدی برای تغيير دموکراتيک در ايران 
آن  خواهان  ما  که  است  چيزی  اين  و  می فرستيم 

هستيم».

نامگذاري  به  دادن  خاتمه  بليكر:  لرد 
تروريستي مجاهدين خواست ماست

يکی ديگر از سخنرانان، لرد بليکر، از وزرای سابق 
انگلستان گفت: «من می خواهم  دولت محافظه کار 
باره  در  نمايندگان  ساير  از  تعدادی  را که  اظهاراتی 
خاتمه دادن به نامگذاری تروريستی سازمان مجاهدين 
به نظر می رسد که در شرايط کنونی  ايران که  خلق 
بسيار مورد توجه و عالقه و تمايل می باشد مورد تأکيد 

و تأييد قرار دهم».

ملي  شوراي  در  راه حل  آرچر:  لرد 
مقاومت است

عاليجناب لرد آرچر، قاضی سابق در سخنان خود در 
اين جلسه گفت دستيابی اين رژيم به سالح اتمی برای 
کل منطقه بسيار خطرناک خواهد بود، اين رژيمی 
است که از تروريسم حمايت می کند و دارای يک 
هيچ  می باشد.  مرزها  در  و  عراق  در  گسترده  شبکة 
ارجاع  و  ندارد  وجود  استمالت  ادامة  برای  دليلی  

پرونده به شورای امنيت يک گام مثبت است.
ولی  ندارند  وجود  ساده يی  حلهای  راه  افزود:  وی 
بهترين راه حل دست خود مردم ايران است. شکی 
تغيير هستند.  اکثريت آنها خواهان  ندارد که  وجود 
اين رژيمی ناپايدار است و مردم ايران به دنبال رهبری 
قابل اعتماد هستند، که اين به نظر من در شورای ملی 

مقاومت ايران موجود است.  
تفصيل  به  خود  سخنان  پايانی  بخش  در  آرچر  لرد 
ليست  در  مجاهدين  سازمان  نامگذاری  سابقه  به 
سازمانهای ممنوعه پرداخت و خواهان حذف آن شد.

 
لرد تاورن: تنها راه حل حمايت از مردم و 

مقاومت ايران است
رياست جمهوری  قالبی  انتخابات  به  تاورن  لرد 
روی  با  باالخره  که  گفت  و  کرده  اشاره  آخوندی 

کار آمدن احمدی نژاد ماهيت واقعی رژيم به صورت 
عريان بر مال شد. 

لرد تاورن ضمن توضيح راجع به نيات شوم رژيم 
راه حلهای  به  اتمی  سالح  به  دستيابی  برای  ماليان 
مختلف در قبال رژيم اشاره کرد و گفت که تنها 
راه حل حمايت از مقاومت مردم ايران است. مطلقًا 
هيچ توجيهی برای قراردادن سازمان مجاهدين خلق 
ايران در ليست سازمانهای تروريستی وجود نداشته 
است. مواضع مسخره يی توسط وزير خارجه ما گرفته 
شده است ولی دولت بايد رهبری خارج ساختن نام 
به دست  را  تروريستی  ليست  از  مجاهدين  سازمان 

گيرد.

لرد كالرك: براي من روشن نيست كه 
اين نامگذاري چگونه صورت گرفت

لرد تونی کالرک، در سخنان پرشور خود به سابقة 
بی نتيجه  و  ايران  مقاومت  از  خود  حمايت  ٢٠سالة 
بودن سياست استمالت كه از جانب دولت انگلستان 
نموده  اشاره  می شد  دنبال  آخوندي  رژيم  قبال   در 
اين  توسط  حقوق بشر  نقض  وحشتناک  کارنامه  و 
رژيم و قالبی بودن انتخابات رياست جمهوری آن را 
مورد بررسی قرار داد. لرد کالرک هم چنين ضمن 
تأييد ديگر سخنرانان که خواهان خروج نام سازمان 
ممنوعه  سازمانهای  ليست  از  ايران  خلق  مجاهدين 
که  نيست  درک  قابل  هنوز  من  برای  گفت  بودند، 
حالی که  در  گرفت  صورت  نامگذاری  اين  چگونه 
من  هنگامی که  رجوی  خانم  و  مجاهدين  سازمان 
حزب  ساليانة  کنفرانس  رياست  قبل  حدود ٢٠سال 

کارگر را به عهده داشتم، ميهمان کنفرانس بودند. 

در  مجاهدين  نامگذاري  جانستون:  لرد 
ليست تروريستي بخشي از يك سياست 

شكست خورده است
لرد راسل جانستون، پرزيدنت سابق مجمع پارلمانی 
شورای اروپا گفت :اين يک اشتباه بزرگ است که 
ما تصور کنيم که دولت کنونی ايران نماينده واقعی 

مردم ايران است. 
برای من تصور اين که چگونه می توان با اين دولت 
ما  بسيار مشکل است.تنها کاری که  گفتگو داشت 
می توانيم بکنيم اينست که از ايرانيانی که خواهان يک 
جامعه آزاد و عادالنه هستند، حمايت کنيم. همان گونه 
که توسط سخنرانان قبلی گفته شد، اين همان شورای 
ملی مقاومت ايران است که يک ائتالف گسترده است 
و مشخصًا متعهد به يک ايران دموکراتيک و سکوالر، 

و آزادی کامل اديان و حقوق بشر می باشد. 
مقاومت   ملی  شورای  از  گسترده  حمايت  شاهد  من 
هنگامی  که  در گردهمايي پاريس که بيش از ٤٠٠٠٠ نفر 
و در تظاهرات بروکسل که بيش از ٣٥٠٠٠ نفر در آنها 

شرکت کرده بودند، بوده ام.
افزود:  از سخنان خود  لرد جانستون در بخش ديگری 
خانم مريم رجوی توسط بسياری در ايران که شجاعت، 
را می ستايند، حمايت می شود.  اهداف وی  و  پايداری 

پيامهای وی به مردم داخل ايران بسيار مؤثر می باشد. 
لرد جانستون در رابطه با نامگذاری سازمان مجاهدين در 
ليست سازمانهای ممنوعه گفت: اين امر بخشی از يک 
در  اخيرًا  استراو  جک  است.  شکست خورده  سياست 
گفتگوی راديويی اذعان نمود که وی به دنبال مذاکره با 
وزير خارجة وقت ايران با قرار دادن نام سازمان مجاهدين 

در ليست موافقت کرده بود.
اکنون دولت بايد موضع خود را تغيير دهد . من می دانم 
که برای يک دولت چقدر مشکل است که بپذيرد اشتباه 
کرده است. من خواست دولت را نيز در اين مورد که 
خواهان اين بوده که رژيم برنامه اتمی خود را متوقف 
کند، درک می کنم. ولی به هرحال بايد بپذيرد که اين 
سياست اشتباه بوده و از ايرانيانی که خواهان دموکراسی 

هستند حمايت کند.

نامگذاري  مجدد  بررسي  هاول:  لرد 
مجاهدين

لرد هاول سخنگوی حزب محافظه کار در مجلس اعيان 
انگلستان نيز خواهان بررسی نامگذاری سازمان مجاهدين 
مسأله  اين  به  که  خواست  دولت  از  و  شد  ايران  خلق 
قرار  توجه  مورد  را  آن  و  داده  به صورت جدی گوش 

دهد.
اين جلسه به مدت سه ساعت ادامه يافت.

مي گويد  ايران  بي.بي.سي:  تلويزيون  مجري 
كليه همكاريهاي الحاقي داوطلبانه با آژانس بين المللي 
معلق  را  سرزده  بازرسيهاي  از جمله  هسته يي،  انرژي 
كرده است. اين حركت به دنبال رأي گيري روز شنبه 
آژانس انرژي اتمي در گزارش كردن ايران به شوراي 
سخنگوي  يك  ولي  شد.  انجام  ملل  سازمان  امنيت 
وزارت خارجه ايران گفت ايران طبق برنامه قبلي در 
اواخر اين ماه در باره يك پيشنهاد مصالحه با روسيه 

مذاكره خواهد كرد.
 دكتر صفوي، از حضورتان تشكر مي كنم. به ما بگوييد 

شوراي ملي مقاومت ايران چيست؟
ايران  مقاومت  ملي  شوراي  صفوي:  علي  دكتر 

از گروهها و شخصيتهاي  ائتالف دموكراتيك  يك 
مي باشد  تبعيد  در  پارلمان  يك  و  ايران  اپوزيسيون 
كه براي استقرار يك دولت دموكراتيك و مبتني بر 
جدايي دين از دولت در ايران تالش مي كند و توسط 
خانم مريم رجوي رهبري مي شود كه چنان چه مي دانيد 
سالهاست به يك اقدام سريع بين المللي عليه رفتار ياغي 
تسليحات هسته يي اش  برنامه  با  رابطه  در  ايران  رژيم 
بشر  حقوق  نقض  و  تروريسم  از  حمايتش  عالوة  به 

فراخوان داده است. 
ايران تالش  داريد كه  آيا شما هيچ شكي  مجري: 

مي كند تسليحات هسته يي اش را توسعه دهد؟ 
انكار  سال   ١٨ واقع  در  ابدًا.  صفوي:  علي  دكتر 

هسته يي اش  برنامه  سر  بر  رژيم  اين  توسط  فريب  و 
به  دستيابي  دنبال  به  آنها  كه  مي دهد  نشان  به وضوح 
تسليحات هسته يي هستند اصوال به اين دليل كه تا آنجا 
كه به اين رژيم مربوط مي شود تسليحات هسته يي تنها 
تضمين استراتژيك است كه اين رژيم را نه تنها قادر 
به ادامه حكومتش مي كند، بلكه تسلط آن بر منطقه 

خاورميانه را تضمين مي كند.
اپوزيسيوني  گروههاي  برابر  در  رژيم  اين  مجري: 
مانند شما چقدر ضربه پذير است؟ شما حتي داخل 

كشور نيستيد؟
بگويم،  صراحت  به  خوب،  صفوي:  علي  دكتر 
ماه  هفت  در  است.  ضربه پذير  واقع  به  ايران  رژيم 

اعتصابها  و  اعتراضها  تظاهرات،  مورد  گذشته ٢٧٠٠ 
توسط جوامع مختلف در ايران صورت گرفته است. 
شوراي ملي مقاومت ايران شبكه بسيار گسترده يي از 
هواداران و سمپاتيزان در ايران دارد و صراحتًا بگويم 
ما به قدري از تأثيرگذاريمان در ايران مطمئنيم كه ما 
از رژيم ايران خواسته ايم بگذارد يك انتخابات آزاد 
تحت نظارت بين المللي در ايران، برگزار شود. و در 
آن نقطه مردم ايران نشان خواهند داد حاضرند به چه 

كسي رأي دهند.
مجري: دكتر صفوي به طور خالصه توضيح دهيد، 
آيا روند كنوني توسط سازمان ملل مي تواند اين رژيم 
را در رابطه با برنامه هسته ييش مجبور به عقب نشيني 

كند؟
دكتر علي صفوي: خوب، ما مسلمًا فكر مي كنيم 
سازمان ملل بايد سريعا براي اعمال تحريمهاي فراگير 
فروش  نفتي،  تحريم  يك  كند.  اقدام  ايران  عليه 
تسليحات به ايران را متوقف كند و هم چنين يك 
تحريم ديپلوماتيك را عليه آن اعمال كند. ولي من 
فكر مي كنم در تحليل نهايي، فقط تغيير دموكراتيك 
مي تواند به تهديدات اعمال شده از سوي رژيم پايان 
دهد و البته آن تغيير از طريق مردم و مقاومت ايران 
براي  مي كنم  فكر  من  اگرچه،  است.  امكان پذير 
رجوي  مريم  خانم  چنان چه  آن،  گرفتن  صورت 
صراحت  به  ايران  مقاومت  منتخب  رئيس جمهور 

اصلي  عنصر  عليه  تروريستي  برچسب  گفته اند، 
اپوزيسيون ايران، يعني سازمان مجاهدين خلق ايران، 
بايد حذف شود و اكنون يك اجماع فزاينده در اروپا 
در ميان وكال و در ميان پارلمانترها وجود دارد كه 
اين برچسب تروريستي هيچ توجيه قانوني، اخالقي 
يا سياسي ندارد و اين كه اين برچسب، چنان چه هفته 
پيش جك استراو وزير خارجه گفت، بخشي از يك 
سياست براي مماشات با ايران بود. و بنابراين در آن 
چارچوب فكر مي كنم تغيير در دسترس است. راه 
به مردم  اتكا  با  بلكه  نيست  يا مماشات  آن جنگ 
ايران، جامعه بين المللي در موقعيتي قرار مي گيرد كه 

مي تواند با تهديد رژيم ايران مقابله كند

مصاحبة دكتر علي صفوي با تلويزيون ماهواره يي بي.بي.سي جهاني ١٦ بهمن ١٣٨٤ (٥ فوريه ٢٠٠٦) 

تجمع اعتراضی ايرانيان آزاده در يوتبوریـ  سوئد

يوتبوري ـ سوئد
و  آزاده  ايرانيان  از  جمعي  ١٥بهمن  شنبه  روز 
در  سوئد  يوتبوری  درشهر  ايران  مقاومت  هواداران 
واحد  شرکت  رانندگان  با  همبستگی  براي  تجمعي 
را  خود  اعتراض  و  کردند  شرکت  تهران  اتوبوسراني 
به سرکوب وحشيانه رژيم عليه خواستهاي برحق و 
اين  داشتند.  ابراز  واحد  شرکت  رانندگان  تظاهرات 
تجمع با سرود «ای ايران مرز پر گهر» شروع شد و 
با شعارهاي پرشور شركت كنندگان ادامه يافت. آنها 

شعار مي دادند:
احمدی نژاد يک تروريست است و بايد برود

ما رانندگان شرکت واحد را حمايت می کنيم
رانندگان زنداني و خانواده هايشان را هر چه زودتر از 

زندان آزاد کنيد
از  سريعتر  هر چه  را  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان 

ليست تروريستي خارج كنيد.
 تظاهركنندگان در شعارها و قطعنامه پاياني تظاهرات 
خواستار آزاد شدن رانندگان زنداني و نيز خارج كردن 

نام سازمان مجاهدين از ليست تروريستي شدند. 
و  سوئدي  شهروندان  توجه  مورد  اكسيون  اين 

رسانه هاي سوئد قرار گرفت.

 همبستگي با رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران

بهمن  سوئد، ١٥  مترو  روزنامه 
و  سرکوب  عليه  تظاهرات   :٨٤
ايرانيان  ديروز  ايران.  در  اعدامها 
عليه  استکهلم  مقيم  پناهندة 
رئيس جمهور احمدي نژاد و موجي 
افزايش سرکوب در  اعدامها و  از 
"مينت  ميدان  در  خودشان  کشور 
به تظاهرات  استکهلم  توريت" در 

پرداختند.

واشينگتن تايمز: فراخوان ١٢هزار وكيل برجسته عراق براي خروج نام سازمان  مجاهدين خلق ايران از ليستهاي تروريستي



٦ ١٣٨٤صفحة ٧٨٧ دوشنبه ٢٤بهمن شمارة
گزارش

خوشخدمتيبرايرژيمپليدآخونديواهانترذيالنه
ايران  مقاومت و ملت به

انقالب اسالمي  اعالي مجلس از عبدالمهدي عادل مصاحبه بهمن، جمعه١٤ روز شماره چاپ لندن در الحيات روزنامه
است: خلق ايران گفته سازمان مجاهدين خود در باره ضمن اظهارات وي را منتشر كرد. عراق در

و است سازماني تروريستي اين است. شده قبًال تصميمات مشخصي اعالم رابطه اين در و است قانوني غير «اين سازمان
مردم سازمانمجاهدينخلقيكيازسازمانهايصدامحسيناست كهبا اينتصميمات بايدبهمورداجراگذاشتهشود...
دارد». وجود نيز احكام عراقي اين رابطه در و دارد بينالمللي احكام بر اساس مارك تروريستي و است جنگيده عراق

گفت: باره اين در پاريس در ايران مقاومت ملي شوراي خارجه كميسيون مسئول محدثين محمد آقاي
رژيم آخوندي به خوشخدمتي حسين» صدام «يكي از سازمانهاي بهعنوان ايران خلق مجاهدين توصيف سازمان -١
و مذهبي برابر فاشيسم در شهيد هزار بيست و يك صد با ملت اين خونبار مقاومت و ايران ملت و اهانت رذيالنه به
رژيم وابستگي به پنهان كردن لورفته براي ترفند و آشكار فرافكني يك اين تروريسم بينالمللي است. فعالترين حامي

منحله  حكومتي شوراي اقتصادي كميسيون عضو بهعنوان شخص ٢٠٠٣ همين اكتبر در كه وقتي است. آخوندي پليد
تنفر بپردازد، ايران به خسارت دالر ميليارد صدها كه عراق بايد كرد اعالم آخوندها رژيم تلويزيون با گفتگو در عراق

برانگيخت. را عراق مردم عموم
«غيرقانوني» خواند. ايران را خلق سازمان مجاهدين ميتوان ايران حاكم بر مذهبي قوانين فاشيسم و در فرهنگ ٢-فقط

در  عراقي ١٢٠٠٠ حقوقدانان اخير بيانيه برابر در و واكنش بين المللي قوانين با مغايرت آشكار در عبدالمهدي اظهارات
تروريستي است. برچسب مشروعيت عدم اعالم و آخوندي رژيم اتهامات رد و مجاهدين از حمايت

اطالعيههاي در مليتي نيروهاي چند و فرماندهي است قوانين بينالمللي تابع در عراق مجاهدين حقوقي ٣-موقعيت
كرده اعالم ژنو چهارم كنوانسيون تحت شده حفاظت افراد را مجاهدين ١٠ دسامبر ٢٠٠٥، اطالعيه در جمله از متعدد

است.
خاك در خلق مجاهدين «حضور است توضيح داده سخنگوي رئيسجمهور عراق گذشته اكتبر در هم چنانكه -٤
كميته و آمريكا رهبري به ائتالف نيروهاي بين زيرا نميگيرد، قرار كشور آن كنوني مسئوليت دولت در حوزه عراق

اجازه  خلق مجاهدين به آن اساس بر كه رسيد امضا به ٢٠٠٣ موافقتنامهيي سال در پيش سال دو صليب سرخ بينالمللي
بمانند. باقي عراق خاك در مي شود داده

به آخوندي رژيم طرف ديكتهشده از مصوبه به اشاره شده» اعالم مشخص «تصميمات از عبدالمهدي عادل منظور -٥
و  باطل اساس از كه ميباشد عراق» خاك از مجاهدين اخراج بر ١٣٨٢ مبني ماه آذر در عراق منحله حكومتي شوراي
حكومتي شوراي طبق آييننامه بر زمان همان در آمريكا مدني حاكم برمر پل را مصوبه اين است زيرا قانوني اعتبار فاقد

كرد. آنرا وتو و نپذيرفت آخوندي از رژيم مزبور
: كردند سال ٢٠٠٤ اعالم ژانويه بيانيه در انگلستان پارلمان ٣٠٥ نماينده متعاقبًا -٦ 

اقدام يك قويًا در عراق” پايگاههايش از ايران“ خلق مجاهدين سازمان ”اخراج بر مبني حكومتي عراق شوراي «بيانيه
همچنانكهتوسط غيرقانونيومحكومميباشدوازتماميظواهرآنپيداستكهتوسطرژيمايرانديكتهشدهاست“.
مجاهدين براساس بنابراين استاتوي است و اشغال تحت كشور يك شده، عراق بينالمللي تصريح متخصصين حقوق

مجاهدين بايد ازحفاظتالزم  ژنو، براساسكنوانسيون٤ قانونبينالمللمشخصمي شودونهشورايحكومتيعراق،
ربودند مردم از دموكراسي را آزادي و ايران در بنيادگرا مالهاي باشند. برخوردار متعلقاتشان و اشخاص، حقوق براي

بربايند». نيز عراق آن را از مردم كه هستند صدد در حال و
رژيم احكام ميكند، اشاره به آن عبدالمهدي مجاهدين كه عادل عليه مشخص ديگر احكام از منظور اگر ٧-اما
قطع قصاص و و آدمربايي و عراق از نقشه بر پاك كردن شهر اشرف احمدي نژاد مبني پاسدار-تروريست آخوندي و
عراق و ربايندگان در آخوندي رژيم مزدوران براي اين داغ ننگ را ايران مقاومت است، مجاهدين غذا و سهميه و دارو
خواهد جرم اعالم بين المللي دادگاههاي و در نگاهداشته زاهدي محفوظ علي محمد و پويان حسين خلق مجاهدان

نمود.
و ٨٠٠ هزار تن از مردم  ٢ ميليون بيانيه عوامل آن را به و آخوندي رژيم ميشود، مربوط عراق به مردم آن جا كه تا -٨
ارجاع  تروريسم و بنيادگرايي برابر در سديد سد بهعنوان مجاهدين قانوني حضور باره ٢٠٠٥ در آوريل در كشور اين

ميدهيم.
گردهمايي از يك در نيز گذشته ماه آذر دهم در عبدالمهدي عادل آخوندي، رژيم خبرگزاريهاي ٩-به گزارش
و ورزيد تأكيد عراق از مجاهدين بر اخراج مبني آخوندي رژيم بر خواستة مشهد شهر در مزدوران وزارت اطالعات
عراق خارج از را آنها ما ماند، نخواهد در عراق گروه باشيد اين ميكنيم... مطمئن اخراج عراق از را : «منافقين گفت

خواهيم سپرد». دست عدالت به شوند شناخته مجرم كه را گروه اين از اعضاي دسته آن ميكنيم و
و فرهنگ خاص كه «منافقين» كلمه با ايران مجاهدين خلق سازمان قراردادن مخاطب كه است واضح -١٠
اين است. رژيم براي اين مزدوري و نشاندگي نشان از دست وضوح به است ايران حاكم بر ارتجاع ادبيات
در مخفي شكنجهگاههاي زندانها و در جنايت بر آدمربايي و گذاشتن سرپوش هدفي جز بيمايه تاز و تاخت

ندارد. عراق
و آمادهسازيها به توجه با مللXمتحد، امنيت شوراي به آخوندي رژيم پرونده اتمي ارجاع با همزمان ايران مقاومت
عمليات پنجاه يكصد و يادآوري بينالمللي، با باجگيري از جامعه براي خاك عراق در رژيم تروريستي اين تشبثات
و تروريسم از عراق مردم عميق نفرت و بر انزجار تأكيد با مجاهدين و عليه عراق خاك در رژيم اين تروريستي
متحد، ملل امنيت شوراي توجه غيرقانوني، زندانهاي و مخفي شكنجهگاههاي دايركردن بهويژه حاكم رژيم دخالتهاي
وتشبثاترژيم بهتوطئهها صليبسرخجهاني،سازمانهايمدافعحقوقبشروفرماندهينيروهايچندمليتيدرعراقرا

ميكند. جلب عراق در آن ايادي و آخوندي

شد اعالم عراق مجلس انتخابات نهايي نتايج
شكسترژيمآخونديدر بهدستآوردنهژمونيدرمجلس عراقوپيروزينسبي
و پرفراز انتخابات برجستهترين دستاورد عراق، رژيم در دخالتهاي مخالفان جبهه

به درازا كشيد دو ماه تقريبًا آن نهايي نتايج اعالم كه است كنوني نشيب
نتايج با مخلتف جريانهاي بين كرسيها توزيع لحاظ از نتايج اين گرديد. اعالم عراق مجلس انتخابات نتايج نهايي

ندارد. تفاوتي ٣٠دي تاريخ در شده اوليه اعالم
از برگزاري  ٥٥ روز از پس يعني ٢١بهمن را روز انتخابات قطعي كميسارياي انتخابات، نتايج مدير الالمي، عادل

كرد. قرائت خبرنگاران برابر گذشته، در دسامبر نيمه در انتخابات
رأي  حق دارندگان رفتهاند. رأي صندوقهاي پاي به عراق خارج و داخل در نفر ٣٦٠ هزار و ١٢ميليون مجموع در

شده بود.  نفرثبت ميليون و نيم پانزده از بيش در داخل عراق
مربوطه  آنها، نتايج برخي از بر اساس  است كه دريافت كرده ١٩٨٥ شكايت كه ميگويد انتخابات كميسارياي

است. تغييركرده
شكست بود، آخوندي رژيم مطلوب كه كرسيهاي مجلس كسب اكثريت در شيعي ليست نهايي نتايج اساس بر

آورده است.  به دست از ٢٧٥ كرسي را ١٢٨ كرسي و در مجموع خورد
مجموعًا٥٨ كرسي  و آزادي مصالحه جبهه ملي عراق و گفتگوي جبهه توافق عراق و جبهه سني، شامل جريانات

بهدستآوردند.
ليستائتالفكردستان٥٣كرسيوليستمليعراقكهتوسطعالوينخستوزير قبلي اينكشوررهبريميشود

كرسي بهدست آورد. ٢٥
اند. آورده بهدست كرسي يك مقيم عراق هركدام يزيديهاي و مسيحيها و تركمنها

ائتالف به نيز آورده است بهدست كرسي دو رساليون كه صدر بهنام مقتدي جريان از يك جناح كه ميشود گفته
شيعيپيوستهاست.

ميگرفت. زنان تعلق كرسيها ميبايد به از قانون ٢٥درصد به موجب است. جديد٧٠ نفر مجلس در زنان تعداد
فراكسيون  و پروسه سياسي عراق در سنيهاي ٢٠٠٥ شركت انتخابات ژانويه با امسال انتخابات مهمترين تفاوت

ميرود. بهشمار آنها براي كامل پيروزي يك كه است آينده مجلس در آنان قدرتمند
دخالتهاي مخالفان جبهه نسبي و پيروزي مجلس عراق آوردن هژموني در بهدست در آخوندي رژيم شكست -
آن تقريبًا دو ماه نهايي نتايج كه اعالم است كنوني و نشيب پرفراز دستاورد انتخابات برجستهترين ، عراق در رژيم

كشيد. درازا به
خواهند جمهوري رياست دهنده شوراي تشكيل كه را او معاون دو و كشور رئيس جمهور اين بايد عراق -مجلس

انتخاب كند. آراء دو سوم با اكثريت واحد ليست در يك بود
اماموافقتودادنرأي -نخستوزير بهطور معمولازليستيكهدارايباالترينتعدادكرسيهاستانتخابميشود،

صورت مي گيرد. مجلس در مطلق آراء با اكثريت وزراء از يك به هر اعتماد
تا  ميآورد بهدست ١٣٨ كرسي مي بايد كند پيدا هژموني دست به اينكه براي رژيم ايران حمايت مورد -ليست
 ١٨٤ مجموعا ديگر طرف يك با ائتالف در ميبايد گذشته سال مانند همچنين . شود برخوردار مطلق اكثريت از

مي شد. سوم دو اكثريت داراي تا مي كرد كسب كرسي
رژيم خودداري موردنظر ليست با ائتالف از كردي احزاب گذشته سال برخالف كه امسال مي كنيم -يادآوري
انتخاباتو كرسيهاييكهبهدست در دليلآنورود وزنهكيفيجديددرآرايشسياسييعنيشركتسنيها كردند.

است. كشور اين ايران در رژيم جنايتهاي و دخالتها از عراق مردم عموم انزجار و همچنين نفرت و آوردند
روز جمعه١٩بهمن در ميان٢ميليون عزاداران حسينيكهدركربالگردآمدهبودند، شعارهايزياديدرمحكوميت 

مي شد. آن شنيده و دخالتهاي آخوندي رژيم

در اين رژيم ايران دخالتهاي به نسبت عراق سفير انگلستان در
داد هشدار كشور

در رژيم ايران گفت: خبرنگاران به بغداد، الخضراي منطقه در سفير انگلستان گزارش شرقاالوسط ١٨بهمن طبق
در انگليسي خرابكاران توسط نيروهاي بر اينكه مبني ادعاي رژيم همچنين كرده است، وي نفوذ عراق جنوب

ميشود. گفته ايران رژيم كه توسط است تبليغاتي جنگ اين گفت و رد كرد را ميشوند داده آموزش عراق

دستگيرشد بصره در ايران رژيم افسر يك
بود.چند بهطورغيرمجازواردخاكعراقشده فرددستگيرشده مقامهايامنيتيبصرهضمناعالماينخبرگفتند:

دستگير شدند. استان واسط عراق مرزي نوار در نفوذي رژيم آخوندي از عوامل ٨تن نيز پيش روز

كرد  تأكيد وحدت ملي دولت تشكيل بر ضرورت عالوي اياد
ابتدا بدين منظور ملي هستيم. دولت وحدت ما خواهان گفت: ١٩بهمن العراقيه تلويزيون با مصاحبه در عالوي اياد
برخي فكر شود. تصميمگيري تعيين شيوه و سپس گردد اعالم آن بعد برنامه شود. مشخص دولت تركيب بايد
در شركت و تصميمگيري نيست. اما اينگونه در دولت است شركت كردن تنها ملي وحدت از منظور ميكنند
با روابط سياسي، تصميمگيري باشد. انتخاباتي حقوق مشروط به نبايد تصميمگيري كنيم. جدا هم از بايد را دولت
جريانهاي توسط بايد كه ميباشد سياسي تصميمگيريهاي جزء امنيتي نيروهاي و ارتش تشكل ديگر، كشورهاي

سياسياتخاذشود».

انتخابات  در گرفته صورت تخلفات و تقلبات به براي اعتراض كه مرام جنبش كرد: تأكيد عراق سابق وزير  نخست
شود. مي عراق تبديل در ملي جنبش يك به شد، اخير تشكيل پارلماني

بغداد در سنيها مسجد واعظ يك شدن ربوده
خبرگزاريآسوشيتدپرس،٢١ بهمن ٨٤ بهنقلاز پليسنوشتدراوايل روزجمعه، مردانيكهاونيفورم پليسعراق 

را ربودند. بغداد در سني عرب مسجد واعظ تن داشتند، به را
شاهدين شده است. ربوده در بغداد مسجد النعيم واعظ خليل دوآد، گفت، عادل عراقي يك پليس خيون محمد
اونيفورمكوماندويي اما مردانيمسلحكههويتمشخصنداشتند، شاملخويشاوندانوهمسايگانبهپليسگفتند،

او ربودند... بردند و دوآد هجوم خانه داشتند، به به تن عراق را پليس
از حمايت كه كشور وزارت پليس گسترش، به رو فرقهيي خشونت يك در كه دارند شكايت عراق عربهاي سني

مي رساند. قتل به و مي ربايد را مذهبي رهبران شامل سنيها است، برخوردار شيعه ميليتانهاي و شيعيان

شدند متحد دولت ملي عراق براي شركت در و سني گروههاي
ملي  ليست به كه گرفت مطلق تصميم صالح به رهبري عراق ملي گفتگوي جبهه ٢٠ بهمن ٨٤ - تلويزيون العربيه
اينجريانهايك عراقبهرهبرينخستوزير سابقايادعالويوجبههتوافق عراقبهرهبريعدنانالدليميبپيوندد.
در بر ميگيردتشكيلدادند.هدف از تشكيل اينفراكسيونسياسيواردشدن شورايمشترككههشتادنماينده را
هشتاد نمايندگان آينده به مجلس در جديد تشكل اين نمايندگان ميباشد.تعداد آينده گفتگوي تشكيل دولت به

ميباشد». بيشتر است آورده بهدست كرسي كه٥٣ كردستان ائتالف ليست از و مي رسد نماينده
و كشور وزارت نيروهای تحت امر گفتگوی ملی عراق شورای رئيس

هستند را مسئول وخامت امنيتی عراق دولت
«دستگاه  ١٨ بهمن،گفت: بغداد در مطبوعاتی كنفرانس يك در عراق ملی گفتگوی شورای رئيس العليان، خلف
و ربوده سنت در مناطق اهل را غيرنظامی شهروندان و نهاده زيرپا را مساجد حرمت به وزارت كشور وابسته امنيتی
نمودند. تاجی االقصی در مسجد به حمله به اقدام كشور وزارت تكاور نيروی گفت: العليان خلف میرساند. قتل به
نمازگزاران از و٩تن گلوله بستند به را مسجد حرم داخل دليل بدون و گرفت صورت عشاء نماز زمان حمله در اين
بسياری شكنجه آثار شد كه غزاليه پيدا منطقه در از١٥جنازه بيش گذشته روز بردند. نامعلومی محل به و دستگير را
كه دولتی است. استخوانمان رسيده ديگر كارد به كه دولت عراق میگوييم به وجود داشت. قربانيان بدن بر

بردارد». مسئوليت دست از اين بايد حفاظت كند از مردمش نمیتواند

عراق دولتي مراكز و وزارتخانهها در اداري فساد بارزاني: مسعود
ادامه  هم چنان «فساد العربيه٢١بهمن٨٤ گفت: تلويزيون با مصاحبه در عراق، كردستان منطقه رئيس بارزاني مسعود
كميتهدنبالنمي كند. فساد فساد عظيمي دربرخياز مراكز هستچرا فساد ادامه دارد. االنهمدروزارتخانه ها دارد.
قانون طبعًا دارد. وجود گيرد. سوءمديريت صورت بايد عادالنه شود. تحقيقات باز ها پرونده همه بايد است اداري

نيست». اينطور ميگيرد صورت آنچه االن اما است همه براي
باز است. كردستان برايش گيرد، از نظر سياسي تحت تعقيب قرار «هركس كه افزود: سؤال ديگري در جواب وي

ميشود». داده پناه كردستان در تعقيب است تحت ايدئولوژي به خاطر كه سابق نظام از حتي اينكه كما
زير است: قرار به مصاحبه پاسخهاي اين و پرسش از برخي ديگر

غيرواقعي است؟ زده شده الشعالن حازم به كه اتهامي آيا
موضوع است و سياسي حساب شده، تصفيه گفته شعالن حازم درباره آنچه است. شده مبالغه خيلي بارزاني:
استقبال آن از من شود اجرا عدالت بخواهد اگر نيست. عادالنه اين نيست،… فساد رابطه با محاكمه در حسابرسي و

ميكنم.
كرديد؟ مطرح را با مقامات در بغداد موضوع اين آيا  

و بايد  است باطل تصميمات كه گفتم به صراحت قاضي داشتيم منزل اشرف در پيش روز چند كه ديداري  بله! در
دقيق و تحقيقات اينكه براي شود لغو بايد شده كه صادر حكمهايي و كرد تجديدنظر آن قوانين و آن در تشكيل

است. سياسي حساب تصفيه اين و است سياسي و است غيرقانوني اجرائيات و نيست عادالنه
برمر پل قانون براساس هيأت اين هستيد. قانون به ملتزم كه گفتيد همواره شما  

است؟ شده تشكيل
من  اما نميكنم. حمايت باشد فساد به متهم كه هركس از من باشد عادالنه تحقيقات قانع كننده باشد و داليل اگر

ازمظلومينحمايتميكنم…
چيست؟ بعث حزب پاكسازي كميته با رابطه در شما نظر  

بقيهدر سايه باشندبايدبه دستعدالت سپردهشوند و منضد اينهستم. اگرمجرمين عليهمردم عراقجنايتكرده
است. حزبي گذشته تك زمان بايد باشند. قانون

فساد  پرونده بدهد و مدرك سند و به شما از متهمين با برخي رابطه محلي در دولت  اگر
مي دهيد؟  تحويل را آنها هستند، كردستان در كه آنهايي مشخصًا باشد، داشته

ماازمخالفانقانونحمايت نميكنيم.   اگركميته پاكسازيامينوبيطرفباشدبله.ماازمجرمينحمايتنمي كنيم.
حزب يك به وابسته اينكه نه و تعيين شوند بايد توسط پارلمان هيأت اعضاي اين ميكنيم. حمايت مبارزين از ما

باشند. واحد گرايش و
فعلي چيست؟ قضاييه مورد نظرت در

نيست. مستقل قضا نظرم به

عراق آخوندي در مداخالت رژيم

كميته و كارگري آزاد اتحاديههاي بينالمللي كنفدراسيون
اقتصادي همكاري سازمان كارگري اتحاديههاي مشورتي

از  جهاني حمايت روز را  بهمن  ٢٦ چهارشنبه روز توسعه، و
كردند. اعالم ايران كارگران

كميته و كارگري آزاد اتحاديههاي بينالمللي كنفدراسيون
اقتصادي همكاري سازمان كارگري اتحاديههاي مشورتي

روز  را بهمن  ٢٦ چهارشنبه روز فراخواني انتشار با توسعه و
همه از و كردند. اعالم ايران كارگران از حمايت جهاني
در مقابل روز اين خواستند در اتحاديههاي كارگري تشكلها و
درمقابلوزارت سفارتخانههايرژيم ايراندركشورهايخود، يا
آزادي منصوراصانلو تظاهرات اعتراضآميز برگزار كنند. كشور،
کارکنان سنديكای زندانی اعضاي ديگر و مديره هيأت رئيس
سر به آنها بازگشت اتوبوسراني تهران و حومه، و واحد شركت

ازدرخواستهايتظاهركنندگاندرتظاهراتجهانيحمايت کار،
گروهها و همه بود. اتحاديه بينالمللي از ايران خواهد از كارگران
حركت اين به کرد درخواست كارگران حقوق مدافع نهادهاي
بيش كارگري آزاد اتحاديه هاي بينالمللي كنفدراسيون بپيوندند.
در ١٥٤كشور سازمان و در ٢٣٦ ارگان را كارگر ١٥٥ ميليون از
بين المللي كنفدراسيون ميكند.(سايت نمايندگي را جهان

بهمن) ٢٠-ICFTU- كارگري
خواستار  ١٩ بهمن در بياينه يي صدور بينالملل نيز با عفو سازمان
در كه تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگر صدها فوري آزادي
عفو كه كرد و اعالم گرديد اند شده اعتصاب دستگير ارتباط با
فعاليتهاي به خاطر صرفًا كه است زندانياني جان بينالملل نگران
بايدبدونقيدوشرط اينافراد اند. مسالمت آميزصنفيدستگيرشده

شوند». آزاد

يونايتدپرس:اطالعاتمجاهدين
دربارهتأسيساتغنيسازيهستهيي

است خورده خال به نطنز

به اعدام نسبت مقاومت ايران
ايران در سياسي زندانيان

هشدارميدهد 
از كه مجاهد، و سياسي زندانيان از شماري اخير روزهاي در
ناپديد ميبرند، سر به آخوندي رژيم سياهچالهاي در پيش سالها
ديگر زندانيان شده و با خانوادههايشان قطع و ارتباط آنها شدهاند

ندارند. خبري آنها از نيز
شوراي به آخوندي ضدبشري رژيم اتمي پروندة ارجاع بهدنبال
بودند تهديدكرده امنيتمللمتحد،دژخيمانزندانيانمجاهدرا
ميشود گفته ميان اين در خواهند كرد. اعدام را آنها تمامي كه
از كه  مجاهدي زنداني زماني،  حجت  آقاي پيش روز چند 

است.  ناپديد شده ميبرد، سر زندان به سال١٣٨٠ در
به محكوم حقوقبشر را مدافع سازمانهاي مقاومت ايران تمامي
سياسي، جان زندانيان نجات براي تالش و آخوندي رژيم كردن
ايران مقاومت فراميخواند. دارند، قرار اعدام معرض در كه
حقوقبشر وحشتناك گسترده و پروندة نقض بررسي خواهان
اعدام١٢٠هزارزندانيسياسيوپروندةجنايات ايراناز جمله در
امنيت شوراي توسط كشور خارج در آخوندي رژيم تروريستي
مللمتحدميباشد. سردمداران ديكتاتوري قرونوسطاييحاكم
يك در ايران مردم عليه جناياتشان خاطر به ميبايد ايران بر

دادگاه بينالملليمحاكمه شوند.
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه

(١١فوريه٢٠٠٦) ٢٢بهمن١٣٨٤

در كه است اين آخوندي رژيم ضدبشري طينت كاركردهاي از
گره نظامش موجوديت و حيات وقتي با به خصوص بحران با مواجهه
و چنگ ميشود و نمايان پيش از بيش خونريزش مي خورد، چهره
دري دژخيم آخوند ميدهد. نشان مردم به را درندهاش دندانهاي
خبرگزاريهاي كه اظهاراتي رژيم، طي كل دادستان نجفآبادي،
با مقتدرانه» و قاطع «برخورد خواستار كردهاند منتشر حكومتي
جامعه» آرامش امنيت» و «سلبكنندگان «ناقضان كه شد كساني
منتشر رسانههاي حكومتي در كه خبرهايي ميكرد. بنابر توصيف
اتمي انرژي بينالمللي آژانس قطعنامه صدور از بعد بهفاصله شده،
حداقل متحد، ملل امنيت بهشوراي رژيم اتمي پرونده گزارش و

كرمان  و بندرعباس مشهد، سبزوار، شهرهاي در ٦ نفر اعدام حكم
صادر  و اصفهان تهران در استانهاي ديگر ٤ نفر و حكم اعدام اجرا
واحد شركت كارگران كاركنان و بگيروببند رانندگان، است. شده
يورش در سرنوشت آنهاييكه از و دارد همچنان ادامه اتوبوسراني
هيچ شدند، زندان روانه و دستگير رژيم سركوبگر نيروهاي وحشيانه
به اين جا بسنده اما ديكتاتوري آخوندي اطالعي در دست نيست.
سياسي يعني زندانيان خود نظام اسيران سراغ بيدفاعترين به و نكرده
رفتهودرصدد «كثيف»تريننوعسركوبهمهست. مطابقخبرهاي
از رژيم شكنجهگران و دژخيمان پيش، يكهفته از رسيده، موثق

گوهر  زندان  ٦ بند رئيس  جارويي» «محمد بهنام دژخيمي جمله 
كه كرده تهديد را آنها و و مبارز رفته مجاهد زندانيان بهسراغ دشت،

از را زندانيان همه امنيت، بهشوراي رژيم پرونده ارجاع صورت در
گذراند. خواهند تيغ دم

مدتي  از سياسي، زندانيان خانوادههاي سوي از رسيده اخبار  بنابر
زنداني زماني، حجت حفاظت اطالعات زندان، دژخيمان پيش
از بند خارج را بود- شده محكوم اعدام به پيشتر مجاهد خلق -كه
دست نيست. در هيچ خبري آنهنگام تاكنون از وي و از كرده
سياسي زندانيان خانوادههاي همبندان و نگراني شدت به كه امري
ديگر مبارز و مجاهد ديگري از زندانيان شمار است. برانگيخته را
اقدامات تهديداتي، چنين شده اند. مواجه مشابهي تهديدهاي با نيز

خميني  توسط  ٦٧ سال در  زهر  جام نوشيدن آستانه در  رژيم 
ديدند، تدارك را سياسي زندانيان عام قتل آن طي كه دژخيم،
اعدام جمعي قتل و به تهديد و سركوب تداعي ميكند. گسترش
كه ميكند برجسته را حقيقت اين ديگر يكبار سياسي، زندانيان
اجماع نظر جهان تمكين نكردن به جامعه جهاني و اعالم جنگ به
ايران مردم جنگ به اعالم آن روي سكه اتمي، پرونده مورد در
مي شود. پرداخته ايران مردم خون با همه از قبل آن بهاي و است
بهديكتاتوري آخوندي، فرصت هرگونه سلب بنابراين همچنانكه
بينالمللي ارگانهاي به ويژه و جهاني جامعه است، ضرورت يك
بهپرونده رسيدگي بايد متحد، ملل امنيت شوراي و حقوقبشري
كار دستور در نيز را آخوندي ديكتاتوري توسط بشر حقوق نقض

قرار دهند. ندارند. خود

درخواست كمككارگرانشركتواحدتهرانازسنديكاهاي فرانسه
برايآزادي دستگيرشدگان 

فراخوانكنفدراسيونبين المللي
كارگري  اتحاديههاي آزاد

از كارگران ايران براي دفاع

دو روي يـك سكه
شماره ٦٢  روزنامه مجاهد از روز   يادداشت

حمايت گسترش به هموطنان را برگزيده مقاومت رئيسجمهور
فراخواند واحد شرکت کارگران از

اول از صفحه ادامه
شريف تهران، شهروندان ويژه ايران به مردم عموم از همين رو از
به حمايت از كارگران ميتوانند كه هر وسيله ميخواهم كه به
حمايت گونه هر بشتابند. آنها شريف خانوادههاي و اعتصابي
و واحد اعتصابي شركت به كارگران  و معنوي مادي كمك و
رزمندگان مقاومت ايران و به كمك و خانوادههاي آنها، حمايت
زنان شريف و همه مردان از پيشاپيش ميشود و آزادي محسوب

ميكنم. سپاسگزاري كنند، همت راستا اين در كه ايراني
خارج ايرانيان مقيم از همچنين مقاومت، رئيسجمهور برگزيده
همبستگي و جهاني اعتراضات در فعال مشاركت خواستار كشور
وسيله هر به كه آنان خواست از و شد كارگران ايران با بينالمللي
ويژه به ايران ستمديده كارگران مظلوميت صداي مي توانند كه
گوش به را  تهران اتوبوسراني واحد شركت شريف كاركنان 

جهانيانبرسانند.

پيامي طي تهران اتوبوسراني واحد شركت سنديكاي مديره هيأت
از ١٢٠٠تن آزادي براي كمك خواستار فرانسه سنديكاهاي به

شد. تهران در شركت اين كاركنان اخير اعتصاب دستگيرشدگان
شركت كارگران ما «تالشهاي است:  آمده  جمله از پيام اين در
مرتبًا مستقل سنديكاي ايجاد براي حومه و تهران اتوبوسراني واحد
كارگران رانندگان و است. شده روبهرو اقدامات سركوبگرانه با
ارعاب با و اند گرفته شتم قرار ضرب و مورد واحد شركت اعتصابي
ميشدند امنيتي اسكورت مأموران توسط حالي كه در تهديد و
اعضاي هيأتمديره كودكان و زنان شدند. كار از سرگيري به ناچار

و شدند خانهها بيرون كشيده از شتم ضرب و كتك و با سنديكا
شدند. گرفته گروگان به امنيتي مقامات به شوهرانشان تسليم تا
از نفر هزار از بيش به همراه هيأت مديره اعضاي از زيادي تعداد
و زندانهاي اوين به و دستگير واحد شركت كارگران كاركنان و
بخشي ازفعالينسنديكايينيزازكار وزارتاطالعاتمنتقلشدند،
فعاليت از كتبي ندامت اظهار كار به به آنان بازگشت و شده اخراج
آزاد ما كه زندانيان معدود است. شده موكول صنفي سنديكايي و
اندازبازگشت بهمشاغلخودمنعشدهوخود وخانواده هايشان شده

زمستانند». سخت سرماي در گرسنگي به محكوم

واحد شركت سنديكاي مديره هيأت ديگر عضو يك دستگيري
محمدي، حسن دوشنبه روز  ظهر تهران از رسيده  اخبار به بنا  
توسط مأموران مادرش با ديدار هنگام سنديكا هيأت مديره عضو

سرکوبگررژيمدستگيرشد.
يورش وی مادر خانه به اطالعی هر رژيم بدون نيروهای سرکوبگر

طبقه دوم ساکنان و بام وارد خانه شدند پشت روي از و برده و
پرداختند. وی به دستگيری سپس و تهديد کردند نيز را خانه اين
اطالعي تاكنون وي وضعيت از كه  گفتند محمدي حسن خانواده

ندارند.

