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 ٧٨٨ شمارة

را ائتالف عميق تعهد عراق در مليتي چند نيروهاي فرماندهي ستاد
كرد اعالم اشرف ساكنان اجباري بازگشت عدم اصل به نسبت

رژيم آخوندي تشبثات به حقوقدانان و پارلمانترها اعتراضات و ايران خلق مجاهدين سازمان شكايت پاسخ به در
در مليتي نيروهاي چند فرماندهي ستاد كشور، مجاهدين از اين اخراج بر مبني عراق در دولت آن عوامل و

اصل عدم به نسبت را ائتالف عميق تعهد ايران، خلق مجاهدين سازمان اول مسئول به در نامهيي خطاب عراق
كرد. اعالم است، بين الملل حقوق شده شناخته اصل يك كه اشرف ساكنان اجباري بازگشت

بطور ما كرد: تأكيد حسيني صديقه به خانم خود نامة در در عراق مليتي چند نيروهاي فرماندهي جانشين
فرد  يك انتقال كه هستيم حساس ژنو چهارم ٤٥ كنوانسيون درماده شده مشخص التزامات به نسبت خاص،

اعتقادات مذهبياش بهخاطر عقايد سياسي يا آزار و اذيت نگران ممكن است او  كشوري كه به شده را حفاظت
مي كند. ممنوع باشد،

قطعنامهپارلماناروپاخواستارارجاع
و امنيت شورای به رژيم اتمی پرونده
پشتيبانیاز «اپوزيسيون دموکراتيک»

ايران گرديد

اجالس٢٦بهمن٨٤  در را قطعنامه اين اروپا پارلمان
رساند تصويب به آرا اکثريت با استراسبورگ در

سـرمقاله

وزيرخارجه رايس،  خانم  ٢٧بهمن، پنجشنبه، روز
اصلی هزينه پرداز نقش  ايران «رژيم  گفت: آمريكا
آقاي روز همين در می کند». ايفا را جهان در تروريسم
طرح «هيچ  گفت: فرانسه وزيرخارجه بالزي دوست
را ايران (رژيم)  هسته يي برنامه نميتواند صلح آميزي 
مخفي نظامي  هسته يي برنامه يك اين دهد. توضيح 
بينالمللي جامعه دعواي قلب بر تأكيد، دو اين است».
آخوندها انگشت رژيم با ـ ايران مردم اولي به طريق و ـ
لزوم و رژيم اتمي پرونده امنيتي ماهيت ميگذارد،
مؤكد مي سازد را متحد ملل امنيت شوراي آن به ارجاع
چه آن كه است حقيقت اين  بيانگر  حال عين در و
مي گويد، باره اين در  پيش دو دهه از ايران مقاومت

بهحق بوده است.
تروريستي ٤٥٠عمل افشاكننده تنها  نه  مجاهدين
از بلكه بودهاند، ايران ازمرزهاي درخارج آخوندها
«مخفيكارينظامي»١٨سالهفاشيسممذهبيوطرحهاي
بمب اتمي به براي رسيدن فاشيسم هيتلري موازي مشابه
تهيه حال در نشان دادندكه آخوندها و برداشتند پرده
بمب ساختن مخصوص وآلياژهاي تريتيوم و بريليوم
تأسيسات و هستند اتمي كالهك موشكهاي حمل و
نظامي پادگانهاي در بلكه علمي، درمراكز نه اتميشان،
«سپاه زيرنظر زمين،  عمق  متري پنجاه  تونلهاي  در و

است. اسالمي» انقالب پاسداران
بنابراين،مدتهاستكه ازنظر فنيوحقوقي،درخصوص
در است. نمانده پنهان چيزي رژيم پرونده امنيتي ماهيت
دراروپا دولتي مسئول مقامهاي باالترين بيانهاي رسمي
حكام شوراي گزارشهاي و درقطعنامهها وآمريكاو
ابهامي هم  اتمي انرژي بينالمللي آژانس ومديركل 
عليه مذهبي فاشيسم به باقيست و چه آن نيست. باقي
سياسي درعرصه ميدهد، زمان جهان وصلح ايران ملت

كه مماشات با رژيمی سياست كه جا يعني در آن است.
معامله از در بنيادگرايي است، صدور تروريسم و كانون
كه را مقاومتي كه جنبش توافق مي كند و ميشود وارد
بمب طرحهاي آخوندي و افشاكننده تروريسم قرباني
يعني تروريستي، درليست است، رژيم اتمي سازي
وغيرقانوني نگهدارد. غيرانساني درزيرضرب فشارهاي
خلق مجاهدين سازمان اول مسئول كه جاست اين
خود درسخنان حسيني، صديقه خواهرمجاهد ايران،
هفته يك  يعني بزرگداشت١٩و٢٢بهمن،  مناسبت به
ديپلوماسي اصلي مسئوالن اخير تصريحات  از قبل
به تا غربي  «كشورهاي ميگويد: وفرانسه، آمريكا 
براي ساليان، طول در هشدارهاي ما همه برخالف حال
مقاومت مجاهدين و و مردم رضايت آخوندها، جلب
ديگر حاال  اما ميكردند. المصالحه وجه را ايران
كرده تحميل را خود استمالت و رفرم سياست بنبست
خود به دنيا را توجه رژيم، اين تهديدهاي تروريستي و
حاكم رژيم برخورد با نحوه و است. ايران كرده جلب
شك ديگركسي است. شده تبديل روز مسئله به آن بر
پدرخوانده و حامي فعالترين آخوندي رژيم كه ندارد
اين ندارد كه شك كسي است. بينالمللي تروريسم 
كسي است.  بنيادگرايي و ارتجاع صادركننده رژيم 
امنيت و صلح مبرم تهديد رژيم اين نداردكه شك
اينها كه هست يادتان والبد است. بينالمللي منطقه يي و
سازمان و ايران مقاومت چندساله و بيست حرفهاي
نشنيده طرفها  خيلي كه بوده ايران خلق مجاهدين 
ميگرفتند. نشنيده و ناديده  فقط  ميگرفتند....كاش
ما به خود و  دادند تن  رژيم به درخواست  بهعكس، 
مشروع مقاومت نام  راستي زدند. تروريسم  برچسب
اتحاديه و آمريكا تروريستي  درليستهاي  ملت، يك

چه مي كند؟» اروپا

حرفهاي بيستو چندساله مقاومت ايران
طرح يك سؤال و

ديگر صفحات در

«سهام چگونه و چرا پاسداران دولت
عدالت»توزيعمیکند؟

حاجحمزه يزدان
دولت سرکوب اين داخلی سياست روی سکه يک
مسالمتآميز صنفی يا سياسی حرکتهای بیامان
اقدامات مشخص به توسل آن ديگر و روی است

«خودی» نيروهای از ريزش جلوگيری برای مادی
است.

اشرف يونسی- محمود نبود مجاهدين افشاگريهای اگر ـ
جالل غالمرضا نظام! رئيسجمهور شايستهترين ـ
٧ صفحة  
منشور وارسته سازی در رژيم(١) امنيت نگرشی بر پروژه ـ
محسنی سوم  حل راه - جهانی اجماع - هسته يی بحران ـ
٨ صفحة  
جالل غالمرضا اوين تپه های سرخ از بازگشت ـ
طارق باشيم باهم بايد تو و من شعر: ـ

اکرمی بايوسف مصاحبه مالها، کشتارگاه ـ
بهروزيان  اصغر علی ترجمه  
صفحة ٩  

هفتاد پرتاب اسکاد تا موشک هفتاد وهفت شليک از ـ
حقيقی دوستدار حسين متعفن تاپاله هشتاد

من رؤياهای آسمانهای در اسطورهيی ـ
ـ اشرف  احمد محکمی  
١١ صفحة  

ـ

٥ صفحة در

مقاالت:

دروغ برابر در حقيقت

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

(٥) مجاهدين
پيرامون اروپا پارلمان هيأت گزارش از پنجم قسمت
ديدبان «شاهدان مبحث ادامه ديدبان، مغرضانة گزارش
مي پردازدكه «شاهدان»ي دعاوي به و است حقوقبشر»
اساس بر را مجاهدين خود عليه مغرضانة گزارش ديدبان

است. كرده منتشر و تنظيم آنها دعاوي
٦ صفحة در

٣ صفحة در

تظاهراتحاميانمقاومتدرکشورهای
از حمايت در آمريکا و اروپا مختلف
رانندگانشرکتواحداتوبوسرانی

تهران

هلند، آکسيونهایاعتراضیدر کشورهایسوئد،
اتريش ايتاليا، آمريکا و

برنامه در شده مطرح پاسخهای و پرسش از گزيدهيی
روز که ايران، ملی ـ تلويزيون آزادی سيمای مستقيم ارتباط