سازمان سابق رئيس بونه، ايو ١٨ بهمن ٨٤: اينترنشنال، يونايتدپرس
فكر «من گفت: ايران، سياست كتاب نويسنده و فرانسه اطالعات
جاي حمايت به است، نبوده هوشمندانه مجاهدين با ميكنم رفتار
براي ما دارد، وحشت آن از تهران رژيم كه اپوزيسيوني جنبش از
دولت به نفع ما كار، اين با و كرده ايم تالش مجاهدين خنثي كردن

عمل كردهايم». ايران،
در مصاحبه  در يك عضو كميسيون خارجه شورا علي صفوي،
جامعه از موزاييكي كشور خارج در ايرانيان «جامعه گفت: پاريس
كه كساني قاطع اكثريت گفت وي است. كشور داخل در ايران
از مجاهدين هستند، فعال سياسي نظر از ايرانيان جامعه تبعيدي در

ميكنند». حمايت
نظارت انتخابات تحت يك فردا همين «اگر اضافه كرد: صفوي
شود من برگزار احزاب همه حضور با و تقلب از عاري ملل متحد
دست به رأي را بيشترين زياد با اختالف ما جنبش فكر مي كنم

آورد». خواهد
به رفتار مجاهدين با غربي كشورهاي ساير رفتار نظر مي رسد به
دولت ،١٩٩٧ سال در باشد. مربوط تهران با غرب ديپلوماتيك متغير
به امتياز دادن منظور را به مقاومت شوراي ملي و كلينتون، مجاهدين
اتحاديه ،٢٠٠٢ سال در ناميد. ايران، تروريست سابق رئيس جمهور

گذاشت. تروريستي در ليست را مجاهدين خلق سازمان اروپا
متحده اياالت  در قانونگذاران برخي ميرسد نظر به اما، امروز،
عليه مؤثر سالح يك عنوان به مجاهدين از حمايت براي اروپا و

حزب از كنگره نماينده تانكردو،  تام ميكنند.  فعاليت تهران
آگاهي براي مجاهدين  از ميتوانيم «ما جمهوريخواه، ميگويد:
به قادر آنها  بگيريم. كمك گذرد مي ايران جامعه آنچه در از

سرنگوني رژيم هستند».
آگاهي براي منبعي سازمان اين ميگويند مجاهدين هواداران
برخي اساس بر مي شود. محسوب رژيم اتمي برنامه درباره جهان

ارتش چرا كه باشد داليلي  از يكي اين شايد گزارشهاي، 
در آنها قرارگاههاي از به حفاظت مجاهدين بمباران از آمريكا
بينالمللي آژانس به داد. يك ديپلومات كه  موضع تغيير عراق
سازمان اين اطالعات است،گفت، نزديك وين اتمي در انرژي
نطنز در ايران هستهيي سازي غني تأسيسات باره در پيش سال سه

خورد». خال «به محققًا



٧ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٤بهمن ٧٨٧ ـ شمارة
اقتصادي

حمزه حاج يزدان

اخبار كوتاه

ابزاري عنوان به نفت  از نميتواند  ايران
بهره ببرد تحريم با براي مقابله

سازمان امنيت توسط شوراي رژيم آخوندي تحريم چشمانداز
است. شده رژيم در جدي بحث موضوع يك به تبديل ملل

مينويسد: رابطه اين در ٢٣بهمن٨٤ رژيم(ايلنا) خبرگزاري
اقتصادي  و امور صفاييفراهاني، قائم مقام سابق وزارت  محسن
خبرگزاري  خبرنگار با گو  و گفت  در كشور، دارايي و 
سازمان امنيت شوراي به ايران هستهيي پرونده ايلنا،گزارش
اظهارداشت: و دانست شده تنظيم سياسي دعواي يك را ملل
ماه از پس  است، ممكن اقتصادي  محدوديتهاي  و تحريمها 
احتمال شرايط سياسي منطقه به توجه اما با شود ؛ آغاز مارس
را عرصه دو اين سرمايهگذاري و بانكي اقدامات برخي دارد،
ايران و ضريب ريسك سرمايه گذاري سازد مواجه مشكل با

ببرد. باال را
روابط به توجه  با است ممكن جديد شرايط در افزود:  وي
كه سرمايهگذاري اعالم كنند براي ضريب جديد يك سياسي

شد. خواهد به دنبال ايران براي قابل توجهي هزينههاي

٨٥ را در  بودجة مجلس پژوهشهاي مركز
دانست خصوصيسازي تضعيف جهت

پژوهشهاي مركز (فارس)١٨بهمن٨٤: رژيم خبرگزاري
در معدن و صنعت بخش تبصره هاي بررسي در مجلس
از برخي واگذاري روند به نسبت ،٨٥ سال اليحةبودجة
را آن و كرد اعتراض خصوصي بخش به دولتي شركتهاي

دانست. خصوصيسازي تضعيف
گزارش در فارس، خبرگزاري اقتصادي  خبرنگار گزارش به
از يكي است: آمده خصوص اين در مجلس پژوهشهاي مركز
تصديگري دولت امور واگذاري توسعه، چهارم اهداف برنامه
و است خصوصي بخش به دولتي شركتهاي اداره جمله از و

٨٥ در  سال بودجة «ج» اليحة و «ب» در بندهاي مطروحه موارد

بودجه

دولتي كامًال شد شركتهاي موجب خواهد معدن و صنعت بخش
خريداري به شروع خصوصي بخش كه شركتهايي از دسته آن و
همچنان دولت بيشتر سهم  علت  به اما  است،  كرده آنها سهام
بيشتري نقدينگي كمبود مشكل با ميشوند، محسوب دولتي

شوند. مواجه
خصوصي بخش رغبت صورت، اين در ميافزايد: گزارش اين
كمتر هستند، مواجه مبهمي  آينده  با  كه شركتها  اين خريد به
به قبل سال به نسبت  بيشتر  سود ١٠درصد اخذ و شد خواهد

روند خصوصيسازي است. معناي تضعيف

اقتصاد جهاني مناسبات در جايگاه كشور
بودجة نگرانيهاي  بر ديگري نگراني 

سال٨٥ است 
هماهنگي شوراي ١٧بهمن٨٤: رژيم(ايلنا) خبرگزاري
كشور، پروندةهستهيي وضعيت  بررسي  با اصالحات جبهه
اقدامات از  دوري و مدبرانه ديپلوماسي اتخاذ ضرورت  بر
مسئولين سوي از احساسي و ناهماهنگ اظهارات و عجوالنه

تأكيد كرد. ملي منافع از براي دفاع
در اصالحات  جبهه دورهيي رئيس خليلآبادي، حسن
يكشنبه جلسه در اينكه بيان با «ايلنا»، خبرنگار با گفتوگو
كشور سياسي مسائل اهم خصوص در اصالحات جبهه شب
بودجة حكام، شوراي آژانس قطعنامة هستهيي، انرژي چون

گفت:  گرفت، صورت بررسي بحث احزاب خانه سال٨٥ و
بر هستهيي مسائل است در خصوص معتقد اصالحات جبهة
اقدامات از دوري و با مدبرانه كه الزم است مسئولين مربوطه
شيوههاي با ناهماهنگ و احساسي  اظهارات و عجوالنه

كنند. ملي دفاع منافع ديپلوماتيك از
جهاني، اقتصاد مناسبات كشور در جديد شرايط افزود: وي
راستاي در كه بود قبلي نگرانيهاي بر ديگري نگراني

و بررسي قرار  سال٨٥ مورد بحث بودجة به وارده انتقادات
نمايندگان اظهارات به مسأله اين در اميدواريم كه گرفت
راستاي تصويب بودجة واقعي در خبره كارشناسان و مجلس

توجه شود. كشور براي اداره

رسيد واحد و ۹۳۸ ۹ هزار به شاخص
شاخصهاي كل احمدينژاد، آمدن كار روي  بعد از
حال سقوط در همچنان تهران بورس بازار سهام در

است.
جمعي دسته افت  بورس:  گروه ١٩بهمن٨٤: همشهري
ادامهيافتوشاخصكلقيمت نيز شاخصهايبورستهرانديروز

واحد رسيد. و ۹۳۸ سهام به رقم۹ هزار
شده۳۵ واحد ديگر  شاخص ياد اين روز گزارش «همشهري» در به
واحد ۳۳درصد با نيز  اصلي  تاالر عملكرد شاخص و كرد افت

بازگشت. واحد و ۶۵۸ كاهش به رقم۹ هزار
رو  روبه ۴۰ واحدي با افت ديروز تاالر فرعي نيز عملكرد شاخص

ايستاد. واحد و ۱۰۸ ۱۰ هزار و روي عدد شد
عملكرد  كاهش يافت تا ۲۷/۵ واحد صنعت روز شاخص اين در
شركتهايصنعتيرانامطلوب ارزيابي كند.شاخصصنعتدرپايان

و  داد جريان در رسيد. و ۷۱۵ واحد ۷ هزار به گذشته روز معامالت
قيمت۹۸ واحد  و بازده نقدي تهران شاخص ديروز بورس ستدهاي

رساند. ثبت براي خود به را واحد و ۹۲۴ ۲۷ هزار رقم و كرد افت

فرآورده هاي گوشتي درصد قيمت ٣٠
يافت  افزايش

شرکت مديرعامل ٢٢بهمن٨٤: خبرگزاري رژيم (ايلنا)
کشور سراسر گوشتي فرآوردههاي توليدکنندگان تعاوني

: گفت ايلنا با گو و درگفت
خارج،  از گوشت ٥٠ درصدي تعرفة واردات دليل افزايش به
يافته افزايش ٣٠درصد گوشتي فرآورده هاي انواع قيمت

است.
قيمت يك كيلو گوشت  حاضر حال در  خاطر نشان مي شود
به٦٠٠٠ تومان  گوسفند گوشت كيلو يك و ٥٢٠٠تومان گاو

ادامه دارد. روزانه افزايش قيمت اين و است رسيده 

توليدي» در تحول «ركود چشمانداز به بررسي اينكه پيش از
كه: ميشود يادآور بپردازيم، اقتصادي«پاسداران» مديريت

ايران، مي طلبد توليدي اقتصاد سيرتحول بخش در بارة بحث -١
آماري اطالع ايران،  ملي توليد در بخش اين سهم از  ابتدا كه
داخلي ذيربط  ارگانهاي متأسفانه باشيم. داشته جديد و  دقيق
حسابهاي به مربوط ودقيق جديد اطالعات ايران، نظيرمركزآمار
منابعخارجي آماري ارزيابي نميگذارند. عموم دسترس در را ملي
منابع خارجي وجود آمار اين است. با حسابها تقريبي از اين نيز
سياسي- امنيتي مالحظات با حكومتي ايران  منابع آمار از كمتر
اطالعاتي سرويس برآورد  آخرين مطابق است.  شده مخدوش
ايران ملي توليد ارزش ،(c.i.a) اقتصادي خارجي قدرت  يك

تومان   ٩٠٠ هر (حدود ايران در پول رسميتبديل  نرخ برمبناي
است، دالربوده ميالدي ١٨٢/٥ميليارد ٢٠٠٥ سال طي دالر)، يك
٤٤/٩درصد دامداري، و كشاورزي بخش در آن ١١/٨درصد كه
(شامل صنعت بخش در آن ٤٣/٣درصد خدمات و بخش آن در

است. شده مّحقق كارخانهيي) توليدات و ساختمان نفت،
آهنگ كندشدن غيرنفتي، اقتصادهاي در ركود شاخص -٢
اقتصادهاي در اما است. اقتصاد كشور رشد نرخ كاهش و توليد
شرايطي در ايران، اقتصاد نظير نفت، درآمد به وابسته شدت به
كاهش بدون حتي كنوني، شرايط مثل ميشود، داغ نفت بازار كه
خصوص به اقتصاد، توليدي نيز بخش  كشور اقتصاد رشد نرخ
نرخ شدن ركود وكند شاهد ميتواند توليدات كارخانهيي، ازنظر
عوامل ديد بايد حال است. طورشده اين متأسفانه كه باشد، رشد
- اقتصادي  عوارض آن، دوام  كه ركودي  آورندة وجود به 
ماند؟ خواهند برجا پا كي تا آورد، خواهد بار به ناگوار اجتماعي
به صورت كه اقتصادي ايران، فعلي جاري ركود درمورد علتهاي
پايين آمدن سطح شده، ساخته كاالهاي انبار موجودي رفتن باال
كاهش و مسكن معامالت اقتصادي، كاهش عموميدادوستدهاي
و جاري عوامل شده، بارز بهادار اوراق بورس شاخص شديد
زير در عوامل اين تحول انداز چشم و بودهاند مؤثر زير ملموس

است: شده آورده

محصوالت با نميتوانند داخلي الف-توليدات
بيرويه به بازار واردات مشابهي كه ازطريق

رقابت كنند: ايران ميرسند
طي  كه ايران يادآورميشود به كاال واردات افزايش روند درمورد
گمركي ارزش واردات كاال، قاچاق واردات سواي اخير، ٤سال
سال دالر طي از ١٨ميليارد و كشور٢/٤ برابرشده به رسمي كاال و

پاسدار  ١٣٨٤ ميرسد.  سال دالر در حدود ٤٣ميليارد ١٣٨٠ به
ستاد  «رئيس كه ٨٣ موقعي سال در تهران، فعلي شهردار قاليباف،
واردات يا قاچاق ميزان مورد در بود، ارز» و كاال مبارزه با قاچاق
خودرو قطعات خانگي، چاي، انواع لوازم مثل غيررسميكاالهايي
خود مطبوعاتي مصاحبه در پارچه، و سيگار مپيوتر، كا لوازم
كشور به قاچاق دالركاالي ١١ميليارد ساالنه حدود كه كرد اعالم
قاچاق ازكاالي حجم اين ٧٠درصد وي گفته به ميشود. وارد
ميشود. كشور وارد وهوايي) آبي خاكي، رسمي( مبادي از
لحاظ كوتاهي به مدت در توليد كننده داخلي بنابراين ميبينيم
قرار خارجي وارداتي سيلي از كاالهاي رقابت با معرض كمي در
نداشته را آن با خود وضع انطباق آمادگي وجه هيچ به كه گرفته،
به كننده داخلي توليد كوتاه  همين مدت طي اين سواي  است.
مثل چين كشورهايي كاالي با رقابت معرض در كيفي لحاظ
پيشرفته كشورهاي بينالمللي، رقابت عرصة در كه قرارگرفته
بازار در و كرده بينالمللي كالفه بازار در  را وآمريكا  اروپايي
اين طوري كه به است. آورده ستوه به را آنها اين كشورها خود
وادار به واكنش داخليشان بازار از حفاظت كشورها را درمورد
كاالهاي مي دهند اجازه  شروطهايي  و  شرط با  اكنون و كرده
بدون چيني توليدكنندگان اما  شود. وارد  بازارها اين به چيني
عقبزدن و ايران بازار بيشتر چه هر تصرف مشغول شرط و قيد
چندي در تهران چين هستند. سفير بازار در اين و ايرانيها اروپاييها

 ٢٠٠٣ سال طي مبادالت چين با ايران حجم كه كرد اعالم پيش
يكي قراراست طي طرف ايراني وبا توافق رسيده دالر ٦ميليارد به
ناشي ركود به كه آنجا تا برسد. دالر ١٠ميليارد به آينده دوسال
كه است اين مقدر سؤال برميگردد،  بي رويه  واردات اين از
روند وارداتي اين از جلوگيري سمت به دولت احمدينژاد آيا
واقعيتهاي ملموس آن؟ گسترش جهت در يا و پيش ميرود به
واردات روند  آينده يكسال  تا كم كه دست ميدهند زيرنشان 

يافت: خواهد ادامه كشور به كاال غيرمنطقي و بيرويه

(٢) ميبرد؟ كجا به را ايران اقتصاد «پاسداران» اقتصادي مديريت
ايران  اقتصاد در توليدي» «ركود تحول وسوي  سمت

نفتي،  دالرهاي به بودجه٨٥ وابستگي شديد افزايش -١
آورد: در پي را واردات ميتواند افزايش

ازاء هر  به كه تدوين شده اساس سال ١٣٨٥ بر اين بودجة اليحة
صادر ميشود، آينده به خارج سال ايران كه طي نفت خام بشكه
(حدود دالر  ١٠٠ميليون حدود روزانه  ٤٠دالر،  ريالي معادل
دالر ٣٦/٥ميليارد ريالي معادل سال در طول و تومان) ٩٠ميليارد

با  شود. واريز پول دولت خزانه به تأمين بودجة٨٥  براي نفتي، 
پيشبيني اليحه در همين كه ٣/٥ميليارد دالري حدود احتساب
براي ارزي  صندوق ذخيره در موجود دالرهاي نفتي از كه شده
احمدينژاد دولت شود، نيمهتمام» برداشت «پروژههاي از برخي
٤٠ميليارد حداقل معادل ريالي مركزي بانك كرده كه پيشبيني
چيزي اين رقم كند. واريز دولت خزانه حساب به نفتي را دالر
حدود و «٨٤ بودجة در«قانون شده پيشبيني رقم ٢برابر حدود
فروش مجاري است. آن  عملكرد از بيش  دالر ١٥ميليارد
عبارتند ريال به آنها تبديل و مركزي بانك توسط نفتي دالرهاي
به فروش  اعتبار،  افتتاح براي كاال واردكنندگان به فروش از:
ارزي پرداخت اقساط براي ايراني مؤسسات به و فروش بازارآزاد
منابع گزارش  به ازخارج. آنها  قبلي  خريدهاي شدة سررسيد 
عملكرد نفتي ٢٥ميليارد نتوانسته ٨٤ بانك مركزي رژيم در سال

هردالر٩ ٩٠ تومان،  به قيمت مجرا،   سه اين از بودجه را   دالر
چندي  ٨٤ كه سال بودجة متمم اليحة در كند. تبديل ريال به
حتي درعمل كه داده شده نشان تصويب شد، مجلس در پيش

همة  جذب كشش ايران بازار نيز تومان  ٨٨٠ دالري قيمت به
ناچار به مركزي بانك و نداشته را بودجه عملكرد ٢٥ميليارددالر
ريالي موجودي از نرفته را فروش نفتي دالرهاي  معادل ريالي
تزريق بازار به  اضافي ريال و ريخته دولت حساب  به خودش
با نگذارد كه دارد وظيفه ضمن در مركزي بانك است. كرده
از با ريال دالر برابري نرخ نوسان ارز، بازار ازكشش بيش عرضه
برجا بمانند نرخ ارزپا بركنترل اگر معيني تجاوزكند. بنابراين حد

ايراني  تعهدات خارجي مؤسسات  ٨٥ سررسيد  سال طي اگر و
به   ٨٥ بودجة وابستگي مازاد بتواند كه نباشد درحدي خارج به
سمت دولت بايد به طورمنطقي به كند، جذب دالرهاي نفتي را
دالرهاي خريد به واردكننده  تجار تشويق دروازه ها و گشايش
باعث آورد و روي ميماند مركزي بانك دست كه روي نفتي

شود.  واردات دالري ميليارد ٤٣ حجم افزايش

و توليدكنندةايراني دارد سيري فزاينده كاال قاچاق -٢
ميكند.  ضعيفتر را

«دولت اولين احمدي نژاد رژيم، دولت رهبر خامنهاي، گفته به
نبود، «اسالمي» كه قبلي دولت عمر دراواخر است. ايران اسالمي»
برخي ازشهرهاي انبارشده در قاچاق مورد اجناس مگويي در بگو
پيش و دستگاه قضايي خاتمي دولت از مقامات بين يكي ايران
نشان را جديد دردولت قاچاق چشم اندازگسترش كه ميآيد
با مصاحبهاش خاتميدر دولت بازرگاني وزارت معاون ميدهد.
اطالع دستگاه قضايي به بارها «من كه مي كند شرق نقل روزنامه
كشور گمرك در انبار بهمان و در فالن موجود كاالهاي كه دادم
گرفتم فتواگونه جواب اما دارد» قاچاق منشأ و نشده ترخيص
تعّرض اسالميشده، بازار وارد هرطريق به كه جنسي «به كه
القاعده علي  شده، «اسالمي» دولت كه حاال و كرد». نميتوان
قبضه كردهاند، مبني را رژيم قضائيه قوه فتواي آخوندهايي كه
كم اسالمي» ايران بدون در«بازار قاچاق اجناس توزيع بر آزادي
قاليباف قول به خصوص آنكه شد. به خواهد رعايت وكاست
رسميو مبادي از قاچاق  اجناس ٧٠درصد تهران، شهردارفعلي
وقتي و ميشود مرزها رد در فعال نيروهاي انتظامي تحتكنترل
دست اعتبار به درشهرها، فعال هاي «انتظامي» مي رسد شهرها به
بيشتري تسهيالت كردهاند، پيدا احمدينژاد دولت در بازتري كه
داخلي توليدكنندگان بنابراين ميآورند.  فراهم آن توزيع براي
ايران بازار  در  قاچاق  كاالهاي افزايش بابت  از آينده سال در

بگيرند. بيشتر قرار فشار معرض نيزميتوانند در
 

رقابت توان شرق»،  به «نگاه اصطالح به سياست -٣
كمتر داخلي  بازار در را ايراني كننده هاي توليد 

ميكند:
پذيرش به قيمت پاسداران دولت كه ميدهند متعدد نشان   شواهد
به اروپايي بزرگ كشورهاي از ايران واردات انتقال عوارض
در هند، و كره شمالي چين، مثل و خاوردور آسيايي كشورهاي
ادامه ميتواند كه جايي تا خود هسته يي فعاليتهاي به دارد نظر

ارزي سپردههاي انتقال روي رژيم مانور تهديدآميز سياست دهد.
كه وخاوردور، آسيايي كشورهاي به اروپايي ازكشورهاي ايران
مانور به رژيم توسل وهمچنين شده، عملي ايتاليا درمورد عجالتا
از مصرفي كاالهاي به واردات مربوط  اداري عمليات توقف
شوراي در رژيم هسته يي پرونده پيشروي با ميتواند دانمارك،
به شرق» «نگاه و سياست بهاصطالح شود سازمان، جدي امنيت
كاالي كه برسد جايي به كند وكار نزديك اجراء به را رژيم
كاالهاي جاي ايران بازار تدريج در به چين مثل كشورهايي
لحاظ قيمت وبه بگيرد آلماني را حتي فرانسوي و مشابه ايتاليايي،
ايراني دارند،توليد كنندگان اروپايي كاالهاي از كه پايينتري
آورميشود ياد ضمن در قراردهد. بيشتري رقابتي فشار زير را
سازمان در عضويت متقاضيان صف در ايران رژيم ماداميكه
براي مذاكره  وارد اگر خصوص  به و  ايستاده جهاني تجارت 
عضويت در ضوابط با ايران هماهنگ نا تجاري رفع مقررات
و تعرفه وضع نميتواند با بخواهد اگر شود، حتي سازمان اين
صادركننده كشورهاي گمركي، مانع يورش بازدارنده مقررات

گردد. ايران به بازار چين مثل پرقدرتي
      

در سرمايه گذاري سياسي ريسك افزايش ب-
ميزند. دامن اقتصادي ركود به ايران،

شبه  سياست به نسبت و خارجي  داخلي  بازارسرماية  واكنش  
را ايران وتجاري  توليدي مؤسسات پاسداران، دولت  جنگي
خروج براثر است. داده قرار پيش از بيش مالي تنگناي درمعرض
بهادارتهران، اوراق بازاربورس از خصوصي بخش سرمايههاي
به ،٨٤ سال آغاز  به نسبت بورس اين عمومياوراق ارزش 
بورس كلي اين شاخص طوريكه به است. پايين آمده شدت

اعتبار مالي  و موقعيت است. داده را بيش از٣٠٠٠ واحد كاهش
و كرده شدت سقوط به نيز اروپا مالي بازار ايراني در مؤسسات
مالي تنگناي در ايران توليدي مؤسسات نيز نيزآنها نظر اين از
(بانك يو. اروپا بانك مالي بزرگترين روابط قطع قرار گرفته اند.
مؤسسات با مالي را روابط گستردهترين سوئيس) كه اس بي.
اروپايي بانكهاي ديگر از برخي پيروي داشته، و ايران دولت و
به ايران با معامله ريسك سياسي ميدهد كه نشان اقدام، اين از
براي پيش چندي  تا  كه  اروپايي بانكهاي كه  رفته  باال  قدري 
با به مؤسسات ايراني برابرمتداول دو نرخ بهره وام با پرداخت
ومؤسسات دولت با ادامة همكاري  بودند،  گذاشته  مسابقه هم
عرصة شدن تنگ نميبينند. به صرفه  مقرون ديگر را ايراني
به هنوز كه شده درشرايطي بارز مؤسسات ايراني بر مالي تأمين
ندادهاند. قرار تحريم معرض در را ايران اروپاييها سياسي لحاظ
مي تواند هم عرصة مالي هستهيي سياست اصرار رژيم بر ادامه
تكنولوژي به آنها دستيابي هم و تنگتركند ايراني برمؤسسات را

بزند. دامن توليدي درايران ركود به مشكلترسازد و را مدرن

بر ،٨٥ سال تورم زاي بودجة اجراي ج-
عرصه در ايران توليدي  مؤسسات  ناتواني

ميافزايد.  رقابت
اجراي رژيم،  مجلس مركزپژوهش كارشناسان ارزيابي بر  بنا

نرخ  و زاست تورم شدت به  ٨٥ سال انبساطي بودجة اليحة
 ٨٤ سال ١٥درصد  ازحدود را ايران در عموميقيمتها  افزايش
نرخ نسبت  صورت، اين در رساند. ٢٠درصد خواهد باالي به
نرخ به ٢٠درصد) كم دست تورم (نرخ درايران قيمتها افزايش
٢درصد) حدود تورم  (نرخ صنعتي دركشورهاي افزايش قيمتها
نسبت به همين و باالي ١٠برابرخواهد رسيد  به برابر از٧/٥ را 
كاالي شده تمام  قيمت به  داخلي كاالي  شده  تمام قيمت 
خود سهم به نيز عارضه برد.اين خواهد باال سريعتر خارجي
ضمن رقابت توليد كنندة داخلي ميافزايد. در برتضعيف قدرت
معادل ريالي دالركمتر ،٨٥ بودجه دولت در اليحة مطابق اگر

از  كاال واردات منظورشود، تومان از ٩٠٩ كمتر ٨٤ يعني ازسال
مي كند. بيشتري پيدا جاذبه ازداخل آن به خريد نسبت خارج

                 
خريد قدرت توّرم، با  توأم  ركود د-ادامه
را ركود و مي آورد پايينتر را، حقوقبگيران

ميكند.  مضاعف
نياز مورد كاالهاي كنندگان  توليد عميق  ازمشكالت يكي 
مصرفكنندگان خريد قدرت بي وقفه ايران،كاهش در عمومي
توليدي ركود  و توليد افت در كه كاالهاست اين اصلي

و مستقل سنديكاهاي  نبود در است. داشته را اصلي  نقش
قدرت حفظ يا و افزايش از  دفاع به  كه تشكيالتي و مجاز 
چشمانداز در تورمي كه فضاي بپردازد، بگيران حقوق خريد
به ايران حقوق بگيران خريد  قدرت  كاهش قرارگرفته،
قرار ركود معرض در كه مؤسساتي حقوقبگيران و طورعام
خريد قدرت سرعت ميگيرد.(كاهش ميگيرند،بهطورخاص،
ميگيرد سريعترصورت اين جهت از  دوم دستة حقوقبگيران
گريبان به دست ركود با  كه شرايطي در  آنها كارفرماي كه
در عمل مي آيد و پايين مديريتش تحت مؤسسه است، بهره دهي
ازحقوق بخشي اخراج و يا هزينههاي پرسنلي كاهش سمت به
و مسكن، بخش توليد در ركود روي ميآورد). خود بگيران
جزء اولين غيرلوكس، غير اجاري و مسكن خصوص توليد به
حقوقبگيران است. چنانكه خريد عارضههاي كاهش قدرت
بودن پايين از ناشي طورعمده، به بخشتوليدي اين فعلي ركود
خريد از آنها ناتواني و ايران در حقوقبگيران خريد قدرت
ايران كارمند متوسط در خريد يك است. مقايسة قدرت مسكن
خريد براي كارمند اين نشان ميدهد كه او اروپايي همتاي با
ازحقوقش بايد حدود يكسال تهران از مسكن در مربع متر هر
هر خريد راي او اروپايي همتاي آنكه حال كند، پرداخت را
است كافي اروپايي شهرهاي در مسكوني ساختمان مترمربع
حساب، اين با كند.  راپرداخت حقوقش از يكماه  حدود كه
دريافت امكان داشتن حتي در صورت ايراني، متوسط كارمند
پرداخت مسكوني و خانه سمت خريد به مسكن، نميتواند وام
افت ماداميكه داشت،  انتظار بايد بنابراين برود.  آن اقساط
مسكن نشود، ركود بخش جبران خريد حقوق بگيران قدرت
مرتبط توليدي مؤسساتي فعاليت خود با همراه و كند پيدا ادامه
چشم در فضايي دهد. سوق ركود سمت به را ساختمان بخش با
تأمين هزينة بين شكاف متأسفانه، درآن، كه قرارگرفته انداز
خريد قدرت با بگيرايراني، حقوق خانوارهاي اكثريت مايحتاج
توليد مؤسسات به را بيشتري ركود و بازميكند بيشتردهان آنها

مينمايد. عموميتحميل مايحتاج كننده
هزينههاي افزايش شديد در احمدينژاد امنيتي دولت برخورد -
عوامل و ببرد باال را اثربخش» «تقاضاي نمي تواند ،٨٥ بودجة
بخش در  كه طوري  به كند. خنثي را مذكور آفرين  ركود 
اولين در كه هزينههايي شديد افزايش ديديم، بحث اين اول
شبه جنگي سياست تبع به شده، ديده احمدينژاد بودجه دولت
است. گرفته نظاميانجام - امنيتي نگرش با عمومًا دولت، اين
«صندوق پرداختهاي نظير جديدي خرجهاي پاي پيشبيني
ضمن كه پرداختهايي دستور الّساعه خلق صدور و رضا» مهر
انجام استان»،  «توسعه زيرعنوان او دولت هيأت سفرهاي 
اين هدايت ميشود. مجرا اين در و دارد هدف امنيتي ميگيرد،
قابل جامعة كاهش خطر انفجار در راستاي بيشتر  هزينهها نوع
پاسداران «خودي» نيروهاي آمادهسازي و ايران جوانان انفجار
افزايش است. پاسداران جديد دولت سياسي خط پيشبرد براي

به   ٨٤ سال تومان از١١هزارميليارد عمراني بودجه ظاهري
كه  شده ٨٥ منظور دربودجه شرطي نيزبه تومان ميليارد ١٨هزار
هزينه فعال مايشاء و عمراني بسيجي پيمانكارطرحهاي نيروهاي
«سرمايهگذاري با برخورد شيوة اين باشند. بودجه از بخش اين
منجر آن و اتالف سرمايه هرزرفتن به عمل دولتي» در عمراني
دولت پرسنلي افزايش هزينههاي از نظر آينده سال در ميشود.
٣٠درصد بانرخ مسّلح، نيروهاي هزينه مثل بخشي هيچ نيز
هزينههاي كه آنند  گوياي  واقعيات اين است.  نيافته  افزايش
كه كساني ميرود جيب به بيشتر، احمدي نژاد، دولت  اضافي
وجود اين با بوده و سياسي رژيم بهرهمند رانت نيز از اين از پيش
كينز نظرية مطابق كه را كشور  اقتصاد  اثربخش» «تقاضاي
كينز است. باال نبرده باشد، توليد بخش رونق راهگشاي ميتواند
كشور ازركود،تنظيم اقتصاد كالن براي رونق اقتصاد وخروج
پيشنهاد را  جامعه درآمد و  توليد افزايش  اشتغال، درراستاي 
مستقل تنظيم پاسداران اقتصادي درمديريت آنكه حال ميكند.
بيش اينها و ندارد معنا آنان سياسي مديريت جديد سياست از
سياست رو ودنباله اسير را ايران اقتصاد رژيم، قبلي دولتهاي از

كردهاند.

نظر  از بحث  بخش دراين آنچه به باتوجه  نتيجهگيري: 
پاسداران، مديريت اقتصادي بازتاب اجتماعي درمورد گذشت

كه: گرفت نتيجه ميتوان

به ايران، بر حاكم پاسداران  سياسي مديريت  ماداميكه -١
مديريت دهد، ادامه خود  گونه  جنگ  و  انقباضي سياستهاي
فزايندهيي تورمي ركود آگاهانه، نا يا آگاهانه آنان، اقتصادي
آن، اصلي قرباني كه ميكند تحميل ايران اقتصاد بر را
توليدي مؤسسات كارگران و طورعام به كشور حقوقبگيران

بود. خواهند طورخاص به
به شرايط، در اين ايران، جامعه گستردة بزرگ و بخش اين -٢
ومعيشتي فزايندهيي صنفي فشارهاي با مقابله منطقي، براي  طور
اتوبوسراني واحد شركت كاركنان مشابه شده، تحميل برآنان كه
سمت به پاسداران، حاكميت آفرين اختناق فضاي در تهران،

ميشوند. اعتراضي راديكال متمايل حركتهاي
حق مطالبه خصوص به صنفي، اعتراضي حركتهاي -٣
پاسداران، حاكميت در مستقل ازسنديكاي برخورداري
از مؤّثر حمايت و دارد استبدادي وضد شكن اختناق جوهري
با آنان، اعتراضي صنفي و حركتهاي  ايران مزدبگيران  حقوق
- مذهبي ديكتاتوري اسارت ايران از كردن آزاد براي مبارزه

است. شده مشروط آن و به گرديده عجين نظامي،
ميكند  ايجاب كننده، تعيين حركتهاي اين با مسؤالنه تنظيم – ٤
پيشروي راه سد شكستن آنها، از جانبه همه حمايت ضمن كه
درمد است، پاسداران دولت سياسي نظامي- مانع كه را آنها

دهيم. قرار هّمت خود وجهه و نظر

اخباركارگري

از٢٤٠ به ٦٠نفر كارگران تعديل و گلستان چشمه» «گل شركت
تعديل غير موجهنيرويكاردرشركتكشتوصنعت «گل چشمه»استانگلستان،تعدادكارگران اين واحد خبرگزاريرژيم(ايلنا)١٧بهمن٨٤:

است. داده كاهش ٢٤٠ به ٦٠كارگر، از را
ضمنبيان اينمطلباظهارداشت: شركتمذكورزير بهگزارش ايلنا، «علي فارسياني»، رئيسكانونهماهنگيشوراهاياسالميكاراستانگلستان ،
ولي بدهيهايقبليشركتو كمبودنقدينگي اعالمميدارد، نظر بنياد مستضعفان ادارهميشود، هرچندكهمديريتشركت،علتاخراجكارگرانرا

است. آمده وجود به صحيح مديريت عدم اعمال پي در شركت واضح، مشكالت داليل به

تعطيلي٢٠واحد صنعتيخوزستاندرسالهاي اخير
خبرگزاري رژيم (ايلنا)١٧بهمن:يكنمايندةكارگريميگويد:ظرفچندسالگذشته٢٠ واحد صنعتي دراستانخوزستانتعطيل شدهو صدها 

بيكارشده اند. اينواحدها كارگرشاغلدر
پوشش تحت فلزي اهواز»، «ضايعات كابل و «سپيدان»، «سيم توليدي واحدهاي ايلنا، كارگري خبرنگار گروه با گو و در گفت ابوطالبي»، «غالمرضا
و دچار بحران متعددي داليل به كرد كه ذكر كارخانههايي جمله از دزفول را و قند نساجيها بافي»، «كيسه بافيهاي» خوزستان، «حصير فوالد»، ملي گروه

بهتعطيليكشيدهشدهاند.
ابوطالبي،تصريحكرد:كمبودنقدينگيواحدها، عدم حمايتدولت،سيستمغلطبانكي، عدم فروشمحصوالت،وارداتگسترده كاالهايخارجيو

آورد. در مي پاي از را مديري هر ديگر، هزينههاي سربار

ايران: از يافتي در گزارشهاي اساس بر
قم ترمه ايران بافي پتو اخراج٥٠٠كارگر

ميهن و غلط سياست خاطر به كشورمان نساجي كارخانجات مثل اكثر دارند توليدي دهه سابقة دو از بيش كه قم ترمه ايران و قم بافي پتو كارخانجات
است اينوضعيتبيشازهمهفشارطاقتفرساييبركارگراننساجي واردآورده اند. بحرانفراگيريمواجهشده با كاالهايخارجي، واردات بربادده
بهدنبال زحمتكش كارگران براي را مضاعفي فشار بازميگذارد كارگران اخراج براي را رژيم ايادي دست كه كارگري ضد قوانين ديگر سوي .از

. دارد
فعاليتشان و ميکنند فعاليت است ٢٤ الي ٢٥سال مدت ( قم پتو بافي ترمه و دوکارخانه(ايران ميگويد: رابطه اين در كارگران ايران ترمه از يكي
سرويس يك از است،  يكي شركتشان منتهي فرق ميكند وكارگزينيها شوراها و عامل فقط مدير است يكي صاحبش آنها دو هر است،  نساجي هم

برخوردارهستند كارها باهم مرتبط ووابستهاست.
سال ٧١  است.در خوابيده دستگاهها اکثر نيز وجود دارد . االن  ما كارخانه براي كل كشور به وجود آمده است نساجي كارخانجات که براي بحراني
پارچه،  رزي و انبار رنگ قسمتهاي است،  فقط كارخانه  خوابيده قسمتهاي است . اكثر رسيده ٣٠٠ نفر به حاضر درحال كه داشته نيرو حدود١٦٠٠نفر
است كرده اند. ٨ماه بافي بيرون پتو ترمه و ايران از حدود٥٠٠ نفر جمعًا كردند، را بيرون دادي قرار كارگران همه پيش دو ماه حدود ميكنند. فعاليت

نپرداختهاند. كهحقوقمعوقهكارگرانرا
نگرفتهاند حقوق است سال گيالن ، يك «سنگرود» معدن كارگران

مسئوالن، غيرعملي اما مساعد وعدههاي شنيدن و گرسنگي تحمل١٣ماه از پس سنگرود، معدن بهمن:كارگران (ايلنا)٢٣ رژيم خبرگزاري
بارديگربهتهرانميآيند. براياستيفايحقوقتضييعشدةخود،

اين  اين معدن، برداري وپرداختحقوق٦٢٠ كارگر بهره درپيقولهايمساعد مسئوالنشركت مبني برپاكسازيمعدنسنگرود، آغاز فعاليت،
نكردهاند. دريافت حقوقي هيچ معدن، از بهرهبرداري جهت در شبانهروزي كار دوماه وجود با كارگران

بازاربورس

ارزاق عمومي

نفت



٨ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٤بهمن ٧٨٧ ـ شمارة
اجتماعي

اخبار كوتاه

حكومت آخوندي در فقر هيوالي 
ميشود منتشر مطبوعات آن  در و گزارشهاي فاجعه بار خبرها كمياز ميزان ميهنمان بر حاكم اختناق خاطر به كه است هرچند شده تبديل  فاجعه يي  دردناك به ايران در فقر

حتي  مردم اكثر ولي دارد درآمد گاز و نفت فروش از ميليارد دالر ٥٠ بيش از رژيم آخوندي كه است حالي در اين و نيست كتمان قابل كه است بزرگ فاجعه آنقدر ولي ابعاد
مي شود. فقر زير خط وضعيت از صحبت ثروتمند ما كشور در نمييابند و خوردن كافي براي لقمه ناني

كه  بيپناهي زنان يا و برده اند پناه مرگ به آغوش خود گرسنة روي خانوادة از شرمندگي كه در مي شود انجام بي پناهي مردم توسط ايران در خودكشيها از زيادي  تعداد
دادهاند. ترجيح خودفروختن بر را خودكشتن

و اين است رسيده به ٣٠٠هزار تومان ايران در فقر خط حاضر حال در است. بدن و... اعضاي فروش خياباني، دختران اعتياد، فحشا، نظير ايران امروز معضالت اصلي عامل
براي كارگر تيرهروز نمي شود و اگر پرداخت موارد براي ماهها از بسياري در آن هم  تازه است و تومان ١٠٠ تا ١٥٠هزار بين چيزي ايران كارگران حقوق كه است حالي در
سرش بر افتاد، اتفاق واحد رانندگان شركت براي كه آنچيزي نظير بزند اعتصاب به دست هستند، مردن شرف در غذايي مواد كمبود در اثر خانوادهاش كه اين به اعتراض
حمايت بر مبني شعارهاي دجالگرانهاش و احمدي نژاد پاسدار دولت واقعي آري اين است چهرة ساله. دو كودك حق در حتي زندان و درفش داغ و سركوبي، يعني آمد. خواهد
همراه به ديگري چيز ايران محروم مردم بيشتر براي تيرهروزي جز به آمد، مبارزه با فقر بر سركار و عدالت فريبكارانه با شعارهاي كه احمدينژاد پاسدار دولت محرومان. از
در  كام ديگري بيشمار انسانهاي و شد خواهد بيشتر چه هر ملي يك فاجعة صورت به ايران در است، فقر كار سر بر آخوندي فاسد سراپا رژيم اين كه روزي تا نداشت  و

هيوال بلعيده خواهند شد. اين

خشك كيسه هاي نان نيافتني در رؤياهاي دست

و  كودك تعدادي كرج، «عظيميه» ارتفاعات منطقه تارك بر خورشيد تابيدن با ١٦ بهمن ٨٤:  همشهري
ته كه از برسند ناني تا به ميرانند باال سوي به آباد حسن سينهكش از را دستيها نفس زنان چرخ نفس نوجوان
«نون فرياد خانه به آباد خانه حسن ده به رسيدن از پس آنان است. روزشان هر كار و اين است مانده باقي سفرهها

شود. خشك نصيبشان تكه نان دري، چند گشوده شدن پس از سر ميدهند شايد را خشكيه»
كه آنهاست ظاهر وجه مشترك خورده دستهاي ترك و نحيف كهنه، قامتهاي سوخته، لباسهاي آفتاب چهرههاي

دستهجمعي  صورت به كه هستند يا همسايه چند خانواده، فاميل اعضاي آنان اغلب دارند. سن ۶ تا ۱۸ سال بين
كار روي آوردهاند. اين به

را چرخ دستي كودك بالفاصله ميخري؟ چند كيلويي خشكي، نون آي كه ميگويد: زني صداي با شنيدن
هر بيار، خشكاتو نون خانم ميدهد: جواب كودكانه زباني با او ميرود. منزل در سمت به و ميكند متوقف

ميگيرد. تحويل كيلو نان خشك چهار ميخريم، بعد هم باشه جوري
در بايد االن تو شده؟ تو كردن كار به راضي چطور مادرت ميگويد: كودك به ترحم با توام مهرباني با زن اما

نون خشك؟ دنبال هواي سرد اين در باشي نه مدرسه خانه يا
است ساكت زن صحبتهاي مقابل در اما نميدهد، امانش بيني آب ريزش و ميلرزد سرما شدت از كودك دستان

داري؟ خبر وضع ما از كجا كه تو بگويد ميخواهد ميدهد، گويا خود ادامه كار به و
و  ناهموار جاهاي در گاري دادن هل در او ۹ ساله. است و محمود نامش مي كنم، باز كودك با را سر صحبت

ميكند. كمك خود ديگر برادر دو به خانهها در از خشك نان جمعآوري
ميگويند: فاميل هستيم گاريها كاروان اعضاي عنوان به نورسعيد و سالم رحيم، خداداد، محمود، مجيد، موسي،

كردهاند. به كرج مهاجرت كشور شرقي مناطق از كه است خانواده هايمان چند سالي و
جاري آنان تك تك زبان بر كه است واژگاني سرپناه، نداشتن و خانواده مالي فقر پدر، بيماري بيكاري،

ميشود.
بعدي و مي كند بياطالعي اظهار نوشتن خواندن و الفباي از كردم، ديگري ول را مدرسه ميگويد از آنان يكي
داشتن و لباس خريد شدن شكمها، سير براي پول اينجا مي خوره؟ درد چه مدرسه به مي گويد: پوزخندي با

مهمه. سرپناه
تا هشت ساختمونه كارگر پدرم درس بخونم، مدرسه ميگويد: آقا چطور به رفتن درباره گاريكش رحيم،
همراه ديگر ميزني؟او به حرف كتاب و درس و مدرسه از اون وقت شما ميخوان نون و برادرم آب خواهر و
بين روزانه طريق اين و از ميفروشند شهر كرج در خريد به مراكز را آنها نان خشك، جمعآوري با دوستانش

دارند. درآمد تومان هزار ۲ تا ۴

آن با و برسد زيادي پول به و شود ساختمان معمار بخواند، درس بتواند كه مي كرد آرزو ۱۵ساله، نوجوان اين
خياله. همهاش اينا مي گفت: خودش كه چند هر بسازد خانوادهاش براي خانهيي

اجتماعي ديده كودكان آسيب اصوًال گفت: ايرنا خبرنگار به زمينه همين در كرج بهزيستي اجتماعي امور معاون
به بيشتر كودكان خياباني كرد: تصريح زماني ناصر ميشوند. تقسيم كار كودكان و كودكان خياباني دسته دو به
اين از بخشي گفت: وي ميشوند. فعاليت كارهاي سخت مشغول در كار كودكان و ميروند بزهكاري سمت

ميبرد. سر به زندان و در است معتاد خانواده پدر يا هستند طالق فرزندان كودكان در واقع
بهناچار براي كه هستند مالي ناتوان و به خانوادههاي پرجمعيت متعلق كودكان اين از ديگري بخش زماني افزود:

ميآورند. سخت روي به كارهاي معاش تأمين
اداره اين منطقه،  اجتماعي آسيبهاي گستردگي بهرغم كرد: خاطرنشان كرج بهزيستي اجتماعي امور  معاون

ندارد. را ديدگان اجتماعي آسيب ساماندهي و جمعآوري براي الزم انساني نيروي و امكانات، اعتبارات

فقر خاطر كه خانواده ها به جايي ببريم به شما را حاضرم من
فروختند را خودشان دختر

اسفناك زندگي وضعيت به نسبت شدت به استان مردم محروم اين بوشهر، به احمدينژاد پاسدار سفر اخير در
شدند. مستضعفان حمايت  از مبني بر او دجالگريهاي مانع از نمودند  و اعتراض خود

بلوچستان، و سيستان پزشكي علوم علميدانشگاه هيأت عضو رخشاني، فاطمه ...: ٨٤ سايت بازتاب ٢٥آذر  
حاضرم من گفت: رئيس جمهور به استان خطاب مردم فقر به اشاره رئيس جمهوري با حضور در خود سخنان در
شما را به حاضر من دهد. نشان را آفريقا فقر نشود مجبور ديگر سيما و صدا كه ببرم شهر اين از جايي شما را به
كه زني ببريم كه جايي شما را به حاضرم من فروختند. را خودشان دختر فقر خانواده ها به خاطر ببريم كه جايي

فروخت. را ناني دختر خود لقمه شد براي خوردن اعدام شوهرش
سيستان نقاط در برخي داشت: خانمها و اظهار كرد اشاره و بلوچستان سيستان امنيت در و عدم قاچاق به رخشاني
اگردر كه است سؤال اين حال ميدهند. دست از را خود زندگي تمام قاچاق به آوردن شوهرانشان روي بهخاطر

ميآوردند؟ قاچاق روي به مردم ميشد پيدا نان قرص ايران دو گوشه اين

است رسيده تومان هزار ايران به ٣٠٠ در  خط فقر
خط كه «درحالي كرد: اعالم كار عالي كانون گردانندگان پرويز احمدي از بهمن٨٤: بازتاب  ١٧   سايت

ميباشد».  تومان سال ٨٥ كارگران، ١٦٣ هزار حداقل دستمزد تومان است، ٣٠٠ هزار فقر

از را سوءمديريت رژيم مجلس اقتصادي كميسيون رئيس
ايران دانست فقر در عوامل بروز

و  كارشناسان، جامعه شناسان با حضور كه فقر كنگرة جنبش سومين همشهري ٢٦ آذر ٨٤: در  روزنامه
مردم خريد قدرت اين كه اگر به اشاره با شد، برگزار اسالمي مجلس شوراي نمايندگان از شماري و اقتصاددانان
ميروند، خط فقر به زير كل جمعيت كشور و سه درصد از جمعيت فقير از ۲۵درصد ۱۰درصد كاهش پيدا كند

زندگي  زير خط گرسنگي نفر ۲۰۰ هزار و ميليون يك حدود يعني كشور جمعيت از ۲/۵درصد شد: خاطرنشان
ميكنند.

جوامع فرهنگ نفتي، درآمدهاي به مطلق مراسم تكيه اين نيز در مجلس اقتصادي كميسيون رئيس عربلو شاهي
اختيار  در كشور دارايي تومان ميليارد ۶۰۰ هزار گفت: و دانست ايران در فقر بروز عوامل از را سوءمديريت و

بودجه كشور را قبضه كردهاند. ۱۰سال كه شركتهاي دولتي است
آفت بزرگترين را بيكاري الكترونيك نيز تجارت و استاد ارشد كارشناس ابوالفضل بابايي مهندس مراسم اين در
است فقر ازجمله و اجتماعي مفاسد اقتصادي،  از بسياري ريشه گفت: متأسفانه بيكاري و برشمرد ايران اقتصاد
صاحب بيشترين و سرانه كمترين درآمد كه كرده ياد كشوري عنوان به ايران نيز از پول صندوق بينالمللي كه

است. خط فقر در زير جمعيت
گفت: در و كرد اعالم بيكاري را ايران جامعة در موجود فقر سرمنشأ الكترونيك تجارت ارشد كارشناس اين
آسيبهاي به آن كنار در و ميگشايد فقر سوي به مستقيم جاده يك گسترده ،بيكاري كشورها ساير مانند نيز ايران

ميزند». مالي دامن فساد و خواري رشوه اعتياد، طالق، خودكشي، اجتماعي مانند

بلكه باشد آمده بهوجود خود به خود كه نيست پديده يي «فقر
است دستگاههاي كشور عمل كردن بد از پديدهيي ناشي

گو  و گفت يارمند در سازمان مديريت مجيد دفتر رفاه دي ٨٤: مديركل  ١٣ (فارس) خبرگزاري رژيم 
گفت: فارس اجتماعي خبرنگار با

دستگاههاي كردن عمل بد از ناشي  پديدهيي بلكه باشد آمده بهوجود خود به خود  كه نيست پديده يي «فقر
به تبديل نكند ضايعاتش عمل خوب و... كشاورزي بهداشت، پرورش، و آموزش اگر بخش يعني است كشور
اين كه آموزش و سواد، بهداشت سالمت، مثل دارند بيشتري بسيار تاثيرات بخشها اين از حال بعضي فقر مي شود

كنند. ايجاد را فقر هم و شوند فقر كاهش باعث ميتوانند هم بخشها،

است اسفبار ميان دانشجويان در افسردگي  شيوع
(ايلنا) رژيم  خبرگزاري 
كميسيون عضو :۸۴ ۱۵بهمن
مجلس هفتم تحقيقات و آموزش
بين در خودكشي رشد از
و برد پناه خدا به دانشجويان
ايران دولت و كشور آنچه گفت:
ارزش ندارد، سالمت روان اصًال

است. مردم
گو و گفت در مشيري، شهريار

عنوان به مجلس ورود به از قبل بنده اينكه به توجه با خبرنگار«ايلنا» افزود: با
آمارهاي كه دارم خاطر به داشتم، برعهده را دانشگاه رياست مردم، نمايندة

بود. درصد ۴۰ حدود در دانشجويان افسردگي رسمي
حال حاضر  در آمار۴۰ درصد مذكور كه جرأت بگويم به داد: ميتوانم ادامه وي

كرده است. تصاعدي نيز رشد دوسال قبل نسبت به
انواع رشد به اشاره با  مجلسهفتم، تحقيقات و  آموزش كميسيون عضو
به اعتياد متاسفانه گفت:  كشور، دانشگاهي محيط در اجتماعي  ناهنجاريهاي
حتي كه گونهيي به  است، كننده نگران بسيار دانشجويان بين  در موادمخدر
دانشجويان و است شده كشيده نيز دختر دانشجويان به شوم پديدة اين گسترة

دادهاند. خود اختصاص را به مصرف قرصهاي روانگردان نرخ باالترين

كار اخراج ميشوند كارمندان معتاد از
ناشي رواني و اقتصادي از مشكالت بر آمده  كه  اعتياد فاجعة كه  حالي در
را ميگيرد، بيگناه بيشماري انسانهاي جان روزانه است  حاكميت آخوندي از
خبرگزاري گزارش به اقدام ميكنند پناهان بي اين بيشتر  سركوبي به رژيم عوامل

نوشت: زمينه اين در گزارشي طي ٢١ بهمن ٨٤ (فارس)روز رژيم
دستگاههاي  در معتادي كه كارمندان تهران: دادستان ساالركيا، معاون محمود
در كنند اعتياد خود اقدام به ترك نسبت بايد سريع به كار هستند مشغول دولتي

شالق  ضربه و ٣٠ ٥ ميليون ريال يك تا از نقدي جريمة بر عالوه صورت اين غير
محكوم ميشوند. دولتي خدمات از انفصال دائم به

در گفت: مخدر مواد نگهداران و عامالن تشديد مجازات قانون به اشاره وي با
مجازات بر عالوه دولت، كارمندان از آن مشتقات و ترياك كشف صورت

يك سال  دوم بار انفصال، ٦ ماه  مدت به اول بار براي مكشوفه، مواد و اعتياد
مي شوند. محكوم خدمات، از دائم انفصال سوم بار انفصال و

صورت در گفت:  دولت كارمندان از  هروئين  كشف خصوص در ساالركيا 

ميميرد هوا آلودگی اثر در تهرانی شهروند يک ساعت هر

طرحهاي اتمي  و پروژة خرج ميلياردها دالر حالي كه  در
خود عوامل گفتة طبق ميشود، عراق در رژيم تروريستي
هواي اثر وضعيت در تهراني شهروند يك ساعت  هر رژيم

١٢بهمن٨٤  روز آسيا  روزنامة مي بازد. جان آلودة تهران
نوشت: گزارشي طي

شديد  آلودگی فروکش کردن از نيم و ماه يک گذشت  با
که است گفته هوای تهران جامع آلودگی طرح مدير هوا،
يک جان ساعت هر در بحرانی روزهای در هوا آلودگی

است. گرفته تهرانی را شهروند
تهران هوای آلودگی طرح جامع کاهش مدير امي، فتحاهللا

معلق  آالينده ذرات گرم  ۵۰۰ از بيش ساالنه است: گفته
تنها توانايی بدن که ميشود در حالی تهرانی بدن هر وارد

دارد. سال گرم آالينده را در ۲۳۰ پااليش
از  ناشی مير و مرگ تعداد بارة در بيشتری اميتوضيح  
طوالنیشدن به توجه با ولی نداد ارائه تهران هوای آلودگی
ميتوان حدس هفتهيی تهران شديد چند آلودگی دوره و

باختهاند. جان خاطر آلودگی به نفر چند که زد
تنفسی و قلبی بيماران مراجعات باره در شده انجام بررسی
تعداد که نشان ميدهد ماه امسال آذر تهران در اورژانس به
۲۵درصد از بيشتر گذشته سال ماه آذر به نسبت قلبی بيماران

داشته است. ۱۰۰درصد افزايش تنفسی بيماران تعداد و
سال آذر به نسبت  امسال آذر  در  نيز مير و  مرگ تعداد

برخی  که  داشته است افزايش  ۲۸ درصد  از بيشتر گذشته
از آلودگی و مير ناشی مرگ از اين افزايش معتقدند بخشی

است. بوده هوا
و خودروها تهران شهر هوای  آلودگی اصلی علت
کنون تا است که برنامههای دولت موتورسيکلتهای فرسوده

شده است. مواجه شکست با آنها برای جمع آوری
خودروهای جمعآوری شکست طرح عامل بودجه، کمبود

است. بوده شهری خودروهای کردن سوز گاز و فرسوده
دستگاه هزار دو توسعه چهارم و سوم برنامه در بود قرار
آقای گفته به اما تهران گاز سوز شود شهر در مينیبوس

مينیبوس  دستگاه  ۱۱۵ تنها گذشته سال طول اميدر
۵۰۰ دستگاه  نيز آينده سال ماه پايان تير تا و شده جايگزين

شد. خواهد خارج رده از بوس مينی
باالست. بسيار نيز زمانه چهار موتورسيکلتهای آلودگی

شهرهای ديگر و تهران کنندة هوای آلوده عمده منبع اما
شش نيمياز تقريبًا و است  فرسوده  خودروهای کشور
فرسوده ميکنند تردد خيابانها  در  که خودرويی ميليون
نزديک گذشت از پس  آنها جمعآوری برنامه  و هستند
نداشته پيشرفتی  هيچ برنامه  اجرای آغاز  از سال چهار  به

است.
سازمان حفاظت محيط زيست فاطمه واعظ جوادی رئيس
دانسته خورده شکست را فرسوده خودروهای خروج طرح
برای الزم بودجة و طرح مجددًا بازنگری شده اين گفته و

است. شده فراهم آينده سال
آغاز خودروها چهار سال پيش از رده خارج کردن برنامة
از خودرو دستگاه ۲۰هزار نزديک به تاکنون تنها شده اما

است. خارج شده رده
بايد شده از امسال آغاز برنامة چهارم توسعه که اساس بر
رده از  جاری سال در فرسوده خودرو دستگاه ۲۰۰هزار 
تنها اول ماه ده در که ميدهد  نشان  آمار اما شود خارج

شده است. خارج رده از ۹هزار دستگاه
منابع کمبود خودرو کردن خارج رده از طرح اصلی مشکل
در را فرسوده خودروهای اين که کسانی اکثر و است مالی

ندارند. را نو خودروهای خريد امکان دارند اختيار

دائم از انفصال به بار اول در افراد اين قانوني، مجازات بر عالوه دولت كارمندان از هروئين كشف
مي شوند. محكوم دولتي خدمات

دارند  قرار اعتياد از ناشي آسيبهاي معرض در ايراني ۲۰ ميليون
حدود در شرقي: آذربايجان بهزيستي سازمان رئيس بهمن۸۴: (فارس) ۳ رژيم   خبرگزاري

آن هستند.  عوارض و اعتياد از ناشي آسيبهاي معرض در كشور در ۲۰ ميليون نفر

   
ميشود طالق به منجر تحميلي درصد ازدواجهاي ۶۵

نشان شده تحقيقات انجام معتقد است: علوم رفتاري متخصص يك ۶بهمن۸۴: شرق  روزنامه
و جدايي ميشود.  طالق به منجر زندگي اول سال در ۵ تحميلي ازدواجهاي ۶۵ درصد ميدهد

در اشتهارد - شهريار جاده «جعفريه» شهرک ساکن زنان
  استان تهران را مسدود کردند

استان  در شهريار توابع شهرستان از «جعفريه» شهرک ساکن زنان از صدها نفر رسيده اخبار به  بنا
به  رسيدگي خواستار و کرده مسدود را شهريار-اشتهارد جاده ماه ١۸ بهمن سه شنبه روز تهران صبح

شدند. مشکالتشان
باعث بروز است که مسائلي جمله از مکرر برق و قطع گازرساني عدم کمبود امکانات خدماتي،

است. شده جعفريه شهرک ساکنين براي فراواني مشکالت
که دادند وعده و شده حاضر محل در رژيم مسئولين و انتظامي نيروهاي اعتراضي اقدام اين دنبال به

نمايند. حل را مذکور شهرک ساکنين مشکالت روز آينده چند طي
است.  واقع شده شهرستان شهريار در ۵ کيلومتري غرب نفر جمعيت ١۵ هزار با جعفريه شهرک

اتوبوسها كرايه نرخ افزايش
بخش خصوصي تحت  ميني بوسهاي و ٢٢بهمن٨٤: نرخ كرايه اتوبوسها خبرگزاري رژيم (ايسنا)
گران كردن  حدود ١٠ درصد افزايش و ٨٥ با سال در حومه و تهران اتوبوسراني واحد شركت نظارت

شد. تصويب كرايهها
در مينيبوسها آقايان و خانمها جداسازي خواستار تهران شهر شوراي عمران عضو كميسيون شيباني،
نظارت و كنترل عدم دليل به گفت: خصوص اين در تهران واحد شركت عامل مدير احمدي، كه شد

ندارد. در وجود دو ميني بوسهاي توليد امكان مسافران شدن پياده و بر سوار رانندگان

فقر در ايران نگاهي به فاجعة



٩ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٤بهمن ٧٨٧ ـ شمارة
مقاالت

كه برادراني و خواهران پدران،  برمادران، سالم
٢١و٢٢بهمن پرتب وتاب روزهاي و انقالب خاطره

دارند. آنرا بهخاطر از سالهاي قبل و ايام و
كه ايرانزمين نوجوان و جوان فرزندان بر سالم
سنين در بودند يا دنيا نيامده به روزگار هنوز درآن
دوسوم يعني عمده، و حاال بخش بودند شيرخوارگي
و جوان نيروي و مي دهند تشكيل را ايران جامعه

هستند. امروز دورانساز
ايران مردم انقالب نيرومند امواج پيش ٢٤سال
مقاومت آنجاكه اما از سرنگون كرد، را شاه رژيم
رهبريكنندهيي يا جبهه ذيصالح شورا و سازمانيافته
دجال، خميني  بهسركردگي  ارتجاع نبود،  درميان 
سلطنت و قبضه كرد فرصتطلبانه رهبري انقالب را
استبدادي سلطنت جايگزين را ديني استبدادي
حكومت و  سلطنت كه بهراستي نمود. موروثي 
سركوب در حاكميت ملت، غصب حق در آخوندها
قتلعام و آزاديخواهان شكنجه و كشتار و آزاديها
چشم درآوردن دستوپابريدن و زندانيان سياسي و
پيروان و و مليتها جوانان و سركوب زنان و سنگسار و
و توليد انهدام مباني تخريب و عقايد، در و مذاهب
هالك در كالم، يك در و ايران، صنعت كشت و
بسا، بسا،  شاه  نشانده دست رژيم از نسل،  و  حرث
ضرورت حقانيت، دليل، بههمين درست رفت. فراتر
آخوندي، پليد رژيم برابر در مقاومت فضيلت و
داخلي شرايط در اين مقاومت پيچيدگي همچنانكه
عليه مبارزه با  قياس در بينالمللي، و  منطقهيي و
است. بيشتر بار هزار سلطنتي، وابسته ديكتاتوري
فقط را ايران تاريخ در  آخوندي  حاكميت دوران
كه تفاوت اين با كرد. قياس مغول حمله با ميتوان
شهيدمان بيست هزار و يكصد خون خروشان رود اگر
اسالمگرايي، خواب موج بر سوار آخوندها، نبود،
(بهقول ابدمدت خالفت و پروسعت امپراتوري

ديده بودند. مهدي) انقالب تا خودشان

ارتجاعي نيروي مهيبترين
در ضدسلطنتي انقالب سالگرد دومين در 

از  يكي حاضر، «ارتجاع كه بوديم بهمن١٣٥٩ گفته
با كه آنرا است ايران» تاريخ  نيروهاي مهيبترين 
سياسي» و سنجيدهترين تاكتيكهاي «هوشيارانهترين
در ٣٠خرداد١٣٦٠، بعد، ٤ ماه كردهايم. كمرشكن
سياسي مسالمتآميز مبارزه براي جايي ديگر خميني
آغاز شد. ناگزير قهرآميز مقاومت و باقي نگذاشت
فريب زمانهيي پرفتنه و در و عجيب مقاومتي شگفت

بسغريب: روزگاري در و
و سرنگوني  مبارزه مدعي تشكلهاي از آنهمه  زيرا
را دهه تجربهخونين، كسي بهگواهي دو زمان شاه، در
همين مجاهدين، و مقاومت همين و اجزاي اعضا جز
تمام عيار مصاف و سينه سپركردن و رودررويي ياراي
برابر در بينالمللي و اجتماعي و سياسي و نظامي
بهزير يا  شدند مضمحل يا مدعيان نبود. آخوندها 
و روي بر سر هم كه، به نيابت، يا قباي رژيم خزيدند
بهآخوندها چرا كه كشيدند ناخن و چنگ مقاومت

نميدهد! «اصالحات» امكان و امان
دوم، جهاني جنگ پس از تعادل جهاني اثنا، اين در
ريخت به كلي درهم داشت ادامه نيم قرن حدود كه
جنبشهاي آنهمه از هم،  جهان  سطح در ديگر و

نيست. خبري چندان انقالبي
رژيم  و شد بر علت مزيد هم احوال منطقه و  اوضاع
در بهخصوص احوال،  و اوضاع اين از زهرخورده،

برد. كويت، بهرهها قضاياي
شد  افزوده اينها بر هم اروپايي دولتهاي ضعف  
رشد دورانهاي نخستين در خود كه كساني و
پايهگذاري را دولت از دين  جدايي سرمايهداري،
برابر در  را خود اخالقي و سياسي اصول  كردند،
كردند. قرباني پياپي آخوندها اقتصادي امتيازات
از و ريختند خونآشام آخوندهاي تنور به هيزمها
غاصبان و سارقان قالبكردن براي دود و دمي هيچ
رفرميست و ايران تحتعنوان مردم حق حاكميت
ناچسب برچسب نكردند. فروگذار اصالحطلب
فاشيسم عليه كه آزادي، بهرزم آوران تروريستي
ايران مبارزه ميكنند، نقطه حضيض مذهبي حاكم بر
خروش بر عالوه كه چند هر است. همين وضعيت
در ايرانيان تظاهرات بزرگترين كه هموطنانمان،
زمانه رذيلت باالترين اين عليه را ايران از خارج
و اروپا مردم نمايندگان  اكثريت كردند،  برگزار
دادگاههاي از  شماري و برشوريدند نيز  آمريكا
برچسب اين بهتلويح، بهبطالن معتبر هم، بهتصريح يا
و آزادي تاجران  جز  آخر، دادند.  رأي  سخيف
كسي چه استعمار، و ارتجاع جز و حقوق بشر
ملت يك مشروع و عادالنه مقاومت حق ميتواند
آنهم مقاومتي شود. منكر را مذهبي برابر استبداد در
تروريسم بهرغم ميهنش، مرزهاي از خارج كه
دست متقابل قهر  به هرگز دشمن، افسارگسيخته 
و جنايتكار نفوذي مجازات عوامل از و حتي نيازيده

است. نيز درگذشته منطقه مرزي در دشمن
نامساعد شرايط  همه  بهرغم كه بگويم  ميخواهم 
همه سوداگريها، بهيمن بهرغم و بينالمللي و داخلي
رژيم اين ايران، مردم تاريخي مقاومت و ايستادگي
نه و دارد آيندهيي نه دجاليتش، و سركوبگري همه با
ارتش و ايران مردم آينده از آن مشروعيت. و ثبات
ميهني است. و دموكراتيك جايگزين تنها آزادي و
نوشته محتوم سرنگوني آخوندي رژيم سياه پيشاني بر
نفرين و تخريب و تباهي وجودش كه زيرا است شده

مجسم تاريخ ايران است.

تخريب وتباهي 
مصائب ضدسلطنتي انقالب  سالگرد در هرسال 
مرور پليد آخوندها را از حاكميت ناشي بالياي  و
كه است اين تلقي آدمي سال و هر هربار ميكنيم.
باالتر و ديگر است سياهترين شاهدش هستيم، آنچه
اماهرسالوهرباربااينواقعيت ازسياهيرنگينيست.
سياهيها بسا هنوز كه ميشويم مواجه زهرآگين و تلخ
سالوس عباي زير در ديگر تصور غيرقابل تباهيهاي و
اين از ميماند كه متحير عقل وجود داشتهاند. ريا و
آخوندها كه جهنمي اين از و سياهي و نكبت درياي
كدام بر و گفت بايد ساختهاند، كدام را ميهن اين در
و دار جراثقالهاي بر پابودن هرروزه از گريست؟ بايد
چشم و شالق و دستوپابريدن بساط گستردهبودن
پديدههاي از يا گذر؟ هر و شهر هر در درآوردن،
و «خيابانمرگي» همچون «كارتنخوابي» نوظهوري
«اعتياد و فراري» «دختران و خياباني» «كودكان و
شيوع، و گستردگي فرط از كدام هر كه فراگير»
درباره است. شده تبديل خيابانها  عادي بهمنظره
رژيم كودكان خياباني روزنامههاي جگرسوز قصه
كلينيكهاي در بدنشان اعضاي «تخليه كه مينويسند
قاچاق اعضاي پرسود «باندهاي تخصصي» بهتجارت

است. شده تبديل انسان» بدن
هم فراري نوجوان دختران تلخ غصه درمورد
درميان كه فساد گسترده «شبكه در آنها كه مينويسند
در شده و اسير دارند» قرار كشور مسئوالن آنها…
مي شوند صادر خارجي به كشورهاي فحشا تجارت

ـ٥خرداد٨١)… رژيم (خبرگزاري

و توفان بحران
است انقالبي موقعيت و انفجاري وضعيت چنين در
افزوده رژيم بيروني و توفان دروني بحران ابعاد بر كه
يك از امسال اجتماعي واعتراضات حركتها ميشود.
معلمان، كارگران، است. برخوردار ٨٠درصدي رشد
 دانشجويان، دانشآموزان و اقشارمختلف مردمدرهر
سرنگوني و برميخيزند اعتراض و به جنبش فرصتي
ميشوند. اكنون خواستار را آخوندي تماميت رژيم
خاتمي دولت وزيران و ارتجاع مجلس نمايندگان
كه وضعيت مي دهند وليفقيه هشدار به بهطور جمعي

است. بحراني و وخيم بسا
امسال تيرماه در اصفهان مستعفي جمعه امام طاهري
سد پشت بنيان برانداز، «سيل كه كرد خطر اعالم
را و حيات ملت كشور كيان لحظه در هر ايستاده و
پليد رژيم  كيان منظورش البته  كه ميكند» تهديد 
است. ضدانساني حاكمه هيأت حيات و آخوندي
گفت: كند، مهار را او ميكرد سعي كه مشكيني
و بشورانيد نظام عليه را مردم كه است اين چاره «آيا
كشيد خط ونشان خامنهاي و بيفتد؟» راه خون حمام
بخشش قابل نظام بنيان كردن سست براي «تالش كه
بهنفهميمي زندكه گوئيا بيچارهعمدًاخودرا نيست».
بود، «بنيان»ها نرفته در نظام زهوار كه اگر نميداند
و نميگرفتند فاصله اينچنين آن متشكله عناصر و

بهدوش نميكشيدند. اصالحات را كباده
ماه مرداد  در  هم مشاركت) (حزب خاتمي  باند 
با كه بحراني مهمترين شايد و «نخستين كرد اعالم
ديگر از بحرانهاي بسياري ريشه هستيم و مواجه آن
بحران دقيقتر، يا به تعبيري مشروعيت بحران است،
مي تواند يا زود وضع، دير است»و «ادامه اين اعتبار
در شود». مواجه سرنگوني] [يعني اضمحالل با 
غالب دست بهدعا باند روزنامههاي آبانماه يكي از
را آتش كند برسد، خدا ما «خدا بهداد كه: برداشت
بنشانند» فرو شود، همه سوز و همهگير آن كه از قبل

تظاهرات جوانان  سلسله در ٢٣ آبان). آخر (خراسانـ
بر «مرگ ايران خروش سراسر در  دانشجويان و
بود. افكنده …»طنين مناالذله «هيهات و ارتجاع»
رويترگزارشداد: «دانشجوياندر رساترينشعارهاي
نوميدي و شدهاند خاتمي استعفاي خواستار خود
بهوعدههايش عمل در  خاتمي ناتواني  از را خود

«دانشجويان  نوشت: فيگارو دادهاند»(٢٤ آبان). نشان
حد خشمگين نبودهاند، خاتمي تا اين ايراني هيچگاه

عميق مي يابد»(٢٣آبان). بنبست در يك را خود
كشور گزارش  اين بهكنگره آمريكا  وزارت خارجه
مثبت رفرم شكست در وعده هاي با «خاتمي كرد:
بابت حريفهاي قوي دركشور هماز خود، اعتبارش را
نظر در تغيير بابت از محافظه كاران و هم ميان در خود
آمريكا نيز دست داده است». وزير دفاع از عامه مردم
ايران در مستمر اعتراضي سلسله تظاهرات به اشاره با
معتقدند، بهآزادي و مردمي كه زنان و «جوانان گفت:
كرد». روزنامه خواهند سرنگون را رژيم مذهبي اين
بهنمايش را  آخوندها غيظ  و وحشت وليفقيه، 
دانشگاههاي در دشمن  «نفوذ نوشت:  و گذاشته
اهانتها سخفيفترين كه شده كشيده بهآن جا ما
(جمهوري ميشود» داشته روا مسئوالن و بهنظام 
اعتراف كيهان آخوندي هم و ٢٦آذر٨١)، اسالمي
از پس  شرايط بدترين از يكي موجود كرد «وضع
بي جهت نبود ميكند»(٧دي٨١). سپري را انقالب
نسبت مرصاد به موسوم مقدم قرارگاه سركرده كه
را مشكلي اعدامشان حتي كه مسلح «گرسنگان به
جوانان با «ما ميگفت و ميداد هشدار نميكند» حل
از سالحشان قدشان كه هستيم ١٤،١٥سالهيي روبهرو
پس از كه گاه ميشود اينگونه كمي بزرگتر است،
٧باردستگيري،بازهمبهشرارترويميآورند»(جام

در آخوندها دادگستري رئيس ٢٣ مرداد ٨١). جمـ
«تهديدهاي گفت فيضيه قم پيش در روز چند تهران
مواجه كرده خطر با را كشور بمبي داخلي همچون

است  اين حقيقت ١٤ بهمن). است»(آخوندعليزادهـ
راه در توفان فراگرفته و را سراپاي رژيم بحران كه

است.

شهيدان خون جوشش
تومار و مي آيد  بهجوشش شهيدان خون اينچنين 
قائممقام كه آن قدر مي نوردد. در را ارتجاع حيات
به طور ٢٩آبان در مؤتلفه ارتجاعي ماوراي باند
محيط «در گفت: و برداشت بهشكايت دست علني
حضرت روحانيت، بهاسالم، صراحت با دانشگاه
نور انقالب  ميشود، اهانت اسالمي انقالب و امام
در كه منافقيني از و ميشود تعبير زور به انقالب
شدند، كشته  بهنظام هجمه بهدليل مرصاد عمليات 
كه برداشت فغان آخوندي كيهان ميشود». تجليل
دانشگاههاي در اعتراضي تجمع رسمي تريبون «از
نفاق سازمان  بيانيه  اهواز پزشكي علوم  و چمران 
تروريستهاي به نسبت احترام نشانه به و شده خوانده
دقيقه يك اعالم ،٦٧ و  سالهاي٦١  در هالكشده
و اهانت از همه، عجيبتر است «اما شده سكوت»

(٧آذر٨١). بود» رئيسجمهور تمسخر
كشف آخوندي خبرگان آخوندهاي از يكي
«اعتراضات كه و هشدار داد كرد ديگري ترسناك
و بزرگ شورشي از بود ماكتي دانشجويي
كشور بخواهند هرموقع كه دهند نشان ميخواستند
خاتمي، احمد (آخوند ميكشند»  بهآشوب را

٨آذر٨١). رژيمـ خبرگزاري

برونرفت راه تنها و آخوندها
راه بحران، تنها و سرگيجه حضيض آخوندها در …
و فرافكني همهجانبه سياسي در  را برونرفت خود
نظاميومنطقهييو بينالملليبر روييگانهجايگزين
ايران مقاومت شوراي ملي ميهني يعني و دموكراتيك
وباالخصنيرويرزمآورآن،سازمانمجاهدينخلق
و موهوم كاذب البته برونرفت اين يافتهاند. ايران، 
نقش را بهخاطر ايران مقاومت است. آنان خيالي و
نقطه رژيمشان،  سرنگوني براي نبرد در آن ديرين 
و مشكالت سرريزشدن جايگاه و كانوني و گرهي
خود بقاي شانس تنها و ميشناسند خود بحرانهاي
رو، وقتي اين از ميدانند. مقاومت اين فناي در  را

برچسب  از و نرفت پيش از كاري ٧٧ موشك با كه
نوبت به مأموران آبي گرم نشد، تروريستي هم چندان
كه وقتي رسيد. صادراتي مزدوران بريده و نفوذي
برخي اعتراض حتي و  نكرد افاقه  هم يكي اين
عليه را  اروپا در  ذيربط ارگانهاي  و  قانوني مراجع 
مأموران و مزدوران زنجيرهيي صدور بهخاطر رژيم
بحران برروي سرمايهگذاري برانگيخت، اطالعات
دامنه پيدا كرد. افزايش كيفي و بهطور كمي عراق
مستقيم تقاضاهاي و شتابزده و زبونانه  درخواستهاي
براي ممنوعكردن دولتهاي مختلف غيرمستقيم از و
مقاومت، ملي شوراي و مجاهدين محدود كردن يا
قراردادن و هدف بمباران بهدرخواست ابلهانه حتي
همان اين كشيد. آزاديبخش  ارتش  قرارگاههاي
ساده گزارش  و انعكاس يك كه است رژيمي 
جهان، اكناف و اطراف در را مقاومت از مطبوعاتي
امور در استكباري «دخالتهاي بهحساب صراحتًا

براي  تابستان١٣٧٨  در و ميگذارد ايران» داخلي
تلويزيون مبادا تا كشيد خطونشانها قطر دولت
مسئول با مصاحبه پخش به قطر) در (مستقر الجزيره
رژيم با همين كند. اما بنگريدكه مبادرت اين مقاومت
آمريكا نظامي مداخله متقاضي آشكارا فضاحتي چه

اپوزيسيون سربريدن و موشكزدن و بمباران براي
ميشود. خود

درخواستهاي  آلگماينه  فرانكفورتر آذرماه  در  
افزود: و كرد فهرست را آمريكا از آخوندي رژيم
مجاهدينخلق بينبردن از ايران رژيم ديگر «خواهش

بود»(٨آذر٨١)… ايران درتبعيد اپوزيسيون ايران،
فارسي بخش در  رژيم سيار عامل  يك ٣٠دي در
سازمان بازرسان تصميم كرد: ادعا بي.بي.سي
نشان مجاهدين پايگاههاي از بهبازديد متحد ملل
از بخشي است ممكن بغداد رژيم كه… ميدهد
پايگاهها اين در را خود كشتار جمعي سالحهاي
مجاهدين از جدا شده باشد… اعضاي كرده مخفي
اطالعات از جداناشده و رژيم  با پيوندخورده [و
كه مي كنند متهم را گروه اين رهبري نيز آخوندها]
و شده تبديل رژيم عراق دستگاه امنيتي از به بخشي

است! داده دست از را خود استقالل
نفهميديمكهاينگروهكاستكباري ـماركسيستي   ما
كه داشته استقالل زماني چه در صهيونيستيـبعثي و
حضرت است است. خوب داده دست از آنرا حاال
تابعه، حجت االسالمهاي و بي.بي.سي آيت اهللا
«استقالل» اين زماني چه كه دقيقًا از ارشادمان نمايند
رفته دست از است عنايات فخيمه مورد اينهمه كه
آيتاهللا جمع در جامعالمقدمات اين وانگهي است.
سو از يك است كه گرديده نقيضين چگونه ممكن
و از حفظ كند را كشوري اين گروهك موجوديت
راستش باشد!؟ كشور همان دستنشانده ديگر سوي
٢٠ساله كينتوزي و دنائت و خصومت بخواهيد را
ارتجاع از مستمرتان حمايت و ما مقاومت عليه شما
يكيازگوياترينشاخصهاي استقالل حاكمبر ايران،

است. و افتخار شرف بر و مزيد مقاومت اين

بقاي رژيم تضمين سالح اتمي،
در رياستجمهوريش زمان در رفسنجاني …
بهسالح كه دستيابي بود گفته امنيت رژيم شورايعالي
رژيم بقاي براي استراتژيك تضمين مهمترين اتمي
نخواهند غربي  كشورهاي اينصورت در  و است
را اسالمي انقالب پيشروي  و نفوذ  جلو توانست

بگيرند.
در  خاتمي كنيد، نگاه رژيم سال ٨٢  بهبودجه  اگر 
و انقباضي سياست اعالم بهرغم آخوندي مجلس
اطمينان خود بهشركاي كمربندها،  بستن محكمتر
اولويت در دفاعي[همچنان] «هزينههاي كه ميدهد
براي صنايع نظامي تجهيز و توسعه دولت و قراردارند
دستيابيبهتكنولوژيجديدومدرنكردن[تجهيزات]
(خبرگزاري را مدنظرقرارداده است» مسلح نيروهاي

و  دفاعي تحقيقات كميسيون آذر).  ٢٧ رژيمـ
و مرداد در ايران، مقاو مت ملي شوراي استراتژيك
مستند گزارش دو انتشار با امسال مهرماه در همچنين
زيادي توجه بينالمللي  سطح در كه تكاندهنده  و
و تسليحات اتمي مخفيانه پروژههاي برانگيخت، از
توسعه برنامه با همراه رژيم ميكرو بي و شيميايي

برداشت. پرده رژيم، موشكي
قضاياي  بعد از كه آخوندها،  ديكتاتوري تروريستي
ازپرونده را توجهات ميكوشيد بهشدت ١١سپتامير
كاربرد و ايران درخارج تروريستي ٤٥٠عمل
موشكهاي ازجمله كشتارجمعي موشكهاي گسترده
آزاديبخش وارتش مجاهدين عليه اسكاد ممنوعه
ضدتروريستي را موج سازد و منحرف ايران، ملي 
ضربات روشنگريها اين با برگرداند، مقاومت عليه
رسانه هاي و  ناظران نمود. دريافت جدي  و كاري
از خطر «زنگ كه براين تأكيد با جهان معتبر
«رژيم از درآمد»، بهصدا در تبعيد اپوزيسيون جانب
برايصلحوامنيت بهعنوان«تهديدواقعي» آيتاهللاها»

كه «فقر خاطرنشان نمودند بعضًا و كردند ياد منطقه
ماليان رژيم كه ايران باعث نشده مردم بدبختي و
نظامي بكاهد». تسليحات تهيه براي كالن هزينه از
بينالمللي آژانس مديركل برادعي، بعد چندي
اوت ماه گفت: در و نمود اتمي، موضعگيري انرژي
نيروگاه دو از ساخت اتمي بينالمللي انرژي آژانس
تصاوير ما  است… شده خبر با نطنز و اراك  در
ساخت و محل استقرار كه تهيه كردهايم ماهواره يي
با مقامهاي ايران ميكند. را مشخص دو سايت اين
معاون اتمي، كه سازمان انرژي بهخصوص رئيس و
او گرفتيم. تماس سپتامبر ماه در است، رئيسجمهور
چند در زمينه ساخت كار ما سرگرم كرد كه تأييد
دعوتنامهيي ما براي  وي هستيم. هسته يي  نيروگاه
آن با رئيسجمهور مالقات و ايران از بازديد براي
آنها اما بروم به آنجا هفته اين بود قرار فرستاد…
بيندازيم بهتعويق فوريه بهماه را ديدار برنامه خواستند

٢٢آذر). (سي.ان.انـ
دولتهايي  و متحد ملل مقامهاي نگراني اعالم درپي
به فغان درمانده آخوندهاي فرانسه، و آمريكا مانند
ادعاي وجود با منافقين «گروهك كه آمدند
قلمدادكردن تروريست بر مبني آمريكايي مقامهاي
ميكنند. فعاليت آمريكا در آزادانه گروهك، اين
كنفرانس يك طي تروريستي گروهك اين
سفيد كاخ نزديكي در هتلي  در كه مطبوعاتي
كشتار سالحهاي  به ذخيره را ايران شد، برگزار

متهم كرد»… بالستيك و موشكهاي جمعي
آخوندي رژيم كه است اين ايران مقاومت حرف
از منطقه اين در تروريسم و ارتجاع صدور كانون
جدي قصد  جهاني  عرصه  در اگر  و است  جهان 
از همه اول باشد،  كار در تروريسم با مقابله  براي 
كه رژيمي بدهد.  پس حساب رژيم اين  بايستي
آوردن بهدست مترصد كالن، سرمايهگذاري با

است. باالتر و جمعي بيشتر كشتار تسليحات
نيروي  سركرده محتاج،  پاسدار  پيش،  روز چند  
قادر «هماكنون كرد  اعالم آخوندها، دريايي

و  هستيم» كيلومتر  ١٥٠٠ برد با موشك  بهساخت 
ناچارًا كند، حمله بهما بخواهد دشمني روزي «اگر
شود»(رسانه هاي سنگيني هزينههاي متحمل بايد

١٣ بهمن).  رژيمـ
ماده ٢٤٠بشكه ايتاليا مقامهاي بندري ٢٧ديماه، در
آنها نمي توان و دارد نظامي كاربرد كه را شيميايي
بهكشتيراني متعلق كشتي يك در فروخت بهرژيم را

كردند. توقيف رژيم
كه كرد گزارش ١٦بهمن در  فرانسه خبرگزاري  
در استفاده قابل مواد  رژيم  به  ژاپني شركت يك
بهار در شركت اين است. فروخته موشك سوخت

معامالت مشابهي بين ٢٠  قاچاق بهطور نيز سال١٩٩٩
است. داده انجام رژيم با ين ١٠٠ميليون تا

اصلي دعوا موضوع و نبرد تاريخي
سرنگوني تبولرز واقع در «٢ «فروغ نوبهيي …تب
خودش كه بهگفته است متزلزلي بيآينده و رژيم
دهه وضعيت سرگيجهآورترين و «مشكلترين در
نظامي و  سياسي انهدام و  ميبرد سر به گذشته» 
تنها را مقاومت اين رزمنده نيروي تشكيالتي و
گذشته ٢١/٥سال در ميپندارد. خود برونرفت
نرسيده است. جايي به و نيافته توفيقي اين مهم در
در پيش كه آزمايشهايي در كه ببينيم كنيد حاال صبر
و ضدبشري رژيم يعني جنگ، اين طرف دو است،
مي رسند. بهكجا ميهني، هريك رهاييبخش مقاومت
انقالب، و بين ارتجاع نبرد تاريخي يك اين آخر،
آينده و بين گذشته و ترقيخواهي واپسگرايي و  بين
حاكميت دعواي تاريخي، اصلي اين موضوع است.
پيش ٢٤سال آخوندها آنرا از كه ملت ايران است
و ارتجاع  بين تاريخي نبرد يك اين ربودهاند در 
گذشته بين بين واپسگرايي و ترقيخواهي و انقالب،
تاريخي، دعواي موضوع اصلي اين است. آينده و
از آن را آخوندها كه است  ايران ملت حاكميت

در ربودهاند. پيش ٢٤سال
بهيك  خميني حاكميت، اين توسعه و تحكيم  براي
كرد. مبادرت ضدميهني جنونآميز جنگطلبي
معلول ميليون دو و كشته ميليون يك با جنگي
خسارت دالر ميليارد هزار از بيش و مجروح و

 ٢٢ از پس هم هنوز كه  جنگي ايران.  جانب در
استخوانهاي با مشمئزكننده بهبازي آخوندها سال،

ميدهند. ادامه قربانيانش
سياسي  زندانيان خميني حاكميت، همين حفظ  براي

را قتلعام كرد. ما
خاتمي آخوند حاكميت، همين نگهداشتن برپا براي

كرد. بهپا اصالحات معركه
قدرت،  مسند در همين حاكميت باقيماندن  براي

تيرباران بيدريغ ادامه دارد. و جراثقال و و داغ دار
يك  آخوندها، مقابل جبهه در وضعيت اين  محصول
جايگزين يك انقالبي، خروشان و جوشان موقعيت
ملي آزاديبخش ارتش يك و ميهني دموكراتيك

است.
در  اگر بتوانند ميكنند كه با خودشان فكر  آخوندها
نيروي و سازمانيافته مقاومت منطقه، كنوني شرايط
بعد مرحله در كنند، منهدم آنرا رزمنده و متشكل
سركوب ايران با مردم عمومي مقاومت ميتوانند بر

شوند. چيره سياسي بازيهاي با همچنين و
تالش توان و  توش تمام با  و  مذبوحانه رو  اين از
ايران ملت گوئيا كه دهند جلوه چنين ميكنند

ندارد. خود آن از رزمنده يي و سازمانيافته مقاومت
درون به بايد فقط و است بي جايگزين هم رژيمشان
باور خزعبالت آخوندها را اگر بست. دل رژيم اين
ايران خيابانهاي در «اوباش» مشتي جز چيزي كنيم،
ندارد. وجود عراق بيابانهاي در «تروريست» مشتي و
بخشي و جزء نوساني، بهصورت اما، «تروريست»ها،
بهدرجات، و «اوباش»هم واشينگتن هستند يا بغداد از

هيچ! و ديگر دارند قرار تأثير آنها تحت
ارتجاع  دودودم و طمعهاي مقهور و مرعوب اگر  اما
و ايران مردم تاريخي مقاومت براي اگر نشويم.
اگر با شويم، شهيدانش اصالت قائل رود خروشان
كنيم كه حاصل يقين ٢٠سال گذشته به مسير نگاهي
اگر بلرزد، بادها بهاين كه نيست بيدي مقاومت اين
نهايت و منظور همچنين و عزيمت نقطه هوشياري با
آخوندها توطئههاي و ترسها نيز و ترفندها و تبليغات
روشنتر را آنوقت تبولرز سرنگوني دريابيم،  را
و در سرتاپاي آخوندي رژيم هميشه در وجنات از

ديد. خواهيم آن،

اما… است، متصور و ممكن خطرات
ميخواهند چه هر همگنانش و رژيم بگذاريد حاال
عراق و با مقاومت اين رزمنده نيروي به «اين هماني»
بنبست و ترس هرچه ميخواهند بپردازند. غيرعراق
اين روي بر را خود بدفرجامي و درماندگي و
جنگي از ميخواهند چه هر كنند. فرافكني مقاومت
بترسانند. گرفت، در خواهد عراق در ميگويند كه
روضهخواني تهران در  متحد ملل  دفتر برابر در
سرنوشت براي  عزاداري بساط و نگراني ابراز  و
قتلعامشان كه بيندازند بهراه مجاهديني همان
هرچه كردهاند. پرتاب بهسويشان موشكها و كرده
دادن قرار خواستار هدف و دخيل ببندند ميخواهند
عراق با محتمل جنگ اثناي در مجاهدين بمباران و
رزمآوران اينكه  درباره ميخواهند هرچه  شوند.
و نموده صرفنظر  ميهنشان مرزهاي از كنار آزادي
فالگيريهاي همان ببافند و رفتهاند، مهمل خارجه به
را كويت جنگ روزگار و آتشبس روزگار

كنند. تكرار ديگر قالبي در و ديگر بهصورتي
پنبه  خواب بيند شتر در هم بهرژيم ميگوييم: باز  ما

دانه!
نيست.  لوحي ساده  و خوشبيني از سر حرف اين  
هزار يكصد وبيست با  مقاومتي براي   ساده انديشي
و آتش در  بي وقفه را  ٢٠سال از بيش كه شهيد،
البته ندارد. موضوعيت  است، كرده  سپري خون
است. متصور و ممكن هميشه، مثل خطرات، همه
مسير و تاريخچه يك چيز است و خطر و ريسك اما
آخوندي رژيم با آزاديبخش مبارزه قانونمنديهاي و

است. ديگري چيز
با رژيم  بهآخر، تا روز نخست  از ما  آخر، جنگ
حاكميت حق غاصب بهعنوان واليتفقيه ضدانساني
و الغير. هدف بود خواهد و هست و ايران بوده مردم
ميهن خاك مجاورت در استقرار و عراق به آمدن از

الغير. و بود خواهد هست و و بوده همين نيز
هيچ ايران مقاومت و مجاهدين كه ميدانند همه
ندارند. و نداشته عراق داخلي امور در دخالتي
امور در هيچگاه تاكنون نيز عراق دولت همچنانكه
نداشته مداخلهيي هيچگونه مقاومت اين به مربوط

است.
مقاومت  دهه گذشته دو در كه از آنجا بنابراين،  
بر تروريستي حاكم و مذهبي ديكتاتوري جز با ايران
نداشته خصومت و جنگ سر ديگري كس با ايران
به هم دهه دو تجربه و در است واضح پر ندارد، و
خصومت و برچسب هرگونه كه است رسيده اثبات
از اعم ايران مقاومت و  مجاهدين عليه جنگ و
و استمالت براي المللي، بين و منطقهيي و داخلي
از جناحي يا حاكم آخوندهاي تقويت و خوشامد
واكنش و كنش يعني در هرگونه است. بوده آنها
مقاومت، مدار اين با بينالمللي و منطقه يي داخلي و
آخوندها رژيم با شكاف، بدون و بالشك سياسي،