گرديد. برگزار ٨٤ ١٢بهمن چهارشنبه
 ٧ صفحة در

با دکترمنوچهر هزارخانی گفتگو
ارجاع پيرامون پاسخ و پرسش  چند

امنيت به شورای ايران اتمی رژيم پرونده

آزادی و مذاهب کميسيون مسئول هشدار
به مقاومت ايران نسبت در شورای ملی اديان

مذهبی به جنگ دعوت رژيم برای توطئه
٢ صفحة در

١٢ صفحة در

کارها راه چالشها، تهديدات، ايران:
آمريکا کنگره در استماع جلسه

حزب جمهوريخواه هردو نمايندگان دعوت به جلسه که اين در
خارج ضرورت بر سخنرانان از شماری شد برگزار دموکرات و
ليست تروريستی از مجاهدين خلق ايران نام سازمان ساختن

کردند. تأکيد
١٢ صفحة در

حقوقدان  و ١٠٠٠ وکيل بيش از
سازمان نام حذف خواستار ايتاليايی

شدند تروريستی ليست از مجاهدين
استکهگنجاندن فراخوانحقوقدانانايتاليايیتصريحشده در
ايران مقاومت نيروی اصلی ايران، مجاهدين خلق سازمان نام
سياسی حقوقی، مبنای هيچ تروريستی سازمانهای ليست در

شود. تصحيح بالدرنگ بايد و ندارد اخالقی و

٣ صفحة در

روزهای در مقاومت ملی  شورای مياندورهيی  اجالس
سالگرد هفتمين بيست و با همزمان ٢٢و٢٣بهمن١٣٨٤،
خانم حضور با ايران،  مردم ضدسلطنتی انقالب  پيروزی
در برگزار گرديد. شورا، برگزيدة رجوی، رئيسجمهور مريم
پرگهر»، مرز  ای ايران «ای سرود جمعی اجرای با  آغاز،
انقالب سالگرد ايران، مقاومت ملی شورای رسمی سرود
اهداف يادآوری با رجوی خانم و شد داشته گرامی ٢٢بهمن
شهيدان و از ايران، و استقالل مسير آزادی در انقالب آن

کرد. تجليل انقالب پيشتازان
منطقهيی داخلی، سياسی تحوالت بررسی به گاه آن شورا
از و پرداخت آبانماه اجالس از پس سه ماه در بينالمللی و
ملل امنيت شورای به آخوندی حکومت اتمی پرونده ارجاع
و طردشدگی انزوا از جديدی دوران سرآغاز به مثابه متحد،
خاطرنشان کرد و استقبال جهانيان، سوی آخوندی از رژيم
ملی مقاومت شورای روشنگريهای تحول، اين که در نمود
برای آخوندی  حاکميت مخفی طرحهای پيرامون ايران 
هموطنان و شورا  پيگيريهای  و اتمی سالح  به دستيابی 
به اتمی رژيم پرونده برای ارجاع ايران حاميان مقاومت و
اين تحول است. داشته تعيينکننده نقشی شورای امنيت،
شورای موضعگيری و تحليل که می دهد نشان چنين هم
سياست يک اتخاذ ضرورت مورد در چه ايران مقاومت ملی
بر حاکم تروريستی و مذهبی ديکتاتوری قبال در قاطع
به اتمی رژيم پرونده ارجاع مورد در چه و عام، به طور ايران
و صحيح حد چه تا خاص، طور به متحد ملل امنيت شورای

ازجمله تحوالت روزمره، سير نيز اکنون است. بوده حق بر
مبنی رژيم رئيسجمهور و ولی فقيه تهديدات و تصريحات
اتمی(ان. تسليحات گسترش منع معاهده بیاعتباری بر
استفاده«صلح آميز» در رژيم تجديد نظر احتمال پی.تی) و
حکومت که است واقعيت اين مؤيد هسته يی، انرژی از
و تدبير است اتمی سالح به دستيابی مصمم به آخوندی
اعالن سياست ادامه جلو و به در فرار را خود بقای برای
اجالس رو، همين از است. يافته بين المللی جامعة به جنگ
رژيم آخوندی و تحريم طرد ضرورت مجدد بر با تأکيد شورا
قاطع سياست با يک مماشات جايگزينکردن سياست و
داده زمان بيشتر به آخوندها که «اگر شد بينالمللی، يادآور
بنيادگرا و تروريستی ديکتاتوری يک دستيابی فاجعة شود،
برای ملت ايران و برای آن مخاطرات همة سالح اتمی، با به
چهارمين و است»(بيانيه بيست در پيش جهان و منطقه

سالگرد تأسيس شورا).
تشديد رژيم، درونی بحران و انقباض تشديد چنين هم شورا،
بر باال بردن فشار افزايش اعدامها، کشور، داخل در خفقان
و حرکتهای اعتصابها وحشيانة سرکوبی و زندانيان سياسی
رخدادها اين و بررسی نمود را مختلف مردم اقشار اعتراضی
ايران مردم به آخوندی حاکميت جنگ اعالن بارز نشان را
ارزيابی کرد. بينالمللی جامعة به جنگ اعالن با همزمان
از آخوندها شياد رژيم که گرديد خاطرنشان بحث اين در
کارگران ولی میزند، دم مستضعفان  حقوق و مهرورزی
ابتدايیترين خواستار که را تهران اتوبوسرانی واحد شرکت

مستقل، سنديکای تشکيل حق ازجمله خود، حقوق
قرارمیدهد حمله مورد صورت خشونتبارترين به هستند،
صدها اعتصابشان، از قبل آنها به ضدانسانی شبيخون در و
میکند دستگير را همسرانشان و کودکان حتی و آنان از تن
طاقتفرسا فشارهای و شکنجه تحت را آنها هم هنوز و

است. نگهداشته
اعمال مداخالت و به در عراق، موقعيت بررسی شورا، در
کشور اين پارلمانی انتخابات در آخوندی رژيم گستردة نفوذ
ملی نيروهای حسن توجه از ابراز خوشوقتی با و پرداخت

ايران  مقاومت ملی شورای پيام به عراقی دموکراتيک و 
تأسيس  سالگرد چهارمين و بيست بيانيه  ٥٤ ماده در
جريانهای سنی، ويژه به نيروها، اين فعال شورا، مشارکت
تودههای اعتراضات و تظاهرات و انتخاباتی مبارزة در را
به رسيدگی برای بين المللی  مداخله به  که عراق مردم
کرد تأکيد ستود و منجر گرديد، رژيم آخوندی مداخالت
در و اجتماعی سياسی گستردة جبهة شکلگيری اين که
ميليون که دو بزرگی است خطر پاسخ شايسته به عراق،
تهديد و ماليان پنهان اشغال را آن عراقی هشتصد هزار و
تحول اين کشورشان دانستند.  و دموکراسی در ثبات جدی
آخوندی، رژيم تقلبات و مداخالت تمامی رغم به مهم
پارلمانی قدرتمند بزرگ و يک فراکسيون به اتکا با اکنون
ومطلوب تحميلی تعادل عراق،  مردم  حضور و بيداری و
واجد براين و عالوه برهم زده را بر ايران حاکم آخوندهای
ايران ملت دو روابط بين و نويدبخشی در ارزشمند پيامهای

سالگرد وچهارمين بيست بيانيه باره، دراين است. عراق و
اجتماعی يک آگاهی شدن بر«فراگير با تأکيد شورا تأسيس
برای بر ايران حاکم ديکتاتوری و خطر بنيادگرايی به نسبت
بود کرده عراق» خاطرنشان در و ثبات دموکراسی استقرار
ايران مقاومت مردم و عميق آگاهی با در پيوند امر، «اين که
سد يک و تاريخی نيروی يک خطر، همين ابعاد به نسبت
و بنيادگرايی و ارتجاع برابر در را سياسی و اجتماعی بزرگ
است پايه همين بر است». داده شکل آن، از ناشی تروريسم
آخوندی حاکميت و استراتژيکی کالن سرمايهگذاريهای که
بر همسايه، به کشور فقيه واليت رژيم تحميل الگوی برای
نيروهای و مردم گسترده و عميق پيوند و فزاينده آگاهی اثر
با ايران، مقاومت و مردم با  همسايه کشور دموکراتيک
شکست با را می تواند آن که بنيادی مواجه شده مقاومتی

کند. روبهرو
توجه با خود، بحثهای از ديگری بخش در چنين، هم شورا
از ارجاع پس ويژه به کنونی، وضعيت در که اين واقعيت به
ملل متحد، شورای امنيت به رژيم آخوندی پروندة اتمی
تروريستی و مذهبی ديکتاتوری  با برخورد  نحوة موضوع
جهانی عاجل معضل يک به هميشه از بيش ايران، بر حاکم
از شده ارائه حل سوم» بر«راه بار ديگر است، شده تبديل
خارجی، نه نه جنگ ـ مقاومت سوی رئيسجمهور برگزيده
ومقاومت مردم از طريق تغيير دموکراتيک بلکه مماشات،
حمايتهای هزاران از راستا همين در و نمود ـ تأکيد ايران
از مختلف اروپا کشورهای از پارلمان و نماينده حقوقدان