مي شود. بسته
مي خواهد  رژيم آن چه  خالف بر اينكه، نتيجه
(اعم با مقاومت ايران كند، هرگونه برخورد وانمود
هر و هر نيرو و هركس جانب از يا مثبت) منفي از
بر آنست حاكم و رژيم معادالت ايران تابع دولت،
عمده  تأثير جغرافيايي معادالت و مكاني ظرف از و
بهطور مقاومت اين  سرنوشت پس،  نميپذيرد.
و آخوندي رژيم با مستقيم ارتباط در قانونمند
را سرنوشت اين ميخورد. رقم ايران مردم سرنوشت
مرگ شعار با پيش، از ربع قرن آن، مخاطرات همه با
استبداد با مصاف  در  آزادي باد زنده  ارتجاعـ  بر
داوطلبانه، و خود، پذيرفته، و آزادانه آگاهانه مذهبي،
هم، آن را بهاي زدهايم. آنرا رقم قوا، تمام با و فعاالنه
خواهيم هم باز و پرداخته خونين، و سنگين چه هر
شرف و افتخارمان نمي افزايد. بر اين جز و پرداخت
چشم و  باال سر  و  راست كمر كه  كس  هر حاال
است رژيم اين كه مييابد  در بهوضوح  كند، باز
نگران آينده بهتحوالت نسبت بيشتر يكصدبار  كه
آزادي رزم آوران و  مجاهدان اگر  است. ترسان و
ميهنشان و مردم آزادي براي آگاهانه هميشه همچون
به آخوندها و شهادت هستند، جانباختن خطر در

هستند. خود حاكميت باختن معرض در جد
ايران سترگ ملت اراده و تاريخ تكامل، حكم سنت
سلب و بر سرنگوني بوم و مرز رشيد اين فرزندان و

است. گرفته تعلق پليد آخوندهاي از حاكميت

ـ تلويزيونـي راديـو از پيـام بخشهايي
مقاومت ملـي شـوراي مسئـول

چهارميـن  و بيست  در
سلطنتي(بهمن١٣٨١) ضـد انقالب سـالگرد

آگاهانه همچون هميشه آزادي و رزمآوران مجاهدان اگر
هستند، شهادت و جانباختن خطر در ميهنشان و مردم آزادي براي

هستند خود حاكميت معرض باختن در جد به آخوندها

مقاومت  منطقه، كنوني شرايط در اگر بتوانند كه ميكنند فكر خودشان با  آخوندها
بر بعد ميتوانند مرحله در كنند، منهدم آنرا رزمنده و متشكل و نيروي سازمانيافته
از شوند. چيره سياسي بازيهاي با همچنين و سركوب با ايران مردم عمومي مقاومت
ملت گوئيا كه دهند جلوه چنين تالش ميكنند توان و توش تمام و با مذبوحانه اين رو
بيجايگزين هم رژيمشان ندارد. خود رزمنده يي از آن و سازمانيافته مقاومت ايران
كنيم، باور خزعبالت آخوندها را بست.اگر دل رژيم اين درون به بايد و فقط است
عراق بيابانهاي در «تروريست» و مشتي خيابانهاي ايران در «اوباش» مشتي جز چيزي
واشينگتن يا بغداد از بخشي و جزء نوساني، اما،به صورت «تروريست»ها، ندارد. وجود
مقهور اگر اما هيچ! ديگر و دارند تأثير آنها قرار تحت بهدرجات، «اوباش»هم و هستند
و ايران مردم تاريخي مقاومت اگر براي ارتجاع نشويم. طمعهاي و دودو دم مرعوب و
يقين گذشته ٢٠سال بهمسير نگاهي با اگر شويم، قائل اصالت شهيدانش خروشان رود
نقطه هوشياري اگر با بلرزد، بهاين بادها نيست كه بيدي اين مقاومت كه كنيم حاصل
آخوندها توطئههاي و ترسها نيز و ترفندها و تبليغات نهايت و منظور همچنين و عزيمت
آخوندي وجنات رژيم در هميشه از روشنتر را سرنگوني تبولرز دريابيم، آنوقت را

خواهيم ديد. آن، در سرتاپاي و

و  است چيز يك خطر و ريسك اما است. متصور و ممكن هميشه، مثل خطرات،  همه
است. ديگري چيز آخوندي رژيم با آزاديبخش مبارزه قانونمنديهاي و مسير و تاريخچه
غاصب واليتفقيه به عنوان ضدانساني رژيم با بهآخر، تا نخست روز از ما آخر، جنگ
عراق و به آمدن از هدف الغير. و بود خواهد و هست و بوده حاكميت مردم ايران حق

والغير خواهد بود و هست و بوده همين نيز ميهن خاك در مجاورت استقرار



١٠ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٤بهمن ٧٨٧ ـ شمارة
سياسي

گزارش ميكنيد، ادامه مالحظه زير چه در آن
مغرضانه گزارش درباره اروپا پارلمان هيأت
در كه است.همچنان  حقوقبشر ديدبان 
گزارش اين شديم، يادآور گذشته شمارههاي
نمايندگان از تن دهها حضور با اجالسي در
و گذشته شهريور در بروكسل در اروپا پارلمان
مستقر در مجاهدين از دفاع كنگرههاي سپس در
استكهلم، توسط و آمستردام شهرهاي اشرف، در
و پرتغال از اروپا پارلمان نماينده كاساكا، پائولو
ارائه آزاد، ايران دوستان گروه مشترك رئيس
در كه گزارش اين سوم  قسمت  شد. تشريح و
شد، درج  ١٧بهمن  مورخ  شماره٧٨٥  «مجاهد»
اطالعات وزارت تبليغاتي كازار و توطئهها حول
اينجا در و بود  مجاهدين عليه آخوندها  رژيم

ميكنيد: مالحظه آن را ادامة

انفجار اتهام نسبتدادن
مجاهدين به رضا امام حرم

رخ  در٣٠خرداد١٣٧٣  مشهد بمبگذاري اولين
رضا امام حرم در ٢٦نفر مرگ به منجر و داد

منتشر  ١٠مرداد١٣٧٣  در كه  گزارشي شد. 
كه ٣زني  ازجمله نفر، «چندين ميگويد: شد،
بودند، خلق مجاهدين عضو گفتند تهران در
اعمال ديگر و مشهد بمبگذاري با ارتباط در
مسيحي، كشيش دو كشتن ازجمله خشونتآميز،

شده اند»(١). دستگير
ايوبري لرد مجاهدين،  با مقصردانستن رابطه در
در آشكار ”كوتاهيهاي“ «بهرغم ميدارد: اظهار
شاهد اعدام مشهد، و اولين بمبگذاري تحقيقات
و دولتي مختلف جناحهاي باقيمانده، كليدي
در برچسبزدن قابلمالحظهيي بهطور غيردولتي،
متفق جنايت)، (اين مسئول به عنوان مجاهدين به
اعالن عمومي يك در خامنهاي وليفقيه بودند.
اسالم هيچ مقدس حريم براي ”مجاهدين گفت:
علي اكبر خارجه، وزير نيستند“. قائل حرمتي
را تهران در خارجي كشورهاي سفراي واليتي،
بر محدوديتهايي اعمال خواستار تا كرد احضار
سراسر ايران در مقاومت و مجاهدين فعاليتهاي 
اطالعات ”تحقيقات، گفت: آنها به او شود. دنيا
تصديق جنايت  اين  به مربوط مطالب  ساير  و
مجاهدين تروريستي سازمان توسط كه ميكنند

شد…“»(٢). انجام
سطل آشغال يك بمبي در ٢٦شهريور١٣٧٨، در
به كه منجر شد منفجر رضا امام بيرون حرم در
ديگر ١٠نفر شدن مجروح و نفر دو كشته شدن
لرد جنايت، مجرمان اين با مسأله رابطه در شد.
جنازهيي تشييع مي دارد: «طي مراسم اظهار ايوبري
شده داده ترتيب قربانيان براي دولت توسط كه
كه شد، داده سر مجاهدين“ بر ”مرگ شعار بود،

سپربالهاي هميشگي»(٣). به بود رجوعي
قتل براي توطئه وزارت اطالعات جمعبندي در
حرم يك در بمبگذاريها انجام و مسيحي رهبران
ميدارد: اظهار ايوبري لرد مشهد، در مقدس
جلوهدادن مجرم  براي تبليغاتي كارزار  «در
عليه موهن تروريستي  حمالت در مجاهدين
بسياري مسيحي، كشيشان قتل و مقدس حرمهاي
ميبودند، آگاه واقعيات از بايد ارشد مقامات از
براي شرورانه توطئه در مستقيمًا نيز برخي و
بعدي سوءاستفاده و سبعانه جنايات اين ارتكاب
به اينكه وانمودكردن با تا داشتند آنها دست از
كسب بينالمللي حمايت هستند قرباني خودشان
حمالت از  مسيحيان و مسلمانان وحشت كنند. 
مقدس، و محلهاي مقدس مردان عليه  كفرآميز
اصلي اپوزيسيون  از حمايت تضعيف به طبعًا 
خارج در چه و داخل در چه مجاهدين) (سازمان

كرد. كمك
كه ميكردند احساس بيشك ظالم مالهاي
و مقدس بناهاي انهدام كه است هدفي اين
قيمت احترام، مورد كشيش چند قربانيكردن
نداشتند انتظار آنها شود. پرداخته كه بود مناسبي
آن واقعي مرتكبين از يكي ٥سال، ظرف كه
شود رسانده قتل به بايد امامي) (سعيد جنايات
مطلع افراد تعداد حال اين با و بماند، ساكت تا
بروز از مانع  بتوان كه بود آن از بيش  ديگر

شد»(٤). واقعيت

اروپا پارلمان در اطالعات توطئة وزارت
گروه به افراد از گروهي سال١٣٧٢، دوم نيمه در
اروپا پارلمان  اصالحطلب  و دموكرات ليبرال
به ١٧ايراني كه كه كردند ادعا و كرده مراجعه
بودند، مجاهدين ناراضي اعضاي آنها ادعاي
در و گرفته قرار بدرفتاري مورد مجاهدين توسط
نگهداشته عراق رمادي، در مجاهدين زندان يك
«طرح پيشنهاد ليبرال گروه نتيجه، در ميشدند.
اروپا پارلمان در را شديداللحن قطعنامه» يك
آن در كه ارائه داد از مجاهدين، محكوميت در

آمده بود:

اروپا، «پارلمان
سابق هواداران گرفتاري به نسبت آگاهي با الف.
حمايت از آن سازمان ايران كه ديگر مجاهدين
در شرايط دشواري در حاضر حال و در نمي كنند

هستند؛ زنداني عراق در رمادي در اردوگاهي
اردوگاه اين وجود اينكه به نسبت آگاهي با ب.
از حسين صدام پشتيباني ادامه از ناشي تنها

است؛ مجاهدين
همچنان رمادي در ١٧زنداني اينكه به اعتقاد با ج.
شروع ٢٤شهريور روز كه خود غذاي اعتصاب به
اعتراض در اعتصاب ميدهند. اين ادامه كردند،
متحد پناهندگان ملل امتناع كميسارياي عالي  به
برابر در كه كشوري به آنها انتقال ترتيبدادن از
مجاهدين وحشيگري  و جانشان  به نسبت  خطر

آنها حفاظت شوند، ميباشد. عليه
متحد ملل پناهندگان عالي  كميسارياي از .١
هم كه مردان اين به كه ميكند درخواست
كند…»(٥). هستند، كمك هم پناهنده و زنداني
طي متحد ملل پناهندگان عالي كميسارياي
اين گرفتاري با رابطه اروپا در پارلمان به نامه يي

نوشت: ١٧نفر
تحت ايراني ١٧پناهنده ميدانيد، كه «همانطور
كه هستند جنگي اسراي باقيمانده گروه بررسي،
انتخاب عراقي، مسئوالن توسط آزادي از پس
آنها به  عراق  نگردند. دولت باز  ايران به  كردند 
همراه التاش اردوگاه در ماندن اجازه و پناهندگي
كردي اصليت ايراني با ٢٠،٠٠٠پناهنده حدود با
شكل به  آنها همه  به كمك و حفاظت  و داده 
فراهم را غيره و پزشكي رسيدگي نقد، پول غذا،

است»(٦). كرده
وقت رئيس و اروپا پارلمان عضو هيوز، استيون
پارلمان، اين اشتغال و  اجتماعي امور كميته
انجام موضوع اين  با رابطه در فوري  تحقيقات
پروفسور به را خود يافتههاي متعاقبًا، و داده
پروفسور به  نامه يي در  او  داد.  ارائه كاپيتورن 
عاجز ايران، «دولت داشت: اظهار كاپيتورن،
خود، حقوق بشري بيانتهاي پرونده از دفاع از
در را اپوزيسيون  است كرده سعي مكررًا 
داخل تهران در قساوت افشاي براي تالشهايش 
در فناتيسم و تروريسم  از حمايتش  و كشور
پارلمان در همكارم و من سازد. بي اعتبار خارج،
از تالشهايي چنين از اول دست تجربيات اروپا

سال١٣٧٢ گروهي  در داشتهايم. ايران رژيم سوي
مقاومت ملي شوراي دگرانديشان بهاصطالح از
كه كساني از دفاع در بهاصطالح  مجاهدين، و
اردوگاه ازجمله عراق در مختلف زندانهاي در
مي شود، بدرفتاري آنها با و شده نگهداشته التاش
آنها گرفتند. تماس اروپا پارلمان ليبرال گروه با
اردوگاه ماهيت  از غلط اطالعات ما به عمدًا
پس دادند. آنجا در غذايي اعتصاب و مذكور
عالي كميسارياي دفاتر طريق از پرسوجو از
ما بروكسل، و ژنو در  متحد  ملل پناهندگي
پناهندگي كمپ يك  التاش كه  شديم متوجه
و نه عراق است دولت و متحد تحت حمايت ملل
پناهندگان غذاي اعتصاب مجاهدين. زندان يك
به تأخير بود  اعتراضي  التاش، كمپ  در  ايراني
در متحد  ملل پناهندگي عالي عمل كميسارياي
و ثالث، يك كشور به اين پناهندگان جابهجايي

مجاهدين(٧). عليه اعتراض حركت يك نه
١٧پناهنده آن نامهيي از به هم چنين استيون هيوز
بودند، دروغپردازي كارزار اين موضوع كه
ما راستا، اين  «در مينويسد: او كرد.  اشاره
كرديم دريافت غذاكنندگان اعتصاب از نامهيي
خلق مجاهدين اروپا عليه كه در را اتهاماتي كه
جانب از كه  را كساني و رد بود، شده  مطرح
بود. كرده ميكنند تقبيح (اعتصابيون) عمل آنها
سوي از كه نامهيي  در  همچنين  تحوالت  اين 
در متحد ملل پناهندگي عالي كميسارياي دفتر
تأييد شدند. خوشبختانه، ارسال شد، ما  به بغداد
اينكه از قبل را درست اطالعات توانستيم ما
انجام ساختگي  اتهام اين با رابطه در اقدامي 
متعاقبًا ليبرال گروه  كنيم. جمعآوري  بدهيم،
مبناي جعليات بر كه  را پيشنهادي خود قطعنامه 

گرفت. پس بود، شده تدوين ايران دولت
است. پيچيده  بسيار بهراستي ايران وضعيت 
يك خود، اپوزيسيون تهران عليه  رژيم اتهامات
تجربه تشكيل ميدهد. را تبليغاتي شفاف تمهيد
اينكه از قبل  بايد آدمي كه نشان ميدهد ما به
كند، گردآوري را  اتهامات اين  از هركدام

خرج بدهد…» به زيادي احتياط بسيار

زنجيرهيي قتلهاي
مرگ، حكم «ايران خود، كتاب در ايوبري لرد
وحشيانه قتل پنهانكاريها»،  و  قتلها بررسي
اواخر در تهران در ايراني برجسته ٤روشنفكر

بخشي  بعدًا بهعنوان كه كرد، بررسي را سال١٣٦٧
اين قتلها، اين شد. شناخته زنجيرهيي» «قتلهاي از
مخالف به شيوه دهها كه ساخت حقيقت را فاش
در بودند. رسيده قتل به سال چندين طي مشابهي
مجاهدين گردن به قتلها اين از برخي زمان آن

بود. شده انداخته
داريوش كه شدند فاش زماني زنجيرهيي قتلهاي

با  آذر١٣٧٧  اول روز پروانه همسرش و فروهر
مثله آنها جسدهاي رسيدند. قتل به چاقو ضرب
فروهر، آقاي سر بريدهشدن بر عالوه بود، شده
ترتيب به پوينده محمد و مختاري محمد اجساد

ارتش و عراق ارتش نظارت تحت گفت او
سم شيميايي، پودر بمب، موشك، مجاهدين،
زير كه زيرزميني غارهاي  در  مربوطه مواد و
شده ساخته مجاهدين  صحرايي قرارگاههاي 

ميشدند». نگهداري بودند،
مشاهده مختلفي كروكيهاي مقاله، اول درصفحه
پايگاههاي به مربوط ميشود ادعا كه ميشود
در را مربعهايي كروكيها، هستند. مجاهدين
اتهام كه پايگاه هر در  محلهايي  كه بردارند
وجود كشتار جمعي سالحهاي ميشود زده
به ادامه در مقاله  اين ميدهد. نشان  را دارد
رضواني آقاي كه ميرساند  خوانندگان  اطالع
صلح براي قريبالوقوع تهديد يك را مجاهدين

ميداند… جهاني

و دروغ دعاوي تأييد و بشر حقوق ديدبان
كذايي شاهدان

حقوق ديدبان به  استناد كه بود اين  تعجبآور
حتي شد. پيدا خيالي مضحك و مقاله اين در بشر
فعال بسيار تخيل آشكار تأييد اين، از تعجبآورتر
بود. اين بشر حقوق ديدبان توسط آقاي رضواني
«اما نوشت:  حقوقبشر ديدبان با رابطه در مقاله 
را رضواني آقاي ترسناك داستانهاي هيكس الهه
كهنه كار محقق خانم هيكس، يك ميكند. باور
ديدبان آفريقاي شمال و خاورميانه بخش در
و قابل احترام بينالمللي ديدبان يك بشر، حقوق
١١مبارز و رضواني آقاي نيويورك، با در مستقر
در آلمان كلن، در هتلي در مجاهد سرخورده

متولد  كه هيكس خانم كرد. مالقات سال١٣٧٦
پس كمي مدت آقاي رضواني گفت است ايران
نقض گرفت تا تماس او آژانس با عراق فرار از از
كشتارجمعي سالحهاي نگهداشتن و  حقوقبشر
گزارش را عراق در مجاهدين قرارگاههاي در

كند».
آقاي كه را آن چه خبرنگار اين ميرسيد نظر به
مبني بود گفته مقاله اين در پيشتر كمي رضواني
ترس از ساليان براي را دانسته هايش او اينكه بر
بود، نگهداشته  پنهان خانوادهاش و خود امنيت 
گفت هيكس خانم حال، اين  با بود. نفهميده
رضواني آقاي عراق،  از فرار از  پس كمي كه

ساخت. فاش براي او «دانستههايش» را
را اين اروپا درپارلمان آزاد ايران دوستان گروه
تخصصي چه هيكس خانم كه ميبرد سؤال زير
بدهد نظر كه داشت كشتارجمعي سالحهاي در
پايگاههايشان در را چنين سالحهايي مجاهدين

ميدارند؟ نگه عراق در
”او هيكس گفت: «خانم ميدهد: مقاله ادامه اين
مسئول بهگونهيي بود، باال سطح عكاس يك
داد نشان به ما مدارك زيادي بود. او مطبوعاتشان
با در رابطه شكنجه و بدرفتاري كه اساسًا درباره
بودند. قرارگاهها ترك خواهان كه بود كساني

مي رسيدند“». به نظر مشروع و موثق او ادعاهاي
سندهاي نقل به درادامه، اروپا پارلمان هيأت
و پرداخته كذايي شاهد هويت درباره ديگري
خود در شهادت نامه جمشيد تفريشي مينويسد:

از آقاي  است، سال١٣٧٩ امضا كرده در آنرا كه
مأموران از يكي بهعنوان رضواني نوروزعلي
ناصر خواجهنوري كار و سعيد امامي با رژيم كه

برد. نام ميكرد،
رود به نامهاش در مسعودي محمود اين، بر افزون

چنين  رضواني علي دربارة سال١٣٨١  در لوبرز
نماينده با مالقات سردستههاي از «يكي گفت:
بود رضواني علي به نام مردي بينالملل، عفو
بعد بود. تماس در خواجهنوري با مستمرًا كه
دستورالعملهاي مطابق  رضواني سال١٣٧٤، از
وزارت اين سناريوهايي كه وزارت اطالعات و
وحشتناكي ساختگي گزارشهاي بود، داده او به
عفو به مجاهدين توسط  حقوقبشر  نقض از
ديگر سازمانهاي بينالملل، ديدبان حقوق بشر و

داد». بشري حقوق

آنمويك از آنسكام و اسنادي
براي ادامه  در اروپا، پارلمان هيأت گزارش 
عراق سالحهاي اختفاي اتهام بطالن نشاندادن
انتشار مغرضانه بودن و  مجاهدين  پايگاههاي در
بهرغم ديدبان، مقامات توسط دعاوي قبيل اين
بطالن درمورد كافي  اسناد دسترسبودن  در
ازجمله و ميپردازد مدارك و اسناد نقل به آنها،

مينويسد:
(آنسكام)، متحد ملل ويژه  كميسيون مقامات
براي متحد توسط شوراي امنيت ملل كه ارگاني

طي شد، تشكيل عراق سالح خلع  بر نظارت
مجاهدين قرارگاههاي از زيادي تعداد از ساليان
مدير باتلر، ريچارد كردند. بازديد عراق در
شوراي به خود در گزارش آنسكام، وقت عامل

كه  گفت ١٥دسامبر١٩٩٨  در متحد ملل امنيت
است اشغال شده مجاهدين توسط تأسيساتي كه
در گزارشي نيست(١٣). عراق» اختيار «تحت

متحد  ملل امنيت شوراي رئيس به دسامبر١٩٩٨ 
گفته آنسكام  به  مجاهدين  كه  ميكند  تأييد 
از بازرسي اجازة بازرسياش تيمهاي كه بودند
بر عالوه دارند. عراق را مجاهدين در هر قرارگاه

اين،مجاهدينطياطالعيهييدر٥فروردين١٣٧٩ 
در مجاهدين پايگاههاي و مراكز «از كه گفتند

 ١٣٧١ در عملياتش آنسكام از آغاز توسط عراق
”رويه درباره  يادداشتي و است شده بازديد 
در آنسكام نمايندگان و مجاهدين بين اجرايي“

رسيد».  امضا ١٩آبان١٣٧٢ به روز
آنسكام اطالع به دولت عراق ١٤آذر١٣٧٧، در
طرف يك «به قرارگاههاي مجاهدين كه رساند
آن بر كنترلي هيچ عراق كه دارند تعلق خارجي

ندارد»(١٤).
مختلف  بازديدهاي از دي ١٣٨١  ٢٦ روز رويتر
مجاهدين قرارگاههاي از آنمويك توسط
«روز ميگفت: كه  كرد مخابره  گزارشي
خشم برافروختن از پس روز يك پنجشنبه،
رياست جمهوري مجتمع يك به يورش با عراق
اقدام متحد ملل تسليحاتي كارشناسان بغداد، در
نظامي پايگاه يگ از زميني و هوايي بازرسي به
آستانه در  كردند. تبعيد  در  ايراني شورشيان 
در١٣٧٠، فارس خليج جنگ سالگرد دوازدهمين
كارشناسان از تيم يك كه گفتند عراقي مقامات
متحد ملل بازرسي و تحقيق نظارت، كميسيون
در كرخ در خلق مجاهدين پايگاه به (آنمويك)
بازرسي كه رفت. همزمان بغداد، ١٢مايلي حدود
هليكوپترهايي ديگري تيم ميرفت، پيش زميني
دومين پرواز درآورد. اين محل به فراز اين بر را
توسط هفته اين در كه بود مجاهدين موضع
يك گرفت… قرار  بررسي  مورد  كارشناسان 
استقبال بازرسي اولين از مجاهدين سخنگوي
آماده است كامًال گروه اين كه بود گفته و كرده
بر مبني را ايران رژيم اتهامات هميشه براي كه
باطل ميكند، پنهان ممنوعه سالحهاي اينكه

سازد».
ميافزايد: ادامه در اروپا پارلمان هيأت گزارش

تحقيقات دو سال از بيش و در عراق اخير «جنگ
اتهامات كاذببودن ائتالف، نيروهاي توسط
حقيقت، در كرده اند. اثبات را مجاهدين عليه
رژيم روي بر توجهات جنگ، عواقب در
با رابطه در غلط اطالعات منبع عنوان به  ايران
متمركز عراق، كشتارجمعي  سالحهاي  اتهام

شد»(١٥).

بشر» حقوق ديدبان «شاهدان
پارلمان در آزاد ايران دوستان هيأت گزارش
اطالعات دروغ دعاوي بررسي ادامة در اروپا
تحت قسمتي در كذايي، شاهدان و آخوندي
دعاوي به حقوقبشر»، ديدبان  «شاهدان عنوان
گزارش ديدبان كه مي پردازد «شاهدان»ي
دعاوي بر اساس را مجاهدين خود عليه مغرضانة
قسمت، در اين منتشر كرده است. تنظيم و آنها

است: آمده ازجمله
مربوط بشر  حقوق ديدبان  شهادتهاي  از  يكي
ديدبان ميباشد. سبحاني محمد حسين به
از ونيم «هشت سال او كه مدعي است حقوقبشر

انفرادي  حبس در ژانوية٢٠٠١ را تا سپتامبر١٩٩٢
اشرف، قرارگاه مجاهدين، اصلي قرارگاه در

گذراند»(١٦).
در آزاد ايران دوستان هيأت خاطر، اين به
افسانه با  مصاحبه مشتاق بسيار اروپا پارلمان 
بررسي جهت سبحاني) سابق  (همسر طاهريان
كليدي حول بدرفتاري، جدي اين شاهد اتهامات
هيأت وي، اتهامات به پاسخ شنيدن جهت بود.
با همچنين اروپا پارلمان  در آزاد  ايران دوستان
صحبت اشرف قرارگاه در مجاهدين مقامات
سازمان اعضاي از راندوم صورت به و كرده
هيأت كرد. جواب ايران سؤال و خلق مجاهدين
تحقيقات اروپا پارلمان در آزاد ايران دوستان
در و مستقل منابع و اينترنت طريق از گستردهتري
ارزيابي يك بتواند تا داد،  انجام ديگر دسترس

باشد. داشته اتهامات از دقيق و آگاهانه
با  سال١٩٨٣  در طاهريان افسانه كه هنگامي

پيدا شدند(٨). آذر ١٣٧٧ ١٨ و ٢٠ در
لرد مجرمان، هويت تعيين  موضوع  با رابطه در
و اجتماعي فشار مقابل «در مينويسد: ايوبري
رئيسجمهور ٢٣آذر١٣٧٧، روز در بينالمللي،
براي را ويژه كميته يك  تأسيس خاتمي محمد
كرد، اعالم  كشتارها اين با رابطه در تحقيق
شود، شروع پرسوجو اينكه از قبل حتي اما
ميدانستند. قبل از را جوابها رژيم رهبران ظاهرًا
نقشههاي قتلها ”اين گفت: خاتمي رئيسجمهور
اسالمي كشور آزادي و استقالل دشمنان  شوم

است“.
با سوادكوهي، فتوت قضائيه،  قوه سخنگوي
در شبكه ”اين گفت): (و شد وارد هماهنگي
بود كساني  اولين جزو  او دارد“.  قرار خارج 
اين در دخالت به را ايران خلق مجاهدين كه
يك صورت به كه تاكتيكي كرد، متهم توطئه
انتقادات، منحرفكردن براي رژيم توسط روال
سازمان مدير  بعد، روز چند استفاده ميشود…
كرد: بيان چنين را واقعيت اسالمي تبليغات
گروه همكاري با صهيونيستها  توسط  قتلها ”اين

شدند“»(٩). انجام مجاهدين
اعتراف كه شد مجبور زودي به ايران رژيم اما
اطالعات وزارت كار حقيقت در قتلها اين كه كند
عمومي روابط بخش كه توسط اطالعيهيي در بود.

ديماه١٣٧٧ صادر شد، آمده  در وزارت اطالعات
همكاران از  تعدادي تأسف، عميقترين «با  بود:
بيشك وزارت، كه خودخواه ما در غيرمسئول و
بودند، تماس در خارجي سرويسهاي اطالعاتي با

شدهاند»(١٠). مرتكب را جنايتها اين
از تعدادي شد مجبور ايران رژيم نتيجه، در

شماره٢ آن،  نفر ازجمله اطالعات وزارت مأموران
خردادماه١٣٧٨، در كند. دستگير را امامي سعيد
ادعا كرد ايران رژيم او، دستگيري از مدتي پس
لرد كرد. در بازداشت خودكشي امامي سعيد كه
رژيم بسيار را براي خودكشي امامي ايوبري كه
«توضيح ميدهد: توضيح ميدانست، سودمند
در بعدًا اين خودكشي، چنانچه مورد در رسمي
ايران رژيم مسلح نيروهاي قضايي سازمان اطالعيه
وي دستگيري بود كه بهدنبال اين گرديد، آشكار

اين  طراح عنوان به او شناسايي ٥بهمن١٣٧٧ و در
مقامات كه بود شده متوجه امامي سعيد طرح…
از كه او كرده اند. كشف را او حقيقي ماهيت
چندين بار بود، عاجز عدالت از فرار راهي براي

زد»(١١). خودكشي به دست

زنجيره اتهامات دروغ وشاهدان كذايي
و ادامه تحقيقات در اروپا هيأت پارلمان گزارش
و پردامنه مستمر زمينه بسيج در بررسيهاي خود
بسا كه آخوندي حكومت اطالعات وزارت
دولتي ديگر نهاد وزارتخانه چندين اين از فراتر
دستاندركارند، آن در هم رژيم قضائيه قوه و
و مي پردازد مختلفي موضوعات  و به محورها
و و شكنجه زندان دادن نسبت اتهاماتي همچون
كشتارجمعي سالحهاي پنهانكردن و اعدام و قتل
براي رژيم مأموران تالشهاي و دولت سابق عراق
را بررسي غربي مطبوعات در دعاوي انتشار اين

ميكند
ديدبان گزارش در مأموران قبيل اين معرفي
پارلمان هيأت  نيز درگزارش «شاهدان» بهعنوان 
دراين است. قرار گرفته و تحقيق توجه مورد اروپا
كه رضواني به نام رژيم يك عامل دعاوي زمينه
گسترده كارزار يك عراق در در جنگ درآستانه
غربي دركشورهاي روزنامه چندين در تبليغاتي
كشتار سالحهاي مجاهدين بود شده مدعي
بررسي مورد كردهاند، مخفي را عراق جمعي
هيأت گزارش از فشردهيي است. گرفته قرار
زير قرار اروپا، به درپارلمان ايران آزاد دوستان

است:
پنهانكردن به همچنين  مجاهدين  سازمان
ازجمله سالحهاي عراق، سالحهاي كشتارجمعي
پايگاههاي در هستهيي، و بيولوژيكي شيميايي،
متهم عراق، ايران مرز عراقي سمت در خود
زياد جاهاي در كه است اتهامي اين است. شده
در است. شده تكرار افراد، از بسياري توسط و
در صفحهيي سه مقاله يك در ٢٦آبان١٣٨٠،
قطع در كه  سيتيزن» «اتاوا كانادايي روزنامه 
نوروز شهادت بنا بر منتشر ميشود، بزرگ خيلي
به سندز  آرون روزنامهنگار كه رضواني، علي 
اشاره مجاهدين سابق»  «رهبر  يك  بهعنوان او
زده مجاهدين به جدي  بسيار اتهامات  ميكند،

شد(١٢).
گفته به «بنا ميشود: آغاز اين طور مقاله اين
غارهايي در جنبش، اين سابق رهبران از يكي
تروريستي يك گروه صحراي عراق، اعماق در
قوي حمايت از شمالي آمريكاي در كه ايراني
زرادخانه مخفيانه صورت به است، برخوردار
صدام بيولوژيكي و شيميايي هستهيي، سالحهاي
مصاحبه يك  در است.  كرده  پنهان  را  حسين
رضواني، علي نوروز سيتيزن، اتاوا با اختصاصي
ميباشد، آلمان ساكن اكنون كه ايراني تبعه يك
سطح موضع يك عضو در را طي سالها آنچه
را بود كرده مشاهده خلق مجاهدين باالي
رضواني، صدام آقاي گفته به بنا خالصه كرد…
در١٣٧٠، فارس خليج  جنگ از پيش ماهها  از
حداقل به كاميون كاميون، را خود سالحهاي
ميكرد. منتقل عراق  در مجاهدين  ٥پايگاه

دروغ بـرابـر حقيقتدر
اروپا پارلمان برگزارشهيأت مروري

مجاهدين(٤) عليه «ديدبان» گزارشمغرضانة دربارة

سن ٢١سال  كرد ازدواج سبحاني محمد حسين
به اشراف با سبحاني، كه ميگويد او داشت.
ايران، خلق مجاهدين سازمان از افسانه حمايت
فكر افسانه و قانع ساخت با خود ازدواج به را وي
طريق آرمان كه از زوجي خواهند بود ميكرد كه
كه هنگامي داشت. خواهند اتحاد هم با مشترك
در آزاد ايران دوستان  هيأت به طاهريان  افسانه
اساس چگونه كه ميداد توضيح اروپا پارلمان
گزاف مبالغههاي  و كذب  بر  مبني آنها رابطة 
خانوادگي، لحاظ از «حتي افتاد: گريه به بود،
بر ما رابطة شدم. متحمل را ضربه بزرگترين من
تصور مي توانيد شما بود. شده پيريزي دروغ

است»(١٧). آدمي جور چه او كنيد
با خود مخالفتهاي  كه خواستيم او از  وقتي
طاهريان افسانه كند، بازگو را سبحاني ادعاهاي

در  سال١٩٧٧  از  كه است مدعي «او گفت: 
كه  بوده، سال١٩٧٩ عضو از با سازمان و ارتباط
ازدواج هم با وقتي در سال١٩٨٣، است. دروغ 
هواپيما مهندس عنوان به را خود وي كرديم،
معرفي ايران خلق مجاهدين سازمان هوادار و
او با تا سازد قانع مرا ميخواست او كرد…
و بوده هوادار من ميدانست چون كنم، ازدواج
بر مبني او بپيوندم. ادعاي جنبش  به ميخواستم
پرنفوذي آشنايان و است مقاومت عضو اينكه
در مورد كه فهميدم بعدًا  من بود. دروغ  دارد،
بلكه نبود، هواپيما مهندس او گفته. دروغ شغلش
و نگهداري سرويس نفر به عنوان وزارت دفاع در
از كه فهميدم من ميكرد… كار هليكوپترها

بود»(١٨). گفته دروغ رابطهمان آغاز
سؤاالت طاهريان  افسانه  با  هيأت مصاحبه 
سبحاني بهوجود آورد. متعددي درمورد شهادت
اشرف، در حضورش هنگام گفت طاهريان خانم
جعفر، خود،  برادر با مستمر  تماس در سبحاني 
ارگانهاي براي جعفر كه برد پي بعدًا افسانه بود.
اخالقي پليس به انضباطي رژيم كه و سركوبگر
اين از «بعد گفت:  افسانه كار ميكرد معروفند،
به ايران خلق مجاهدين  سازمان كه  بود تماسها
سوءظن كه مورد فهميد او شد، و مشكوك او

است»(١٩).
اين ارتباطات، اثر در كه گفت به هيأت طاهريان
ضداطالعات و ضدتروريسم كميتة شك سبحاني
طي آنها برانگيخت. را آزاديبخش ارتش
جهت ناكام يك سوءقصد حول خود تحقيقات
از اطالعات  كه دريافتند رجوي، مسعود قتل

است. مي شده سبحاني درز جعفر طريق

زيرنويس:--------------------
و پنهانكاريها، قتلها مرگ بررسي حكم ايران ١ـ

صفحه۵۰ ،۲۰۰۰ ايوبري، اريك از
و پنهانكاريها، قتلها مرگ بررسي حكم ايران ٢ـ

صفحه۵۱ ،۲۰۰۰ ايوبري، اريك قلم به
و پنهانكاريها، قتلها مرگ بررسي حكم ايران ٣ـ

صفحه۴۹  ،۲۰۰۰ ايوبري، اريك قلم به
و پنهانكاريها، قتلها مرگ بررسي حكم ايران ٤ـ

صفحه۵۴ ،۲۰۰۰ ايوبري، اريك قلم به
نوامبر ۱۹۹۳ ۱۷ بروكسل، قطعنامه، طرح ٥ـ

به متحد ملل پناهندگان عالي كميسارياي نامه ٦ـ
نوامبر ۱۹۹۳ ۱۷ پارلمان اروپا،

موريس كاپيتورن، پروفسور به استفن هيوز نامه ٧ـ
فوريه ۱۹۹۶ ۶

و پنهانكاريها، قتلها مرگ بررسي حكم ٨ ايران
۷ تا ۸ صفحات ،۲۰۰۰ ايوبري، اريك قلم به

و پنهانكاريها، قتلها مرگ بررسي حكم ايران ٩ـ
۱۲ تا ۱۳ صفحات ،۲۰۰۰ ايوبري، اريك قلم به

٦ژانويه١٩٩٩ سالم، ايراني روزنامه ١٠ـ
و پنهانكاريها، قتلها مرگ بررسي حكم ايران ١١ـ

۱۵ صفحه ،۲۰۰۰ ايوبري، اريك قلم به
به صدام،  راز مرگبار تروريسم  عليه جنگ  ١٢ـ
۱۷نوامبر۲۰۰۱ سيتيزن، اوتاوا سندز، آرون قلم

شوراي رئيس متحد به دبيركل ملل از نامه ١٣ـ
۱۵دسامبر۱۹۹۸ امنيت مورخ

دسامبر ۱۹۹۸ ۵ ١٤ ـ آسوشيتدپرس،
ايران الف زد، با جاسوسي از ارتباط ١٥ ـ چلبي

۲۶مه۲۰۰۴ گاردين،
۱۸ بشر، صفحه حقوق ١٦ ـ گزارش ديدبان

افسانه با اروپا پارلمان هيأت مصاحبه ـ   ١٧
۲۰۰۵ ۱۷ژوئيه طاهريان،

افسانه با اروپا پارلمان هيأت مصاحبه ـ   ١٨
۱۷ژوئيه۲۰۰۵ طاهريان،

افسانه با اروپا پارلمان هيأت مصاحبه ـ   ١٩
۲۰۰۵ ۱۷ژوئيه طاهريان،

مرواريد مشعل ـ اشرف شهر

اثبات را مجاهدين اتهامات عليه ائتالف، كاذببودن نيروهاي توسط تحقيقات سال دو از بيش عراق و اخير در جنگ
سالحهاي اتهام با در رابطه غلط اطالعات منبع به عنوان ايران روي رژيم بر توجهات عواقب جنگ، در در حقيقت، كردهاند.

شد متمركز عراق، كشتارجمعي

آخوندي حكومت اطالعات وزارت پردامنه و مستمر بسيج زمينه خود در بررسيهاي و تحقيقات ادامه در اروپا پارلمان هيأت گزارش
مختلفي و موضوعات بهمحورها دستاندركارند، در آن رژيم هم قضائيه قوه ديگر دولتي و نهاد چندين وزارتخانه از اين فراتر بسا كه
و عراق سابق دولت سالحهاي كشتارجمعي و پنهانكردن و اعدام و قتل و شكنجه زندان دادن نسبت همچون و اتهاماتي ميپردازد

ميكند بررسي مطبوعات غربي را در دعاوي اين انتشار مأموران رژيم براي تالشهاي
است تحقيق قرار گرفته توجه و مورد پارلمان اروپا هيأت درگزارش نيز «شاهدان» ديدبان بهعنوان گزارش اين قبيل مأموران در معرفي



١١ دوشنبه٢٤بهمن١٣٨٤صفحة ـ ٧٨٧ شمارة
مقاالت

سازمان جهانیس حکام و بحث، شورای جر سال سه از رانجام پس
فعاليتهای پروندة گرفت  تصميم فوريه چهارم روز  هسته يی انرژی
بفرستد. متحد ملل سازمان امنيت شورای به را آخوندی رژيم اتمی
رنج درد و داستان با هستهيی دستيابی به سالح رژيم برای تالشهای داستان
که است کوشيده بسيار البته رژيم است. تنيده درهم ايران، ستمديدة مردم
منافع آن را به حساب و لعاب ملی بزند زمينه رنگ و اين خود را در اقدامات
که٢٧سال مردمی پشتيبانی جلب برای صحنهسازی اين بگذارد. ايران مردم
است، شده ضدايرانی ماليان حاکميت لگدمال اجتماعيشان فردی و تمام منافع
از دفاع به بهانة رژيم تمسک نيز هرگونه آينده در و کارساز باشد نتوانست
را ستم ماليان تحت و بند در ايرانی ميليونها توانست نخواهد ملی ايران منافع
مصالح و منافع ناديده گرفتن مبين تنها رژيم عملکرد تجربه٢٧سال زيرا بفريبد.
بين المللی بوده صحنة و چه در عرصة داخلی ايران، چه در کشور و عالية مردم
اقدامات ايران  مردم مصالح همسويی  از را مورد  يک نمیتوان حتی  است.
از عمليات ماليان مورد هزاران میتوان برعکس، برد. حاکميت آخوندی نام
و حيثيت و و ثروت سرمايه آنها همة در که برشمرد کشورمان را بر مسلط
من الشمس اظهر ماجرای اين برای مثال ذکر است. شده قربانی ما ملت اعتبار
دستيابی برای فعاليتهای رژيم با رابطه در که نيست بد اما میبينم.  بيهوده را
برای رژيم ضدايرانی اين امروز اشاره شود. تا نکته چند هستهيی به سالح به
است. کرده هزينه دالر ٢٢ميليارد از بيش زمينه اين در اهدافش به رسيدن
زده بيکار و بيمار و گرسنه و فقير ايرانی ميليونها از گلوی دالر را ٢٢ميليارد
رژيم راست که بگيريم فرض است. کرده اتمی فعاليتهای خرج عطينای و
سالح رسيدن به نه آن، هزينة سرسامآور فعاليتها و اين از قصدش میگويد و
مصارف برای نياز مورد اتمی سوخت و تکنولوژی به دستيابی بلکه هستهيی

میباشد. صلحآميز

دارد؟ وجود رژيـم عليـه گزينشـی تحريم يک اعمال امکان  آيا

مصرف خدماتی و فکری مادی و هزينه های که نبايد پرسيد آيا صورت اين در
برابر در است، بلعيده را دالر ٢٢ميليارد بيش از راه که تاکنون اين شده در
آزاد، امری بازار صلح آميز از برای مصارف نياز اتمی مورد سوخت امکان تهية
صالح دولت يک است؟ بوده کشورمان عاليه مصالح با منطبق و خردمندانه
پول اين با  ملی،  منافع حفظ  به مقيد و معتقد و مردم  از خواست برآمده  و
يکصد حداقل برای صلحآميز، کارهای نياز مورد اتمی سوخت میتوانست
کند. شدة جهانی تهيه پذيرفته مقررات درچارچوب و از بازار آزاد را سال،
کوشيده که را آنچه بلکه است را نکرده کار اين نهتنها آخوندی رژيم اما
جهان و ايران مردم به هستهيی سالح به دستيابی برای به عنوان عدمتمايل است
با و مغاير غيرقانونی راههای به توسل با و کامل پنهانکاری کند، در قالب
نياز، مورد تجهيزات و وسايل است. داده انجام بينالمللی، شدة پذيرفته اصول
مخفيانه، را کار برای ضروری انسانی نيروی لزوم، مورد پلوتونيوم و اورانيوم
از را مربوطه آزمايشگاههای و پايگاهها است. کرده فراهم قاچاقی و دزدکی
انجام يک مگر است. پنهان کرده کامًال بينالمللی ناظران و مردم ايران چشم
و تقلب و مخفیکاری اينهمه به نياز بشردوستانه و صلحآميز علمی فعاليت
حکم صلحآميز مصارف در نياز مورد اتمی سوخت تهية مگر دارد؟ حقهبازی

شيشةب ٢٧سال از پس االخره 
سالهاست که جماران ديو عمر
داده دست از  را  خود سر
جمهوری رژيم و برداشته ترک است،
به کلمه واقعی بهصورت  اسالمی
نزديک خود  عمر  آخر  روزهای 
میکند سعی  رژيم  چه اگر  میشود. 
نشان تهاجمی وضعيت در را خود
تخاصمی سياست يک  طبق و داده
برای ممکن  سياست تنها هم (شايد 
تعارف مدت) کوتاه  هرچند  بقای
و گذاشته  کنار جهانی جامعة با را 
و را درنورديده مرزهای سرخ تمامی
را تمدنها» «گفتگوی سکة روی آن
جهان» نقشة از اسرائيل «محو درقالب
گورستان به عراق «تبديل نمودن و
نيروهای و آمريکايی سربازان
و جهانيان ديد  معرض در  متحدين»
نمايش به مماشاتگران بهخصوص
صحنه، در همين اما درست بگذارد،
آخوندها اضمحالل و میتوان ضعف
به صحنهآوردن کشاند. بهتصوير را
عناصر جنايتکارترين و هارترين
اصلی ارکان از يکی  حذف و رژيم

جمشيد پيمان

از راه و پنهانی آنرا که دارد مواد مخدر را ساير و کوکائين و تهيه هرويين
قاچاق تهيه کرده است؟

آخوندی حاکميت از که  است اتمی سه سال انرژی سازمان  حکام شورای
بزند شفافسازی به دست خود اتمی فعاليتهای با رابطه در میخواهد
را چيز هيچ ندارد، کفش  به ريگی زمينه اين در و میگويد  راست اگر و
اهداف تحقق برای که آن جا از اما رژيم نسازد. مخفی سازمان بازرسان از
و کشتارجمعی سالحهای به  دستيابی بهدنبال سخت توسعهطلبانهاش  پليد
ذيصالح مراجع خواستهای به تن امروز تا میباشد، اتمی بمب صدرآنها در
زمان هر شوم ياد آور که به جاست پر رابطه  اين در است. نداده بينالمللی
همراه عباس حضرت قسم صدها با را خود ادعای و شد مدعی رژيم که
زمينه اين در و پوشيدهيی پنهان چيز هيچ و گفته است را چيز همه که ساخت
انکار، غيرقابل ارائة مدارک با با افشاگريهای مستند و ايران مقاومت ندارد،
عبايش از زير را تقلبش و خروس فريب و دم آشکارکرد را دروغزنيهای رژيم

جهان قرار داد. دربرابر ديدگان مردم بيرون کشيد و
را ايران مردم تمام رياکاری با کوشيدهاند مدت اين در رژيم گردانندگان
متحد ملل امنيت سازمان شورای به اتميش پروندة ارجاع را از وآنها بفريبند

در شورای امنيت تصميمات که جا بيندازند را دروغ اين بترسانند. کوشيدهاند
میکشاند. سقوط به و کشور ايران را مردم ايران تمام میشود ضرر به زمينه اين
بهخوبی میدهند تشکيل را کشورمان مردم اکثريت که ايران آزاديخواهان
از جلوگيری و حفظ صلح جهت در دقيقًا امنيت شورای اقدامات که واقفند
امروز تا تأسيس بدو از امنيت شورای تصميمات که می دانند می باشد. جنگ
مردم کشورهای افتادن از جلوگيری برای آن تعيينشدة اهداف اصول و طبق
آزاديخواهان است. بوده صلح دشمنان و جهانی جنايتکاران چنگال در ديگر
شود ضدبشری رژيم اين تضعيف به منجر که بينالمللی اقدام هرگونه از ايران
بيش از ٢٧سال گذشته طی ايران که ستمديده مردم میکنند. بهشدت استقبال
اين جنگطلبی و توسعهطلبانه بنيادگرايانه، مطامع قربانی نفرشان ميليون نيم
اين بيشتر  هر چه تضعيف  برای بينالمللی قانونی اقدامات از  رژيم شدهاند، 
بازيهای فريب ايران قربانیشدة مردم ستمديده و میکنند. استقبال جنايتکاران
مردم نمیخورند. را ايران ملی منافع به جای خودش منافع جازدن برای رژيم
داغ و شکنجه و زندان سرکوب، شاهد وقفه بدون و هرروز که ايران ستمديدة
چه و چه امروز منافعشان که بديهيست امر اين برايشان رژيم هستند درفش و
ايرانست مسلم مردم حق اين ندارد. رژيم اين منافع با هيچ گونه همسويی فردا
که برای آزاديخواهان بخواهند از و بين المللی رسمی و مجامع از سازمانها که
حاکم، به کمکشان ضدبشری رژيم جنايت و جور و ظلم نجاتشان از بساط
اتمی پرونده ارجاع که را بپراکنند اين دروغ میکوشند که کسانی بشتابند.
توسعة از جلوگيری در جهت شورا اين  اقدامات  و  امنيت شورای به رژيم
هدف را مردم ايران منافع و اين رژيم، مصالح جنايتکارانة ضدبشری و اعمال
می شناسند را مصلحت ملی نه میشود، تمام ايران دربند بهزيان ملت و میگيرد
فرود گردنشان روز، بر شبانه آخوندی، حاکميت و خونچکان برنده تيغ نه و

آمده است.

سياوشجهانگيري
شخصيتهای از بسياری حتی و نظام
نظام، راست  جريانهای به وابسته 
که دارد  اين از نشان همه و همه 
خود مرگ ناقوس بهخوبی آخوندها
عمليات و بنابراين راهحل شنيدهاند را
حالی در برگزيدهاند. را انتحاری
نان از اتم بمب آوردن  بهدست که
شده واجبتر رژيم برای هم شب
شورای به رژيم پروندة ارسال است،
بر گردن لحظه هر را دار امنيت طناب
وضعيت میکند. تنگتر  رژيم اين
هر آخوندها است،  عجيبوغريبي 
در بيشتر میزنند دستوپا  بيشتر چه
اين در می روند. فرو نابودی باتالق
«ملیگرايانه» دعاوی تمامی ميان
رژيم «دانشپژوهانه» ادعاهای و
گلوی از که آخوندی عقبماندة
دقيقًا میشوند، شنيده رژيم عناصر
ترس از که است غريقی فريادهای
راه تا هرچيزی چنگ میزند به مرگ

بيابد. خود برای را نجاتی
رژيم پروندة فرستادن شک بدون
حرکت يک دقيقًا  امنيت  شورای به
شريانهای قطع جهت در ميهنپرستانه
و بقا ادامة که است  رژيمی حياتی
رفتن هرز و نابودی قيمت به آن حيات
يک طبيعی و اقتصادی انسانی، منابع

نوع بزرگ است که تحت همه ملت
بوده است. شکنجه و فشار، سرکوب

که آخوندی رژيم طرف يک از
واقف تحريمها مرگباربودن بر بهخوبی
تأخير به در سعی ترفندی هر با میباشد
طرف از و  داشته مسأله اين انداختن 
موقعيت از اين در استفاده سعی ديگر
واقعی اپوزيسيون چهرة تخريب برای
که در داريم بهياد خوب دارد. خود 
ضدميهنی، سالة هشت جنگ جريان
چهرة يک ارائة  در سعی آخوند ها 
عنوان به جنگ از مذهبی عوامفريبانة
«دفاع و کفر»  و اسالم بين «جنگ
مقاومت و  داشتند اسالم» کيان از
شکستن در سعی  که را مجاهدين  و
يک بهعنوان رژيم، جنگطلبی طلسم
يگانه عبارتی به  و مشخص روش
در رژيم ماشين جنگی مقابله با راه حل
«دشمنان بهعنوان  داشتند، زمان،  آن
دشمن» معرفی پنجم «ستون اسالم» و
حتی را  آنها خون البته صد و کرده 
دستگيری از پس هم را روز يک اگر

زندان  از بيرون  در سالهای٦٠  در
کرد. مباح اعالم سپری نکرده بودند،
و ضدميهنی ضد ملی نيز پروژة اکنون
حفظ راستای در را که دقيقًا هستهيي
است، برگزيده خود موجوديت

داده جلوه ميهنی و ملی پروژة يک
«ضدمردم را  مقاومت و مجاهدين  و
چه اگر مینمايد!! معرفی خيانتکار» و
و مخالف بهظاهر نيروهای از برخی
يا خواسته نيز اپوزيسيون غير جدی
به و زده دامن شعارها اين به ناخواسته
میپردازند مقاومت عليه عقدهگشايی
(متأسفانه) و تاريک مسير ادامة در و
دشمن يگانه مدد به  خود خيانتکار
به نظر اما برخواستهاند، ايران مردم
دير که ديگر برای رژيم خيلی میرسد
نتواند او هم غيبی» «امداد هيچ شده و
نجات سقوط  محتوم سرنوشت از  را
واقعی مقاومت ميان نقش اين در دهد.
تماميت بهچالشکشيدن  در ميهنمان 
و نيست پوشيده  هيچکس  بر  رژيم
مقاومت ملی  شورای  اين  واقع  در
پشتوانة يک از برخورداری با که بود
در حتی و  کشور داخل در تودهيي 
در (حتی اين رژيم اليههای ميانی ميان
نقش توانسته آن) بخشهای امنيتیترين
بزرگترين اين در را انکاری غيرقابل
اما سؤال بگيرد، عهده بر مخمصة رژيم
را در نقش اين میتوان آيا اين است:
شورای مرحله يعنی ارجاع رژيم به اين
برجستهتر تحريمها اعمال و امنيت
با کرد؟ کاناليزه را  تحريمها مسير و

جهانی می رود اجماع که به اين توجه
منفعتطلب بخش (برای بهناگزير که
و جهانی)  جامعة تماميت طلب يا 
ايران مردم مجموعة (برای خوشبختانه
جهانی) جامعة باور ـ مردم بخش و
خانم پيشنهادی سوم راهحل سمت به
می شود آيا برود، پيش رجوی مريم
اين اعمال  نحوة در پررنگتر نقشی 
ديگر عبارت به نمود؟ ايفا تحريمها
را در گزينشی تحريم يک آيا می توان
بيشتر چه  هر نمودن زمينگير راستای 
طرف يک از ضدمردمی رژيم اين
بر اقتصادی تحريم اثرات کاهش و
امنيت به شورای ستمديدة ايران مردم
راهنمای يک بهعنوان ملل سازمان
جدی يک سؤال اين ارائه نمود؟ عمل
و آن کرد فکر آن به می توان است که

کشيد. نقد به بودن عملی نظر از را
نگاه يک در  که  نيست  شکی
به تحريمها، مسألة  به واقعگرايانه 
بايد ايران را برای مردم عواقبی هرحال
مربوط اخبار شک بدون شد. متصور
سالهای در چندساله تحريمهای به
يادمان از عراق سابق حکومت آخر
که بايد ديگر از طرف اما است. نرفته
ايران مردم منابع از را رژيم اين دست
بزرگتری را بسيار منفعت و قطع کرد

البته صد تحمل سختيهايی که بهقيمت
که شکنجهيي و اعدام و فحشا فساد، از
میشود، اعمال ما مردم بر سالهاست
بود، خواهد  قابلتحملتر  بسيار  بسيار 

آورد. ارمغان به ميهن برای
را تحريمها گزينشینمودن اهميت
مورد مختلف زوايای  از میتوان  نيز
طرف رژيم يک از داد.  قرار بررسی 
داخلی مددکاران  تمامی و آخوندی 
ديگر شده و شعار خلع خارجی آن و
مردم بر فشار مسألة  از  نمیتوانند
موجهنمودن برای فريب ابزار بهعنوان
استفاده تحريمها  اعمال لزوم  عدم
اعمال لزوم راستا همين در نمايند.
مردمی راهحل بهعنوان يک تحريمها
مردم آزادی سمت به حرکت برای
گرديد. خواهد مشخص و بارز ايران
محدوديتها و فشارها ديگر طرف از
رژيم حياتی شريانهای قطع جهت در
که نيست شکی شد. خواهد مشخص
و شفافيت  رژيم  اين با برخورد  در 
از پرهيز و برخوردها نمودن مشخص
برنامهها و ارائةراهکارها کلیگويیدر
و سودجويی نوع هر از مانع می تواند
خارجی و داخلی طرفهای سوءاستفادة

گردد. رژيم

اشرف باقريـشهر عليرضا از كاريكاتور

قطرهييشـرمدراقيـانوسوقاحت 

ناسيوناليسماتمي!

مفاهيمد تاکنون معانی و مشروطيت نهضت از ايران تاريخ معاصر به  نگاه ر
واقع در کلمه اين است. شده عملی گوناگون برداشتهای و باتفاسير ملیگرايی
حاکم ديکتاتوری قدرتهای بر اميال تحريفات منطبق به و منحرف خود اصل از

سال ١٣٥٧ و  تا شمسی سال١٢٩٩ از پهلوی دوران ديكتاتوري در است. شده آلوده
بر سوءاستفادههایفاجعهبار با بارها و بارها کلمه اين پليدش، آل و دورانخمينی در
حاکم ماليان خيانتبار برداشت با ناسيوناليسم شبيهسازی است. شده تحميل ما ملت
درتوجيهومشروعيت دهیبهوطنپرستیپوشالیخيانتیبزرگبرملتايراناست.

کمی نداشتهاند. سهم رژيم نيز مخالف اصطالح به عناصر البته ماجرا اين در
از  ماليان جناحهای و باندها تمامی عراق، با ساله ٨ خانمانسوز جنگ زمان در
را واژه طرف ديگر، اين از ملیگرايی مدعی جريانات برخی محافل و و يکطرف
به کار وطن جوانان به مسلخ بردن براي را آن و داده سوءاستفاده قرار و تحريف مورد
در را بوم و خاک اين فرزندان بهترين يکطرف از سوءاستفاده اين با خمينی بردهاند.
كشور اين مردم جوان و هزار هزاران ديگر طرف از و شهادت میرساند به زندانها

نمود . ميگذرد» كربال از قدس «راه شعار قربانی را
داخلی جريانات که بود مفهوم ناسيوناليسم ارتجاعی از شبيهسازي همين بر تکيه با
پايان بر مبنی مقاومت ملی وطنپرستی! طرح صلح شورای سنگ با رژيم بيرونی و
وطناکه سرندادند. نشانهرفتندوچهسوزوگدازوفريادهایوا شرافتمندانه جنگرا
معنويشان پدر بههمراه همگی که شد اين غيرمسئوالنهيی خطمشی چنين نهايت

تاريخ بايگانی شدند. بخش ننگ و در زهر نوشيدند خمينی، جام
طرف ديگر از مماشاتگران رژيم رژيم و روی ميز حاضر در حال نيز مسألة اتمی
دخيل حسابهای طرف همة اعتراف است. اين ميز به گرفته قرار جدی خيلی بهطور
دست زمين، ايران سرفراز مقاومت اينکه تا بود خالی بهمدت١٨سال جريان اين در
پنهان جاهای و را از زيرزمينها و پروندة اتمی ماليان زد ماهرانه و دقيق افشاگری به

داد. قرار همگان چشم مقابل در ديگر
ناسيوناليسم به بیرمق وارفتگان تمامی جنگی ناسيوناليسم رويداد، بهاصطالح اين با

بود. خواهد ديدنیتر مراحل پايانی ارتجاع حاکم در که شد تبديل اتمی
برخیمحافلمدعیچپ توجهبهابعادوميزانافشاگريهایوطن پرستانةمقاومت، با
با مماشاتگری ضدملی خط پشت تا کنون که سلطنتی سوپرراست محافل برخی و
يا و میگيرند يا ناديده را ماليان اتمیشدن خطر بودند، شده مخفی و رژيم مشغول
جبار حکومت اين اتمیشدن از علنًا نيز برخی و مي كنند برگزار سکوت توطئة با

تحتشعار ناسيوناليسماتمیحمايت میکنند.
کار دو شرايطی در چنين رژيم حاکميت ضدملی اين با وجود اتمی ناسيوناليسم

میدهد: انجام «ارزنده!»
میشود. ملی! منافع حفظ تبليغ و شعار با حکومت اين عوامفريبی تقويت باعث ١ـ

منطقهيی و کشوری بنيادگرايی و بهطورعام جهانی بنيادگرايی تقويت باعث ٢ـ
می گردد. خاص بهطور

رعايت و دموکراسی ايجاد با قانونمند ضديت ملیگرايی، نوع اين نتيجة بالفصل
بيداد ارتجاع که ايران مثل جامعهيی در چون است. ايران کشورمان در حقوقبشر
اتمیشدنجز نتايج میکند وآزادیودموکراسیهرگزامکاننهادينه شدنندارند،
ناسيوناليستهای فاجعهباراجتماعیواقتصادیو…دستاوردديگرینخواهدداشت.
شديد حقوق نقض جهان و و منطقه در رژيم بیحدوحصر با تروريسم آيا مدافع اتم

نمی آيند؟ حساب همگرا به و وطنمان همسو داخل در بشر
که فاشيسمی ندارد. مذهبی فاشيسم تقويت جز نتيجهيی ماليان اتمی شدن توجيه
ملت به را نام مذهب رژيم تحت جنايات بيرحمانة اين استبداد ستمشاهی و جنايات

ماتحميلکردهاست.
متحرک موتور و انگيزه يک آن، از ارتجاعی سوءاستفاده های از جدا ملیگرايی
پرافتخار دوران و قابلستايش آن، مثبت است. نمونة تاريخ بوده در جنبشها مهم
را سوءاستفاده آن حداکثر آخوندها از حاال و شاه بعدها اگرچه است. مصدق
منافع سوزاندن جز حاصلی و ماليان در دوران شاه ادعايي ملی گرايی کردهاند.
٢٧سالة حاکميت همراه با اتمی ناسيوناليسم معرکة آتشبياران ندارد. نداشته و ملی

میسوزانند. را انسانی و ملی داراييهای همچنان مذهبی استبداد
٢٩ژانويه در که اقتصاد جهانی همايش در انگلستان، خارجة وزير استراو، جک
غربی «کشورهای  گفت:  خبرنگاران به شد برگزار سوئيس داووس  در امسال 
که شود فصل و مذاکراتی حل طريق از ايران اتمی برنامة سر اختالف بر مايلند تا

نمیسازد…» خدشه دار نيز را ايران منزلت ملی درعينحال
باشدکهملتقهرمان ايرانبهکمکمقاومتسازمانيافتهاشدرب تمامیبیمنزلتيها
تا بگيرند هميشه بتون برای مبتذل را و ملیگرايی و مماشاتگريها بیپرنسيپها و
حاکميت و نمايد شکوفايی به شروع جوانه زده و ايران در عدالت و آزادی درخت

و مردمی را مستقر سازد.   ملی
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مـوزاييـک يک قـطعــات

قــرنز از ربع بعــد بيـداری خطــر و نـگ
از تا میزند بهم  پلک سرمايه و سود  جهان  که میبينيم امروز  اين که،
تداوم بيدارشود، حاصل جدی بهوحشتی سالهاش و چند بيست خواب
و به طبيعت فاشيستیست که بنا تجاوزگرانه بدوی يک سياست و گستاخانه
را خود شوم و مخرب نيات خشونت و خود پيوسته تاريخی و بنيادی ماهيت
سياستمداران و بود. کرده وعجين همراه ملی منابع تاراج و دغل و با دروغ
امکانات و از اطالعات عظيمی مجموعه داشتن با دولتمردان قدرتمند جهان
جهانی ماليان حاکم برايران وتهديد خطر به اين زودتر از خيلی میبايست
بايد اما  هستند باهوش و  زرنگ خود کار در آنها مسلمًا  می شدند.  مطمئن
پشت را براروپا کليسا دوران حاکميت قرنهاست که عاليجنابان اين که گفت
بيرحم و محيل بخش آن با رودررو مستقيم و تجربهيی ديگر و گذارده سر
تمثيلی شوخی يک علم قلمرو در را شيطان نداشتند. خود گذشته تاريخ
را شيطانی واقع عالم در چون اگر هم داشتند. حق و می پنداشتند مذهبی و
تاريخ و همچنين تمدن نوين تاريخ باشند. آنان بسا خود کرد چه تصور بتوان
که می دهد شهادت  بود، مادی  تعالی و رشد ضروری  حاصل که  استعمار
اما نرفتهاند. خطا به  هرگز خود  هوشمندی به  باور در  غربی سياستگذاران
عجيبالخلقهيی سرشار، همان هوش و برکات کرامات از اخير قرن درربع
درماند. ناتوانی آن به کار در ابليس که کرد جهانی ظهور سياست صحنه در
معلمی، بهسابقه بنا مخلص است. زيانبار بس شدن، مغرور زياده که طبيعیست
باشد ولی غرب همکالس شيطان اگر حتي میدهم بيست هوش غرب را نمره
ملی منابع مفت يا فروش با که است  داده  نشان آخوند چون آخوند. نه
از سالها امر اين . بربايد  جهان  کله هوشمندان از هوش  ملت می تواند يک
شرارت عقب ماندگی، و جهل جز ارمغانی حاکم ماليان که شد مسلم پيش
ايران هنوز  اگر داشت. نخواهند بشريت برای ويرانگری و کشتار جنون  و
است دليل بدين میکشند نفس ممکن سرکوبهای خشنترين زير ايرانی و

ساير بر و تسلط بسيج و اغفال بودند که برای دريافته اساتيد شيطان اين که
پايگاه بايد خود خطرناک و خدعه آميز سراسر سياست پيشبرد برای «امم»،
میخوانندش، اسالمی» القرای  «ام که را ايران يعنی  خود جهش سکوی و
توسعه و اهداف خود انقالب يک به مبادا که نکنند برانگيخته و چندان عاصی
فرهنگ و تمدن سوابق سطح و براينکه مضافًا رود. برباد يکجا طلبانهشان
رشد همانا اين از جلوهيی نمیداد، آنان به را مطلق يکهتازی اجازه ايرانی 
براساس ماليان. ستيز زن سياست برابر در ايرانيست زنان و مقاومت دختران
عرصه های از بعضی در ماليان که هست  و  بوده محيالنه يی محاسبه چنين
جلو شيرينی و چماق سياست  با ايران روشنفکران با  خصوصًا اجتماعی،
که نگهدارند زخم در استخوان را ايران  مردم  که می کوشند آنها آمدهاند.
برکند. جا بنياد آنها را از کنترل غيرقابل طغيان همچنان که گفتم يک مبادا
قتلعامها مهيبترين از بعد اگر ، نبود ايرانی دلزندگی وشورو ذوق اگر
افتخار به بيدادها و فتنهها آتش همه سياوش وار از سرفراز، مقاومتی هم باز
مطمئن حضوری بينالمللی و در صحنه ملی و نگذشته و سالمت سربلندی و
عصر عمق را تا ايران ملت برسر، عمامه جالدان آن بود؛ نکرده پيدا مؤثر و
شيرينی و چماق  سياست مکار جماعت اين میراندند. عقب به  جاهليت
مشی دوگانگی همين و کردند پياده هم جهانی سياست صحنه در را خود
و روشنفکران قشری بسی اغفال و گمراهی توهم، موجب اضطراری سياسی،
با شد. خودباختگان حوزه ملی غرب دولتمردان دنيای فرصت طلب خودی و
سوابق خود و تمامی موجوديت شناخت، قابل يک مجموعه از اجزايی اتکا بر
آن بی عمل، شدند ظاهربينان ازاين بخشی کردند. احمقانه و و حقير لوث را
آنکه کوکبه زد. حال «سنجر» دامن به دست گذرگاه سر پيرزن بيچارهيی که
هزار هزاران که بود ديوی مخوفترين که سنجر نه می گذشت که منحوسی
و کاردستی بيجان اسب يک ترووا اسب داشت. شکم در شيطان ملعون بچه
بود به جانوری يکی  میکرد. اين حمل را درون، سربازان مهاجم در بود که
نبود. قرنها الزم چندانی هوش او تشخيص برای که هيأت خمينی و فطرت
داشت. به خود زهرآگين دندانهای زير را ايران تاريخ و سرنوشت بود که
اثر پا و میکردی جای نگاه که ايران تاريخ از هرگوشه هرکجای ايران، به
قابليت آميب، مثل ديو اين بود. رؤيت قابل و آشکار ديو، اين تنورهکشيهای
و می شد و میفريفت. موريانه میشد ماهيت. شيطان و نه داشت شکل تغيير
محلل میکرد. پوک و را میخورد دانش انديشه و و فرهنگ رشد ريشههای
احاديث و دين به توسل زورگوی وقت با با حکام همقدم  میشد، معاملهگر و
مقطعی در چون فراميخواند. و تقيه و صبر به را مردم مجعول،  روايات و
است، در دررسيده گردنکشی می ديد که وقت و می شد باز جوش معامله
و میکرد. پيدا يد طواليی شهرها و محلهها بسيج اوباشان برانگيختن عوام و
مسجد گوشه به و می شد موش دوباره می رسيد، راه گرد از قلدرتری چون
از خمينی وقتی نشست.  می فرصت مترصد همچنان و می خزيد  ومحراب
جامعه مترقيان گورستان به ايران را تا زهرا رفت بهشت به مهرآباد فرودگاه
خلقتی ديدم «عجايب با ترس مرگ، مبدل کند، ما از نيز خاموش شدگان و
هرجانور از آن  که بود کافی نگاه کمی با نبوديم. روبهرو دشت»  دراين
تخم و ماندهها  پس  اين  حاال  شناخت. دور  راه از حتي را درندهتر درنده،
شيخ او سلف پير و آن جمجمه محتوای میخواهند آن ملعون ترکيدههای
البته کنند. و زمين خالی به بمب اتم روی سياره با دستيازی را فضلاهللا نوری
هيتلر را زمانی که مزمن ماليخوليای و جنون يک از برخاسته رؤيای اين يعنی
از هيتلر. بيمارتر ناتوانترو خامتر و زمان خامنه ای ديگر به و صحنه می آورد به
به را آلمان جديد صدراعظم « مرکل» خانم پشمالو، اين هيتلر که شگفتا و
از لشکری و ايران ملی ثروت کمک  با اوست که اين میزند. مثال هيتلر
می تهديد ممکن شکل ناشيانهترين با را جهان دارد ُجهال و طرار و اشرار
امپراتوری خواب جهان، و بعد منطقه تسخير ممالک انديشه که اوست کند.
دموکراسی در  خانم يک بی نظير،  وقاحت  با  آنگاه و  می بيند. را  عثمانی
داريد چرا که چه؟ و متهم می کند به فاشيسم را حکومت رسيده به آلمان
قَِبل از وقتی  چرا بکنيم. را کارمان ما نمیگذاريد و نمکنشناسی میکنيد
ما گلوگشاد گلوی از اتم خوش آب نمیگذاريد میبريد، کالن ما سود
حاجی، ريش با نه ولی بازی از آنکه بازی، غافل برود؟ پايين آرزوبهدالن
اين ايران هوشيار  هميشه مقاومت است. شنيده را خطر جهان زنگ بازی.
است وقت زده است. جار جهان درچهارسوی و شنيده از اينها پيش را صدا

مسأله سرمايه برخيزند وجدی بودن خواب خوش دولتمردان جهان از که
به سر و نيست. دست  کار در ابهامی نقطه ديگر کنند. دنبال به آخر  تا را 
شد. خواهد داده و بشری جهانی تهديد يک به فرصتیست که کردن، پابهپا
در باره دگر را کنونی حساس موقعيت ايران روشنفکران که اميدوارم من
نهايی نگيرند. پاسخگوی دستکم گذشته، چون تعطيلهای تحليل و برداشتها،

ست. و ايرانی ايران همانا ديوانه، طلب توسعه زيانکاريهای مشتی

لم... ننـا هرگز نگان بيـگا از مـن
ايران، جمشيد مقاومت وفادار به ونويسنده عزيزمان، شاعر دوست اخيرًا از
با روزانه يا الکترونيکی  مجاهد گرامی نشريه در مقاله يی خواندم پيمان
و اروپا اتحاديه کشورهای حول وقاحت» اقيانوس در شرم «قطرهيی عنوان
شورای به رژيم  اتمی پرونده دادن به باالخره که چين و روسيه البد ايضًا
خودمان ضربالمثل مصداق به يعنی دادند. رضايت متحد ملل سازمان امنيت
تا کردهاند. آغاز را دميدن عاليجنابان سرانجام بدمد» تا «میميرد میگويد که
چون چرا؟ ندانند. هم خودشان هنوز شايد و نمیدانم من اندازه؟ چه و کجا
جمع و مالحظات ژئوپليتيکی و منافع ميان است. کالنی در بسيار منافع پای
اساتيد گربهرقصانيهای سوی ديگر از  نمیباشد.  همتراز و همسنگ آنان،
توقف ترديد و وسوسه و کوره به پيوسته تهران، ملعنت در شيطنت و فن
مراقب مقاومت هميشه ديدگاه از چون بنابراين میدمد. میدمد و حضرات
قابل اعتماد دعوا  طرفين ميهنپرست غيروابسته، ديگر آزاديخواهان و ايران

مدنظر  آنچه کرد. موکول آينده به بايد را نهايی اظهارنظر نيستند؛ و اعتبار
قاره وقاحت تاريخ است که نکته اين يادآوری تذکر و است، نگارنده اين
میباشد. آن پنهان و آشکار اشکال در استعمار تاريخ قدمت به متمدن
فقط ما که نبودند خجالتی کمرو و اين کشورها پيشين دولتمردان نسلهای
تکامل درتاريخ ما هرگز باشيم. آنان اخير قرن نسل ربع وقاحت شاهد امروز
مالحظه مشاهده و انصاف و حيا و از شرم اثری مطلقًا نمیتوانيم سرمايه،
و ايکسها سياست  اتخاذ صرفًا نه  و است سرمايه  و سود حکم اين کنيم.
گرم ديپلوماسی؛ نمايان پشتپرده واقعی، تعيينکننده دولتمردان ايگرگها.
صاحبمنصبان که گفت می توان جرأت به امروزه بهخصوص کارند.
يک وسرمايه، حاال اگر درقانون سود نيستند. بيش عامالنی مباشران و سياسی،
با بیظرفيتی ماليان وطنفروش مثل رژيم لبابی و ولُـب قرص پروپا مشتری
آنان که جايی برساند به را کار داشتن، جهان ادعای مالکيت و جسارت و
را عطايش که بشوند ناگزير کيسهيی، و قلبی رضايت عدم و اکراه با هرچند
داشته دکانی اگر ما هم ست. ديگری حرف شرورش ببخشند؛ و شوم لقای به
با ولی اين مشتری بخواهد دست بهجيب و يک مشتری چاق وچله و باشيم
يک باالخره که طبيعیست بگذارد گردو پوست در مارا دوپای پررويی
قبال در ما هموطنان و وطن گذشت. اگر برای خواهيم خيرش و سود از روز
حکومت است. وقتی نهفته نکته همين در باشد اميدی نقطه جهانی  سياست
انتظاری چه ديگران از ما ندارد شرم ذرهيی تهران در نشسته بدتر بيگانه از
عنوان با نيرومند»  «بهمن بهنام مخبطی مأمور وقتی باشيم؟ داشته میتوانيم 
اتم موضوع در زمينه و آلمان تلويزيون يک کانال در ميزگرد میآيد تبعيدی
که ناچار میگردد برنامه مجری خانم که میگويد سخن سود رژيم به چنان
و چين روس و اروپا از ما ديگر هستيد» رژيم طرفدار شما «پس او بگويد: به
تروريست ليست در ما را قدر که همين میتوانيم داشته باشيم؟ انتظاری چه
يکايک از کله پوست ماليان، آرزوی و خواست به و ديگر بنا گذاشتهاند
باهمه بگوييم ما که وقتیست حاال باشيم!!! شکرگزار کلی نکندهاند بايد ما
به میگوييد راست واگر مريزاد.  دست هم تأخيرها باز و خطاها و جفاها
تمام کاررا زمين؛ کره روی بشريت کل و خودتان ملتهای و ايران مردم سود
به و درست پيمان جان جمشيد نگذاريد. به هر حال زخم در استخوان و کنيد
شلوغ سخت سرش ايام میدانم اين که دروقت نگارش اما است نوشته حق
جان يعنی حافظ خودمان نازنين همشهری پرمعنی و قديمی اين بيت ، است

نگرفته است: مد نظر را
ننالم هرگز بيگانگان از «من

آشنا کرد» هرچه کرد، آن با من که
جهانی بسا چه ايرانی و و هستی جان که آفت آشنا، نه ماليان،  که گيرم

هستند.

رحمان كريمي

١٣ صفحه در بقيه



١٢ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٤بهمن ٧٨٧ ـ شمارة
مقاالت

(١٦) تروريست بنيـادگرايي با مـرزهاي اسـالم

دورانكهـن
ساساني) پايان دوران پيشداديان تا (از

(١٥)                                                      

تاريخايـرانزمين 
اسالمي «بنيادگرايي كه بوديم داده شرح گنجايش حد در را اساسي مطلب اين
شاخة عنوان يك به نميتواند و نيست مذهبي گرايش يك اساس تروريست» از
شمرده و تلقي حنيف اسالم، ديانت از مذهبي ديگر شاخه هاي اسالمي، همانند
با قدرتپرست منحط مرام يك تنها و تنها تروريستي پديدة اين بلكه، شود.
ماهيت كتمان ابزاري براي و ماسك ارجمند را دين اين است و اسالم نام غصب
مهمترين واقع، در ظالمانه، كه بهطوري آنهم داده است. قرار خويش حقيقي
و است دين اين واالي ارزشهاي اصول و اسالم و ديانت اصل همانا قربانيش
واژگونهسازي و مسخ از كمتر به «شبهاسالم» سياسي، بسيار بيرحمانه اين ايلغار
باقي نامي تنها  آن از  و نبوده قانع آن آرماني واقعيت و  ديانت اين  سراپاي
تبهكاران، استبدادي اين مطلقه و قدرت توجيه روشهاي جز براي كه ميگذارد

باشد(١). نداشته مصرفي و سود

جدي و اصيل نابودي مسلمانان به مبرم نياز
ديانت واالي  ارزشهاي به  عالقمندان كه است طبيعي باال، واقعيت به نظر 
عمق به بيشتر كه هرچه  مسلمان، و جدي مؤمن پيروان به چهرسد  تا اسالم،
باشند، مبارزة داشته درد انسانيت و بوده ديانت آگاه اين آموزشهاي آرمانها و
پيش در تروريست، اسالمي بنيادگرايي تهديد برابر در را عميقتري جدي و
نيروهاي سياسي طيف در ضدبشري جريان اين جايگاه كه زيرا خواهند گرفت.
نيست، ارتجاعي» «راست منتهي اليه و نقطه آخرين در جز جهان، در موجود
شده منقرض آپارتايد نژادي و هيتلري فاشسيم نمونه هاي خطرناكتر از جايگاهي
قابل اسالم، حقيقت به  جدي  مؤمنان و نيروها براي كه  جنوبي،  آفريقاي در

شد. دچار ترديد نخواهند تهديد اين با مبارزه در هرگز ناديدهگرفتن نبوده و
اجساد روي از عبور با تروريست، بنيادگرايي پيشروي از هرگام كه است چنين
و فعال يگانه تروريسم اين ايلغار برابر در ايستادگي كه شدني است ميسر كساني
كامل فناي تا كه نبرد وقفهناپذيري برعهده گرفتهاند. و برگزيده را گسترش طلب
نبرد به اين سوي دو هر و داشت خواهد جريان روي، در رو نيروي دو يكي از

هستند. اين حقيقت واقف بر روشني
فوريتي و ضرورت جدي، اصيل و مسلمانان نابودي كشتن و حقيقت، اين به نظر
دشمن و مخالف هر بر مقدم و پيشتر كه بود خواهد تروريست بنيادگرايي براي
خواهد دستور در كه ميدهد قرار جناياتي جدول رأس در را آن ديگر، مفروض
رويگردان ممكن وسيلة و ابزار از هر مورد بحث تبهكاران راه، اين در داشت.
تحريك جهت شرعي در كاله و توجيه هر از استفاده ميانه، اين در و بود نخواهند
اجتناب نخواهد قابل و صرفنظر كردني هرگز جنايت، اجرايي توجيه عوامل و
بازمانده تكفيري» در «مرام ديرينه شرعي» «كاله همان از استفاده بهخصوص بود،
و فتواي توجيه اين با چرا كه كردهايم(٢). تشريح قبًال كه «خوارج نهروان» از
و جنايات افكنده تمامي قبح و شناعت بر پرده ميتوانند بهتر بهاصطالح شرعي،
رؤياهاي تحقق كه بيشتري پي درپي و نشانههاي به مثابه را تبهكاريها همان تازه

ميزنند. مي دهد، جا نويد را عدالت فريبخوردگان تشنة
فرماني از متن (بخشي مجاهدين» «تكفير به خميني بدينترتيب، رويآورشدن
ضدارتجاعي مسلمانان اين  «قتل»  و «تكفير»  خاص  كه  را خودش دستخط با
آگاهان ناباوري و حيرت ماية نبايستي آورديم)، قبلي، قسمت در بود، نوشته
«در است: شده منتشر و ثبت چنين باره، اين در مجاهدين خود نظر اما ميشد.
به خميني ورود از قبل و در اواخر دوران زندان شاه درونسازماني، ارزيابيهاي
٦ماه از بيش عمري نميشد خميني، با مسالمتآميز زندگي دوران براي ايران،

(٣) گرفت…» نظر در

با دوران خميني تفاوت دوران خوارج
و نياز بابت از يكم، و بيست و بيست قرن در تروريست اسالمي بنيادگرايي
از سوم (دهة قرن هفتم، اوايل در نهروان» «خوارج جريان جنايتهايشان، با توجيه
به جز نيز نهروان خوارج ندارند. يكديگر با فرقي كمترين هجري)، نخست قرن
دربار و شام در خواه علي(ع) و اردوي و كوفه خواه در را، همگان خودشان،
توسط امروزه مشي اين  ميكردند. «تكفير» واحدي شرعي» «كاله  با معاويه،

ميشود. دنبال بنيادگرا تروريستهاي تمامي
تلخ واقعيت ميشود، اين مشاهده خوارج دوران با زمانه ميان اين اگر تفاوتي
و شقاوت خميني، كه بروز مانند كسي براي دور، برخالف آن قرون كه است
متخاصم جهاني اردوي دو هر بود، ملجم» «ابن از فراتر بسي انبوهي قتلهايش
فرستادگان خميني يكي ميپرداختند. وي از دلربايي به مختلف اشكال دوران، به
بشنود از آنان خودش گوش با را اسالم» به «دعوت تا ميپذيرفت كرملين به را
خميني دربار به انجيل» كلت و و «كيك از با طبقي را نمايندگانش ديگري و

ميداشت. اعزام

هراسآلود تكفير
در قدرتش كرسي بر خميني  كه بود نشده خزانزده هنوز ايران  انقالب بهار
شمرده بنيادگرايي از مبري كه قلب و مغز اسالم خلق مجاهدين دربارة جماران،
در شوروي…، بلكه نه در و آمريكا در نه «دشمن داشت كه: اعالم مي شدند،
آشكارا اين (٤تيرماه٥٩). است» تهران در همين مقابل چشمان ما در همينجا،
چنين كلماتي اظهار ميشد و با علني بيان در كه يك فتواي كشتار همگاني بود
آن موازات به اما رسيد. همگان به اطالع رسانههاي دولتي تلويزيون و از طريق
نيروهاي براي خودش نواري به صداي خميني با فرستادن پنهان، حدودي تا و
عليه محرمانه، بهطور را خويش مزدوان  تمامي  پاسداران، ويژه، سركوبگر
يك رواج تلويحي اقدامها، اين مجموع نتيجة كرد. تحريك به شدت مجاهدين
به تبديل منافقين»، بر شعار «مرگ صورت به بود كه مجاهدين دربارة «تكفير»

مجامع شد. تمامي در خمينيگرا نيروهاي شعار اصلي
كفار از «منافقين گفت:  و آمده  ميدان به خميني دوباره  شعار،  اين كنار در
بعد، نمونههاي اندكي آشكارتر شود. باال، شعار تكفيري مفهوم كه تا بدترند»
قاضي يك نمونه، براي زد. بيرون از پرده تكفير همين راستاي در رسمي و عملي
مجاهدين از هوادار شكايت يك ايران، در برابر ـ شرقي جنوب بم، شهر شرع در
امام حضرت بهفتواي «منافقين نوشت: شكايتنامه همان زير چماقداران، تعديهاي
شرعي، بهاصطالح مجازات اين ندارند». وجاني مالي حرمت خميني هيچگونه
تنها بزنند،  اسلحه با تهديد به دست  ارعاب مردم براي كه كساني براي بهجز 
صادر باشد برگشته اسالم كه از يعني مسلمانزادهيي فطري»، «مرتد مورد در
دين ديگري اسالمش از پيش كه مرتدي يا و معمولي كافر براي حتي و ميشود

.(٤) ندارد مورد داشته،
بيان  خميني در بهگام گام حركت اين علت كه ميرسيم پرسش اين  اينجا، به
كه داشت چيزي بيم چه از و او بوده قرار چه مجاهدين از انداختن تكفير جا و
ببرد؟ جواب پيش به  پنهان و را چنين كند پليدش تا مقصود ايجاب ميكرد
در آورده شد. (قسمت١٥) قبل  قسمت  در  كه است همان پرسش  اين  كوتاه 
چنان و…)، كفر، (ارتداد، انتسابها و عناوين «اين كه: خواندهايد يادشده قسمت
خميني، دستگاه حاكمة سران از برخي  كه بود  باورنكردني و  واقع برخالف
پندآميز زمزمههاي و كرده خطر احساس حاكميت خود مصالح بابت از
آيندة و خميني شخص و حيثيت منافع و  همين مصالح به ناظر شكوه هايي و

خميني، به پندها خطر و احساس اين وي رسانيدند…» گوش به را رژيمش
شروع از به ١٠سال نزديك گذشت از پس يعني است، سال١٣٦٧  به مربوط
اين طي زندانيان مجاهد در از انبوهي قتل تا مجاهدين علني خميني با دشمني
قدرت در اول مرد عنوان به قدرتش همة با خميني كه يعني اين طوالني. مدت
انقالب اول در سالهاي هرگز تازه، بنيادگرايي حكومت بنيانگذار نظام و ايران
كه نداشته خود سراغ اين قدرت را در بر منافق» را رواج داد، «مرگ شعار كه
به اجرا بخواهد كه تا چه رسد كند بيان علني را در ايران پليدش تكفيري» «مرام
موجب آورديم، قسمت همان در چنانكه ،٦٧ سال حتي در كه بگذارد. كاري
ناگزير وي كه معني بدين شد. خميني رژيم شقهشدن» و شكاف «بزرگترين
رهبر رسمي جانشين كه كسي دستگاه حاكمه شد، از منتظري آقاي حذف از
ديرينة خطابهاي رسمي، «يار در و بوده خميني خود اين رژيم، يعني بيهمتاي

ميشد. «اميد امام و امت» خوانده و خميني»
نبود مجاهدين، چيزي به قتلعام تصميم خميني به خاطر به و هشدارها پند دليل
ايرانيان. مختلف اقشار ميان و ايران جامعة در مجاهدان اين ديني مبارزة اعتبار بهجز
٥٠٠سال به نزديك با ايران شيعه روحانيت دستگاه در مرجعيت مقام در خميني و
كه رژيم قادر نبوده ايران، همانند قدرتمند، كشوري رأس حاكميت در سابقه و
مجاهدين و قتلعام ناشي از تكفير را از گزندهاي رهبري خويش تحت ماليان

فقدان  به را رژيم مربوطه خويش، پليد اقدام با اين و دهد عبور سال١٣٦٧ سالم در
جانشين مدت، آن از ١٥سال گذشت هنوز با كرد كه مبتال نيرومند رهبري يك
در الزمه ديني و صالحيت علمي بابت از خامنه اي، علي همين يعني بعديش،

است. كرده گير و انكار سؤال زير به شدت شرعي خودشان، به اصطالح مقياس
خالفهاي اشكاالت و نقادي تكفير و حكم اين بررسي متن از پيش و اين جا در
تنها و  نخستين در كه بود خواهد  بهجا يادآوري و  اشاره اين آن، در مشهود 
طي تجربه همين ايران و در يعني تروريست، و بنيادگرايي حاكميت برپا شده
جوانان از متشكل نيروي عليه يك انواع توطئههايش و خميني طوالني ضديت
مجاهدين سازمان كه بودند شاهد همگان انقالبي، پيشرو و مسلمان  البته  و
خطوط نيرومند و رهبري و تشكيالت و عقيدتي  ظرفيتهاي بهاتكاي يادشده،
را توانمندي اين و بوده حاكميتي چنان كردن متوقف به قادر مبارزاتي، صحيح
جهاني دربرابر نبرد براي استثنايي درسي حاوي كه حقيقتي است. بهاثبات رسانيده

كنيم. بررسي مشروح و بايد بهطور است بنيادگرايي تروريسم
دارد) (ادامه
زيرنويس-----------------------------------------------

قسمت٥  و «ذبح شرعي شريعت» سوتيتر قسمت٢، مبحث در اين (١).مشروح 
قرآن متن هشدارهاي و شد عامل قدرت» آورده با دگرديسي و «مسخ سوتيتر
جدا است. شده ياد نيز مسلمين و اسالم دشمنان» چنين «كينهتوزترين درمورد
تبعاتش اشاره اسالم و برضد اين دشمني نيز به ديگري موارد مورد، دو اين از
تاريخ و٧٦٩، مجاهد، شماره هاي٧٦٤ نشرية ترتيب در به قسمتهاي٢ و ٥ كرديم.