حذف برای جهانی درپی پی فراخوانهای از نيز و راهحل اين
مشروع مقاومت و سازمان مجاهدين از تروريستی برچسب
اعيان انگلستان مجلس اخير مباحثات ويژه به ايران ـ ملت

 ١٢٠٠٠ بيانية همچنين و بلژيک سنای مصوب قطعنامه و
و اروپا اتحاديه از و کرد قدردانی ـ عراقی وکيل و حقوقدان
و تروريستی ظالمانه برچسب لغو بالدرنگ خواستار آمريکا

شد. سياست فاجعه بار مماشات آثار شوم زدودن
قاطع سياست  يک اتخاذ که  کرد  تأکيد شورا اجالس 
مقاومت و مردم به دست تغيير دموکراتيک و بينالمللی
رژيم چنگال از جهانيان و ايرانيان خالصی بهترين راه ايران،
سرکوبی با میکوشد که آخوندهاست انسانی وضد ايرانی ضد
و مداخله جويی و  اتمی بمب  به  مسلح شدن و وحشيانه
کشورهای ديگر و عراق  به تروريسم و بنيادگرايی  صدور

کند. حفظ ايران بر مردم را نامشروع خود سلطه منطقه،
کرد:  تأکيد مقاومت برگزيده رئيسجمهور بحثها، خاتمة  در
دموکراتيک نيروهای و ايران تاريخ و ايران مردم «امروز
اعضای از و دوختهاند ما چشم تک تک به جهان و منطقه
وظيفهشناسی و مسئوليت احساس و کار مقاومت، اين
که دارم ايمان و اميد دارند. انتظار را دوران اين با متناسب
توان و صالحيت و ظرفيت حاميانش و اعضا و مقاومت اين
مقاوم و ملت بزرگ به را پاسخ بهترين که  دارند را آن

بدهند». ايران
ايران مقاومت ملی شورای دبيرخانه

١٣٨٤ ٢٥بهمن

٢٢بهمن انقالب سالروز با مقاومت، همزمان شورای ملی مياندورهيي اجالس
است داشته کننده تعيين نقشی تحول دراين مقاومت، و پيگيريهای روشنگريها که نمود خاطرنشان و دانست جهانيان سوی از آخوندی رژيم شدگی طرد از جديدی دوران آغاز سر امنيت، را شورای به رژيم اتمی پرونده ارجاع مقاومت، ملی  شورای

نمود تأکيد رژيم آخوندی تحريم و ضرورت طرد بر و بينالمللی دانست جامعة به جنگ ادامه سياست اعالن را اتمی منع گسترش تسليحات معاهده بیاعتباری بر مبنی رژيم رئيسجمهور ولی فقيه و تهديدات ملی مقاومت،  شورای
کرد بينالمللی توصيف جامعة به جنگ اعالن با مردم ايران همزمان آخوندی به حاکميت اعالن جنگ نشان را تهران واحد شرکت کارگران ازجمله مردم، اقشار مختلف سرکوب و خفقان تشديد رژيم، درونی انقباض تشديد مقاومت، ملی  شورای

رژيم دانست تروريسم و بنيادگرايی صدور سياست به شايسته پاسخ آن را و آخوندی را ستود مداخالت رژيم دموکراتيک عراقی عليه و ملی نيروهای از گستردهيی جبهه گيری شکل عراق و مردم توده های ملی مقاومت، تظاهرات  شورای

عراقی پيشين مقامات از دفاع هيأت رئيس
ميليونها دالر به ايران رژيم کرد که فاش

شيميايي كرد تا بمباران پيشنهاد آنها
گردن مجاهدين بيندازند را به حلبچه

فرانسوي در لودو، حقوقدان نيز امانوئل مهرماه روز پنجم
كرده فاش شد، پخش فرانسه آرته تلويزيون از كه برنامهيي
هم كه كرده پيشنهاد او به فرانسه در ايران رژيم سفير بود:
بمباران مورد در يكديگر كردن متهم از عراق هم و رژيم
اين طرف دو هر عوض در و كنند اجتناب حلبچه شيميايي

نسبت دهند. مجاهدين به ٤اقدام را صفحة در



اخبار ايران
٢ اسفند ١٣٨٤ صفحة اول شمارة٧٨٨ دوشنبه

خانممريمرجوي جامعةبينالملليرا بهمحكومكردن
فراخواند آنان از نعمتاللهي دراويش تظاهرات سركوبي

مزدوران و مردم گسترده بين درگيريهاي و به شد سركوبگر مواجه نيروهاي با يورش قم، مردم تظاهرات
ديروز از كه درگيريها و تظاهرات اين درآمد. تعطيل بهحالت شهر و انجاميد قم مختلف مناطق در آخوندي رژيم

دارد. ادامه همچنان است، شده آغاز ٢٤بهمن
اين تظاهراتدر اعتراض بهتصرفمركزدراويشنعمتاللهيتوسطرژيمآخوندي وبراي بازپسگيري آن
بهتظاهرات دست بهشهر قم وارد شده و دوشنبه بههمين منظور روز دراويش از سه هزار تن از بيش گرفت. صورت

بودند. كشيده ديوار آن مقابل در قطع كرده و گاز مركز دراويش را و برق و آب رژيم، ايادي زدند.
هم چنين نمايد. مأموران را كنترل اين ناآرامي تا كرد تالش ضربت، ويژة يگان استقرار با انتظامي نيروي
سجادي، جنايتكار پاسدار سازند. متفرق آب جمعيت را با پاشيدن بودند تا برده بهمحل را آتشنشاني ماشينهاي
تدابير بهرغم اما كند. نظارت  تظاهرات سركوبي بر  تا  داشت حضور صحنه در قم  انتظامي نيروي سركردة
شعارهاي سردادن بودند، با پيوسته بهآنان زيادي از مردم قم نيز شمار كه دراويش نعمتاللهي، سركوبگرانه،

پرداختند. آنان با بهمقابله انتظامي، مأموران بهسوي آجر و سنگ پرتاب و ضدحكومتي
شعار «مرگ را با خود چماقدار و اوباش و اراذل گلههاي آخوندي رژيم امروز است، آخرين گزارشها حاكي
بر٢٠٠٠نفر بالغ آنان شمار كه مزدوران بپردازند. اين تظاهركنندگان با مقابله به كرده تا قم خيابانهاي روانة منافق» بر

منافقين نيست». جاي «قم كه ميكشيدند عربده در خيابانها بود
نيروهاي توسط خانواده هايشان و معترض دراويش از ٥٠٠تن از بيش گذشته روز درگيريهاي جريان در
شده برقرار قم در نشده اعالم نظامي حكومت يك و شدهاند منتقل نامعلومي و بهمحل دستگير رژيم سركوبگر

تعطيل است. از مغازهها و پاساژهاي شهر است. بسياري
محكوم را به حقوقبشر مدافع سازمانهاي عموم ايران، مقاومت برگزيدة رئيسجمهور مريم رجوي، خانم
وي فراخواند. اقليتهاي مذهبي عليه سيستماتيك تبعيض اعمال و نعمتاللهي وحشيانه دراويش سركوبي كردن
بهموازاتصدورتروريسمو بنيادگراييوتالش افزودرژيمضدبشري آخونديبرايحفظحاكميتننگينخود،
از تن صدها ميدهد. را افزايش ايران مردم مختلف اقشار سركوبي و حقوق بشر اتمي، نقض سالح به دستيابي براي

بهسر ميبرند. زندان است در هفته دو بيش از تهران شركت واحد كاركنان رانندگان و
شناخته آن به خود تاريخ طول در ايران كه ملت همزيستي برادري و و تفاهم روح بر تأكيد با رجوي خانم
فاشيسم مضاعف ستم تحت از دراويشي كه حمايت به تا خواست قم هموطنان بهويژه جوانان عموم از است، شده

قيام كنند. قرار دارند، ايرانمذهبي آخوندي مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
٢٥بهمن١٣٨٤(١٤فورية٢٠٠٦)

رژيم ماليانايرانبادعوتبهجنگمذهبيوگسترشعمليتروريسمدرساية
احساساتدينيمسلمانانمرتكبخيانتيتازهعليهاسالمومسلمانان ميشود

عملي اسالم، عظيم الشأن پيامبر محمد(ص)، اهانت به حضرت كاريكاتورهاي انتشار كه نيست ترديد جاي
نيز شومي دستاويز و كرده جريحهدار جهان، سراسر در را مسلمانان عواطف كه است نابخردانه و غيرمسئوالنه
و ارتجاعي اهداف پيشبرد مسلمانان جهت بر موج احساسات سوارشدن ايران براي بر حاكم ماليان بهدست
هرگز دفاع، غيرقابل اقدام و مطالعة اين ارزيابي است. داده اسالمي مقدسات از دفاع پوش تحت خود ضدانساني
بوده مشروع و محترم حقي اگر، و اما هرگونه كه بدون بگيرد، صورت بيان آزادي حق چارچوب در نبايستي
سران برخي كه بوديم شاهد در روزهاي اخير خوشبختانه، كنند. و دفاع برخوردار بوده آن از بايستي همگان و