است.  آمده ١٩مهر٨٤  و ٢٣شهريور
پيشين دو قسمت را در نهروان» «خوارج سابقة و اين «مرام تكفيري» اساس .(٢)

مجاهد،  نشرية در نيز قسمت  دو اين آورديم.  ١٥ و   ١٤ قسمت نوشتهها، اين
يادآوري است. شده درج ١٠بهمن٨٤، و تاريخ٤بهمن به ٧٨٣ و ٧٨٤، شمارههاي
يعني (قسمت١٦)، قسمت، اين بهتر دريافت به قسمت دو اين مرور كه ميشود

مي كند. كمك توسط خميني، مجاهدين خلق تكفير بررسي
يا طلوع «انقالب، در كتاب صفت خدايي سعيد مجاهد خلق نوشتة از (٣). نقل

ص٦١. غروب؟»
كنون تا و شد. منتشر نشريه مجاهدين بعدًا در دستنوشته مكتوب اين .(٤)

نشد. تكذيب آن خميني، صحت جانب از و يا مربوطه قاضي توسط

  
گنجهاي جالل

معصومي عبدالعلي
باستاني كاريزهاي و سدها

حياتي مهم و بسيار كهن مردم دورانهاي براي آتش و مانند خورشيد آب
در رو، اين از ميافتاد. نابودي به انسان حيات عنصر، سه اين بدون بود.
به ايزدي نيروهاي از بودند و مقدس عنصر سه ايران، اين باستاني آيينهاي
و ميشد گناه شمرده آب آلودن ايراني، كهن آيينهاي ميرفتند. در شمار
ميبستند خود دهان «َپنام» بر نام به ويژهيي آتش پارچة برابر در زردشتيان

نيااليد. را آتش نفسشان تا
مانند را او است. زردشت آيين ايزدان بزرگترين از آبها، ايزد آناهيتا،
كه اعمالي به او، خوشنودي پي در و ميكردند پرستش اهورامزدا
آناهيتا نميگشودند. دست  آب، آلودن ازجمله ميشد،  او آزردن باعث
مانند پابرجاست، كنون تا آنها برخي از بقاياي كه داشت پرستشگاههايي

كرمانشاه. «كنگاور» در (آناهيتا) ناهيد نيايشگاه
زندگي دشواريهاي از يكي آب كميابي همواره ايران، مركزي فالت در
حكومتي تالش از عمدهترين كارهاي هر اين رو،يكي است. از مردم بوده

بود. آن تقسيم امر نظارت بر و اين دشواري بردن ميان از براي
ژرفاي از را زيرزميني (قنات) آبهاي كاريز با كندن ايرانيان باستان دوران از
شاهكارهاي از كاريزها اين از شماري  ميآوردند.  زمين سطح به بسيار
گناباد كاريز است شمار  آن از است، بوده كهن دوران ايرانيان  بيمانند
به چاههايي با متر سيصد  از بيش  ژرفاي و كيلومتر  سيو پنج  درازاي به
شده كنده هخامنشيان  زمان در كاريز اين پنجاهمتري. منظم فاصلههاي 

بود.
گرفتند، شكل بزرگ رودهاي كنارة در عمده، بهطور باستاني، تمدنهاي
كنارة در بابل نيل،تمدن رود كنارة در مصر فرعونهاي زمان تمدن مانند
ديگر، تمدنهاي باستاني بهعكس پارس، در هخامنشي اما، تمدن دجله. رود
از ضروري، آب تمدن، اين و در بزرگ پاگرفت رودخانههاي از دور به
و چاه كندن هخامنشي شاهان تأمين ميشد. كاريز يا عميق چاه كندن راه
كاريز را با كندن بايري زمين كسي اگر مي كردند. كاريز را تشويق ساختن
راه به دوباره بازسازي آنها، با را خشك كاريزهاي ميكرد يا آباد و آبياري

ميشد. معاف هرگونه مالياتي پرداخت از ٥نسل تا ميانداخت،
آنها  از شد. يكي ايران ساخته در ٦٠ سد از بيش هخامنشي، روزگار در
بلندي  ٦٤ متر جنوب خراسان،كه طبس، از شهرهاي در نزديكي بود سدي

جهان بود. سد بلندترين سال شش صد مدت به سد داشت. اين

يهود مقبرههاي تاريخي آيين
سال٥٨٦  در شاه بابل َنصر)، (ُبخت نَبوَكدَنّصر دوم يورش يهودي در هزاران
وقتي شدند. برده به بابل برده افتادند و مانند به اسارت بيت المقدس به ق.م،
آنها از كرد، آزاد را يهوديان برانداخت و را آشور دولت بزرگ كورش
از او بمانند. ايران در يا برگردند، خود آبايي ديار به مايلند اگر خواست
را اجدادي خود سرزمين به سر بازگشت كه يهودياني به هم خواست مردم
پيرامون بابل يا نسل در در طي دو كه ياري رسانند. بسياري از آنها دارند،
دادند ترجيح بيتالمقدس به رفتن بر را ايران در ماندن بودند، زيسته آن
پيشوايان بنياسراييل نيز آنها پيامبران و در بين اقامت گزيدند. در ايران و

بودند.
پسر خشايارشا درازدست، زمان اردشير يهود، در آيين از پيشوايان ِعزرا،
كه در سال بود. او مقامي صاحب (٤٦٦ تا ٤٢٤ق.م) در دربار هخامنشي،

به  را بابل يهوديان از بازگرداندن حدود دو هزار تن فرماندهي ٤٥٧ ق.م،
و آزادي يهوديان كورش براي فرمان به اشاره داشت، با به عهده اورشليم
به سرزمين بازگشت  براي آنها به ياريدادن براي مردم از او  درخواست 
همسايگان مينويسد: «جميع معابدشان، و بازسازي سكونتگاهها و آبايي
همة بر عالوه تحفهها و چهارپايان و اموال و طال نقره و آالت به را ايشان
پادشاه، كورش كردند. اِعانت خدا) خوشنودي (براي َتَبّرعی هدايای
اورشليم از را آنها نَبوكدَنّصر  كه  را  اورشليم) (معبد  خدا خانة ظروف
رئيس به…  و آورد بيرون بود،  گذاشته خدايان خود خانة در و آورده 

سپرد». يهوديان
مطالب عتيق) را،كه (عهد تورات كتاب يهود، آيين ديگر پيشوايان و ِعزرا

كردند. تدوين و ميشد،گردآوري نقل سينه به سينه زمان، آن تا آن
خدا) ياد برگزيدة بخش (نجات َيُهَوه» «مسيح صفت با تورات كورش در

ايران: يهودی پيشوايان از «َاشعيا»،يكی زبان از او وصف است. شده
دست َيُهوه من كه كسی همان به كوروش، خويش مسيح به «خداوند
شاهان كمرهای و سازم مغلوب را ملتها وی حضور به تا گرفتم را او راست
نشود، بسته هيچگاه و ديگر كنم باز وی به حضور را درها تا برگشايم را
هموار ناهموار را و جاهای خواهم خراميد پيشاپيش تو من گويد كه چنين
خواهم آهنين را بندهای ِچفت و شكسته، برنجين را درهای كرد و خواهم
تا بدانی بخشيد، خواهم تو به را نهانی خزاين و زيرزمين و گنجهای بريد
َيُهوه هستم من اسرائيلم… خواندهام،خدای اسمت به تورا من يهوه،كه كه

نيست…» خدائی من جز و…
است. بنياسرائيل بزرگ پيشواي چهار از يكي دانيال نبي: دانيال آرامگاه
و كهن نيست آرامگاه چندان كنوني بناي شوش قراردارد. در آرامگاه او

شد. ساخته بناي پيشين آن جاي دورة قاجار بر اواخر در
از َحبقوق (تورات)، َعتيق» «عهد كتاب نوشتة به نَبي: َحبقوق آرامگاه

و  از ميالد پيش تا ٦٥٠  ٧٠٠ بين سالهاي در او بود. يهود آيين پيشوايان
ديدار داشت. نبي دانيال با و نبي» ميزيست «الياس و نبي» «دانيال همزمان با

است.  او سال٦٠٧ ق.م،بوده آغاز پيشوايي
را بيتالمقدس بابل، دوم)،پادشاه (نبوكدنصر النصر بخت كه هنگامي
يهود، آيين پيروان از بسياري شمار همراه به َحبقوق درآورد، تصرف به

برده شدند. بابل به درآمدند و به اسارت نبي، ازجمله دانيال
از جمله  اسيران، همة و كرد فتح را بابل در سال٥٣٨ ق.م، وقتي كورش
آن شمار در كرد، َحبقوق آزاد بودند، افتاده بردگي كه به را يهودي اسيران
و ياران با و حاضر نشد به بيت المقّدس برگردد بود كه يهودياني از دسته
ماند شهر همان در زندگي پايان و تا گزيد سكونت تويسركان در پيروانش
او كنوني شد. (آرامگاه سپرده به خاك همانجا نيز در درگذشت از پس و

شد). بنا پيشين جاي آرامگاه بر سلجوقيان دورة در
و قرار دارد همدان شهر مركز در آرامگاه اين ُمردخاي: و اِستر آرامگاه 
و شده ساخته اسالمي به شيوة بناهاي است و آجر و از سنگ مصالح آن

است. شده بازسازي آن قديمي بناي روي بر هجري هفتم قرن در گويا
اصلي  نام  شد. زاده پارس سرزمين در ق.م،   ٥٠٠ سال حدود در «اِسِتر»
او ميناميدند. «ِاستر» (ستاره) او را زيبا بود، چون بسيار اما، نبود، ِاستر او
مردخاي عمويش ُمردخاي ميزيست. مادرش با پدر و درگذشت از پس
اردشير بود.  خشايارشا هخامنشي پسر اول، اردشير دربار  بانفوذ رجال  از
اردشير با «اِستر» ازدواج از پس بود. بسته دل او به و ديده را در دربار اِستر
كه اردشير، كردند. هامان، وزير پيدا زيادي دربار اردشير نفوذ در يهوديان
برنمي تابيد، شاه دربار در را يهوديان نفوذ و بود دربار قدرتمند رجال از
بدبينكردن شاه براي و بگيرد آنها قتلعام براي فرماني شاه از برآن شد
را فرمان اين سرانجام تا را گذاشت از آنان بدگويي بناي يهوديان به نسبت
كه كند را راضي شاه توانست تالش استر، با مردخاي اما، از شاه گرفت.
و آمد گرفتار شاه خشم به هامان واقعه اين در بگيرد. پس را خود فرمان
آمده عتيق) (عهد تورات در و «هامان» مردخاي» و «استر داستان شد. كشته
يادمان اين فروردين،خاطرة آغاز و اسفند اواخر در هرساله يهوديان و است

پوريم» گرامي ميدارند. «جشن با برپاكردن كهن را تاريخي
دارد ادامه

مبـارزه انتخاب نقطة و ١٩بهمن
اشرف در پارسيان آموزشگاه جديد رزمندگان به تقديم

ـ اشرف حبيب گودرزي
٨ شب:  ساعت سال٦٠، ١٩بهمن تهران، زندان اوين،

و  جز شالق در اوين كه سال٦٠ زمستان شبهاي از يكي در
نبود، صدايي خالص، تير صدها صداي و دلهره جز خون،

زنداني  نفر ٢ اوين حدود ٧٠-٦٠  بند اتاقهاي از يكي در
بودند. شده داده جا آنزمان، گروههاي همة از سياسي،
در كه سياسي گرايش و انديشه و گروه هر از اتاق آن در
ميشد نمونه دو هر قشري، يكي و از بود موجود زمان آن
و كليمي شريف خاخام يك  تا  خلق  مجاهدين از ديد.
با را مجاهدين دعاي وقتي هوادار كه بچههاي دلسوِز بسيار
چشمهايش اشك در ميشنيد بچهها و بلنِد جمعي صداي
عادي مردم و دكتر و ورزشكار و كارگر تا ميزد. حلقه
شده بودند دستگير سي خرداد روز از كه و خيابان كوچه
دسته اين كار (كه اكثريت و توده حزب از عناصري تا و
آزاديشان گدايي اميد به زندانيها ساير برضد جاسوسي
عضو يا هوادار چند تا و  بود) آخوندها  و پاسدارها از

پيكار. و اقليت و كارگر راه مثل گروههايي
درب سنگين  داشت. دوم بند٢ اوين، قرار طبقة در اين اتاق
از و كثيف بسيار بيرون از بود، بسته هميشه كه آن آهني و
را يك اتاق كف بود. كشيده دستمال و تميز طرف داخل
بود. پوشانده رفته و رو و رنگ كثيف نمدي نازك موكت
و پاهاي شالقخورده چرك و خونابه از بوي اتاق هواي
بود. انباشته بودند نديده حمامي مدتها كه زندانياني عرِق
اتاق در كه طبقهيي دو تخت تنها روي اتاق گوشة يك
تا ميدادند، بوي خاصي كه زبري سربازي  پتوهاي بود،
در گوشة ديگر بودند. شده چيده هم و مرتب روي شده
به نايلوني روي رويي و قاشق بشقاب معدودي تعداد اتاق
چهارم يك گوشة در باالخره قرار داشت. متر نيم عرض
چند عدد آن پايين بود. در طبقة  طبقه  دو قفسة كوچك

استفاده مي كردند. نماز براي كه زندانيان بود سنگ
همين از هم بند پاسدار جاسوِس اكثريتي عناصر از يكي
فاز از او كه ميكرد. استفاده نماز!! براي خواندن سنگها
شروع اعدامها و خرداد سي از بعد بود، در زندان سياسي
هم زياد خيلي  هست! خدايي كه بود برده پي زندان  در
بيشتر! هم  آخوندها خود و بند پاسداِر از بود! برده  پي
يك برايش و بود كرده مفاتيح درخواست بهطوريكه
اول طبقة در آن را كه بودند آورده چندكيلويي مفاتيح
پاسدارهاي ساية منفور، خائن اين ميگذاشت. قفسه همين
خيلي را بقيه رفتارش و حركات همين براي بود. اتاق در بند
خواندن به ميكرد شروع كه وقتي بهخصوص ميآزرد.
را مفاتيح ميشد. سختتر خيلي  او تحمل ديگر مفاتيح
فيس كردن فيس ميكرد به و شروع ميگذاشت جلويش
چپ يا و عقب جلو كه كمرش و گردن و حركات سر با و

ميشد. بقيه روح سوهان ميشد، راست و
از خلق، مجاهد زنداني يك اتاق، اين زندانيان بين در
مجتبي را او كه جباريان حجت يعني شاه زمان زندانيان
و سن كم از واقعيتش بيش كه يك ميليشيا و ميزدند صدا
يعني از سياسي فاز از دو هر داشتند. حضور سال مينمود،

پرشور  اما كمتجربه او بودند. اوين از سي خرداد٦٠ در قبل
مسئولش كه بود. گرفته  ياد خوب چيز را يك ولي بود.
بياموزد. قرآن او از نكند. ول را بود هم مسئولش اولين كه
در سازمان مبارزات دهد. گوش البالغهاش به تفاسير نهج
نماز با او بشنود. را سازمان سياسي فاز داستانهاي شاه و زمان
ميبرند بازجويي به را او وقتي بخورد. كتك او با بخواند.
جاي بر برميگردد و وقتي نگران باشد برايش برگردد، تا
را ذره كره صبحانهاش يك شالق روي كمرش ضربههاي
نگاه او به كند. ورزش او با كند. دعا او با بخندد، او با بمالد.
را به او مشكالتش بياموزد. را او رفتارهاي و عادات تا كند

ببرد پناه او به در سختيها او بپرسد. از را سؤاالتش بگويد.
او به و دارد مددش كند كه تجاربي آيات قرآن و با او و
همه از شنيدني تر و زيباتر مهمتر، و بياموزد را مجاهدبودن
مورد در او انگيزانندة  و عاشقانه داستانهاي و  بهخاطرات
ساعتها كه مجتبي نميفهميد در كنار او دهد. گوش مسعود
سازمان، به وصل در  يعني  مجتبي با  مي گذرند.  چگونه
مجتبي و او درحالي كه ميگذشت. برق مثل برايش زمان
درد و جيغ و شالق و تير صداي جز بودند خميني زندان در
و زشت و بد چيزهاي همة و آخوند و خوني ديوار جز و

نبود. ديگري چيز سنگين، و سياه رنگهاي همة
ساعت٨  اوين، بند٢ دوِم طبقة در خودمان اتاق به برگرديم

١٩بهمن٦٠ شب
بودند. اتاق در قدمزدن حال  در  همه و بود شام از بعد
تشكيل ستون دو با  هرشب، يك صف مثل  اتاق نفرات
هم مثل شبهاي او ميزدند. قدم دو به دو و دور اتاق داده
در ظاهر در او ميكرد. صحبت و ميزد قدم مجتبي با قبل،
روحش اما ميزد، قدم دمكرده و شلوغ و كثيف اتاق آن

نمي كرد. را حس و اسارت نبود آنجا
آموزشهاي و صحبتها غرق قبل روزهاي و شبها مثل
به بند پشت از عجيبي همهمة صداي ناگهان بودكه مسئولش
تفاوت قبل شبهاي روزها و صداي سر و با كه رسيد. گوش
به را نگرانياش نميخواست اما شد. نگران مجتبي داشت.
پيش چه كه نميدانست چون ولي كند. منتقل ما ميليشياي
زندان و مبارزه و عرياني مثل بهدليل ساده و آمد خواهد
عمل تمايلش بايد عكس ارتجاع، در چنگ قرارداشتن و
هر پيش آمدن آمادة را مثل خودش ما ميليشياي و ميكرد
مختلف صحنههاي در تا آن روز مجتبي مينمود. صحنهيي
بار واين بود كرده كمك و به او بود ما ميليشياي كنار در
آزمايش و ابتال مورد در بحثكردن با را كار هم همين باز
در زندان تجاربش و قرآن از قصههايي و گفتن داستان و

كرد. شاه
خرمستي از ناشي  عربدههاي شبيه بيشتر صداها  و سر
موجي زندانيان چهرههاي دليل در همين به بود. پاسدارها

ميكرد. توليد سؤال و نگراني ابهام، از
حال در مجتبي همچنان و ميليشيا و ميگذشتند  لحظات
اكثريتي زنداني يك شد و باز درب اتاق كه بودند قدمزدن
نگهبان شد.  اتاق وارد بود، شده برده بازجويي براي  كه
برخالف و بست زد و هم به را محكم درب و سرعت با
و و بد فحش تا چهار نشان ميداد و را خودش معمول كه

و رفت. دويد بند راهرو در به سرعت بيراه ميگفت،
زندانيان تايي صف دو نگهبان، و رفتن درب بستهشدن با
گوشها منتظر بود. شده متوقف چرخيد مي اتاق دور  كه
شدن باز منتظر چشمها و پاسدار آن پاي صداي دورشدن
صداي بود. شده كند زمان انگار بودند. اكثريتي آن دهان
اكثريتي آن بستهشدن لبهاي و باز پاسدار و پاي دورشدن

بود. شده آميخته بهم ميگفت، داشت را خبري كه
هنوز ولي  شد تمام اكثريتي آن لبهاي شدن بسته بازو 
انگار سرعت نميرسيد. مجتبي و ميليشيا صدايش بهگوش
داشت اكراه صوت خود يا شايد بود. شده گرفته صوت از
ساير مجتبي و ميليشيا و گوش به بود حامل آن را كه خبري

برسد. زندانيان
چشمهايش بود، داده دست بهش خفگي احساس كه ميليشيا
خودش ميكرد  فكر برداشت. اكثريتي آن لبهاي از  را
بهصورت و برگرداند چپ به را سرش نمي شنود. چيزي
است صدا به حواسش مجتبي كه ديد كرد، نگاه مجتبي
زده و خشكش اكثريتي دوخته دهان آن چشمهايش به و
آن لبهاي سمت و راست به دوباره را سرش خواست است.
كرد. قفل را قلبش تير مثل چيزي كه برگرداند اكثريتي
به صدا بود. شده قفل ولي نميكرد احساس دردي هنوز
را خياباني بود: «موسي شنيده هم او خبر را بود. رسيده او

كشتند».
صورتش پنجره. بود كنار رفته  شنيدن خبر  از بعد مجتبي
آن چارچوب و پنجره باالي باريكة و از بيرون بود رو به
سياه آسمان انگار را نگاه مي كرد. آسمان ميلهها بين از و

بود. پوشيده
وقتي ميليشيا دستش ميكرد. نگاه را مجتبي همچنان بيرون
نكرد. او به توجهي مجتبي هميشه برخالف گرفت را
چسباند او به خودش را شانة ميليشيا اتاق نبود. آن در مجتبي
او نزديك كرد. كمي بهصورت چپ از سمت سرش را و
را اشك قطره يك افتادن و حركت صداي كه آنقدر
گونهاش و از عينك مجتبي زير از انگار قطرهيي كه شنيد.
ميچكيد. او  داِغ و  نازك دل  روي يك راست  ميافتاد، 
دستان مجتبي كه بلند شود گرية ميليشيا صداي بود نزديك
كسي را گريه ات نبايد گفت: آهسته بسيار و فشرد را او
و گريه كند ساكت كه گرفت ياد مجتبي از ببيند. آنجا
ـ توده يي آنتنهاي نه و نه خائنها و زندانيان ساير نه كه بداند
هر در كه گرفت ما را ببينند. ياد نبايد گرية رژيم اكثريتي
و وادادهها و و خائنين بهخصوص رژيم هيچكس شرايطي
از ايستادگي و مقاومت جز نبايد تودهيياش، جاسوسهاي
شهادت اشرف خبر كه شرايطي در حتي بگيرند. مجاهد 

راه باشد. در يا باشند شنيده را خياباني و سردار رجوي
بود. صف سنگين خيلي اتاق فضاي خبر، اين آمدن بعد از
همه شده بود. متوقف ميچرخيد اتاق دور كه به دوتايي
و زندانيان همة براي شب سنگينترين آن شب بودند. نشسته

بود. سازمان هواداران
آن خبر شايعه ميكردند آرزو بودند. منتظر تا صبح  همه
ديگري بوده چيز خبر كه شود معلوم صبح تا باشد. شايد
شب آن باشد. گفته دروغ هميشه مثل متعفن خائن آن و
از همه و بودند نشنيده را موسي شهادت خبر از چيزي بيشتر

بودند. بيخبر چيز
اتاق كنار  گوشة در روز٢٠ بهمن او صبح حدود ساعت٧
باز اتاق و سنگين آهني درب ناگهان بود كه نشسته مجتبي
را عراقي ديگري و ابوالفضل را يكي كه دو پاسدار شد.
وارد ميشناختند، ميليشيا را فاز سياسي از و ميزدند صدا
دو «شما گفتند ميليشيا، و مجتبي به دست اشارة با و شدند

بيرون! بياييد تا
آمدند. به جلو درب شدند بلند از خدا خواسته هم آندو
كه را كهنهيي و  رنگ قهوه يي پالستيكي دمپايي ميليشيا
راهرو در رفت آن سوراخ بود، پوشيد و راست لنگة كف
او بيرون آمد.٣- از بعد هم مجتبي ايستاد. نيمه تاريك بند

را  ميليشيا عراقي  پاسدار بودند. راهرو در ديگرهم  نفر  ٢
مالقاتي ميگفتم بيا برو يادته و گفت «جوجه كرد مسخره
آن در هم ساواكيها كه مينيبوسي با من ميگفتي داري،
ميكردي؟ بيمحلي ما  به و نميروم  مالقات  براي باشند
چه بابات، و مامان  مالقات نه مالقات! ميبرمت حاال

نميآم؟ها؟» بگي نداري جرأت ديگه چيه مالقاتي!…
ايستاد. ساكت

پاسداري گوشخراش صداي و زدند چشمبند چشمهايشان به
و راه بذاريد جلويي نفر شونة روي رو «دستهاتون بلند شد:
گرفت. مجتبي پشت سرش قرار زود باش راه بيفت». بيفتيد.

داد. او قرار شانههاي را روي دستهايش
جلوي بند در راهرو صف اين بهحركت كرد. شروع صف
ديگر نفر دو يكي شدن از اضافه بعد و ميايستاد اتاق هر
تعداد حساب  ميكرد  سعي او  ميكرد. حركت  دوباره 
پشت به از راهروي بند را داشته باشد. صف صف نفرات
بيرون باز محوطة به مسيرهايي طي از بعد آنجا از و بند

رسيد.
و سرد آزاد هواي مدتها شدند، بعد از باز محوطه وقتي وارد
اينكه نگراني و ملتهب فضاي اما خورد. بهصورتش تازه و
هر پيشآمدن براي انتظار و چيست موسي شهادت جريان

فكر هوا و آب  به وضع نميداد اجازه اعدام،  مثل  اتفاقي
كند.

فقط پاسدار بلند شد: يك عربدة و صداي متوقف شد صف
و چپ به كه كسي بهحال واي ميكنيد. نگاه رو جلوتون
حركتي بكنه. كه كسي بهحال واي برگرده. و عقب راست

كنيد. باز رو چشمبندهاتون
٢٠-١٩ پيكر  در بين را كرد، خودش را باز وقتي چشمبندش
و ميلغزيد آنها تك روي تك به چشمهايش ديد. خونين

نميشنيد. را پاسدارها عربده هاي ديگر
درست كه صحنهيي اولين كرد، باز را چشمهايش وقتي
بود. مجاهد خواهران پيكر يكي از ديد، خودش پاي جلو
«اشرف بود نوشته آن افتاد كه روي كاغذي تكه به چشمش

رجوي».
بود مسعود آمد، ذهنش چيزي كه به اولين اشرف ديدن با
چيزي كه اشرف همان ميگرفت. جا ضميرش در دل و كه

ميخواست.
شده چيده شهيدان پيكرهاي دورش تا دور و زمين روي
را ديد الجوردي كرد برگرداند، آنجا بلند را سرش بود.
كاله و لب  به  پستانكي كه است كرده بغل را  بچه  يك

داشت. سر به زمستاني
تقريبًا فاصلة در كه ديگري مجاهد خواهر پيكر سپس
بزرگ حفرة شده كه متالشي مغز با بود، اشرف نيممتري
آنطرفتر قدم دو يكي بودند. پركرده پنبه با را جمجمهاش
آرام زمين روي و بلندش كشيده با قد خياباني موسي پيكر
داشت. تن به اسپرت پيراهن و شلوار بود. آرميده سرفراز و
بود گلوله اثر شكم  و سينه بين جايي در  پيراهنش وسط
همان با بود.  كرده  احاطه را آن بزرگ خون لكة  يك و
جان استحكام و سربلندي كلمة به كه وقاري و آرامش

بود. آرميده ميداد،
در را  موسي بار اولين بود. موسي با دومش ديدار اين 
عجيب عشق و شور تهران وقتي كه موسي با دانشگاه مسجد
ديده ميكرد، صحبت آزادي) (فلسفه عاشورا از خودش
ديدار حرفهاي همان  گويي اما ديدارش دومين  در بود.
به تصوير را عاشورا تابلو پرشكوه و ميكرد را محقق اول

ميكشيد.
سمت راست به نميشد. اندكي موسي كنده پيكر نگاهش از
به ديگر شهداي تك  تك  روي را  چشمانش  و چرخيد
به آرنج از دستش سياه شده، ديگري يكي لغزاند. آرامي
سفيد رنگ صورتشان تعدادي شده، تا شكسته و پشت سمت
از بعد كه شهيداني هستند آنها كه بعد فهميد (او شده سفيد
تنها و خوردهاند را سيانورشان قرص مهماتشان، تمام شليك

… و است) افتاده به دست دشمن بيجانشان پيكرهاي
بودند شهيدان پيكرهاي  تماشاي غرق همه  درحالي كه
را كدام يكي يااهللا چي شد عربده كشيد: دوباره پاسداري
بلند صداي و با نگرفت سكوت جز اما پاسخي ميشناسيد

بيفتيد…» راه باشيد زود «يااهللا زد: فرياد و كرد فحاشي
به نگفت. وقتي هيچ ميشناخت. را همه تقريبًا كه مجتبي
دادن با را شهيدان يك به يك مجتبي شدند، برگردانده بند
آذر و موسي و او توضيح داد بهجز اشرف به هركدام نشاني
بود آنها بار اولين و جديد بودند برايش اسمها رضايي بقيه
بغل در كه كودكي آن فهميد كه بود آنجا ميشنيد. را
كه خواهري آن و مسعود پسر مصطفي بوده ديده الجوردي

است. بوده رضايي آذر بودند پركرده پنبه با را سرش
ميليشياي كه بود و توضيحات مجتبي صحنه اين ديدن از بعد
درست گذاشت.  سر پشت را مرحله يي  و كشيده قد  ما
سر باالي او بردن  از جالد الجوردي كه  هدفي برخالف 
شهداي با و و اشرف با موسي او داشت. ١٩بهمن شهداي
نقطه اين در (مجتبي) مسئولش كمك و مجاهدين عاشوراي
مبارزهاش انتخاب و پروژة خسته بست» جگر بر كينه «دندان

شد. خلق مجاهد و رساند بهپايان را



١٣ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٤بهمن ٧٨٧ ـ شمارة
مقاالت

چكسلواكيب در پراگ بهار مثل تهران، هار
نيست…مثلانقالبپرتقاليدرگرجستان
اوكراين بنفش انقالب مثل نيست…
داد مناطق روي اين در آنچه زيرا نيست…  هم
مشخصي به علت چيزي جز پاياِندادن به وضعيت
يا سياسي موقعيت يك ايجاد يا كارگري اعتصابات
بهار وخيم نبود، ولي يك وضعيت اقتصادي علت به
سبز شود تمام اگر ميگويم شود» تهران اگر «سبز
اقتصادي و سياسي اجتماعي، شاخصهاي و معيارها
اين تمام كرد. خواهند تغيير ريشه از استراتژيها و
خواهد رقم خودش ملت ايران را گسترده تغييرات
در رويدادها و اين تحوالت نيست كه شكي زد و
ساليان براي آموزشي نسلهاي آينده درسهاي شمار
تنها نه تحوالت خواهد بود. زيرا اين قرنها بلكه و
اين و نقش اين پيشگام پيشتاز و كه ايران عرصة در
بازتاب منطقه ملتهاي ميان همة در بلكه است، ابتكار
در انقالب يعني انقالبي رويداد اين داشت. خواهد
انديشه اثري از و داد خواهد روي حتمًا ايران داخل
و انديشه يعني آخوندي رژيم تجاوزگرانة رفتار و
جنگل بر قانون مبتني حاكميت قرونوسطايي شيوة
رفتاري و انديشه آنرا جاي و ماند نخواهد برجاي
كه خواهد گرفت نويني زندگي و و بردبار انساني
ميكشند. را آن انتظار است سال ساليان ايران مردم
اشغالشدن طعم كه اين بهخاطر عراق مردم اكثريت
را «وليفقيه» مقلد گروهي  حاكميت سوي از
را عراق سرزمين كه گروهي يعني چشيدهاند
در ايران تغيير ميخورد، خواستار همچون موريانه
ديوارهاي عراق در ارتجاعي تهران رژيم هستند زيرا
و نموده منهدم آن را و زيربناي كرده ايجاد شكاف
فساد انواع اشرار و خائنان از گروههايي كمك به
بنابراين مي دهد. گسترش عراق در را بدبختي و
اين ايران مردم كه هستند روزي منتظر عراقيان همة

و گسسته هم از را كنند تا بندها ايجاد را زمينلرزه
بخشند. را روشني و تاريكي سياه روزهاي

عراق در كه آنگونه ـ نداريم آرزو هرگز عراقيان ما
مي دانندـ اين لحظه تا همگان نتيجه آنرا و داد روي
امروز شوند. ايران خاك وارد آمريكايي تانكهاي
رهايي زلزلة آرزومند ايران مردم كه ميبينيم بهعينه
قيام دور چندان نه گذشتة در تاريخ هستند. آزادي و
دارد را به خاطر فقيد مصدق به رهبري ايران مردم
بندگي از و رهايي آزادي از آن هدف كه قيامي
و اينك مكتب ايران بود. زنجير ديكتاتوري شاه و
انقالب قيام و كه الهامبخش ميبينيم مصدق را راه
در را ايران مردم صداي اينك و شده ايران مردم
عنوان به آزاديبخش ملي و ارتش خلق مجاهدين
و در قم پليدي و شر النههاي درهمكوبندة بازوي

ميشنويم. تهران
خورشيد طلوع هر كه بهاري راهست، در تهران بهار
به ميدهد. را شدنش نزديك نويد صبحگاهي
خواهد به پا توفان خلق ايران ارادة با و خدا خواست
آغشته دستان كه را سياهي تاريخ صفحات و شد
خواهد نوشتهاند در هم شهيد آن را ١٢٠هزار بهخون
تشنة سرزمين اين ايران سرزمين كه خونهايي پيچيد،
ديوارهاي توفان اين  كردهاند. آبياري  را آزادي
مردم دراز دهانهاي ساليان كه خفقاني را و سكوت
آنها خفه در پشت را صدايشان و را بسته فقير ايران
را خفقان و هراس طلسم و ميريزد فرو كردهاند
است رهاييبخش خلق توفان توفان، ميشكند، اين

گسست. خواهد را زنجيرها كه
الشابي(شاعر  ابوالقاسم  است گفته  خوب چه  

تونسي):
الحياة أراد يوًما الشعب إذا

َيسَتجيَب الَقَدر بّد أن فال
أن َينَجلي بّد لّليل وال
َينَكِسر أن للَقيِد بد ال

بماند زنده كه ميكند اراده خلقي وقتي
دهد.  اين ندا پاسخ به سرنوشت است كه  بر

بهـارتـهران
عراق دانشگاهي- پژوهشگر ـ الطائي سيفالدين

الزامآور استـراتژي يك فوريت ايـران،

١٣بهمن٨٤:ف يگارو
رژيمي ماهيت  بهتازگي، ايراني «رئيس» 
شده مستقر انتخاباتي تقلبات كمك با كه
ابداع نكرده را او چيز جديدي اما كرد. را رو است
كه نبود چيزي تمامكنندهاش، صحبتهاي در است.
نبود چيزي باشد، نگفته بهروشني خميني آيت اهللا
نكرده تكرار ساليان طي رفسنجاني هاشمي كه
جديد، گفت بتوان اگر بود، جديد كه آنچه باشد.
به كه ميدهد قول جهادطلب ايران است: هستهيي
طي كه را جنايات وصفناشدني هسته يي، صورت
خودش عليه مردم متعارف بهطور پنج سال و بيست

دهد. داده است، ادامه باقي جهان انجام عليه و
سال دو جهان تا پايان كه است احمدينژاد معتقد
دوازدهم امام غايب»، «امام و ميرسد سر ديگر
و مؤمنان آمد، خواهد بيرون خود خفاي شيعيان، از
عقيده اين او تسريع كنند. او را بازگشت ميتوانند
ازهمين جزئي هم اسرائيل نابودي نمي كند. پنهان را
بهزودي كه هستيم  مواجه بيماري با اين جا  است.

گذاشت. خواهد هستهيي ماشه بر را خود انگشت
سالهاي از مگر شدهاند: غافلگير غربيها از بسياري
با تهران را انتقادي» «ديالوگ نيستند تالش در قبل
رژيم كه نميكردند حساب مگر ببرند؟ پيش به
تبادالت جذابيت و ديپلوماتيك آواي با ايران

گذاشت؟ خواهد قرار تحتتأثير تجارتي
رژيم ماهيت نيستند حاضر آنها كه است اين مشكل
آنها است، ببينند. ايدئولوژيك چيز از هر قبل كه را،
بيقدرت ايراني ديپلوماتهاي دهان از چيزي به فقط
بشنوند. ميخواستند كه ميدادند گوش بينفوذ، و
و دوز به و مستقر بودند در سفارتها ديپلوماتها اين
رژيمهاي با كه بار هر  مثل داشتند.  اشتغال كلك
نقش آگاهانه دموكراسيها شدند، مواجه مستبد
تأثير رژيمها بر اين به طور ايدئولوژيك كه رهبراني

و  بهشما سالم با ميرهاشمي، زينت خانم
ياد سياهكل، سالگرد حماسة بزرگداشت با
بهويژه فدايي حماسه اين شهيدان قهرمان
ميداريم. گرامي فراهاني را صفايي شهيد

نسل  مخصوصًا ما خوانندگان براي لطفًا
نيامده  دنيا به هنوز سال٤٩  در  كه  جديد 
بازگو را سياهكل جريان از بودند خالصهيي

كنيد.
در متعهد برکف،  جان دلير، جوانان از  تعدادی

ژاندارمری  پاسگاه يک به حمله با ١٩بهمن١٣٤٩ 
نمودند. اعالم نوين را شکل مبارزه به سياهکل در
موجوديت اعالم عمليات اين با جنگل» «گروه
و تفکر سال چندين محصول عمليات اين نمود.
جنبش نقطهآغاز نيز و مسلحانه مبارزة سازماندهی
بهطور و  سياهکل عمليات بود. انقالبی مسلحانة
ايران خلق فدايی چريکهای سازمان تولد کلی
از بعد تحقيقی يافتههای و تصميمگيری برآيند
ـ جزنی «بيژن گروه دو  بين ارتباط  و بحث سالها
بود. کنشگران مسعود احمدزاده» ـ و «پويان ظريفی»
سکوت مقابل کرنش، مبارزة مسلحانه، در عرصة
به را پهلوی ديکتاتوری چکمهپوشان پایبوسی و

گرفتند. چالش
میتوان را رويداد اين که است دليل همين به
و عقبنشينی سکوت،  دهه دو  به واکنشی

دانست. ايران سنتی چپهای فرصتطلبی
برابر در را نوينی شرايط فدايی رزمندگان
انقالبی کمونيستهای و جوانان متعهد، روشنفکران
ميان در زمان سريعترين در رويداد اين گذاشتد.
رويداد اين شد. منعکس روشنفکر نيروهای و مردم
به تبديل زودی به دگرگونساز، و شگفتانگير

شد. داستانی
شب مبارزه، غولپيکران اين جنگل، گروه دريادالن
به جوانانی افروختند. جنگل در آتش و شکافتند را
تونلی غير ممکنها، از کوهی ميان در و خاستند پا

آوردند. بهوجود
از شکنجههای طاقتفرسا بعد ١٣نفر جنگل گروه از

شدند.  ٢٦اسفند سال١٣٤٩ تيرباران روز

و  بود چه  سياهكل حماسة اصلي ويژگي   
آن اختناق فضاي  در شكستن نقشي چه

داشت روزگار
در ١٩بهمن حماسة برجستة  ويژگيهای از  يکی
نسلی شوريدگی زمان، آن خفقان و سکون فضای
شاه عليه ديکتاتوری و کمونيست چپ جوانان از
همانند مبارزه، شيوة نوين دستزدن به با آنان بود.
در شاه سر برافراشتند. رژيم آلترناتيو مبارزاتی يک
بودند. نوميدی اوج  در مردم  و قدرتنمايی  اوج
مراسم برگزاری آستانة در رژيم شرايط آن در
ايران ادعا میکرد که بود و ٢٥٠٠ساله» «جشنهای

جزيرة ثبات است.
سياهکل، رستاخيز ديگر اساسی و مهم ويژگی
مارکسيسم به معتقد جوانان از نسلی گسستگی
چيهای «ايسم»های به وابسته  قالبهای  و ارزشها از
مطمئن گامهايی با آنها بود. دوران آن سنتی
آن چپ سنتی خالف بر که کردند آغاز را جنبشی
اساسًا اعالم نبود و جهانی به قطبهای متکی دوران
جهانی بر اساس منافع قطبهای هم نه موجوديتشان
پاسخ در بلکه چين و شوروی مانند زمان آن «چپ»

بود. ايران مشخص شرايط به
آغاز سياهکل با که جنبشی اصلی ويژگی پس
بودن در جدی  ايران، خاص شرايط بر تکيه  شد، 
قطبهای از مستقلبودن و ادعاهايشان عملیکردن

زمان است. جهانی آن

مسلحانه  عمليات اولين سياهكل حماسة  
دوران در شاه  ديكتاتوري رژيم  عليه
در تأثيري چه  عمليات اين است.  معاصر
ديكتاتوري عليه ما مردم مبارزات پيشبرد

داشت؟ شاه
و چپ جنبش در جاوانه يی ارزشهای جنبش اين
«ايران شعار به قيام روزهای در که آفريد مردم
سياهکل شد. تبديل میکنيم» سياهکل سراسر را
فرزند که کرد متولد را نوزادی و کرد پوستهشکنی
از الهام با  و  زمان آن خفقان بود. در شرايط زمان
و گوشه در سياهکل، حماسة و مسلحانه مبارزة
گروههای تشکيل به دست خود جوانان ايران، کنار
ارتباطی که اين بدون تشکلها اين زدند. انقالبی
را اين میکردند. فعاليت باشند داشته سازمان با
فهميد ميزان دستگيريهايی از زندانها و در میتوان

با سازمان بودند. بدون ارتباط مستقيم که
که کرد راهگشايی آفريد و هم شور هم سياهکل

بهمن٥٧ ديديم.  قيام آستانة در ما را آن اثر

اقدام  اين عمليات سياهكل، از پس  مدتی
جريانهاي برخي  انتقاد و حمله  مورد
جريانات اين  گرفت. قرار فرصتطلب 
از جدابودن و تندروي به را انقالبيون
دربارة لطفًا ميكردند. متهم مردم تودة
بدهيد. توضيح تحليها قبيل اين ريشههاي
ميان نيروهای بزرگ در چهل بحرانی اوايل دهة در
حزب بين اختالف کرد. بروز جهان در چپ
شوروی اتحاد کمونيست حزب و چين کمونيست

پيدا کرد. ابعاد وسيعی
آن چپ  احزاب در را خودش تأثير اختالف اين
به وابسته را خود که آنهايی گذاشت. جای بر زمان
مردم منافع طبيعتًا میدانستند قطب اين دو از يکی
اين احزاب منافع به ارجحيتدادن دريچه از را ايران
به منافعشان و لذا بودند احزابی حاکم که قطب دو
خوب میديدند. میکرد، عمل دولت يک عنوان
ايستادند وابستگی در مقابل اين و شدند بلند عدهيی
مشخص شرايط به توجه با مبارزه راه کارهای دنبال و
و سنتی چپ قالبهای از گسستگی بودند. ايران
در آلترناتيو ساختن ويژه به و آن برابر در ايستادگی
عزلتگزينانه آنها و دنيای آرام در طبيعتًا آن برابر
رويارويی به  را  خود مخالفان و پا کرد به  توفانی
يک و تاکتيک شيوهها راهکارها، اين که کشاند.
میتواند اشتباهاتی چه  و  غلط ميزان چه جنبش

بهمناسبتسـالگرد
حماسـةسياهكل

مصاحبهباخانمزينتميرهاشمي،عضوكميتةمركزيسازمان
چريكهايفداييخلقايران، سردبيرنشريةنبردخلق 

مقاومت ملي شوراي عضو و

كشور منافع به فقط تا گرفتند، ناديده را ميگذارند
بنيادگرايي نازيسم و و كمونيسم انگار كه بنگرند.
بلعيده كه كشورهايي رويكرد روي بر اسالمي
كه شعار است همينجا از است. بوده بودند بي تأثير
از كرد، حمايت رژيم» «مدرههاي از بايد تكراري:
ميشود، داده شوند… مسلط «افراطيون» آنكه بيم

بود. افراطي تماميت رژيم كه حالي در
شدهاند. بركنار دسته دسته حاال ايراني ديپلوماتهاي
انقالب «ما بود: گفته اقتدار با خميني كه همانگونه
هم شود». احمدينژاد كم قيمت هندوانه كه نكرديم
بورس تهران كرد كه نسبت به سقوط اعالم اخيرًا
است. مستبد رژيم يك از صحبت است. بيتفاوت
برايش بينالمللي الزامات زندگي، سطح اقتصاد،
ايدئولوژي است مهم كه  آنچه  ندارد. ارزشي

تصنعي. است و نوشتار بقيه همه اش است.
خاتمي، دوران ملي امنيت عالي شوراي سابق رئيس
بود: نوشته خاتمي به نامهيي در روحاني حسن
تبديل و بحران آفريني ايران، سياسي «استراتژي
ايران كه حالي در  است». امتياز و  موقعيت به آن
سالح كامل سيكل بر  تسلط سمت  به بهسرعت
احمدينژاد ميرود، بالستيك موشكهاي و هستهيي
بر بلند بسيار  فريادي با و ميآفريند را  بحران
اسرائيل يهوديان نابودي فوريت و الزام ضرورت،
يك دروغ هولوكاست ميگويد و تأكيد مي ورزد
فرصت كه مصنوعي بحرانهاي  ايجاد  است. بوده
خارجي و الزامات داخلي سازماندهي مجدد براي
اما جديد است  زيركانه امري به عمل ميآورد را

ديكتاتورها است. همة خاص شيوة نيست: اين
وضعيت ماقبل اين و كه قبل باشد بايد كور انسان
جهاد مالي اصلي ايران مگر حامي باشد. نديده را

مالي،  حامي مبلغ، ١٩٧٩ تئوريسين، از مگر نيست.
نيست؟ آن محافظ و لجستيك حامي

نشده ساخته ترور جاسوسان از مگر رژيم ثقل مركز
تحت شكنجه و را له مي كنند ايران كه مردم است
و ترس نفت، با همراه و ميدهند قرار خودسري و

مي كنند؟ صادر را عريان خشونت و وحشت
مرز و بزدلي بيحد بهخاطر كرد؟ غربيها بايد چه
محور در ايران را بوش كه حالي هستند. در مقصر
وردستانش، از يكي كه داد اجازه بود داده قرار شر
آرميتاژ، ريچارد  يعني پاول كالين جهنمي  روح
بدتر است!».  دموكراسي يك «ايران كه بگويد 
خليلزاد، زالماي بغداد در آمريكا سفير آن از
حمايتشدگان با كه با آيتاهللاها يافت كه  اجازه
هستند، عراق در ترور  اصلي  حاميان  سوريشان

كند. مذاكره
خاورميانه، براي دموكراسي زيباي سخنان بهرغم
نميكند. ايراني حمايت از مخالفان متحده اياالت
تمايل يك وجود  بر دال شواهد همة آن كه  حال
خشونتآميز طرد به نسبت ايران مردم اكثريت در

اروپايي ديپلوماسي به كه آنجا تا دارد. رژيم
گريه يا خنديد آن به بايد نيست معلوم برميگردد،
را بدجنسي اداي گرگ با زبردستي كه چرا كرد،
تحركي شده كه ناي دچار آسم ميآورد كه به در
باعث اروپايي تروئيكاي حقيرانه ناتواني ندارد. را
باجگير را «سبيل شده است. نفوذشان عدم گسترش

زد». تو را خواهد كني چرب
آشكار ايران قبال در ديپلوماتيك  شيوة شكست
سالح است كه تهران شده زمان آن نزديك و است
فرصتها» «پنجرة بگيرد. اختيار در را گسترده ترور
يك استراتژي به نباشد بد شايد بسته مي شود. دارد
راهحل به توسل به منجر كه شود فكر الزامآور
را بزني، سبيلت را باجگير «وقتي زور نگردد. نهايي

كرد». خواهد چرب

موراويك لوران

توفيق از كاريكاتور

بقيه از صفحه١١

آزادی. تونلی به سوی زدند.
شاملو اشاره توسط شده سروده زيبای شعر اينجا به

میکنم:
میايستند تندر برابر «در

میميرند». و میکنند روشن را خانه
توده، حزب سنگين شکست و ٢٨مرداد کودتای
سابق، شوروی اتحاد به  حزب اين وابستگی
به نسبت بیاعتمادی جوانان  ويژه  به و مردم ميان
سياهكل به وجود آورده بود. رستاخيز را کمونيستها
جاودانهيی ارزشهای و درخشيد خورشيدی مانند
موزيک فرهنگ، ادبيات، در زمان آن در که آفريد
اين و  گذاشت را تأثيرش  مردم  زندگی در  و
ضربههای نيز و  دهه چند از بعد هنوز  رهاوردها
است، آمده وارد فدايی جنبش پيکر بر که سنگينی
که عبارتی میتوان گفت به همچنان ماندگار است.
احمدزاده، مسعود و جزنی بيژن نسل سياهکل، نسل
«ماهی نسل از و… پويان اميرپرويز و اشرف حميد
داستان در بهرنگی صمد که بودند کوچولو»يی سياه

تصوير کرده است. «ماهی سياه کوچولو»
شکست و سرکوب بستر در ظريفی ـ جزنی گروه
ظريفی جزنی و بيژن آمد. بهوجود ملی دوم جبهة

سال١٣٤٦  در گروه اين از ديگر تعدادی با همراه
خود سازماندهی به باقيمانده اعضای شدند. دستگير
آماده مسلحانه مبارزه برای را خود و دادند ادامه
دو نزديکی و توافق برآمد سياهکل حماسة نمودند.
و عمليات مسلحانه روی همکاری مشترک گروه
مسلحانه، میگويد: مبارزة دربارة بيژن جزنی بود.
مشعل خود که اين بدون نيست قادر «پيشاهنگ
تودهها باشد، پايداری و  فداکاری مظهر و سوزان

کند». بسيج انقالب در راه را
علی اکبر فرماندهی به سياهکل جاودانة حماسة
گروه جنگل بازماندگان شد. انجام صفايی فراهانی

فروردين١٣٥٠  اواخر در احمد زاده مسعود گروه و
را ايران خلق فدايی چريکهای و ادغام درهم

می کند. روشن زمان و تاريخ حرکت باشد داشته
نه و حرکت حال در جنبشی هر مانند فداييان جنبش
باشد، کرده اشتباهاتی میتواند ايستايی و سکون در
دهه سه گذشت بعد از امروز اين که شک بدون اما
نمیتوانند از آن امروزی و ديروزی حتي مخالفان
که ارزشهای اين يا و کنند جنبش چشمپوشی اين
ادبيات و سياست، هنر عرصههای که در جاودانه يی
میتواند کنند، انکار را است گذاشته جای بر ايران
قيام باشد. تودهها با آن پيوند و تأثيرات نشاندهندة

در  و فدايی جنبش از وسيع استقبال بهمن١٣٥٧ و
فرصتطلبان و اپورتونيستها به مردم عدمتوجه مقابل

است. مردم از جدا کسی چه که داد نشان

داريد  سياهكل حماسة  از خاطرهيي  اگر  
كنيد. بازگو ما براي

آن در که سياهکل با حماسة فداييان از من شناخت
و آمد رفت در روزنامهها درج شد، بود. زمان در
بهرغم و بودم  که  سياسی محيطی در  و زندان،  به
آشنا ديگر دنيايی با  مرا حماسه  اين سن، کمی
جرقهيی مانند نسل من برای «خرابکارانی» که کرد.
پس آن از کردند. زنده را اميد و آرزو و درخشيدند
تالش آرزو و به تبديل برايم آنها به که پيوستن بود
بود آنان از خيابان صحبت در مدرسه و در بود. شده

بود. مثل مرا شيفته خود کرده نسلی و
کرد کاری  می توان  که اين  و اميد شوق،  شور، 
حماسة از  که بود نکتههايی کرد کاری بايد  و
آن همشاگرديهايم در دوستانم و من، بر سياهکل 
بازنگری با دهه سه از بعد  گذاشت. تأثير زمان
در بودنم به آن از پس  رويدادهای  و سياهکل
همچنان آن شوق و میکنم  افتخار  فدايی جنبش

برايم زنده است.

ما  امروز جامعة براي سياهكل حماسة  پيام
چيست؟

و گرفتم حماسه اين از من که پيامی مهمترين
است اين میکنم با خودم حمل امروز تا همچنان
چيز همه بود. جدی  بايد تحول و تغيير  برای که
میتوان غيرممکنها  کوه  در کند.  تغيير میتواند 
تغيير را دنيا میتوان کرد. ممکن را آن و کرد نفوذ
میتوانيم کدام هر ما و ساخت ديگر دنيايی و داد
آن تغييردهندگان و کنشگران از خود سهم به
از مهمتر و آگاهی تعهد، اراده، امر اين باشيم.
جمعبندی يک در میطلبد. استواری عزم همه
نه ارتجاع به و ايستاد میتوان  بگويم، خالصه و
با را منافعشان که  کسانی برابر در  میتوان گفت،
حتي ايستاد میبينند پيوند در ايران حاکمان منافع
و در شکست سکوت را شوی، میتوان اگر متهم
و کرد کمک جنبش و تالش حرکت،  به مقابل 
کرد، ايثار انسانی ايدههای به بخشيدن عينيت برای
جان از است  ضروری  که آنجا فداکاری کرد و
به آزادی ضرورت، درک با سان و بدين گذشت
قيام و حماسه که پيامهاست  اين  با يافت. دست
جنبش در جاودانه و ماندگار گوهری سياهکل،

است. شده ايران مردم
اين  در شركت بهخاطر شما از تشكر با  

مصاحبه

ملـي» «منـافع فريبـكاري و هستهيي طناب

رژيم جنايات  بر چشم پوشی و دلجويی سالها پی  در
و سازنده گفتگوی «سياست نامهای تحت آخوندی،
مقاومت و مردم از قيمت زيادی که انتقادی» گفتگوی
به ويژه و جهان کشورهای سرانجام، گرفت، ايران
اسالمی جمهوری  هميشگی پشتيبانان از که آنهايی 
به تصميم قاطع،  و هماهنگ اقدام يک در  بودند،
ملل متحد امنيت شورای به رژيم هستهيی ارجاع پروندة
و بسيار وقتکشی با ضروری، گرچه اقدام اين گرفتند.
صورت بود، رژيم سود به  که  سالی  سه دستدادن از
جهانی بی سابقه به انزوای نقطه نيز، همين در ولی گرفت،
همين به زد و مهر رسمی ما، بر کشور جنايتکاران حاکم
عادالنه مقاومت و مردم به شادباشها بيشترين شايان دليل،

است. ايران برحق و
در تالش  پنهانکاری رژيم، سال هيجده همه می دانند که

ايران مقاومت را، اتمی به سالح دستيابی برای ديوانهوار
را جهان و کرد افشا خلق، مجاهدين  سازمان بهويژه و
به موجود، رژيم سرکوبگرترين  مجهزشدن  خطر از
افشاگری، اين نمود. آگاه موجود، سالح خطرناکترين
قادر جهان، اطالعاتی سازمانهای پيچيدهترين حتی که
به بزرگ و تاريخی خدمتی بودند، نشده آن کشف به

بشريت امروز است.
به دستيابی برای رژيم قصد  از  هم کودکی هر اکنون،
«مسالمت آميزبودن جيغهای به و دارد آگاهی اتمی، سالح
که اينجاست جالب میخندد. آن هسته يی» فنآوری
تعارض در آن موجوديت نفس که ضدملی رژيم اين
دجالگری و  فريبکاری با است، ما ملی منافع با  اساسی
بقای راستای در  فقط که تالشها اين آخوندی، ويژة 
به در دستيابی ايران مردم حق را، است آخوندی  سلطة
در هم را تعدادی و  میکند  تبليغ  ، پيشرفته  تکنولوژی
رژيمی است. کرده خود، همراه روضهخوانيها، با اينگونه
حتی و است ما ملی مظاهر تمامی با دشمنی در بنيادش که

دجالگری اسالمپناهانه، هم، با را شورای ملی مجلس نام
تنور هيزم به  زمانیکه ناميد، اسالمی شورای مجلس 
کفر» عليه اسالم خود به آن «جنگ که ضدميهنی، جنگ
ايران ملت  جنگ را،  جنگ آن  بود، نيازمند  میگفت 
که هسته يی طناب تنگشدن نيز اکنون مینمود. قلمداد
بار انداخته، رژيم ايران برگردن اين مردم سترگ مقاومت
شرکا و آخوند ملی منافع و ايران ملت و ايران فرياد ديگر
جمهوری رژيم  آيا  که پرسيد بايد است. کرده  بلند  را
يا دارد، نظر مد هر کاری، منافع رژيمش را در اسالمی،
آنچه به توجه با پس است، مثبت جواب که اگر خير؟
آمده ايران سر ملت هفت سال، بر بيست و اين ظرف که
(ولیفقيه) آخوند حاکميت جايگزينکردن از ناشی که
گفت می توان يقين ملت است، با حاکميت حق جای به
هر و ماست ملی منافع با آشکار ضديت در کارها، اين که
رژيم اين به پيکر ايران مقاومت و سوی مردم از ضربهيی
میباشد. ما ملی عالی مصالح و منافع جهت در دقيقًا نيز،

مجاهدين سازمان آن، محوری نيروی و ايران مقاومت

احساس و شجاعت هوشياری، با همواره ايران، خلق
انواع پذيرش با شرايط و سختترين بیمانند، در مسئوليت
استقاللطلبی و آزاديخواهی پرچم پيشاپيش، تهمتها،
نه جنگ راه حل میکشد. و کشيده دوش به را مردم ايران
اين رژيم دموکراتيک تغيير بلکه مماشات، نه خارجی و
ممکنترين و مردمیترين ايران، مردم و مقاومت دست به
با جهان و ايران مردم  اکنون، که است  مشکلی راه حل
ظالمانة ناروا و زمان زدودن برچسب روبهرو هستند. آن
مماشات شکستخوردة سياست  نتيجة  که تروريستی،
آخوندی ضدبشری رژيم سرنگونی اصلی راهبند و
مقاومت و مردم بزرگ پيروزی است. فرارسيده میباشد،
به ما، کشور بر خونريز حاکم با رژيم رويارويی در ايران
شورای رهبران مقاومت، آزادی، کوشندگان راه تمامی
مردم همه و اشرف  شهر دلير  رزمندگان  مقاومت،  ملی

باد. مبارک ايران شريف
ما، ايران ميهن عزيز بر تابيدن در آستانه خورشيد آزادی

است.

برگبيدي رضا م.

گزينشـی… تحريم يک اعمال امکان  آيا

اين که دغدغة کسانی تمامی و مقاومت هواداران مشخص يک پيشنهاد هعنوان
ابزارها و کاربردهای تکنولوژيکی علمی، مختلف با فرايندهای و دارند را مردم
تهيه در مقاومت را شورای ملی میتوانند آشنا میباشند، دستگاههای مختلف و

چارچوب  بايد روند اين در شک ياری نمايند. بدون راهکاری چنين تنظيم يک و
داشت. نظر اين رژيم، در نظامی ماشين بر محدوديتها يعنی اعمال حداكثر را، اصلی
مورد دستگاههای ابزارها و تمامی بايد تحريمها اين نمونة مشخص يک بهعنوان
نظير دستگاههای و بيولوژيک هستهيي سالحهای ساخت تکنولوژی در استفاده
تخليص دستگاههای صنعتی، مقياس سانتريفوژهای نيمهصنعتی، يا صنعتی تخمير
نبايد اين تحريمها ديگر طرف از باشد. برداشته در را نيمصنعتی صنعتی و مقياس در
کاالهای و ابزار دارو، (نظير مردم نياز مورد و ضروری و کاالهای اقالم بر گيرندة در
در که ابزارهايی و مواد خوراکی) يا کاالهای مواد و و بيمارستانها در استفاده مورد
استفاده مورد نظامی) صنايع احتمالی در داشتن کاربرد (بدون غيرنظامی روندهاي

شود. میگيرند، قرار
راهحل عملی يک بهعنوان را گزينشی تحريم يک مکانيسمهای می توان بنابر اين
نمود. فراهم ايران مردم دست به آخوندی حکومت نابودی و نهايتًا تضعيف جهت
به دادن آخوندها سوق در را اصلی نقش که بوده ايران مقاومت که اين همانطور
میتوان در که باور داشت بايد است، نموده ايفا شورای امنيت تحريم سمت تيغ

داشت. مؤثر و دخالت فعال تحريمها نيز اعمال نحوة



شمارة ٧٨٧ ـ دوشنبه ٢٤بهمن ١٣٨٤صفحة ١٤
جهان

فرض  با  همراه  به خصوص  کوانتوم  تئوری  شدن  مطرح  با 
دوبورلی که ذرات کوانتومی را با يک موج تصوير می کرد، 
امواج کوانتومی  اين  اين سؤال پيش آمد که معادله حرکت 
چيست؟ شرودينگر، فيزيکدان اتريشی، که تبحر فراوانی در 
معادله  هايزنبرگ  تعابير  از  الهام  با  توانست  داشت،  رياضی 
حرکت امواج کوانتومی را پيشنهاد کند.  از قضا امواج کوانتومی 
که حاصل حل معادله شرودينگر بود، امواجی«حقيقی» نبودند.  
مثل جواب معادله درجه دو، که مجذورش عددی منفی است. 
به همين روال جواب معادله شرودينگر هم «موهوم» بود. اگر 
غيرقابل  معادالت  اين  جواب  کنيم  صحبت  دقيقتر  بخواهيم 
بودند.  بسيار «حقيقی»  بلکه  نبودند،  بودند، «مجازی»  مشاهده 
کلمات مجازی و حقيقی دارای معنای خاصی در فيزيک و 
رياضی  هستند که نتيجه هژمونی فلسفه عقلگرايی در آن دوره 
است.  برای بحث، ما کلمه غيرقابل مشاهده را استفاده می کنيم 

تا مفهوم را بهتر برسانيم.  
اساسًا  کوانتومی  امواج  شرودينگر،  معادله  به  بنا  حال  هر  به 
قابل مشاهده نيستند. آن چه قابل مشاهده است «مطلق مجذور» 
امواج کوانتومی است که تابعی مثبت است.  اين تابع احتمال 
وجود يک فوتون يا الکترون در محل و زمانی را نشان می دهد. 
شايد سؤال کنيد که چرا معادله آن چه قابل مشاهده است را 
ننوشتند و سراغ آن چه غيرقابل مشاهده است رفتند. دليلش آن 
است که آن چه سبب تداخل می شود و خواص مهم پديده های 
کوانتومی را توضيح می دهد همين امواج غيرقابل مشاهده است 

نه آن چه که قابل مشاهده است.
از محدوده  اين بحث را عامتر کنيم و   حال اجازه دهيد که 
فيزيک بيرون آييم.  تغيير در تفکر به يک سری بحثها  خاتمه 
می دهد و آنان که به فکر جديد مسلح شدند را به جلو پرتاب 
می کند.  همزمان با آن چه که در علم و فيزيک می گذشت 
اين صحبت پيش آمد که آيا بعضی از سؤاالت که موضوع و 
محور بحثهای گوناگون است، الزم  هستند و اگر الزم نباشند 
آيا اين گونه سؤاالت مجازی نيستند و جايی در واقعيت دارند؟ 
تفاوتی در عمل  اين مباحث  اين معنا که آيا حل و فصل  به 
می کند؟ آيا بحثی که تفاوتی در عمل نکند می تواند واقعيت را 
روشن کند؟ اين موضوع که اگر آثار جدل و بحث را نتوانيم در 
عمل و پراتيک نمايان کنيم، آن گاه آن جدال و بحث مجازی 
است، موضوعی عام است و قبول آن به بسياری از بحثها خاتمه 
می دهد. نقش پراتيک در تعيين اهميت يک بحث موضوعی 

است که با آن در زمينه های گوناگون برخورد می کنيم.
مفاهيم  دادن  و شرکت  قبول  يعنی  ديگر  مقوله  با  رابطه  در   
غيرقابل مشاهده در تئوری، هنوز شکل عام آن مشخص نيست.  
بدون شک اين ديدگاه نوين، همان طور که اشاره شد و بيشتر 
خواهيم ديد باعث پيشرفت فيزيک شد و هيچ گاه رجعت به 
نبود.  همان طور که توضيح داده  گذشته سياه قرون وسطی 
تفکر  اين  است.   آمده  بيرون  منطق  بطن  از  مفاهيم  اين  شد، 
بود  متفاوت  کامًال  حسگرايان  و  عقلگرايان  مشاجرات  با 
بر خالف حسگرايان  با هر دو مرزهای مشخصی داشت.   و 
افراطی(پوزيتيويستها) جايگاهی اساسی برای تئوری قائل بود 
تفکر  خالف  بر  نبود.   معتقد  مشاهده  اصالت  به  هيچ گاه  و 
عقلگرايان منطق و عدم تناقض را در بطن آن چه قابل مشاهده 
منطق  به  مشاهده شدنی  و محدوديتهايی که  است می جست 
می افزود را می پذيرفت و آنچه که از منطق نشأت می گرفت، 
اگر مفيد واقع می شد، الزم می دانست و آن را واقعی اعالم 

می کرد، هر چند که غيرقابل مشاهده بود.
  در باقيمانده گفتارمان به علم بر می گرديم و نشان خواهيم داد 
که چگونه آن چه که غيرقابل مشاهده است می تواند بسياری از 
آن چه که در طبيعت می گذرد را توضيح دهد. مسأله ديگری 
که به آن خواهيم پرداخت اين است که پيشرفت در فيزيک 
اين  جهت گيری  يگانگی  که  ديد  خواهيم  دارد؟  جهتی  چه 
پيشرفت است. يگانگی واقعی است و آن چه که واقعی است 
الزم می شود و آن چه که برای يگانگی الزم شود، مفيد نيز 

هست.

اتم
انگليسی،  فيزيکدان  راترفورد،  بيستم،  قرن  اوايل  در    
آزمايشهايی انجام داد که منجر به تصوير سياره يی از اتم شد.  
در  که  است  مثبت  بار  با  هسته يی  دارای  اتم  تصوير  بنابراين 
فضای کوچکی متمرکز شده است.  الکترونهای اتم حول اين 
هسته متمرکز در حال گردش هستند. اين تصويری مکانيکی از 
اتم بود که ناشی از مشاهدات بود. اما اين تصوير منطقی نبود 
چرا که اگر الکترون هم چون سيارات در حال گردش به دور 
هسته اتم باشد، آن گاه آن الکترون دائمًا در حال شتاب است.  
شتاب  که  الکترونی  ماکسول،  الکترومفناطيسی  تئوری  بر  بنا 
گيرد امواج الکترومغناطيسی ساطع می کند و در نتيجه سرعت 
آن الکترون کاهش می يابد.  اين الکترون هم چون ماهواره يی 
است که به دور زمين در حرکت است و سرعت آن هر لحظه 
کمتر می شود و به مدار پايينتری می رود و سرانجام به سوی 
زمين سقوط می کند. پس بنابراين تصوير، الکترون سر انجام به 
سمت هسته اوليه اتم سقوط خواهد کرد و آن را ختثی خواهد 
نمود.  اين تصوير با مشاهده در تناقض بود. يعنی اين که آثار 
اين تناقض را می توان در عمل و مشاهده نمايان کرد.  از اين 
جهت اين تناقض بنا بر منطق قابل تحمل نبود و می بايست رفع 

و رجوع می شد.
کوانتوم  مکانيک  از  چه  آن  از  استفاده  با  دهيد  اجازه  حال 
آموخته ايم به توضيح تصوير جديد اتم بپردازيم.  غرض اين 
است که توضيح جديد از تناقضی که بتوان آن را نمايان کرد 
که  باشد  الزم  هدف  اين  به  حصول  برای  اگر  باشد.   خالی 
مفاهيمی مشاهده نشدنی با خواصی عجيب به کار گرفته شود، 
ايرادی نيست. اشکال تصوير مکانيکی در اين است که الکترون 

را هم چون ذره يی تصوير می کند.  در حالی که از اصل عدم 
قطعيت تبعيت می کند.  شايد به ياد داشته باشيد که چگونه يک 
الکترون که متناوبًا در مکان کوچکتری محدود می شد( مثًال 
بر اساس اصل عدم قطعيت گشتاور(سرعت)  در يک جعبه) 
بار مثبت دارد سعی در آن دارد  اتم که  پيدا می کرد.  هسته 
آن  و  کند  به سمت خود جذب  منفی  بار  با  را  الکترون  که 
الکتريکی  جاذبه  پس  کند.  محدود  کوچکتر  مکانی  در  را 
هسته اتم در حکم جعبه يی برای الکترون است که کوچکتر 
اين را می توان در تصوير شماره١ ديد  و کوچکتر می شود.  
که چگونه انرژی پتانسيل الکترون هر چه به هسته اتم نزديکتر 
می شود پايينتر می رود. همان طور که می بينيد موج کوانتومی 
که می تواند در فضای کوچکتری محدود شود می بايست طول 
موج کوتاه تری داشته باشد تا بتواند در اين «جعبه» کوچکتر 
امواج  باالتر  فرکانس  يا  و  کوتاهتر  موج  طول  بگيرد.  «جا» 
کوانتومی به معنای گشتاور و انرژی بيشتر الکترون است. يعنی 
هرقدر که به هسته اتم نزديکتر شود بنا بر اصل عدم قطعيت، 

سرعت يا گشتاور اين الکترون می بايست بيشتر شود.
دور  به  بتواند  ماهواره يی  که  آن  برای  کالسيک  فيزيک  در 
زمين بچرخد نياز به سرعت دارد. اين سرعت، نيروی گريز از 
مرکزی ايجاد می کند که با جاذبه زمين به تعادل می رسد و در 
نتيجه ماهواره سقوط نمی کند.  ولی در ديدگاه جديد نيازی به 
چرخش و سرعت الکترون نيست چرا که اصل عدم قطعيت، 
موتور الزمه برای حرکت را فراهم می کند.  امواج کوانتومی 
نزديکتر  با  می بايست  می کنند،  نمايندگی  را  الکترون  که 
شدن به هسته اتم طول موج کوتاهتری پيدا کند تا در«جعبه» 
به آن ديکته شده،  اتم  به واسطه جاذبه هسته  کوچکتری که 
جا بگيرد.  اين طول موج کوتاهتر بنا بر روابط دوبورلی رابطه 
ايجاد  زمانی  تعادل  دوباره  دارد.   الکترون  با گشتاور  مستقيم 
می شود که نيروی گريز از مرکز حاصل از لرزشهای کوانتومی 
نيروی جاذبه هسته اتم بر الکترون مساوی شود.  ممکن است 
سؤال کنيد چه چيز مفيدی به وسيله اين تصوير جديد حاصل 
شده است؟ به جای يک ذره که با سرعت به حول هسته در 
حرکت است، ما آن را با موجی که در داخل اتم به تله افتاده 
است جايگزين کرده ايم؛ موجی که خود قابل مشاهده نيست. 
چرا  يافته ايم  دست  مهم  اين  به  ما  و  بود  تناقض  رفع  غرض 
که با تصوير جديد، امواج کوانتومی، امواجی ايستا هستند و 
شتابی در کار نيست و در عين حال ساکن هم نيستند، در نتيجه 

سقوطی به سمت هسته اتم صورت نمی گيرد.
در بطن اين رفع تناقض، فرض موجی بودن الکترون است که 
در داخل اتم امواج ايستاده ايجاد می کند. نمونه امواج ايستاده 
را در فيزيک کالسيک ديده ايم. مثًال ارتعاش سيمهای ويلن 
امواجی ايستاده پديد می آورند. نوازنده می تواند با کوتاه و بلند 
کردن سيم ويلن ارتعاشات گوناگونی که هرکدام طول موج 
خاصی دارد پديد آورد. امواج ايستاده بر خالف امواج آزاد 
شروع و انتها دارند و ايستاده به نظر می آيند. در سيستمهای بسته 

مثل يک سيم ويلن تنها می توان امواج ايستاده توليد کرد.
در داخل اتم نيز امواج کوانتومی همين خواص امواج ايستاده را 
دارا هستند و رياضی يکسانی را تبعيت می کنند. با اين تفاوت 
ارتعاشات  نيستند. شکل شماره٢  قابل مشاهده  امواج  اين  که 
کوانتومی ايستاده را با طول موجهای گوناگون نشان می دهد. 
در واقع اين ارتعاشات هر کدام نشانگر سطوح باالتری ار انرژی 
الکترون در داخل اتم است. انرژی اين ارتعاشات متناسب است 
با طول موج اين امواج ايستاده. به اين ترتيب بر  طبق اين تئوری، 
به خصوصی  انرژيهای  می تواند  فقط  اتم  داخل  در  الکترون 
اشکال  فقط  ايستاده  امواج  که  جايی  آن  از  کند.  کسب  را 
مشخصی را می گيرند، انرژی آنها نيز مشخص خواهد بود. در 
شکل ٢ سه نمونه از اين امواج را می بينيم. اين بدين معناست که 
الکترون می تواند فقط انرژی منتسب به اين امواج را داشته باشد 
و انرژيهای مابين وجود ندارند. يعنی که سطوح انرژی پيوسته 
نيست و منقطع است.  اين خاصيت طيف نور ساطع شده از 
يک گاز داغ مثل هيدروژن را توضيح می دهد. دانشمندان با 
بررسی طيف ساطع شده از گاز هيدروژن متوجه شدند که فقط 
فرکانسهای خاصی در آن ديده می شود. بنا بر تئوری کوانتوم 
پايينتر  انرژی  به  باالتر  انرژی  از سطح  الکترون  يک  گاه  هر 
سقوط می کند، تفاوت اين دو انرژی به صورت يک فوتون 
ساطع می شود. از آن جايی که سطوح انرژی پيوسته نيستند، 
انرژی فوتون ساطع شده که حاصل تفاوت اين سطوح انرژی 
است هم پيوسته نخواهد بود. از آن جايی که فرکانس با انرژی 
رابطه مستقيم دارد، فرکانس نور ساطع شده هم ناپيوسته خواهد 
بود. مکانيک کوانتوم توانست به شکل دقيقی طيف ساطع شده 
از گاز هيدروژن داغ را توضيح دهد و ميزان قدرت اين تشعشع 

را برای هر يک از فرکانسها  محاسبه کند.
با تئوری کوانتوم علم شيمی  به يک اسلوب قدرتمند تئوريک 
مجهز شد. شايد سؤال کنيد که آيا واقعًا نيازی به وجود امواج 
امواج  اين  تداخل  داشت؟  مشاهده وجود  غيرقابل  کوانتومی 
کوانتومی در شيمی، اربيتالهای مخلوطی را ايجاد می کند که 
بسياری از خواص شيميايی عناصر در مولکولهای پيچيده را 
توضيح می دهد. شيميدانها امواج کوانتومی داخل اتم را اربيتال 
اربيتالهای  تداخل  با  پيچيده تر  اربيتالهای  کرده اند.  نامگذاری 

ساده تر ايجاد می شود.
توازن  تئوری  به  کوانتومی  امواج  بودن  مشاهده  غيرقابل 
منطقی می دهد. در حالی که مشاهدات را نيز توضيح می دهد. 
منطقی بودن تئوری و همخوان بودن با مشاهده دو اصلی است 
که علم بر آن بنا شده است. هر چه بتواند کمکی به تحقق اين 
دو اصل کند قابل بررسی است و قبول مفاهيم غيرقابل مشاهده 
در تئوری از آن جمله است. اين همان فايده يی است که اين 
مفاهيم دارند. فايده يی که الزم می شود و آن چه که الزم شد 

سر انجام واقعی می شود. 

در مسيـر
 يـگانگي

 شاهين توتونچی دكتر فيزيک ذرات اوليه از دانشگاه ماساچوست

ادامه دارد

(قسمت شانزدهم)

بزرگترين  ساخت  دادند  گزارش  جهان  خبری  رسانه های 
سد جهان در چين، ٩ماه زودتر از موعد مقرر در ماه مه سال 

جاری ميالدی تکميل خواهد شد.  
اين سد که «ِتری ُگرجس» نام دارد بر روی «يانگ چه» سومين 
رودخانه بزرگ جهان در چين بنا شده است.  پروژه ساختن 

اين سد در سال ١٩٩٣ميالدی آغاز گرديد. 
به گزارش خبرگزاری شينهوا ساختن اين سد که ٢٢ميليارد 
متر مکعب  از ١٦ميليون  بيش  است  برداشته  در  هزينه  دالر 

بتون ريزی شده است.
از  که  سد  اين  احداث  پروژه  گفت  شينهوا  خبرگزاری 
مرحله  که  شد  اجرا  مرحله  سه  در  دارد،  طول  ٢٣٠٩متر 
اولين  برای  اين مرحله  بود.  در  از سال ١٩٩٣تا ١٩٩٧  اول 
منطقه  در  «يانگ چه»  رودخانه  روی  بر  سال١٩٩٧  در  بار 
 ١٩٩٨ سال  اواخر  در  شد.  احداث  سد  تری گرجس،  
بتون ريزی قسمت شمالی آغاز شد و در اکتبر سال٢٠٠٢ اکثر 
ساختار سد تکميل گرديد.  بتون ريزی قسمت جنوبی نيز در 

ژوئيه سال ٢٠٠٣ آغاز گرديد.
سد گرجس درياچه عميقی  را به  طول بيش از  ٦٤٠کيلومتر 
تا  مسافربری  و  باری  کشتيهای  به  که  است  کرده  ايجاد 
ظرفيت ١٠هزار تن  امکان مي دهد که تا حدود  ٢٥٠کيلومتر 
داخل  به  چه»   «يانگ  رودخانه  طريق  از  آرام   اقيانوس  از 
خاک چين و تا شهر «چانگ کينگ» مسافر و يا محموله های 

تجارتی خود را حمل کنند.
سد  بزرگترين  «هوور»،  سد  ٣برابر  سد  اين  گنجايش 
دارای  چين،  دولتی  رسانه های  گفته  به   و  آمريکاست،  
يک  معادل  هرکدام  برق  توليد  که  است  برق  ٢٦توربين 
نيروگاه توليد برق اتمی است. ظرفيت توليد برق اين توربينها 
مجموعًا  بيش از ١٨ميليون کيلو وات برق است که بزرگترين 

پروژه توليد برق در جهان است. 

مخالفان  اين پروژه،  احداث  اين سد را يک فاجعه برای 
محيط زيست مي دانند و مي گويند درياچه يی که در پشت اين 
سد ايجاد شده است شهرها، و گنجينه های باستانی بسياری را 
در درون خود غرق کرده است، ميليونها نفر مجبور به نقل 

مکان شده اند و از مهاجرت ماهيان جلوگيری مي کند. 
ولی دولت چين مي گويد احداث اين سد مانع  از سيالبهای 
فصلی خواهد شد و  نيروی برق مورد نياز در شرق و مرکز 

چين را عرضه و تأمين  مي کند.
درجهان بيش از ٤٥هزار سد با ارتفاع بيش از ١٥متر ساخته 
شده است.  ٣٠٠ سد که ارتفاع آنها بيش از ١٥٠ متر است 
می کنند  نگهداری  را  آب  مکعب  کيلومتر   ٢٥ از  بيش  يا 
سد بزرگ محسوب می شوند.  در مجموع تمامی سدهای 
احداث شده در جهان ١٥ درصد آب رودخانه ها را در خود 

نگه می دارند.

بزرگترين سد جهان  در چين افتتاح می شود

روز چهارشنبه ١٩بهمن٨٤، سنای ايتاليا اليحه يی را به تصويب 
رساند که شرکت زنان در انتخابات پارلمانی اين کشور را افزايش 
خواهد داد.  ايتاليا در بين کشورهای اروپايی از پايين ترين تعداد 

قانونگذاران زن برخوردار است.
با  اين اليحه که «کوتا روزا» يا سهميه صورتی ناميده می شود 
ايتاليا به  ٢٢٩ رأی مثبت و ٤ رأی منفی و ١٩ غايب در سنای 

تصويب رسيد.
در صورتی که پارلمان ايتاليا اين اليحه را تصويب کند احزاب 
شرکت کننده در انتخابات سراسری بايد تضمين کنند که يک 
سوم کانديداها را زنان تشکيل دهند.  احزابی که قادر به تأمين 
اين سهميه بندی نباشند، بايد جريمه بپردازند.  اجتناب از اجرای 
اين قانون در چند انتخابات پی درپی باعث خواهد شد که حزب 

متخلف از شرکت در انتخابات محروم شود.
که  آوريل   ٩ از  قبل  اين اليحه  تصويب  افزود  آسوشيتدپرس 
با  که  زيرا  ندارد  شانسی  می شود   برگزار  پارلمانی  انتخابات 
تعطيلی پارلمان روبه رو شده است و  بايد ديد که آيا پارلمان 

جديد به اين اليحه رأی مثبت خواهد داد.
١٠درصد  از  کمتر  داد  گزارش  آسوشيتدپرس  خبرگزاری 
قانونگذاران در ايتاليا زن هستند که بعد از يونان قرار دارد. در 

يونان ٩ درصد از قانونگذاران را زنان تشکيل می دهند.

مشکل جمعيت در اروپا: 
سقوط نرخ زاد و ولد ادامه می يابد

اکثر مردم باکاهش جمعيت با متانت و حتی رضايت برخورد 
می کنند.  اروپاييان که ديگر برای برداشت محصول کشاورزی 
يا نگهداری از والدين خود به خانواده های بزرگ نياز ندارند، به 
داشتن فرزندان کمتر روی آورده اند و معتقدند که زندگی آنها 
را بهتر خواهد کرد.  عالوه بر اين  اکثر مناطق اروپا  بسيار شلوغ 

است.   ولی آيا همه ماجرا اين است؟
يک اظهار نظر اتحاديه اروپا که نشان می دهد ٣٠درصد زنان 
آلمانی فرزند ندارند و يا بدون فرزند باقی خواهند ماند، اين 
موضوع آلمانيها را آزار می دهد.  اين رقم فقط يک حدس و 
گمان است.  آلمان چنين آماری را ندارد . اما حتی اگر سهم آن 
٢٥درصد هم باشد همان طوری که تحقيقات ديگر نيز حاکی از 

آن است، باالترين ميزان در اروپا خواهد بود.
آلمان در اين زمينه منحصر به فرد است. در اکثر کشورهايی 
که نرخ باروری پايين است زنان جوان در سنين باال اولين فرزند 
خود را دارند و با اولين تولد نيز خاتمه می يابد. در آلمان زنانی 
که فرزند دارند اغلب دارای ٢ تا ٣ فرزند  هستند.  اما بسياری از 
آنها هيچ فرزندی ندارند.  آلمان هم چنين مدت بسيار طوالنی 

است که با کاهش نرخ باروری روبه روست.  
اروپا در اين زمينه قطب بندی شده است.  کشورهايی که در 
شمال و غرب در دهه ١٩٦٠ با اين مشکل روبه رو شدند،  اخيرًا 
به ثبات دست يافته و حتی به افزايش باروری تا ميزان ٢/١ فرزند 
برای هر زن رسيده اند. از طرف ديگر کشورهای  جنوب و شرق  
اروپا  با کاهش  بيشتری روبه رو هستند که تا نرخ ١/٣فرزند 
برای هر زن نيز می رسد.  اين نرخ کاهش به اين معنی است که 
جمعيت هر ٤٥سال نصف خواهد شد.  آلمان ترکيبی از اين دو 
است.  در سال١٩٧١ باروری در آلمان به زير نرخ ٢رسيده،  اما 

در سطح پايين باقيمانده است و هم اکنون باالی ١/٣ است.
اين وضعيت، دستيابی اروپا به ميزان باروری  قابل قبول و با ثبات 
را با چالش رو به رو می سازد.  تمامی اينها سؤاالتی را برانگيخته 
است. برای مثال درباره ميزان پايين تولد در ايتاليا و لهستان اين 

سؤال  وجود  دارد که آيا موقتی هستند؟
باروری در آلمان بسيار طوالنی است.  فهرست علل کاهش 
يک متخصص جمعيت برخی از اين عوامل را نام می برد: عدم 
وجود امکانات مناسب نگهداری کودکان، طوالنی بودن دوران 
بيکاری  باالی  درصد  کار،  غيرمنعطف  قوانين  تحصيالت،  

جوانان و عوامل فرهنگی و غيراقتصادی.  
به جز عامل فرهنگی هيچ کدام از اين عوامل برای آلمان عجيب 
و غريب نيست.  اگر عوامل اقتصادی و اجتماعی کاهش ميزان 
تولد در آلمان را باعث شده است بايد همين تأثير را در همه جا 

بگذارد.
اگر اين طور باشد، اين اميد وجود دارد که شايد کاهش اوليه 
شديد در اروپای شرقی و جنوبی قابل تغيير باشد. در حاشيه 
مديترانه کاهش تولد به آزاد شدن زنان جوان از محدوديتهای 
سنتهای کاتوليک که مروج خانواده های بزرگ بود ربط داشت.  
در اروپای شرقی به سقوط استاندارهای سطح زندگی و خاتمه 
سياستهای حمايت از تولد زياد پس از سقوط کمونيسم مربوط 
می شد.   در هر دو منطقه با از ميان رفتن اين عوامل به طور اصولی 

بايد افزايش تولد را انتظار داشت.  فی الواقع هم ممکن است در 
حال حاضر در ايتاليا و اسپانيا ثباتی به وجود آمده باشد.

اما آلمان نشان می دهد که تغيير جهت اين روند می تواند سخت 
باشد.  در آلمان و در نقاط ديگر ميزان باروری نه تنها کاهش 
يافت بلکه به پايينتر از سطحی رسيد که مردم خواهان آن بوده اند.  
در سال ١٩٧٩ در يک نظرسنجی  از اروپاييان پرسيده شد چه 
تعداد بچه را مناسب می دانيد؟  تقريبًا در همه جای اروپا پاسخ 
دادند: ٢ بچه.  اين نقطه نظر در زمانی وجود داشت که مردم به 
آن عمل نمی کردند.  شايد  اين يک عادت ذهنی را منعکس 
می کند.  يا اين که مردم واقعًا فرزندانی کمتر از آن می خواهند 

که ادعا را می کنند.
تحقيقات جديد  نشان می دهد اگر زنان اولين فرزند خود را 
در اواسط ٣٠سالگی داشته باشند  هم اگر عالقه مند باشند شايد 
نتوانند فرزند دوم را داشته باشند.  اگر هر کس اين کار را بکند 
داشتن يک فرزند استاندارد خواهد شد، استانداری جاری اما 
نه از روی اجبار.  و اگر زنان برای آغاز خانواده در انتظار يافتن 
شغل نيز باشند ممکن است که با  تعويق  بيشتری روبه رو شوند، 

بيش  از حدی که خودشان انتخاب کرده اند.
هنگامی که کاهش ميزان تولد در اروپا آغاز شد، گفته شد 
که اين فقط ناشی از انتخاب بوده است.  اين درست است اما 
احتمال دارد به سطحی پايينتر از آن چه که مردم در نظر دارند 
برسد. برای ساليان سياستمداران استدالل می کردند که اروپای 
جنوبی با اين کاهش تولد مقابله خواهد کرد زيرا که زنانی که 

تولد اولين فرزند را به تعويق انداخته اند بالفاصله به تولد دوم و 
سوم اقدام می کنند. اما اين تئوری نشان می دهد که اين بهبود 
جزئی خواهد بود. به تعويق انداختن تولد می تواند ميزان تولد را 
برای هميشه کاهش دهد نه اين که آن را در يک دوره زمانی 

تقسيم کند.
يک پيچ ديگر نيز وجود دارد. اگر مردم تعداد فرزند کمتر از آن  
که مايلند را دارند چگونه تغيير در خانواده امکانپذير است.   يک 
تحقيق ديگر حاکی از آن است که بعد از سالها کاهش در ميزان 
تولد، يک چهارم مردان جوان و يک پنجم زنان جوان در آلمان 
می گويند قصد ندارند فرزندی داشته باشند و معتقدند اين طور 
بهتر است.   در سال ٢٠٠١ که همان نظر سنجی درباره تعداد 

فرزند انجام شد در سرتاسر اروپا کاهش وجود داشت.
بنابراين ممکن است که بخشی از اروپا با مشکل پراکندگی 
جمعيت روبه رو شود.  مردم با انتخاب خودشان اندازه خانواده 
را کوچکتر می کنند.  عوامل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی 
نيز باعث می شوند که روند طبيعی کاهش تولد از مسير خود 
خارج شود.   انتظارات تغيير می يابد و مردم باز هم  با کاهش 
تعداد فرزندان عکس العمل نشان خواهند داد.   البته به اين معنی 
نيست که ميزان تولد بيشتر کاهش يابد، ممکن است که يک 
حد طبيعی وجود داشته باشد.  اما در هر حال بيانگر اين است که 
بهبود در زمينه افزايش تولد بسيار سخت است يا اين که اصًال 

وجود ندارد.

کشورهای اروپايی شاهد کاهش و سقوط پيش بينی نشده نرخ زادوولد هستند
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برگرفته از: اکونوميست، ٢٠بهمن٨٤

سنای ايتاليا به حمايت  از زنان سياستمدار برمی خيزد

تصويری از صحن سنای ايتاليا، قانونگذاران اليحه سهميه صورتی، در حمايت از زنان را با اکثريت آرا تصويب کردند

بزرگترين سد جهان در چين که بيش از ٢٣٠٠متر طول و بيش از ١٨٠متر ارتفاع دارد
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شما�� ٧٨٧ ـ ��شنبه ٢٤بهمن ١٣٨٤صفحة ١٥
مقاال�

با سال� به خو�نندگا
 گر�مي مجاهد
با تشكر �� نامه ها � �يميلها � �بر�� لطفها� 
تر�كم  &ليل  به  �خير  هفته ها�  طي  شما، 
 �� بسيا+�  متأسفانه  مطالب،  فشر&گي   �
 +& يا  �ست.  ماند2  بي پاسخ  شما  نامه ها� 
پاسخ  �يميل  �+سا5  با  فو+�  مو�+&  برخي 

&�&2 شد2 �ست. 
&+ �ين شما+2 برخي نامه ها � خالصه يي �� 
 �+ شما  �+سالي  مطالب   � شعرها  مقاال9، 
به �طال= مي +سانيم. با پو�> �� تأخير &+ 
�+تبا<  &�+يم كه  پاسخگويي، &+خو�ست 
خو& +� با ما حفظ كنيد � نامه ها � مطالب 
خو& +� بر�� D&+سها� نشريه كه &+ همين 

شما+2 مالحظه مي كنيد، بفرستيد. 
 �� �سكويي  Dقا�  گر�مي  &�ست   
Dمريكا، همر�2 با يك نامه شعر� +� بر�� 
 
�يشا  �� تشكر  ضمن  كه  فرستا&2 �ند  ما 
 �� جا  �ين   +&  �+ شعر  �ين   �� بخشهايي 

نظرتا
 مي گذ+�نيم: 
�&��D 2�+ 
�� &لير�

موL تخدير خو�بتا
 نكند
&+ شبستا
 �ين خر�D Mبا&
موL �فسو
 خر�بتا
 نكند


Dسيابا
 كهنه كا+ �ما
طعمه Dسيابتا
 نكند

جلو2 برگه هايي «+�يايي»
+هسپا+ سر�بتا
 نكند

�� سو�+�
 DفتاM نو+&
سايه پا &+ +كابتا
 نكند

بز� «+�يايي» شب D+�يا

غافل �� Dفتابتا
 نكند
�� بلند �ختر�
 خاQ نشين
شبر�� شب شهابتا
 نكند

نفس �مهرير نوميد�
+خنه &+ �لتهابتا
 نكند

 ،Sست عزيز �صغر �� نر��& 
نامة شما +� كه &+خو�ست Dشنايي بيشتر با 
شهر �شرW &�شتيد، &+يافت كر&يم. پاسخ 
شما +� به �يميلتا
 فرستا&يم. �ميد��+يم كه 

&+يافت كر&2 باشيد. 

خو&  نامة   +& �حمد�  حسين  Dقا�   
شما  +��نامة   
مي تو� چطو+  پرسيد2 �ند 
�ين  سؤ�5  به  پاسخ   +& نمو&.  &+يافت   �+
مجاهد  +��نامة  بگوييم  بايد  هموطن 
مر�جعه  با  مي تو�نيد  شما   � �ست  �ينترنتي 
&+يافت   �+  
D 
 الين D مجاهد  سايت  به 

+\� قاطع شو+�� حكا� به �+سا5 گز�+> پر�ندZ �تمي +Sيم Dخوندها 
به شو+�� �منيت سا�ما
 ملل متحد بر�� +سيدگي � �قد�ما9 با�&�+ند2، 
 Qمعا&ال9 جا+� &+ �ين عرصه +� به كلي عو^ كر&. �ين كا+ با تحر
به  Dمريكا  � كمك  فشا+  با   � مماشا9»  «محو+  بي سابقه كشو+ها� 
صو+9  مي &�شتند  &+يافت   
كال باجها�  +Sيم   �� كه  كشو+هايي 
گرفت. &+ حا5 حاضر مر�حل &يپلوماتيك � گفتگوها� معمو5 بر�� 
+سيد
 به يك سياست ��حد &+ مقابله با +Sيم &+ بين كشو+ها� &+گير 
&+ حا5 �نجا� �ست. �ين تالشها قاعدت_ بايد به تكوين سياستي +�شن � 

مو+& تو�فق، منجر شو&. 
�ست  �ين   �� عبا+9  گفت،   � &يد   
مي تو� �ين با+2   +& كه  
 چه D
 �  
هم پاشيد  ��  � فر� +يختن  حا5   +& چيز  همه  +Sيم  جبهة   +& كه 
بي سر � ساماني �ست. حركا9 عجوالنه � موضعگيريها� چندگانه � 

 &�+ند تا Dنها +� به &يدگاهها� Dيم سعي برS+ 9متناقض كه مقاما
 
متفا�9 &+ جناحها� +Sيم نسبت &�&2 � پتانسيل &موكر�تيك &+ &+�
+Sيم جلو2 &هند، چيز� نيست به جز Dشفتگي فكر� � ترD �� bيند2 
� پوc بو&
 تهديد�9 گوناگوني كه �� طرW مقاماS+ 9يم به سمت 
 
&نيا +��
 مي شو&. قطع شريا
 نفت به جها
 كه چند� پيش به عنو�
يك تهديد سهمگين �� طرW +ئيس جمهو+ ماليا
 مطرe شد، با �عال� 
Dما&گي عربستا
 به جبر�
 كمبو& نفت جها
 به سرعت به فر�موشي 
سپر&2 شد � جمهو+� ماليا
 مجبو+ شد �ين گز�فه گويي +� پس بگير&. 
عربد2 كشيها� مقاماS+ 9يم &+ مو+& تحريم كشو+ها� �+�پايي فعًال 
 Q+حد �عال� به قطع +��بط �قتصا&� نيم &+صد� صا&+�9 &�نما +&
به �ير�
 � ��+&�9 سه &هم &+صد� �ين كشو+ �� �ير�
 محد�& ماند2 
 �  &+�& مشخصي  معني  كه  منطقه يي»  «پتانسيلها�   �� �ستفا&2  �ست. 
&ستماية &�ئمي تهديد�D 9شكا+ � نها
 مقاما9 �ين +Sيم �ست، هم 
 +& كه  بي سر�نجا�   �  Qعرصه ها� خطرنا به  +Sيم   &�+� به   
تاكنو
تبديل خو�هد شد،  +Sيم  بر�� خو&  �يل  به چاهي  �&�مه يابي  صو+9 

منجر شد2 �ست. 
�ما &+ �مينة �� &ست ند�&
 قافيه، +Sيم شيا&با�يها� هميشگي خو& +� 
�ين با+ به صر�حت به كا+ گرفته �ست. &+ عين حا5 كه �� شكستن قفل 
� بستها� سايتها� �تمي خو& &� مي �ند، به �SDنس �نر�S �تمي پيغا� 
مي &هد كه ناظريني بر�� �ين كا+ به �ير�
 �عز�� &�+&. &+ حالي كه خبرها 
�� تصميم كشو+ها� عمدZ &نيا بر تحريم تد+يجي &يپلوماتيك +Sيم 

.پي.تي � �&�مة مذ�كر�9 &� � +& 
حكايت &�+&، مقاماS+ 9يم �� ماند
مي �نند. &+ حالي كه &�لتها� �+�پايي قاطعانه +Sيم +� به چالش كشيد2 
به  به ��&�+ كر&
 +Sيم  �+�&Z خو& +�  باال مي برند �  � هر +�� فشا+ +� 
قطع فعاليتها� �تمي � پذير> كنترلها� همه جانبه نشا
 مي  &هند، �+�پا 
+� فاقد ظرفيت يك كا+ جد� مي نامد � بر�� چندمين با+ �� پذير> 
طرe +�سيه با +فع «�شكاال9» صحبت مي كند. شكي نيست كه �&عا� 
�ند�ختن  به تعويق  بر��  پير�مو
 طرe مسكو،  �&�مة مذ�كر�9  پذير> 

پر�سة تحريمها� فر�گير &+ شو+�� �منيت �ست. �ين موضو= +� همة 
طرفها� &+گير �kعا
 كر&2 � مي كنند. 