هشدار دادند. حقوق اين از «غيرمسئوالنه» نسبت به استفادة غربي نيز دولتهاي
كه است جهاني امنيت صلح و بر موضوع، تأثير آن براي بررسي اين چارچوب درست تنها حقيقت، در
بهخصوص كههمگان بهاعترافهمگاندرشرايطحاضرموردتهديدبنيادگراييوتروريسمتحتناماسالماست.
رژيمي امنيتجهاني چقدرمهموحساس است. اينتهديدصلح و ايران در ميدانندكهسهم رژيمماليان حاكمبر
سركوبي، عيار تمام خدمت در را كشور يك حاكميت بر است كه بنيادگرايان رؤيايي الگوي يك سو از كه
زير عنوان دروغ به كه جناياتي است. آورده در ديني سركوبي و تبعيض و زنستيزي سنگسار، شكنجه، قتل،
حامي سياسي، بزرگترين ماليان، رژيم همين ديگر، از سوي و دارد. جريان ايران در اسالمي احكام و «شريعت»
اغلب زمينه، اين در بوده و جهان سراسر و منطقه در بنيادگرا تروريستهاي تسليحاتي آموزشي و حتي و تبليغاتي

انحصاري است. داراي نقش
و سخنگويانش سران و كرده برپا آدمخواري مراسم جشن وحشي، قبايل از كريهتر بسي ماليان، رژيم اينك،
اينميان،عليخامنهاي، فراخوانميدهند. در بهقتلوخونريزيزير ماسكدفاعازحضرتمحمد(ص) يكصدا
مي دارد اعالم قرآن، صريح نص برخالف ١٨بهمن، روز در «ولي فقيه») (باصطالح اين رژيم، يك شمارة مسئول
حال بدهند». نشان غيرت خودشون از مسلمانها دارد جا است. مسيحيان و مسلمانان دادن قرار رودرو «مسأله كه:
افراد ديگر كه روا نميدارد و جرم هيچكس (خالف اخري» وزر وازرة تزر ال «و است: آموخته كريم، قرآن آنكه
مسلمان كشور در يك حاكمه قدرت رأس در كه شقي دجال و اينجا يك مالي در شوند). گرفته مجازات به
كه بنا شرايطي در آنهم است. «مسيحيان» برضد به خصوص جنگ، و دشمني به تحريك مورد در قرار دارد،
لبنان در را مسيحيان كليساهاي و خامنهاي، خانه ها رهبري به همين رژيم عوامل لبنان، مقامات آشكار تلويح به
مختلف دولتهاي سياسي نمايندگيهاي تجاوز به در عواملش و رژيم دخالت همين از جدا اين كردهاند. سنگباران
به خصوصدرتهرانكهچنيناعماليبدوندخالتدولت غربي درتهرانو ديگرپايتختهاي منطقه واسالمياست.

نظامي- پليسي ماليانامكانندارد.
مقدسات به نسبت به اهانت نسبت هشدار ضمن ايراني، مختلف مذاهب و پيروان اسالم و ايران نام مقاومت به

بههمكيشانمسلمانيادآورميشويمكه رژيمايرانبا پروندة سنگينياز دينيمردم، مردمان پيروهردينو مذهب،
آرمانهاي و اهداف به عملي اهانت مسئول شومترين خود است، مرتكب شده اسالم كه به دستاويز گوناگون جرائم
اهانت اديان ساير مقدسات به همچنين نسبت و مسلمانان مقدسات به و مستمر علني بهطور و بوده واالي اسالم
و و امنيت صلح حفظ به كه اسالمي معتبر رهبران به بايستي كنوني شرايط در و بدين ترتيب، همواره ميورزد.
در سردمدارشان و دام توطئههاي بنيادگرايي تروريست افتادن به و از داده گوش فرا مي كنند، دعوت مسالمت

حاكميتايران، برحذرباشند.
تخلف ناپذير و اين نويد نيست شدني خدشه دار قدرتي هيچ توسط او و ياد ارزشهاي محمد(ص) پاك نام

خداونداست.
ايران مقاومت ملي شوراي آزادي اديان در كميسيون مذاهب و مسئول گنجهاي جالل

٢٣بهمن١٣٨٤(١٢فورية٢٠٠٦

روز در پنج اعدام حكم آويز و ١٣حلق
مي دهد امنيت افزايش بهشوراي اتمي پروندة ارجاع از پس را موج اعدامها ايران رژيم

كم دست ٢٧بهمن تا ٢٢بهمن روزهاي فاصله در آخوندي رژيم ضدبشري حكومتي رسانههاي گزارش به
است. كرده اعدام به محكوم و حلقآويز را ١٣زنداني

(آيت بهنامهاي نامهاي به زنداني اعدام دو حكم فارس استان در انقالب رژيم دادستاني گزارشها اين اساس بر
كرد. صادر شيراز در ٢٦بهمن در روز و (مهدي الف) را خ)

است. اجرا شده در سبزوار، ٣زنداني اعدام كه حكم گزارش داد ٢٣بهمن روز قدس حكومتي روزنامة
كرده است ٢٦بهمن حلقآويز روز دزفول در شهر در را ديگر نفر دو آخوندي همچنين رژيم

جوان دو اعدام حكم كه كرد اعالم چهارشنبه روز تهران استان كيفري دادگاههاي رئيس ديگر سوي از
دو زنداني اعدام حكم گفت فارس نيز استان دادگستري كل رئيس است. تأييد شده كشور در ديوانعالي ١٨ساله

است. بهتأييدديوانعاليكشوررسيده ديگر
صادر  را نام «محمد» فردي به اعدام ٧١ حكم شعبه كيفري دادگاه در آخوندي رژيم دژخيمان همچنين

است. كرده صادر را ١٥ساله نوجوان يك اعدام حكم نيز ٢٦بهمن روز در تهران استان كيفري دادگاه كرده اند.
جمله از عملي، اقدامات اتخاذ و سبعانه اعدامهاي محكومكردن به را بينالمللي جامعة ديگر بار ايران مقاومت
برايجلوگيريازاستمرار ارجاعپروندةنقضحقوقبشراستبدادقرونوسطاييحاكمبهشورايامنيتمللمتحد،
در را آخوندها، آنان ضدانساني جنايات در قبال بيعملي و ميخواند. سكوت فرا ايران در اين جنايات تشديد و

است. كرده جري تر ايران مردم شكنجة و كشتار سركوبي،
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٧فورية٢٠٠٦) ٢٨بهمن١٣٨٤

مردم ايران به اعالن جنگ
ناتوان و بينالمللي خفِهكننده انزواي در آخوندي رژيم
در سركوب و  فشار بر مرگبار بحرانهاي با مقابله  از
است. افزوده زندانها در اعدام موج بر و كشور داخل
شوراي امنيت، زندانيان را به ارجاع پرونده رژيم بعد از
بسياري و ميكشيم، را شما همه كه بودند كرده تهديد

مي كردند.  ٦٧ مقايسه سال با را شرايط اين زندانيان از
است، كرده اعالم ايران مقاومت بارها كه همان طور
پروژه اتمي بر پافشاري جهاني و جامعه به اعالن جنگ
و اهرمي است ايران به مردم جنگ اعالن سكه روي آن
كرسي به را احمدينژاد پاسدار آنها پيشبرد براي كه

رياستجمهوريگماردند.
نعمتاللهي طريقت پيروان مذهبي مراسم هفته اوايل در
لودر و با را آنها و حسينيه سركوب وحشيانهيي به طرز
وحشيانه اين تهاجم در شد، خاك يكسان با بولدوزر

تحت  نفرشان كه ١٦  مجروح تن دهها كشته، نفر  ٤
دستگير  ١٢٠٠ نفر بيش از گرفتند، قرار عمل جراحي
در خبري از آنها تعدادي از كه زندان شدند روانه و
دستنيستو ناپديدهستند،وقتيخانوادهها برايديدن
شتم كردند، با ضرب و مراجعه خويشان خود به زندان

٥٣ نفر از آنها را تحت  و مواجه شدند مأموران رژيم
دشمنان طرف از كه كنند اعتراف  تا گذاشتند فشار

شدهاند. هدايت جهاني استكبار و خارجي
واحد شركت كارگران  مسلم حق كه است  ماه دو
دستگيري زندان و با را سنديكا داشتن اتوبوسراني براي
هيچ كدام خواسته حالي كه دادند. در شكنجه جواب و
سياسينداشتدودنبال هيچگونه فعاليتسياسينبودند.