خا+L �� عربد2 كشيها� مذبوحانه � &+&ناS+ Qيم پابه گو+، ��قعيت 
بستانها�  بد2   +& مهم  مرحلة  �� يك  عبو+   �� �كنو
 حكايت  صحنه 
 Qخطرنا  � قر�
 �سطايي  +Sيم  �ين  با  �+�پايي  كشو+ها�   +�D شر�
&�+&. سرعت � قاطعيتي كه &+ تصميم �+سا5 گز�+> �ين پر�ند2 به 
شو+�� �منيت &يد2 شد بر�� +Sيم غيرمنتظر2 بو& � بر�� همين هنو� 
بر�� +Sيم  �ين كا+  نيامد2 �ست.  �� سرگيجه «خيانت» &�ستانش &+ 
�ين معني +� &�+& كه &+ تو�فقها� مهم &+ سطوe باال نمي تو�ند +�� 
 Zيگر �ين �مر نشاند& Wقطعي &�شته باشد. �� طر Mهيچ كشو+� حسا
بين �لمللي  طرفها�  با�� گرفتن  به   +& +Sيم  فضيحت با+  خيالبافيها� 
خو& &+�ين گونه مو�+& �ست. �لبته +Sيم هنو� +�� مخالفت بعضي �� 

 �� �ير تحريمها� D 
كشو+ها� مهم &+ شو+�� �منيت بر�� &+بر&
سنگين حساM مي كند �لي سابقة �مر � به خصوn تو�فق &+ شو+�� 
حكا� بايد به +Sيم فهماند2 باشد كه &+ تصميم گيريها� كال
 معا&ال9 
 Mچيد2 نمي شو& � بايد �� خو� 
D Qتفكر متحجر�نه � پو bبر�سا

خرگوشي بير�
 بيايد. 
&+ عرصة &�خلي هم �حشيگريها� +Sيم &+ سركوبي خو�ستها� مر&� 

 فر�هم كر&2 D به جايي نرسيد2 � �عتر�ضا9 بين �لمللي بيشتر� +� بر��
�ست. �ين موضو= به عال�2 �فز�يش حمايتها� بي &+يغ � مد��� جريانها 
� مقاما9 كشو+هايي كه &+ جبهة مقابل +Sيم صف بند� كر&2 �ند �� 
مقا�مت �ير�
 � «+�2 حل سو�» �+�ئه شد2 �� طرW +ئيس جمهو+ منتخب 
�نز�� � تحريم سياسي  پيا� قو� &+ +�ستا� همين  به عنو�
 يك   ،
D

موعو& +Sيم، به &ستپاچگي � سر&+گمي بيشتر +Sيم +�2 بر&2 �ست. 
چشم �ند�� Dيند2 با توجه به صحنة موجو&، نشا
 �� تير2 تر شد
 شر�يط 
بيايد،  كوتا2  شد2   eمطر خو�ستها�  مقابل   +& �گر   .&+�& +Sيم  عليه 
سنگرها� خو& +� يكي بعد �� &يگر� �� &ست مي &هد � بايد به سرعت 
منتظر فر�+يختن پايه ها� �صليش بو&. �گر كوتا2 نيايد � تحريم شو& بنا 
به ماهيتش مجبو+ به شد9 بخشيد
 به ماجر�جوييها� منطقه يي � جهاني 

 هم منجر به �نز��� بيشتر �ين +Sيم &&منش خو�هد شد. D مي شو& كه
نتيجه �ين كه تا تشكيل جلسه شو+�� �منيت، +Sيم سعي خو�هد كر& �� 
 
D كليه �مكانا9 موجو& �ستفا&2 كند تا تحريمها� مؤثر� نسبت به
&+ شو+�� �منيت به تصويب نرسد. بر�� �ين كا+ مجبو+ �ست �ين با+ 
كف &ست خو& +� نشا
 &هد. ترفندها� قديمي &يگر كا+سا� نيست. 
هرچه &�+& +� بايد +� كند. �گر نكند ضعف خو& +� نشا
 &�&2 �ست 
� �ين موضو= �� چشم كسي پوشيد2 نخو�هد ماند. سير تحوال9 &+ 
همة  �مينه ها نشا
 &�& كه قايم موشك با�� با �ين +Sيم � چشم بستن 

، كا+ها +� سخت تر مي كند � فايد2 يي &+ برند�+&. D 5به +�� �عما
قاطعيت &+ مقابل  به فشا+ �  با�يگر�
 �صلي صحنه   Z&�+� �مر��2 كه 
 
D +فتا+ مر�قب حركا9 �  با هوشيا+�  بايد  ترفندها� +Sيم �ست، 
بو& � با تما� قو� تالشها� �ين +Sيم &+ �مينة فعاليتها� مخفيانة �تمي � 
تحركا9 تر�+يستي &+ سر�سر جها
 +� �فشا � به معر^ قضا�9 مر&� 

� &�لتها� &نيا قر�+ &�&. 

�يـد�� مسعو� �� �نـد��! نـگا� �ضـا

مي &�نم Dيا تا به حا5 بر�يتا
 �تفاr �فتا&2 

&+ست &+ نقطه  يي كه �� هر طرW �لقا 
باقي  �ميد�  نقطة  هيچ  كه  مي شو& 
شماست  عليه  همه چيز  ظاهر   +& يا  نماند2 
به  +�هها  همة  كه  مي كشد  تنو+2  &شمن   �
�ين كه  تصو+  يا   � مي شو&،  ختم  بن بست 
&+ بياباني خشك � بي MD خو& +� محكو� 
 �� Dبشا+�  با   
ناگها مي بينيد،  سرنوشت 
�ميد، با نسيمي جا
 پر�+، يا &مي مسيحايي 
+�به +� شويد؟ �ين �تفاr بر�� ما &+ست &+ 

كاt ضحاQ � &+ �ند�
 خميني �فتا&. 
با سر�صد� ��+& بند   &���& Lيك +�� حا
شد � گفت: يا�هللا منافقها، &+ها +� با�كنيد 
كه مسعو& جانتا
 با &+با�كن بز+D vمد2 
 
شما +� نجا9 بد2! همه بيايين بير�
 بر�يتا

فيلم سينمايي گذ�شته �يم. 
 � چها+پايه  يك  سو+�   � شمر   bعبا
�سط   +& �D+&ند   
تلويزيو  � �يدئو  يك 
كر&ند  با�  هم   �+ &+ها   � گذ�شتند  +�هر� 
چند   �� بعد  Dمديم.  بند  +�هر�  به  همه   �
بو&،  صفا  با  نشستن  هم  كنا+  چقد+  ما2 
من  نز&يك  Dمد  پولچي)  (محمو&  حامد 

�� خاطر" !� غالمرضا جال�
� يك قلم قرمز +نگ به &ست &�شت. +�� 
 
ميز يك پرچم كوچك �ير�
 � D+� سا�ما
� يك كالسو+ �جو& &�شت � +�� &يو�+ 
نصب   
بنيانگذ�+� عكسها�  سر>  پشت 
 bحسا� نمي �&.  پلك  هيچ كس  بو&.  شد2 
مي كر&� قلبم خو&> +� محكمتر �� قبل به 

&يو�+2 ها� سينه �� مي كوبد. 
صحنة بعد� مالقا9 سياسي بر�&+ مسعو& با 
يك شخصيت خا+جي بو& كه باهم &ست 
شخصيت   Lخر�  � مالقا9   
پايا  � &�&ند 

 .&�& 
سياسي �� �تاr +� هم نشا
 
&+ فيلم بعد� سفر بر�&+ مسعو& به �نگلستا
�� يك خو&+� +سمي  كه  مي &�&   
نشا  �+
 
�نگلستا مجلس   
ساختما به  شد2  پيا&2 

��+& مي شو&. 
هم  خو&>  كه  �بلهي  پاسد�+  �ين جا   +&
هدية  چه  فيلمها  �ين  نمايش  با  نمي فهميد 
كنيد!  نگا2  گفت:  مي &هد  ما  به  بز+گي 
حاال  بر&2،  پنا2  �مپرياليسم  &�من  به  +جو� 
هم �� �ين لباسها� شيك مي پوشد، خو> 
فر�مو>   �+ بدبختها  شما   � مي گذ+�ند 
كر&2. بعد شما هنو� عاشق چشم � �بر�� 

�� هستيد؟ 
نو�+ �يدئويي با يك صحنه �� بر�&+ مسعو& 
به  بو&  �يستا&2  با| پرگل  كه &+ كنا+ يك 

پايا
 +سيد. 
خير2   
تلويزيو تا+يك  صفحة  به  همه 
شد2 بو&ند كه صد�� عباb شمر سكو9 
به  بر�يد  شويد  بلند   منافقها،  شكست:   �+
سلولهايتا
؟ �ين +� گذ�شته بو&يم كه عاقبت 
كجا  به   
+ئيستا كا+  كه  ببينيد   �+  
كا+تا
�مپرياليسم  گماشته ها�  با   &+�& كه  كشيد2 
به  بر�يد  &يگر،  �ست  بس  خب   …�

 .
سلولهايتا
مهشيد   
ناگها كه  بو&يم  شد2  بلند  همه 
فوتبا5  تيم  با�يكن  ـ  +��قي  مهشيد  (شهيد 
&يديم  �ين كه  گفت:  بلند  صد��  با  هما) 
مسعو&  نز&يك   �� خو&�  من  نبو&.  مسعو& 
+� &يد2 ��، �ين طو+� نبو&… چند نفر &يگر 
هم تأييد كر&ند كه �ين تصويرمسعو& نيست. 
همهمه يي شد. هركس چيز� مي گفت كه 
يك  بچه ها  گفت:  شمس  محسن  �ين با+ 
&�+� كه  من هم شك  نكنيد،  &قيقه شلو| 
مي گوييم  �لي  باشد  مسعو&  تصا�ير  �ين 
يكبا+ &يگر بگذ�+ند. هركس شكي &�شت 

برطرW مي شو&. 
پاسد�+ها هم قبو5 كر&ند � يكبا+ &يگر فيلم 

+� پخش كر&ند. 
 �+ فيلم  لحظه لحظة  مي خو�ست   
&لما
لمس كنيم. حتي تعد�& قدمهايش +� �قتي 
مي +فت  لر&ها  مجلس   
ساختما  Wبه طر

مي شمر&يم. 
همهمة   � بو&  شمر   bعبا صد��  &�با+2 
تصا�ير  �ين كه   ��+ هنو�  بچه ها  بچه ها. 
نظر   Wختال� نه،  يا  �ست  مسعو&  به  متعلق 
&�شتند. &كتر فر�ين  گفت: �ين خو& مسعو& 
نبو&. حتم_ بد5 مسعو& بو&. چقد+ شبيه �> 
بو&! � عباb شمر كه &يگر خيلي عصباني 
تشريح   �+ فيلم  مي كر&  تال>  بو&  شد2 
كند. �ما ما به سا&گي +ضايت ند�&يم بر�� 
�ين كه بفهميم Dيا �ين خو& مسعو& �ست يا 
بد5 مسعو&، بر�� با+ سو� هم فيلم +� �� �بتد� 
با+ چها+�  بر��  �قتي  �لي  &يديم.  تا Dخر 
گفتيم مطمئن_ �ين مسعو& نبو&2… � سو+� 
 bعبا  � بو&ند  Dمد2  هم  مجتبي  پاسد�+   �
 �� به  &يدند،   2&�&�� حالت   
D  +&  �+ شمر 

 � بو&  �ند�خته  گر&نم   +�&  �+ &ستش   �
يكي  مي كر&.  خو> � بش  پاسد�+ها  جلو 
 
�� پشت لگد مي �&. يكي +� &�شتند هما
�سط چربي گير� مي كر&ند. �نگا+ نه �نگا+ 
هم  �حشي �>  پاسد�+ها�   �  &���& Lحا

هستند. 
 2�+ 
عباb شمر هركا+� مي كر& تلويزيو
�ين كه  تا  �+ +فت   
D با  
 قد+ D نمي �فتا&. 
گفت   � شد  بلند  قريب)  �ميد  (شهيد  �ميد 
ما   
باباجا گفت:  سو+�  چيه؟  موضو= 
بلد �ست  نيستيم. يكي كه  بلد  �ين چيز�   ��
بيايد �ين +� +�2 بيند��&. سو+� گفت: �� من 
مي شنويد �صًال نيا� نيست �ين فيلم +� ببينيد. 
 
ما5 +جو� �ست. بعد فيلتا
 يا& هند�ستا

مي كند � كا+ &ستتا
 مي &هد. 
سرعت  به  نفر  چند   ،Wحر �ين   
شنيد با 
به طرW تلويزيو
 +فتند � &+ عر^ چندثانيه 

 +� +�2 �ند��� كر&ند. با &يد
 ��لين صحنه D
كم ماند2 بو& سكته كنيم. هركس بي �ختيا+ 

2D كشيد يا &�&� �&. 
بو&  خو&>  نبو&.  با�+كر&ني  من!  خد�� 
گوشة  سالك  جذ�بش،   � سيا2   
چشما با 
مرتب   �+ موهايش  ماليم.  لبخند�   � لبش 
شانه كر&2 بو&. كت مشكي پوشيد2 بو& � 
با�قا+ خاn خو&> پشت ميز� نشسته بو& 

قر�+ �ست.  �� چه   
حالي كر&ند كه &�ستا
كال2  چه  بو&  فهميد2  تا�2  كه  شمر   bعبا

بز+گي سر> +فته شر�= كر& به فحاشي. 
بعد� شنيديم كه &+ بندها� &يگر هم همين 
صحنه ها كم � بيش �جر� شد2 بو&. �� حميد 
�كبريا
 شنيد� كه &+ بند عمومي �سم يكي 
گذ�شته  مسجد   �+ هشت  �ير  �تاقها�   ��
يا  خائنين   rتا� 
 جا D �صل   +& �لي  بو&ند. 
بو&.  خائنين  توسط   
�ند�نيا شكنجة  محل 
�تاr تقريب_ ١٢*١٠ متر بو& �  �ين  مساحت 
فكر كنم گنجايش ٥٠ تا ٦٠ نفر +� به صو+9 
�ين  نمايش  بر��  پاسد�+ها  &�شت.  فشر&2 
فيلم �� �ين �تاr �ستفا&2 كر&2 بو&ند � �قتي 
بچه ها موضو= +� فهميد2 بو&ند تما� بند به 
�ين �تاr +يخته � +�� سر �كو5 هم سو�+ 
 rگر� شد2 بو& � همه عر rشد2 بو&ند. �تا

مي +يختند. 
 �+  
تلويزيو كه  مي كر&ند  تال>  خائنين 
+�2 �ند��� كنند �لي تلويزيو
 كه قديمي � 
مستهلك بو& گر� كر&2 بو& � بعد �� چند 
&قيقه خامو> مي شد. بچه ها مرتب ٣�٢�١ 
فشا+  پاسد�+ها   � خائنين  به   � مي گفتند 

 +� +�2 �ند��� كنند D 2 �ند كه ��&تر&+�D مي
� فضا� پرفشا+� �يجا& كر&2 بو&ند. يكي 
نمي شو&.  �ين طو+�  گفت:  پاسد�+ها   ��
تا   � كر&2  گر�  �ست،  قديمي   
تلويزيو
خنك نشو& � هو�� �ين جا هم عو^ نشو& 

فيلمي &+ كا+ نيست. 
�ينها  كن!  نگا2  گفت:  مجتبي  پاسد�+ 
 
جايما مي گويند  كه  هستند  همانهايي 
تنگ �ست. حتي Dنهايي كه مي گويند توبه 

كر&2 �ند هم چاخا
 مي كنند. 
 
تلويزيو خالصه  �+ +فتن  مدتي   �� بعد 
�ين  گفت:  مجتبي  پاسد�+  �لي  شد  +�شن 
خنك  يكبا+  &قيقه  هرچند  بايد   
تلويزيو
شو&، �گرنه كا+ نمي كند. حاال خو& &�نيد. 
تلويزيو
 كهنه  �ين  نوبتي  به صو+9  بچه ها 
 
+� فو9 مي كر&ند تا خنك شو&. يا لباسشا

+� &+�D+&2 � با& مي �&ند. 
 
D با  �نكي  علي  نا�  به   
خائنا  �� يكي 
 � مي �&  قد�  فقط  قو�كر&2 �>  حالت 
حاال9 بچه ها +� تحت نظر &�شت. پاسد�+ها 

 طرW مي +فتند D � Wخائنين به �ين طر �
يكي  به   bعبا مي �&ند،  غر   
خو&شا با   �
�شكالي  نكش،  خجالت  گفت:   
خائنا  ��
�ين  ببيني.   � بيايي  مي تو�ني  هم  تو  ند�+2، 

 خائن كه خو&> به D .فيلم ما5 همه �ست
 bحد �نفجا+ +سيد2 بو&، با پا به صو+9 عبا
 bكوبيد، به طو+� كه يكي �� &ند�نها� عبا
شكست � �فتا&. �ما عباb كه نمي خو�ست 
تماشا� فيلم +� �� &ست بدهد، تا Dخر نو�+ 
ماند � بعد بر�� تخليه � شستشو� &هانش 
+فت � &+ برگشت &ند�
 شكسته �> +� به 

همه نشا
 مي &�&.
تا�2  فيلم &+ �ند�
 مثل خوني  �ين  نمايش 
 
بو& &+ +گها يا ساحلي بر�� غريقي، &ميد
 �� فر�تر  پر���،  يا حس  بر كالبد� �   e�+
&يد�+   Zنگيز�نند�  � عاطفي  تأثيرها�  همة 
مسعو&، چيز� +� كه به طو+ مشخص تجربه 
ما  مقا�مت   � ما   
�ند� كه  بو&  �ين  كر&� 
بسيا+  �ين ماجر�   �� بعد  تا  قبل   �� ما  فهم   �
 � مقا��  �فر�&   ��+ فقط  نه  بو&.  متفا�9 
سر موضع تأثير &�شت بلكه بعد �� �ين فيلم 
تعد�&� �� نفر�9 بريد2 � عا&� كه قبل �� 
با خائنين +فت � Dمد &�شتند، �� جمع   
D

بريد2 ها كنا+ كشيدند.  

كا� سال '&�%

M +& همهمه � صد�� پا� پاسد�+ها �
+�هر� � با��بسته شد
 &+M سلولها 
پاسد�+ها  شديم.  بيد�+   Mخو���
به   
بر& بر��  بچه ها   
جد�كر& &+حا5 
شعبه ها� با�جويي بو&ند. با� &چا+ &لشو+2 
شد�. صد�� برخو+& &سته كليد به &+ سلو5 
�� ��D+&هند2 ترين صد�هاست.  هميشه يكي 
شعبه  به  بايد   � بو&  ليست   +& هم  من  �سم 

مي +فتم. 
 Mبي حسا خيلي  +��ها   
D  +& ��ين 
به نحو� كه بعضي +��ها بر��  �كتاM بو&، 
با�جويي به شعبه مي +فتيم �لي با�جويي نشد2 
برخي  �سم  هم  ��قا9  بعضي  برمي گشتيم. 

 فر& D كه 
D با نفر�9 خو�ند2 مي شد �لي 
هما
 جا نشسته بو& �لي جو�M نمي &�&، با�جو 

عصباني مي شد � به سر�| بعد� مي +فت. 
يكي �� شگر&ها �ين بو&كه �قتي ما +� جلو 
شعبه ها� مختلف تقسيم مي كر&ند، مثًال �گر 
بايد &+ شعبة ٧، با�جويي مي شديم، مي گفتيم 

 جا مي بر&ند � D ما5 شعبة١ هستيم � ما +� به
&يگر تا ساعتها خيالما
 +�حت بو& � خبرها +� 

 +�� به من گفتند D .با هم +& � بد5 مي كر&يم
بايد بر�� محاكمه به طبقة باالبر�� � مر� به 


 جا بر&ند. D
&�&گاهها چند &قيقه  يي بيشتر طو5 نمي  كشيد. 

�ما بر�� بريد2 ها بيشتر طو5 مي كشيد. 
صد�� پاسد�+� گفت: +ضا! بيا تو. 

 +& شد  بلند  نفر  يك  &يد�  �ير چشمبند   ��
حالي كه نصف پير�هن سياهش بير�
 بو&. قد 
بلند � هيكِل الغر � �ستخو�نيش جلب توجه 
مي كر&. هنگا� +�2 +فتن يك پايش +�� �مين 
كشيد2 مي شد. &ند�نها� بلند � لبها� سيا2 � 
�نگشتا
 كشيد2 � كج �كوله �> نشانة �عتيا& 
نحوZ صحبت كر&نش   � بو&  مخد+  مو�&  به 
�بتد� لحظة خوبي  �ثبا9 مي كر&.  هم �ين +� 
به   �+  �� چر�  كه  بو&  شد2  سؤ�لم   � ند�شتم 

�ين جا �D+&2 �ند؟ 
صد�� Dخوند گيالني �فكا+� +� پا+2 كر&: بيا 
تو، بيا پسر�، تو �ين جا چه كا+ مي كني؟ بنشين 

�ين جا، نز&يكتر بيا! 
گيالني به پاسد�+ كنا+ &ستش گفت، بر�� 
�&�مه   � بيا�+&  +نگ  پر  چايي  يك  Dقا+ضا 
&�&: خب تعريف كن، چه خبر؟ �
 � بچه �9 
نيست.   
به غصه خو+& نيا��  �صًال  كجا
؟ 
مي گويم فر&� ��D&9 كنند بر�� سر�| كا+ 
� �ندگيت. خب بگو، چطو+ شد كه با منافقا 

ُبر خو+&� �…؟
&ست  � پا� +ضا به لر�2 �فتا&2 بو& � مرتب به 
بد
 خو&> چنگ مي �& � پاها � &ستهايش 
+� مي ماليد. با صد�� ضعيفي گفت: من حالم 
خوM نيست حاجي چكا+� &�+يد؟ گيالني 
به  تو  مي گويند  نيست.  �يا&�  كا+  گفت: 
هرحا5 قاطي منافقها بو&� � ��ضا= Dنها +� 
پيشنها&هايي  يك   
بر�&+� مي &�ني،   Mخو

 عمل كنيد، ما D شتند كه �گه خو�ستيد به�&
 
هم كمكتا
 مي كنيم تا به سر خانه � �ندگيتا

برگر&يد. حاال پاسخ شما چيست؟ 
بو&.   +فته  فر�  فكر  به   � +ضا سكو9 كر&2 
&�با+2 صد�� گيالني Dمد: Dقاجا
 ما �قت 
 
�گرمي خو�ستي فكر كني &+ هما ند�+يم، 
سلو5  فكرهايت +� مي كر&�! Dيا با جمهو+� 

�سالمي همكا+� مي كني يا خير؟ 
يعني  بو&:  ��ضح  كامًال  �ين با+  +ضا  صد�� 

مي گويي چه كا+ كنم؟ D&� فر�شي كنم؟ 
تو�   �� شد.  نز&يك  عجله  با  پايي  صد�� 
شيشة ساعتم كه +�� ��نو به چشمم چسباند2 

بو&�، نتو�نستم تشخيص بدهم كيست؟ �لي 
�� صد�يش شناختم، الجو+&� بو&. مقد�+� 
ببينم.  با چشمبند� با�� كر&� تا بتو�نم بهتر 
الجو+&� كه +�� لبة ميز گيالني نشسته بو& 
+� به +ضا گفت: خو&� به تو تضمين مي &هم 
به   �+ تو  كه  مي كنم  �مضا  هم   �+ 
D پا�   �
 Qمي بريم تا �عتيا&9 +� كامل تر 
بيما+ستا
بر�يت  هم   
پيكا يك  خو�ستي  �گر  كني، 
بتو�ني   �+ بچه �9   �  
�  Lخر تا  مي خريم 
بدهي. بر�يت خانه مي گيريم، تو فقط بر�� 
 rما يك كا+ بكن. يك +بع مي +�� تو� �تا
بغلي. بر�&+�
 منتظر9 هستند. يك مصاحبة 
٥&قيقه يي مي كني � خالn. فقط مي خو�هم 
Dبر�  يعني  بزني.  منافقين  تو� &هن  حسابي 
�گر  نگو،  كم  فقط  نمي گذ�+�.   
بر�يشا
چيز �ضافه يي هم گفتي +�2 &�+� نمي +�&. 

حساM حساM خد�ست. 
 +& كه  بو&  �ين  +ضا   �� الجو+&�  خو�ستة 
مصاحبة تلويزيوني بگويد من عضو مجاهدين 
بر��  مجاهدين  بو&�.  معتا&  سالها   � بو&� 
مخد+  مو�&  بر�يم  تشكيال9   +& نگه &�شتنم 
نفر  چند  مجاهدين  بين   +& مي كر&ند.  تهيه 
 
بر�يشا بو&ند كه بعض_ من  &يگر هم معتا& 
مو�& مي بر&� � بعد هم مثل هميشه �� فسا& 
�خالقي &+ مناسبا9 مجاهدين صحبت كند.  
&+حالي كه   � كر&2  +ضا  +�به  الجو+&� 
بو& گفت:  �� گذ�شته  +� +�� شانة  &ستش 

خب كي بر�يم؟ 
مي گفت:  كه  شنيد�  غرشي  صد��  �ما 
&ستت +� بيند��! &ست به من نزنيد. نامر&ها، 
فكركر&يد كه چي؟ چو
 معتا& بو&�، D&� هم 
نيستم؟ كو+ خو�ند2 �يد، D+2 من معتا& بو&�. 
گد�يي كر&�. جلو� هركس � ناكسي &ست 
&+�� كر&� �لي نامر& � بي شرW نبو&�. نگا2 

كنيد! �ين تن من �ست! خوM نگا2 كنيد. 
الجو+&� � گيالني � &�يي مجتبي(يكي �� 
سر&Sخيما
 ��ين) كه �نتظا+ چنين تهاجمي 
+� ند�شتند ما9 � ميخكوM شد2 بو&ند. +ضا 
 2&+�D+& �+ پير�هن سياهي كه به تن &�شت
 � كر&  گيالني   � به الجو+&�   �+ پشتش   �
نگا2   �+ تنم  تما�  بو&�.  �ين  من   2+D گفت: 
كنيد، جا� سالم ند�+&. من معركه مي گرفتم 
� لخت +�� شيشه خو+&2 مي پريد� تا يك 
به   � بگير�  پو5  �� جمعيت   
قر� قر�
 يك 
 
سا�ما بعد   . بو&�  �ين  من   2+D بزنم.  كا+� 
Dمد &ست مر� گرفت. تركم &�&. به خانو�&2 �� 
كمك كر&. تو�نستم بر�� خو&� D&مي بشو� 
� سر� +� ميا
 جماعت بلند كنم. D+2 من كه 
هيچ شبي ��& به خانه نمي +فتم تا مبا&� چشمم 
به چشم �
 � بچه �� بيفته، مني كه هميشه �� 
چشمها� &ختر� فر�+ مي كر&� � تا به حا5 
&ستش +� تو� &ستم نگرفته بو&�، �� �قتي كه 
مجاهدين مر� D&� كر&ند � به من شخصيت 
&�&ند، بر�� ��لين با+ &ست &ختر� +� گرفتم 
� بر&� با��+ &�� (فلكه با��+ &�� نا�� Dبا&) � 
بر�يش خريد كر&�. تو� جمعيت +�2 +فتم � 
بر�� ��لين با+ خجالت نكشيد�. يكي نيست 
ما چكا+ كر&يد؟  بر��  نامر&ها  شما  بگويد 
بعد �� من مي خو�هيد بيايم تلويزيو
 � بگويم 

مجاهدين �ضعشا
 خر�M �ست؟ 
مي +فت  گيالني   Wبه طر &+حالي كه  +ضا 
فريا& �& هركا+� �� &ستت برمي Dيد بكن! 
من  ند�+يد.  يزيد   � شمر  با  فرقي  هيچ  شما 
مي &�نم چه كسي جو�نها� مملكت +� معتا& 
كجا   �� مخد+  مو�&  مي &�نم  من  مي كند. 
هر�گي   � فسا&  مي &�نند  هم  همه  مي Dيد. 

هميشه �� كجا بو&D � 2خوندها چه چيز� �ير 
قبايشا
 &�+ند. 

با  بو&  كر&2  كف  &هانش  &+حالي كه  +ضا 
 +& شد.  نز&يك  گيالني  به  تهاجمي  حالتي 
�ين جا پاسد�+ مجتبي، &فتر بز+گي كه +�� 
+ضا  سر  به  محكم   � بر&�شت   �+ بو&  ميز 
 ��+ ند�شت   
بد  +& تو�ني  كه  +ضا   �  &�
�مين �فتا&. بالفاصله +ضا +� با صو+9 +�� 
�مين خو�باند � &+حالي كه پوتينش +� پشت 
گر&
 �� گذ�شته بو& � &ستانش +� �� پشت 
مي كشيد، گفت: بگو… خو+&�. �� حاD Lقا 

عذ+خو�هي كن! 
+ضا كه صو+تش بين پوتين &Sخيم � �مين 
كج � فشر&2 شد2 بو& � به سختي مي تو�نست 
 
هو�+كشيد به  كه  صد�يي  با  بزند   Wحر
 
D � �&+بو& گفت: … خو&9 خو شبيه 

حاجي… 
+فت  سر>  باال�  الجو+&�  �ين جا   +&
+ضا  پاها�  �سط   �+ پايش  &+حالي كه   �
گذ�شته � فشا+ مي &�& گفت: ما �� ��5 بر�يت 
برنامة ��D&� گذ�شته بو&يم. �لي خوM شد 
فهميديم كه منافق، منافقه � همه شا
 +� بايد 
بر& پشت بند٤، تو هم خو&9 خو�ستي كه 

بر�� � �مشب بليت خو&9 +� گرفتي. 
+ضا  گيالني،   � الجو+&�  +فتن   �� بعد 
 �+ سر>  بو&،  خو�بيد2  طاr با�  &+حالي كه 
�� پشت چرخاند � به �طر�W نگا2 كر& � با 
&يد
 من كه &�شتم �� �ير چشمبند نگاهش 
مي كر&�، به سختي لبخند �&. �نگا+ با نگاهش 

�� من مي پرسيد: چطو+ بو&؟ 
 +& �ين كه  جز  بگويم  مي تو�نستم  چه  من   �
kهنم � با نگاهم به �� بگويم: &ست مريز�&! 

مگر �� �ين بهتر هم مي شد؟ 
صد�� پا� چند نفر نز&يك شد. چشمبند� 
 
+� پايين �D+&� � سر� +� +�� ��نوها پنها
 � +فتند  +ضا  سر  باال�  پاسد�+ها  كر&�. 
پاهايش +� گرفتند � &+حالي كه +�� �مين 
ساييد2  �مين   ��+ سر>   � مي كشاندند 
به   rتا� �� جلو  بر&ند. �قتي +ضا +�  مي شد، 
تا  باالگرفتم   �+ سر�  كمي  مي بر&ند   
بير�
نگاهش كنم. +ضا &+حالي كه چشمانش +� به 
من &�خته � نگاهش +� برنمي &�شت لبخند 

�& � +فت � &+ پيچ +�هر� &يگر &يد2 نشد. 
بو&،  نهفته  كال�  هز�+  نگاهش   rبر  +& �ما 
 � قشر  هر   �� خلق  يك  تماميت  مقا�مت 
مر�� � معجزZ كال� مسعو&، كه �جد�نها +� 
برمي �نگيز& � هر مأيوb � &لمر&2 يي +� هم 

 �ميد مي بخشد. بعدها &+ D ند2 مي كند � به�
�ند�
 �� مجاهد شهيد يد�هللا پاكنها& شنيد� كه 
گفت: +ضا +� هما
 شب �عد�� كر&2 بو&ند.  
يد�هللا هم �سم فاميل �� +� نمي &�نست � فقط 
هما
 طو+ كه من هم شنيد2 بو&�، مي &�نست 
نا�� Dبا&  �كيپ ٩٠نفر�  شما+   +& +ضا  كه 
بعد  بالفاصله  �ست. ٩٠نفر� كه +Sيم  بو&2 
�� &ستگير� Dنا
 &+ +�&يو � تلويزيو
 �عال� 
 Z&ماD كه   
منافقا  Z٩٠نفر گر�2  «يك  كر& 
بو&ند،  &+صحنه  هميشه  �مت  با  &+گير� 
شدند».  &ستگير  غافلگير�نه  تهاجم  يك  با 
 �� يكي  خانة   +& �فر�&  �ين  &+صو+تي كه 
هو�&�+�
 جمع شد2 � &+حا5 &يد
 يك نو�+ 
�يدئويي بو&ندكه پاسد�+ها خانه +� محاصر2 
نو�+   
&يد بر��  +� كه  عا&�  مر&�   � كر&2 

Dمد2 بو&ند، &ستگير كر&2 بو&ند. 

عزيز پاكنژ��

چشم �ند�� تحريمها� فر�گير 

هر  &�شنبة   ��+ مجاهد  هفته نامة  كنيد. 
هفته � ضميمه ند� هر &� هفته يكبا+ چا� 
به  چاپي  نسخة  &+يافت  بر��  مي شوند. 

 الين D مجاهد  سايت   +& Dبونه  قسمت 
مر�جعه كنيد � فر� Dبونه +� پركنيد. پير�� 

باشيد.

 �+ شما  نامة  Dسيه،  خانم  عزيز  &�ست   
طريق   �� مي تو�نيد  شما  كر&يم.  &+يافت 
 bالين با ما &+ تما 
D يميل سايت مجاهد�
باشيد � مطالبتا
 +� بر�� ما �+سا5 نماييد. 
با �ميد موفقيت � پير��� بر�� شما منتظر 

نامه ها� بعديتا
 هستيم. 

 خو�نند2 گر�مي Dقا� +ضا، نامة شما +� 
كه  تذكر�   �� تشكر  با  كر&يم.  &+يافت 
ند�  ضميمة   +& تا+يخ  �شتبا2  يك   Z+با+&
يا&�D+� كر&2 بو&يد، هما
 طو+ كه نوشته 
نويسند2  &+گذشت   �� ٣٧سا5  بو&يد، 
 +& كه  مي گذ+&  بهرنگي،  صمد  �نقالبي، 
پير��  بو&.  شد2  نوشته  �شتباه_  ٢٧سا5  ند� 

باشيد. 
 �+ شما  نامة   ،
پويا Dقا�  عزيز  &�ست   
شما  سؤ�5  به   پاسخ   +& كر&يم.  &+يافت 
معز�  سرهنگ  خاطر�9  كه  بگوييم  بايد 
هنو�   � شد2  منتشر  ند�   +& ��لين با+  بر�� 
�لي  �ست  نشد2  چا�   Mكتا به صو+9 
نشرية   +&  
D �نتشا+  �تما�   �� پس  �نشا�هللا 
مجاهد(ضميمة ند�) به صو+9 كتاM چا� 

خو�هد شد. با تشكر �� شما.
پرسيد2 �ند  خو&  نامة   +& �بد�لي  Dقا�   
+��نامه   pdf سند   �� مي تو�نم  چگونه 
�ستفا&2 كنم. نحوZ �ستفا&pdf �� 2 به �ين 
صفحه  +�ست  سمت   +& كه  �ست  شكل 
سايت، نسخه pdf هر شما+2 قر�+ &�&2 شد2 

 كليك كر&2 � با D ��+ ست. مي تو�نيد�

 +� &+ كامپيوترتا
 kخير2 D ،
&�نلو& كر&

مقاال9  &+يافت  منتظر  هم چنين  ما  كنيد. 
شما هستيم. پير�� باشيد.

 &�ست عزيز Dقا� جما5 طاهرخاني
 �� تشكر  با  به &ستما
 +سيد.  نامه ها� شما 
�+سا5   
بر�يما كه  خبرهايي  به خاطر  شما 

كر&يد، منتظر نامه ها� بعديتا
 هستيم. 

 t قا� كو+> ـD 
 
�مكا �يجا&  پيشنها&  حا��  كه  شما  نامة 
با  نمو&يم.  &+يافت  بو&  �خبا+   Qشتر��
�ختيا+   +&  �+  
پيشنها&تا شما،   �� تشكر 
مسئوال
 فني سايت قر�+ &�&يم. �ميد��+يم 
فر�هم  ��تر  هرچه   �+  
�مكا �ين  بتو�نيم 

كنيم. 
منتظر   � مي كنيم  پير���   ���+D  
بر�يتا

نامه ها� بعد� شما هستيم.

 Dقا� D+يا، نامة شما +� &+يافت كر&يم. 
ما سؤ�5  مي كنيم.  تشكر  محبتها� شما   ��
مربوطه مطرe كر&يم.   
با مسئوال  �+ شما 
شما  �طال=  به  پاسخ  &+يافت  صو+9   +&
مي +سانيم. ضمن_ �� �بالگتا
 &يد
 كر&يم، 
خيلي �يبا � پربا+ �ست � �بتكا+�9 خوبي 
موفقيت   ���+D  
بر�يتا &�&2 �يد.   Lبه خر

مي كنيم. پير�� باشيد.

 خو�نند2 گر�مي، Dقا� +ضا kD+�، نامة 
شما كه حا�� &� سؤ�5 &+با+Z ند�(ضميمه 
&+يافت   �+ بو&  مجاهد)  �&بي  ـ  فرهنگي 

نمو&يم. 
مطلب   �& به  +�جع   
سؤ�لتا به  &+پاسخ   
 
خاظر�9 سرهنگ معز� � كنفر�نس سر�
&+ Dخر9 ، بايد بگوييم كه �ين &� مطلب 
چا�  &ست   +& ند�   +& با+  ��لين  بر�� 

هستند.

 &�ست عزيز Dقا� D.bمو�گا+، نامه ها 

با  +سيد.  ما  به &ست   
مطالبتا  �
�� يكي  �� شما بخشهايي  تشكر 
�� شعرهايي +� كه بر�يما
 �+سا5 

كر&2 �يد، &+ �ير مي �D+يم: 

بيست � ��� بهمن 
پنجا� �هفت � بها� خونين

بها+ خونين !!
� ت�ر�+ تا+يخ بو&

�ه پستها
&+�اخها نشينند

� +�&مر&�
 &+�ومه ها
� ت�ر�+ تا+يخ بو&

�ه قندها
به �هر هالهل

تبديل شوند
� با+ &يگر


يزيد�

پليد�


ضحا�ا

� خو
 Dشاما
بر�+ي�ه قد+9

ت�يه &هند
� خو
 �نا
 &لير


مر&�
 قهرما
� 
نوجو�نا

�و&�ا
 بيگنا2
�+ <� <+D 
� جو�نا

بريزند
� ت�ر�+ تا+يخ بو&

 Lتا 
�ه �مستا
با�سا�� شو&

� &ستا+ بسر�

�+ 
�نتقا� ناگرفته  شاها
عد�لت         بر��  برخاسته  ��مر&� 

� ��D&� بگيرند
…



١٦ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٤بهمن ٧٨٧ ـ شمارة
گزارش

مراسـمعـاشـورایحسـينیدرشـهراشـرف

گردهمايي٢٠٠٠تنازشخصيتهايسياسي،حقوقدانانوشيوخعشايرعراقی
درسـالگرد١٩بهمن،عاشورايمجاهدين،دراشرف

•  شماريازاحزابوجمعيتهاي شركتكننده درگردهماييعبارتبودند
مساوات، عراق، حزب عدالت و اسالمي عراق، حزب صلح حزب از:
تجمع عراق، عشاير ملي تجمع  عراق، مليتهاي  دموكراتيك حزب
تجمعحقوقدانانمستقلعراقي، دموكراتهايمستقلتركمانانعراق،
عراق، ملي شوراي سياسي مردم ايران، با مردم عراق دوستي انجمن

تروريسم و بنيادگرايي با مبارزه انجمن عراق، آيندة زنان انجمن
حضور عراق: مليتهاي دموكراتيك اتحاد حزب رئيس حمداني، •  خالد

عراق انساني و سياسي مبرم نيازهاي و اولويتها از عراق در مجاهدين
محسوب ميشود عراق ملي منافع بخشي از و

مجاهدين مساوات: و عدالت حزب رئيس و حقوقدان بهادلي، •  جاسم
عراق امور در دخالتي و اطالعات آن ميجنگند وزارت و عليه رژيم ايران

ندارند
•  سميرهچلبي:برچسب تروريستيعليهمجاهدين راهرژيمفاشيستي

ميكند هموار را عراق مردم عليه توطئهچيني و دخالت براي ايران

و سياسي شخصيتهاي جمعيتها، و احزاب نمايندگان و سران وكال، حقوقدانان،
مختلف استانهاي شهروندان از ٢٠٠٠تن از بههمراه بيش عشاير شيوخ اجتماعي و
عاشوراي سالگرد ١٩بهمن، بهمناسبت كه گردهمايي  يك در شركت  با عراق،
حمايت بزرگ، اين حماسة گراميداشت ضمن شد، «اشرف» برگزار در مجاهدين،
عراق در خاك مشروع مقاومت جنبش يك بهعنوان ايران، خلق از مجاهدين را خود
حذف نام خواستار و كردند اعالم آخوندي رژيم دخالتهاي در برابر استواري سد و

شدند. ليست تروريستي از مجاهدين
آقاي بهرياست عراق مستقل حقوقدانان جمعيت بهدعوت كه گردهمايي اين در
و شخصيتها وكال، نمايندگانحقوقدانانو برگزارشدگروههايياز الكرخي، محمدعبد
داشتند. شماري حضور اهالي محل و عشاير شيوخ نمايندگان احزاب، احزاب سياسي،
ازجمله عراق حقوقدانان اتحادية وكال و كانون اعضاي از عراقي و برجستة وكالي از
كميتة عضو عباس، سفيان برابري، آقاي عدالت و دبيركل حزب البهادلي، جاسم آقاي
الجواري، كريمه خانم حقوقدانان ديالي، از خالد السامرايي، آقاي مرام، جبهة قانوني
خانم سميره و عراق ملي جنبش عضو مرام و جبهة قانوني كميتة و عضو وكيل
سخنراني كردند. تركمانهاي عراق مستقل دموكراتيك دبيركل تجمع الچلبي، معاون
براي حاضران را عراقي وكيل ١٢٠٠٠حقوقدان و بيانية وجوه مختلف سخنرانان
تشريحنمودندو بر ضرورت حذف نامسازمانمجاهدين خلق ايران از ليستتروريستي

تأكيدكردند.
از طرف بهنمايندگي عراق اسالمي حزب العبيدي، نمايندة حبيب شالل آقاي
مجاهدين سازمان سخنانش مبارزة طي ديالي، در توافق عراق وجبهة اسالمي حزب

ستود. ايران مردم حقوق احقاق براي را ايران خلق
الكرخي، رئيسجمعيتحقوقدانانمستقل عراق، اين گردهماييآقايمحمد در
اروپا، اتحادية سياست خارجي رئيس سوالنا، خاوير خطاب به را جمعيت اين نامة متن
ايران كه توسط مردم دموكراتيك در تغيير ضرورت به اشاره نامه با قرائت كرد. در اين
ضروري گام نخستين كه شده است تأكيد گرفت، خواهد صورت ايران مقاومت و
از آخوندي اپوزيسيون سازمانيافتة رژيم مجاهدين بهعنوان حذف نام مسير اين در
بيانية١٢٠٠٠حقوقدان لوح مراسم، پايان در همچنين وي ميباشد. تروريستي ليست
مجاهدين سازمان رهبري شوراي معصومة احتشام، عضو خانم به را عراقي وكيل و

كرد. تقديم ايران خلق
بر مبني حكام شوراي قطعنامة تصويب خبر مراسم اين دقايق آخرين با همزمان
و رسيد به گردهمايي متحد، ملل امنيت شوراي به آخوندي رژيم اتمي پروندة ارجاع
گرديد حاضران و شادماني هيجان و موجب شور خبر اين شد.  قرائت حاضران براي
از تقدير ايران و به رئيسجمهور برگزيدة مقاومت آنان نسبت ابراز احساسات با كه
امنيت به شوراي رژيم اتمي تحقق ارجاع پروندة براي رجوي خانم مريم تالشهاي

بود. همراه
از: بودند عبارت گردهمايي در شركتكننده جمعيتهاي و احزاب از شماري

ـحزباسالميعراق،حزب صلحعراق،حزبعدالتو مساوات،حزبدموكراتيك
عراق، تركمانان مستقل دموكراتهاي تجمع عراق، عشاير ملي تجمع عراق، مليتهاي

شوراي ايران، مردم با عراق مردم دوستي انجمن عراقي، مستقل حقوقدانان تجمع
تروريسم. و با بنيادگرايي مبارزه انجمن عراق، آيندة انجمن زنان عراق، ملي سياسي

مجيد، كالماهللا از آياتي تالوت از پس مجاهدين، عاشوراي بزرگداشت در مراسم
ويژهيي آيين طي احترام گارد فاتحه پرداختند. سپس سورة بهقرائت شركتكنندگان
جمعي كرد. اداي احترام مجاهدين عاشوراي شهيدان و موسي اشرف و نماد دربرابر
قراردادن مراسم با در اين شركتكننده اجتماعي و نمايندگان گروههاي شخصيتها از
را خود احترام مراتب ١٩بهمن، واالمقام شهيدان نماد بر گل شاخههاي و دستهها

كردند. آنان نثار
و اسالمي ملي مبارزة سازمان اردالن، پيام آقاي بهروز مراسم اين اول بخش در

نمود. قرائت را ١٩بهمن بهمناسبت سالگرد (خه بات) كردستان ايران
ضمن تروريسم، و بنيادگرايي با مبارزه كانون رئيس شوكت، حواس شيخ

امام  شهادت ايام با سالگرد اين تقارن گفت: ١٩ بهمن، شهداي خاطرة گراميداشت
را مفاهيم و ارزشها اين ما دارد. عظيمي دربر مفاهيم و معاني عليه السالم حسين
را ديكتاتوري و استبداد و زدند رقم آزادي را راه رهبران اين ميشماريم. محترم
ايران در مبارزه تاريخ سرلوحة يارانشان، و اشرف و موسي جاويدان، شهداي ردكردند.
همان از مبارزه اين در آنها ميباشند و ديكتاتوري استبداد و عليه جنگ و آزادي براي

برداشتند. اين راه گام در همواره و گرفتند الهام عليهالسالم حسين رسم امام و راه
ضمن عراق، مليتهاي دموكراتيك اتحاد حزب رئيس حمداني، خالد آقاي سپس
ماندگاري شكي نيست كه مجاهدين، گفت: شهداي عاشوراي احترام نسبت به ابراز
انساني عراق سياسي و مبرم نيازهاي و اولويتها از عراق در اين سازمان و حضور شما
دربرابر سازمان سدي استوار محسوب ميشود. اين منافع ملي عراق از بخشي و

ميباشد. عراق كبير خلق و ما كشور مداوم عليه اصلي تهديد دربرابر و بنيادگرايي
١٢هزار گفت: مستقل، حقوقدانان تجمع رئيس الكرخي، عبود عبد محمد آقاي
برچسب تروريستي حذف خواهان تروريسم، محكومكردن ضمن و قاضي حقوقدان
تروريسم كلمة بهتعريف كنفرانس اين در ما شدهاند. ايران خلق مجاهدين سازمان از
اين قائل شديم… تروريسم تفكيك حقوق انسان و مبارزه براي و بين پرداختيم
زيرا مي باشد. عراق نيز منافع ملي عليه كه ايران، منافع مردم بر ضد فقط نه نامگذاري

است. در عراق ايران دخالتهاي رژيم برابر در قوا در توازن تعادل سازمان وزنة اين
ما حضور گفت: مساوات، و عدالت حزب رئيس و حقوقدان بهادلي، جاسم آقاي
كه آنطور تروريستي سازمان سازمان يك اين است كه دليل بهترين خود اينجا در
وزارت عليه ايران و رژيم عليه سازمان اين نيست.  ميكنند ادعا آمريكا اروپا و اتحادية

ندارد. عراق داخلي امور در دخالتي هيچ و ميجنگد ايران اطالعات
هميشه عراق مردم گفت : عراقي، برجسته حقوقدان و وكيل سامرايي، خالد آقاي

اين رژيم  داشتهاند. پيوند ايران در ديكتاتوري عليه ٤٠ سالة آنها مبارزة و مجاهدين با
مسألة ايران حل راهحل براي بهترين ميزند. به تروريسم دست كه آخوندي است
براي اين است و داده را ارائه كه راهحل سوم رجوي است مريم راهحل خانم همان

مي باشد. آزاد ايران
٥ صفحة در بقيه

الجواري كريمه شوكت، حواس عباس، شيخ سفيان السامرايي، خالد وكيل بهادلی، جاسم االماره، دكتر نافع اردالن، بهروز آوجي،  عبداهللا چلبي، سميره خمره، ابو صالح الكرخي، عبود عبد محمد معصومه احتشام، راست: از
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