و  ماكو مردم تظاهرات  بهمن  ٢٦ و   ٢٧ روزهاي
٩نفر و خون كشيدند، با قساوت خاك بازرگان را به
٤٠٠نفر را و زخمي را ١٥٠نفر كشته، را شهروندان از
پاسداران كردند. منتقل  نامعلومي نقطه  به و دستگير
در وحشيانه را مهاباد جوانان و مردم تظاهرات رژيم،
١٥٠نفر حداقل و را مجروح كه تعدادي كوبيدند هم

دستگيركردند. را
مدعى  رژيم كسانى كه از ٤٣ نفر از مجموع ٧نفر براى
شده دستگير اهواز اخير بمبگذاريهاى با رابطه در است

صادر كردهاند. احكام اعدام اند،
بيش انتظامي نيروي سركرده طاليي پاسدار گفته به
توسط تنها جاري تاكنون اوايل سال از نفر ٣٧هزار از
در شدهاند. دستگير تهران در انتظامي سركوبگر نيروي

فاصلهروزهاي٢٢بهمنتا٢٧بهمندستكم١٣ زنداني 
يك هفته كردند. همين اعدام به و محكوم حلقآويز را
به تهران در را ١٨ و ١٩ساله جوان دو و ١٥ساله نوجوان

اعداممحكومكردند.
محمدصادق  آخوندي دادگستري رژيم رئيس  همزمان
جهارشنبه سوري كه در تدارك جوانان اكبري براي
ايام «در و گفت: كشيد نشان و پيشاپيش خط هستند،
خريد و فروش عوامل با سوري… نوروز و چهارشنبه
نگهداريميكنند، برخورد وكساني كهموادمحترقهرا
مجازات، قانون برابر گرفت و  خواهد صورت شديد
ايام… ميگردد....در اين برخورد قاطع به طور آنها با
ممنوع بازار  در محترقه مواد هرگونه فروش و  خريد
انتظامي نيروي توسط مواد اين جمعآوري طرح و است
بهمن) اسالمي٢٧ جمهوري روزنامه شدهاست».( آغاز

امنيت بهانه به  رژيم قضائيه رئيس دستگاه شاهرودي
كرد. مجازات اشد به تهديد را جوانان و مردم عمومي،
امنيت عمومي موجب سلب كساني كه گفت «با وي
و به سرعت مقابله تمامتر چه هر ميشوند بايد با شدت
امنيتي بحران موجب استانها در كه پروندههايي و شود
به و نوبت از خارج و عملياتي ميشود، اجتماعي و
شود...(روزنامه رسيدگي  سريع  و فوقالعاده  صورت

بهمن) جمهوري اسالمي٢٦
استان در ارتجاع، فقيه ولی نماينده جزايری، آخوند
ابرازنگرانی از گسترشاعتراضاتاجتماعی خوزستانبا
ايناستانگفتامروزما در خورستانباانواعتوطئهها در

روبه روهستيم. فتنه ها و

اختياري يا اجباري  تعليق
غني سازي را  رسمي طور به رژيم هفته همين  در آغاز
نام رژيم كه اجباري تعليق از بعد سال سه سرگرفت، از
با كه تعليقي گذاشته است، ميگذرد. آن بر داوطلبانه
او به اراك و نطنز سايتهاي باره در مقاومت افشاگريهاي
مثل حتمًا  بود خودش دست اختيار اگر و شد، تحميل

ميداد. اكنون نيز  ادامه مخفيانه طور ١٩ سال گذشته به
بگيرد. سر از بقاي حاكميتش مجددًا است براي مجبور
رژيم امنيت عالي شوراي بينالمللي معاون وعيدي جواد

شوراي ملي مقاومت اطالعيه هاي دبيرخانه

روند رژيم که کرد  اعالم رسمي طور به  آخوندي
گزارش به است. سرگرفته از را اورانيوم غنیسازی
گفت وعيدی ٢٥بهمن، (ايرنا) رژيم  خبرگزاری 

هگزافلورايد  يواف-٦ (گاز حال توليد انبوه در «ايران
دستور و مجلس مصوبه  اساس بر و است  اورانيوم)
از تأسيساتنطنزغني سازياورانيومرا رئيسجمهوري،

سرميگيرد».سخنگوي دولتاحمدينژادهم٢٤ بهمن 
«فعاليتهاي و گفت: كرد تأييد را اين خبر مصاحبهيي در

است». شده شروع غنيسازي
٢٥بهمن شريعتمداري (کيهان پاسدار به روزنامه متعلق
وجود سانتريفوژ  ١٦٤ماشين  تعداد نطنز  «در )نوشت: 

توسط  امروز تا  ٢٠٠٣ اکتبر از آنها تمامی که دارد
فعاليت و شده مهروموم اتمی انرژی بين المللی آژانس
گزارشی ارائه بهدنبال و اکنون بود. گشته متوقف آنها
آژانس حکام جانب شورای از هستهيی ايران پرونده از
تصميم تهران امنيت به شورای اتمی انرژی بينالمللی
الزام بدون و داوطلبانه که  را  فعاليتهايی است گرفته
در سر بگيرد... بود، از حال تعليق درآورده به حقوقی
آژانس بازرسان از گروهی  روز پيش دو راستا همين
اتفاق بر چند ايران شدند تا بينالمللی انرژی اتمی وارد
مهروموم برداشتن اول کنند: نظارت ايران در مهم
تزريق فرآيند بر نظارت و نطنز در سانتريفوژ ماشينهای
برخی جمعآوری دوم اورانيوم. غنیسازی جهت گاز
دوربينها کهمطابقپروتکلالحاقیدرتأسيسات هستهيی
اجرای گرفته تصميم ايران اکنون و بود شده نصب ايران
چند درباره سوم بحث آنرا متوقف کند. و داوطلبانه
پرونده در هنوز میکند ادعا آژانس که جزئی فنی ابهام

دارد». وجود ايران
در غنيسازي شروع يافتن رسميت از بعد روز يك
فراواني مواجه شده مخالفتهاي و انتقادات با  نطنز كه
به طور عصر روز چهارشنبه٢٦بهمن احمدینژاد، بود،
مجتمع هستهيي نطنز مختلف از بخشهای اعالم نشده
كرد. قدرداني هستهيي متخصصان عملكرد از و بازديد
غنيسازي فعالتيهاي ادامه بر همانجا در احمدينژاد
بيانيه در فرانسه  و روسيه روز همان در كرد.  تأكيد
غنیسازی فعاليتهاي مجدد تعليق خواستار مشترکی
اورانيوم درايرانشدند.وخواستارهمراهيكامل رژيمبا
متحد شدند. ملل سارمان اتمي انرژي آژانس بينالمللي

اركان لرزيدن يا خربزه لرز نگران
كلنظام 

كه گفت هفته، اين  جمعه نمايش در  جنتي آخوند
هم لرزش پاي  ميخورد،  خربزه  كه كسي  «باالخره 
مينشيند».هرچندآخوند جنتي بااينجملهنگرانيخود
به جامعهجهاني بيان ازپسلرزههاياعالنجنگآنها را
اين يكي كه  كند محاسبه نميتواند تحقيقًا اما كرد،
خودش لرزاند. خواهد را پوسيده شان نظام اركان تمام
امروز انرژي اگر نكنيد خيال «شما گفت جاي ديگر در
امنيت شوراي به نرود كه آمديم كوتاه مثًال را هستهيي
شناختن رسميت به مسأله است. حقوقبشر مسأله فردا
مسأله هزار و است خاورميانه صلح مسأله است، اسرائيل
اين هست. شما سر  باال مترسك اين باالخره ديگر.

شما گذاشتند». سر باال را گيوتين
در و خواند فرا هوشياري به رژيم سران نيز رفسنجاني
مراقب بايد «مسئوالن گفت: كشور در وزارت جلسهيي
حد به را شرارت ما دشمنان امروز نكنند. غفلت تا باشند

ميشوند». گستاختر به روز روز و رساندند اعلي
تشخيص مصلحت رضايي دبير مجمع پاسدار محسن
از يكي آينده، «سال گفت: نگراني با نيز آخوندي نظام
و است. اخبار اسالمي انقالب تاريخ سالهاي حساسترين
اين نشانگر عقالني و نظامي و عالئم سياسي تحليلهاي
پيش رو داريم... در را حساسي است كه دوران مسأله
تحميلي كه دوران چالش با شرايط جديدي ما امروز،
و است شده تحميل ما به چالش هستيم. روبهرو است
هر به بايد و نداريم آن برابر در ايستادگي جز راهي ما

كنيم». پيدا هستهيي دست فناوري حياتي به قيمتي
همزمانبااصرارسرانرژيمبرادامهفعاليتهايهسته ييدر
داد، يك ادامه فريبكاري براي خريد زمان به عين حال
كه ٢٢بهمن مراسم در احمدينژاد سخنراني از بعد روز
معاون عاصفي بود، كرده ان.پي.تي از خروج به تهديد
با مطبوعاتي از مذاكره مصاحبه خارجه در يك وزير
منظور گفت و آورد به ميان سخن اروپايي كشورهاي
تي ان.پي از  خروج  ديروز سخنراني در  احمدينژاد 
به دستيابي براي رژيم حق  تأكيد  بلكه است، نبوده

است. بوده هستهيي صلحآميز فنآوري
فرانسه خارجه وزير اظهارات جواب در الريجاني علي

ضمنتكذيبمقاصدنظاميوتسليحاتيرژيم،باضعف
وذلتگفتكه«بهآقایدوستبالزیپيشنهادمیکنم
از خودداری با و کند استفاده ديپلوماتيک لحنی از که
از ايران، هستهيی برنامههای درباره اظهارنظرهايی چنين
منتهاي در كه كه وي کند». جلوگيری تنشها افزايش
روز چند همين بودكه فراموشي زده به را خود بالهت
بود، اعالم كرده يافته پايان را ديپلوماسي هرگونه پيش
مي كند. را ديگران از ديپلوماتيك لحن دريوزگي االن

استقبال  از رژيم خارجه وزير متكي ٢٩ بهمن شنبه روز
ايران در محدود غنيسازي طرح مورد در ايران دولت
البتهمبنايشاظهاراتيكديپلومات خبرداد.خبريكه
بود. وين در اتمي انرژي آژانس به نزديك نشان و بينام
انداخته تعليق به را آن ابتدا روسيه با مذاكرات مورد در
مذاكرات مسكو در اول اسفند روز كه گفتند سپس و
آخوندي مجلس ميدهند. حدادعادل، رئيس انجام را
پيشنهاد مطالعه به حاضر  ايران گفت  كوبا به سفر در
كه حالي در ميباشد. اورانيوم غنيسازي براي روسيه
در داخل كشور غني سازي بر داخل در بارها سران رژيم

تأكيدمي كنند.
در متحد  ملل سازمان در آمريكا سفير بولتون، جان 
طرح پيشنهادي با ايران «رژيم گفت: حداد عادل جواب
نظر به اگرچه زمان بخرد، براي خود دارد قصد روسيه
ملل سفير آمريكا در بپذيرد. را اين پيشنهاد نميرسد كه
متحدافزود تالشرژيمايرانبهطورمستمرايناستكه
هسته يياش سالحهاي برنامه نگران كه كساني چشم در
كار اين به كه هستم مطمئن من بپاشد. خاك هستند،
تأخير، سياست دارم كه اطمينان داد. من خواهد ادامه
سردرگميو مخفي سازي بهعنوان پايهاصلي سياستهاي

ماند. خواهد باقي رژيم اين
مسيري فرانسه از در رژيم بيسفير سرانجام سفارت و
از نقل به و داد  خبر هستهيي بحران حل  براي تازه
بودن صلحآميز تضمين راه «بهترين گفت: الريجاني
انجام بازرسيهايآژانسبينالمللي برنامههسته ييايران،
كه درجه سانتريفوژهايي است از و استفاده انرژي اتمي
غنيسازياورانيومايرانرامحدودميكنند،خبرگزاري

نوشت: «علي  بيانيه اين از نقل به ٢٩ بهمن (ايسنا) رژيم
كه است كرده پيشنهاد مشروط طور به الريجاني
بازرسيهاي سرزده روي كشور به اين تأسيسات هستهيي

بينالملليگشودهشود».
و دورويي اين سياسي مفسران و بينالمللي مقامات اما
چندگانگيمواضع رژيمراجدينگرفته ودودوزهبازي

كردند. قلمداد زمان خريد جهت تالشي و

مقاصد با مخفي هستهيي پروژه
نظامي

٢٧بهمن در فرانسه وزير خارجه دوستبالزي  فيليپ
خبرگزاريها و توجهات رژيم مقاصد خواندن با نظامي
بار اولين براي كرد. جلب خود به را دنيا عمومي افكار
مخفي نظامي و بر فرانسوي ارشد و مقام رسمي يك
صراحت به و كرد  تأكيد رژيم هستهيي برنامه  بودن
يك ايران  رژيم هستهيي برنامه نيست «شكي گفت 
وي است» نظامی مقاصد با  مخفي  و هستهيي پروژه
جز معنايي روسيه طرح پذيرش عدم كه كرد استدالل

ندارد». اين
تسليحاتي ارشد سابق بازرسان از راستا، يكي همين در
سازمانمللمتحدبهنامديويدكياستدالل دوستبالزي
روسيه ايران پيشنهاد رژيم «اگر و گفت: كرد تكرار را

باقي ترديدي كند، رد را اورانيوم غنيسازي براي
رژيم است. اتمي سالح به دستيابي درصدد كه نميماند
بهجهاننشانداد ازسرگيريغنيسازياورانيوم ايرانبا
در سالح هستهيي به دستيابي براي كه راهي ادامه كه بر

است...». مصر گرفته، پيش
مشابه  ترديدهاي نيز آلمان خارجه امور وزير بعد  روز
آلمان «دولت وگفت: كرد بيان را خود فرانسوي همتاي
نسبتبهاينكهايرانبهدنبالساختبمبهستهيياست،
ماه ١٥اسفند گزارش در بيشتري جزئيات و دارد. ترديد

آژانساتميمنتشرمي شود».
كه، كرد تأكيد روسيه خارجة امور وزير ايام همين در
برايرژيمايرانغني بهشرطياورانيومرا تنها اينكشور
در فعاليتهاي غنيسازي مجددًا رژيم كه كرد خواهد

سازد. صورت نامحدود متوقف را به خودش خاك
بيانيه در جمهور روسيه رئيس فرانسه و وزير نخست

ايران شدند. در غنيسازي تعليق مشتركي خواهان
ديداري از بعد  مركل آنگال ديگر رويدادي در
همه و داشت انگلستان نخستوزير بلر توني با كه
خبرگزاريهاي بينالملليموضوعايرانرا موضوعاصلي
«گفت كه آلمان، كردند: قلمداد مالقات آن محوري و
جمهوري اسالمي كه دارند توافق انگلستان فرانسه و
قرمز عبور خط از هستهيي تحقيقات ازسرگيري ايران با

است». كرده
دورهيي رياست كشورش كه اتريش خارجه وزير
طرح رژيم خواست كه از دارد، عهده به اتحاديه اروپا را

متعهد باشد. بينالمللي تعهدات به و بپذيرد روسيه را
در  موافق رأي  ٤٠٤ با آمريكا كنگره ديگر سوي از
برنامه  سرگيري از بهخاطر را رژيم مخالف، ٤ رأي برابر
هستهييمحكومكرد وازتحريمهاي احتماليمللمتحد

نمود. حمايت رژيم اين عليه
باالترين نمايندگان كه مجلس  َهسترت رئيس دنيس
از بعد مي شود، محسوب آمريكا كنگره در قانونگذار
رأيگيريگفت:«دولتايرانبهنحوآشكاريالتزامات
در و گرفته ناديده را پاريس توافق و خود بين المللي
گام نهاده تخريب مرگبار و خطرناك در مسير عوض
كه ميكنيم مطلع را ايران دولت ما قطعنامه اين با است...

قابلقبولنيستند». جاهطلبيهايهستهييآناصًال
سناتور و ليبرمن  سناتور آمريكايي متنفذ سناتورهاي 
اقتصادي تحريمهاي اعمال خواستار بايدن جوزف
مبارزه از بخشي را مبارزه با رژيم و شدند رژيم عليه
جوزف سناتور خواندند.  تروريستي  افراطيگري  با
جنگ از جلوگيري براي كه كرد عقيده اظهار بايدن
و باشد فداكاريها برخي به حاضر بايد جهان ويرانگر،

كند. تحمل را رژيم نفتي تحريم از ناشي فشارهاي حتي
«ما اميدواريمسازمانمللمتحد گفت: ليبرمننيز سناتور
حتي كند. رژيم اعمال اين عليه اقتصادي را تحريهاي
آمريكا اميدوارم من را نكرد، كار اين ملل سازمان اگر
نظر با اين من را بكنند... اين كار آن متحدين اروپايي و
موافقهستمكهمجهزشدنرژيمايرانبهسالحهستهيي
تمامي بايد  رو  اين از جهان است  بقيه براي  تهديدي 

داد». قرار آن مدنظر با براي مقابله را راهحلها
هم اين آمريكا از دموكرات حزب كميته ملي رئيس
ايران آمريكا، اصلي مشكل «وقتي گفت و رفت فراتر
نيست». توجيه قابل ما به عراق نيروهاي فرستادن است،
نيز اعالم برنز نيكوالس آمريكا خارجه وزارت معاون
كرده است عبور قرمز خط يك از ايران رژيم كرد كه

محكوميت  تزايد به رو موج  گسترش با همزمان  
به جامعه جهاني در هفته گذشته، رژيم فعاليتهاي اتمي
رژيم حقوقبشر و پرونده نقض تروريسم صدور خطر

آورد. روي نيز
با همكاري و اروپا پارلمان

اپوزيسيون دموكراتيك
ارجاع  از قطعنامهيي تصويب با اروپا پارلمان  در ٢٧ بهمن
متحد ملل امنيت شوراي به ايران رژيم هستهيي پرونده
ابراز ايران در حقوق بشر نقض به نسبت و كرد حمايت
نگرانينمود.پارلمانازكميسيوناروپاخواست«اقداماتي
به حقوق بشر دموكراسي و براي ابتكار اروپايي كادر در
مدني جامعه با همكاري  و ارتباطات بياورد و در اجرا
را دموكراتيك اپوزيسيون آن و مستقل رسانههاي ايران،

تشديدنمايد».

اتم بمب از فراتر تهديدي
سخناني طي آمريكا خارجه امور وزير رايس كاندوليزا
كشور اين  سناي مجلس خارجي روابط كميته مقابل 
و آمريكا براي استراتژيك چالش يك را آخوندي رژيم
جهانتوصيف كردوگفت«نفوذرژيمايراندر خاورميانه
پيشبرد براي رژيم ايران كه است. ابزاري بي ثباتي عامل
تخريب ميكند، استفاده خود ايدئولوژيك جاهطلبيهاي
افراطيخشونتگرا تروريسمو حمايت از اسالم سياسي،
به اين را هستهيي سالحهاي تالش ميكند اكنون و است.

».(سي.ان.ان٢٦بهمن) كند اضافه ابزار

تروريسم مركزي  بانك
سناي در خود دوم روز سخنراني در رايس، كاندوليزا
ديپلوماتيك «تهاجم را آن خبرگزاريها برخي كه آمريكا
ايران» رژيم عليه ديپلوماتيك يورش ديگر برخي و
سخن اتمي بمب از تهديدي فراتر از كردند، توصيف
«بانك را آخوندها تحت حاكميت ايران و آورد ميان به
«رژيم گفت: وي خواند المللي» بين تروريسم مركزي
مردم خواستهاي دموكراتيك و ماليان آمال استبدادي
جامعه تمركز وي خواستار كرده است». لگدمال را ايران
اضافه شد و تروريسم از رژيم حمايت بر موضوع جهاني
نمي شود ما نگراني باعث ايران هستهيي برنامه «تنها كرد:
آن جهان در سراسر تروريسم از اين رژيم حمايت بلكه
ناظران است». كرده تروريسم تبديل مركزي بانك به را
و كرده ارزيابي كامًال جديد را رايس حرفهاي سياسي
كه چرا كردند، عنوان وي سياست در مهم تغيير يك
انگشت ديگري خطرات بر اتمي تهديد از فراتر وي
به تهديدات را اين ايران مقاومت بارها البته گذاشته بود.
و بنيادگرايي صدور كرده و خطر گوشزد جهاني جامعه
ارزيابي جهان براي بمب اتمي خطر  از بيشتر را تروريسم
تروريسم پدرخوانده را آخوندي رژيم كرات به و كرده

بود. كرده معرفي
كاندوليزا رايسافزود: «شايديكي ازبزرگترين چالشهايي
اين كهبا آنمواجهيم،سياسترژيمايراندرمنطقه است.

باعث پيش مي رود، با سوريه در همكاري كه سياستها
و فلسطين سرزمينهاي لبنان، مانند مناطقي در بي ثباتي
چيز هر از بيش كه سياستي ميشود. عراق جنوب حتي

ميانگيزد». بر را ما نگراني
كشورهاي و  مصر به رايس هفته همين است  قرار
مورد در كشورها اين كند تا با سفر فارس خليج حوزه
يكي كند. گفتگو براي منطقه دارد، رژيم كه تهديداتي
تالش رايس «خانم كرد: خاطرنشان وي معاونان از
رژيم که عربي برساند كشورهاي به پيام را اين ميكند
و فلسطين و لبنان عراق،  در خود سياستهای  با ايران
منطقه کشورها، اين در تروريستي گروههای از حمايت
اميدوار رايس ميسازد. مواجه بيثباتي با را خاورميانه
رژيم ايران در اعمال فشار بر كه دولتهای عربي را است

سازد. همراه آمريکا با
و نامزد آمريكا جمهوري رياست پيشين الگور معاون
آمريكا رياست جمهوري انتخابات در دموكرات حزب

حمله  مورد شدت به را رژيم ميالدي، ٢٠٠٠ سال در
و آينده جهان دانست براي تهديدي آن را داد و قرار
فاسد روحانيون و سياستمداران  توسط  «ايران گفت:

مي شود». اداره
«واشينگتن  كرد: گزارش ٢٧ بهمن فرانسه خبرگزاري
جهان اقتصادي بزرگ ٨قدرت در نشست تصميم دارد

برگزار  مسكو در آينده هفته كه گروه٨  به موسوم
آنان قرار دهند. توجه كانون در را رژيم ايران ميشود
ايرانبا اعضاي فقطدرخصوص مسأله چنينجلسهييرا

ناتوتشكيلميدهند».

ادامهاعتراضاتكاركناناتوبوسراني
فزاينده حمايت  موج تهران و

اتحاديههاي  بينالمللي فراخوان.كنفدراسيون به بنا 
اتحاديههای فدراسيون  و (ICFTU)آزاد كارگري

ايران  ازكارگران حمايت روز بهمن  ٢٦ روز جهانی
فدراسيونهاي و ديگري از اتحاديهها تعداد متعاقبًا بود.
فراخوان اين  به بينالمللي حقوقبشري و  كارگري
اعالم تظاهرات اين از را  خود  حمايت و پيوستند.

كردند.
درهمينروزبراساسفراخوانقبليصدهاتنازرانندگان
شركتواحداتوبوسرانيتهرانبههمراهخانوادههايشان
تجمعكردند. تجمع كارگران مقابل مجلس ارتجاع، در
از انبوهي كه برگزار گرديد در حالي خانوادههايشان و
مأمورانامنيتي،انتظامي و لباسشخصيرژيمدروحشت
محل و واحد شركت رانندگان اعتراض از اوجگيري
رژيم مأموران محاصره كردهبودند. را اطراف خيابانهاي
را شده و آنها تجمع اين ادامه مانع تهديد و ارعاب با
حدي به سركوبگر  مأموران وحشت پراكنده كردند.
تجمع مانع مي كردند، تالش ارعاب و با تهديد كه بود
يكساعت بعد از نهايت بشوند. و در هم نفر با دو حتي

متفرق كردند. را خانوادههاي آنها كارگران و
داخل در هموطنانمان از پيامي، طي رجوي، مريم خانم
كارگران حمايت از گسترش كشور خواستار خارج و
شريف كارگر صدها  بهخصوص و  واحد شركت
حاكميت سركوبگر ارگانهاي توسط دستگيرشده
خارج مقيم ايرانيان از همچنين و گرديد آخوندي،
جهاني اعتراضات در فعال مشاركت خواستار كشور
آنان از و شد ايران كارگران با بين المللي همبستگي و
صداي مظلوميت كه مي توانند وسيله هر كه به خواست
كارگرانستمديدهايرانبهويژهكاركنانشريفشركت

برسانند. جهانيان تهران را به گوش اتوبوسراني واحد
از داخلي و جهاني حمايت  موج  گذشته هفته در
شركت ستمكشيده كارگران حقطلبانه خواستهاي

ادامه داشت. واحد همچنان

 

است خورده خال به نطنز هستهيي باره تأسيسات غنيسازي مجاهدين در اطالعات اينترنشنال: يونايتدپرس

كردند يكسان با حاك را حسينينه آنها مركز و سركوب وحشيانهيي  به طرز را نعمتاللهي پيروان طريقت سركوبكر رژيم نيروهاي

مي دارند ما نگه سر ي باال را امنيت شوراي گيوتين اين : جنتي آخوند
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گزارش

كارزار مقاومت در هفتـه يي كه گذشت

تظاهرات حاميان مقاومت در کشورهای مختلف  اروپا و آمريکا در حمايت از رانندگان شرکت واحد  اتوبوسرانی تهران 
از  حمايت  بين المللی  فدراسيون  سراسری   آکسيون  با  همزمان  چهارشنبه ٢٦بهمن،  روز 
سنديكاهاي كارگري، برای اعتراض به دستگيری و سرکوب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران، و در پاسخ به فراخوان رئيس جمهور برگزيدة مقاومت برای حمايت از کارگران زحمتکش 
ايران، ايرانيان هوادار مقاومت در چند شهر اروپا و آمريکا اقدام به برگزاری تظاهرات و حرکتهای 

اعتراضی نمودند. 

هواداران مقاومت در شهرهای استکهلم ـ سوئد، رم ـ ايتاليا و برکلی ـ آمريکا، طی تظاهراتی 
پرشوری که با حضور گستردة ايرانيان و شهروندان خارجی برگزار شد؛ ضمن اعالم همبستگی 
خود با کارگران زحمتکش ايران و کارگران دستگيرشدة شرکت واحد اتوبوسرانی تهران؛ خواستار 
دخالت سازمانهای بين المللی برای رهايی هرچه سريعتر اين افراد شدند.  در حاشية اين آکسيونها 
شرکت کنندگان اقدام به جمع آوری امضا و تشريح و توضيح موقعيت زندانيان سياسی و کارگران 

دستگيرشده و خواستهای به حق آنها، نمودند. در آکسيون استکهلم نمايشگاه عکس باشکوهی 
در همين رابطه برپا شده بود که بسيار مورد توجه شهروندان سوئدي قرار گرفت. 

هم چنين در هلند کميتة رانندگان ايرانی ـ هلندی با اعزام هيأتی به وزارت كشور، 
وزارت خارجه و پارلمان هلند، نامه هاي حمايت خود از اعتصاب كاركنان و كارمندان 
شركت واحد اتوبوسراني در تهران را به وزير كشور،  وزيرخارجه و رئيس پارلمان هلند 
تحويل دادند. در اين نامه ها،  دستگيريهاي وحشيانة كارگران زحمتكش و سركوب شده 
توسط رژيم ضدبشري ماليان محكوم شده بود. به ضميمة اين نامه فراخوان خانم مريم 
رجوي در حمايت از کارگران شرکت واحد و گزارش اتحادية كارگري سراسري هلند از 
اعتصابيون شركت واحد و دستگيريهاي وحشيانة رژيم ايران تحويل داده شد. همزمان 

اين نامه براي رسانه های خبری هلند نيز ارسال شد.

حمايت اعضاي سنديكاي رانندگان اتوبوسهاي پست وين  از اعتصاب كارگران شركت واحد

در تجمعي كه با حضور بيش از ٧٠نفر 
از اعضاي سنديكاي رانندگان اتوبوسهاي 
پست وين در اين شهر تشكيل گرديد، 
گرايفل  گوي  و  فخيمي  منوچهر  دكتر 
دينگ، رئيس انجمن رانندگان اتوبوسهاي 

پست سخنراني كردند

به دعوت  ٢٥بهمن٨٤  روز  كه  جلسه يي  در 
دكتر پوش، نماينده مجلس از حزب سوسيال 
دموكرات و با شركت نماينده سنديكاي راه آهن 
و نماينده  سنديكاي كاركنان شهرداري وين 
تشكيل شد، اعالم گرديد كه براي همدردي 
با كاركنان اعتصابي شركت واحد اتوبوسراني 
تهران، مراسمي در محل تعميرگاه اتوبوسهاي 
پست وين، در تاريخ چهارشنبه ٢٦بهمن در 

ساعت ١٢/٣٠ برگزار خواهد شد. 
از  بيش  حضور  با  تجمعي  آن  به دنبال 
رانندگان  سنديكاي  اعضاي  از  نفر  هفتاد 

اتوبوسهاي پست تشكيل گرديد.
نماينده  حضور  با  مراسمي  هم چنين 
اتريش،  كارگري  كل  سنديكاي  مطبوعاتي 

خانم باربارا مادر ماريون، برگزار شد.
در اين مراسم آقاي دكتر فخيمي، طي 
سخناني ضمن اشاره به تاريخچه كوتاهي از 
علت اعتصاب كارگران و خواستهاي آنها، به 
چگونگي دستگيري رانندگان شركت واحد و 
آنها  خانواده هاي  و  وابستگان  آزار  و  شكنجه 

پرداخت. 

خود  سخنراني  ادامه  در  فخيمي  دكتر 
توضيحاتي در مورد وضعيت رژيم آخوندي در 
طول ٢٧سال حاكميت آن و  ٥٢بار محكوميت 

بين المللي  اين رژيم داد.
از  ديگري  بخش  در  فخيمي  دكتر 
سخنراني خود به نقض وحشتناك حقوق بشر 
در ايران و اعدام ١٢٠هزار زنداني، هم چنين 
سركوب وحشيانه زنان و فشار مضاعف بر آنان 
و صدور تروريسم و بنيادگرايي رژيم پرداخت. 
وي اضافه كرد: ما ايرانيان هوادار شوراي 
در  رژيم  اين  محكوميت  از  مقاومت  ملي 
رئيس جمهور  سوم  راه حل  و  امنيت  شوراي 
برگزيده مقاومت براي تغيير دموكراتيك در 
آينده  و  سرنوشت  مي كنيم.  حمايت  ايران 
ايران بايستي به دست مردم ايران و مقاومت 

سازمانيافته آن سپرده شود. ما خواستار اجراي 
انتخابات آزاد زير نظر سازمان ملل مي باشيم.

اين اظهارات مورد استقبال  حاضران قرار 
گرفت.

سپس سخنران بعدي آقاي گوي گرايفل 
اتوبوسهاي  رانندگان  انجمن  رئيس  دينگ، 
پست در سخنراني خود گفت: بايد از كارگران 
ايران به هر شكل حمايت كرد و با مقاومت 
ايران همكاري نمود و از اين كه كارگران ايران 
بيش از اين تحت فشار و ستم رژيم مالها قرار 

بگيرند ممانعت به عمل آورد. 
 آقاي هارالد ويتل، نمايندة سنديكاي راه 
آهن نيز در سخنراني خود با تأكيد بر آن چه 
كه دو سخنران قبلي گفتند براي شوراي ملي 

مقاومت آرزوي موفقيت كرد.

استکهلمـ  مقابل مجلس سوئد

رمـ  ميدان رپوبليکا

برکلیـ  آمريکا نمايشگاه عکسـ  استکهلم

ظهر روز چهارشنبه ٢٦بهمن١٣٨٤، پارلمان اروپا در اجالس خود در 
استراسبورگ،  قطعنامة شديداللحني را در محكوميت فعاليتهاي اتمي 
رژيم ايران و با تأكيد بر ضرورت تماسها و همكاريها، از جمله با اپوزيسيون 

دموكراتيك ايران، با اكثريت آرا به تصويب رساند.
ارتجاع  رئيس جمهور  دجالگرانة  اظهارات  اروپا،   پارلمان  قطعنامة 
مبني بر نابودي اسراييل و تهديدات تروريستي آن عليه كشورهاي منطقه 

را محكوم كرده است. 
پارلمان اروپا ضمن ابراز نگراني عميق دربارة برنامه اتمي رژيم و 
و  هسته يي  تأسيسات  چندين  مومهاي  و  مهر  برداشتن  به خصوص 
هم چنين تصميم بر شروع مجدد فعاليتهاي  غني سازي، تصريح مي كند 
به خصوص  اتمي،  انرژي  بين المللي  آژانس  مصوب  قطعنامه هاي  كه 
قطعنامة ٤فوريه٢٠٠٦ شوراي حكام، صلح آميز بودن مقاصد رژيم را در 

برنامة اتميش زير عالمت سؤال مي برد. 

حكام،  شوراي  قطعنامة  مفاد  يادآوري  با  اروپا  پارلمان  قطعنامة 
برضرورت تعليق كامل و ادامه دار همة فعاليتهاي مربوط به غني سازي 
و بازپروري، ساختن رآكتور آب سنگين، اجراي كامل پروتكل  الحاقي 
و اقدامات شفاف سازي درخواست شده توسط دبيركل آژانس بين المللي 

انرژي اتمي، تأكيد مي كند.
پارلمان اروپا هم چنين مداخلة شوراي امنيت ملل متحد آن چنان كه 
توسط آژانس پيشنهاد شده است را به عنوان يك گام ضروري براي ارزيابي 

وضعيت فعلي مورد تأييد قرار مي دهد.  
قطعنامة پارلمان اروپا به كميسيون اروپا فراخوان داده است جهت 
اجراي تمامي اقداماتي كه بايد در چارچوب ابتكار اروپايي براي دموكراسي 
اپوزيسيون  با  همكاريها  و  تماسها  ازجمله  شود،  اتخاذ  حقوق بشر  و 
دموكراتيك، را شدت بخشد و مضافًا بر اين همگام با  با پارلمان اروپا، از 

دموكراسي و احترام به حقوق بشر در ايران حمايت كند. 

پارلمان اروپا با تصويب قطعنامه يی از ارجـاع پروندة اتمي 
رژيـم ايران بـه شـوراي امنيت حمايت نمود و 

خـواهان پشتيباني از «اپوزيسيون دموكراتيك»  ايران گرديد
اروپا  پارلمان  به  آزاد ضمن تبريک  ايران  گروه دوستان 
و  برنامه هسته يي  بابت  ايران  رژيم  به خاطر محكوميت 
به  نسبت  بين المللي؛  جامعة  با  رژيم  اين  جنگ افروزی 

تهديدات فزايندة رژيم براي جهان هشدار مي دهد.
به دنبال روی کار آمدن احمدي نژاد، رژيم ايران به طور 
مداوم بر رفتار خصمانه با شهروندان خود و نيز بر اعدام و 
سركوب و اعمال غيرانساني عليه اقليتهاي قومي، مذهبي 
و ساير اقليتها افزوده است. اين رژيم اقدامات خصمانة خود 

عليه جامعة جهاني را شدت بخشيده است. 
در اين رابطه جا دارد كه از گسترش دخالت رژيم در 
کشورهای خاورميانه و تهديدات آن عليه همسايگانش، 
توسعه موشكهاي تاكتيكي و استراتژيك، اجراي تبليغات 
نام  مسلمان  مردم  احساسات  از  و سؤاستفاده  نازيستي 

برد. 
در همين رابطه رژيم ايران به شدت عمليات دستگاه 
تروريستيـ  تبليغاتي خود را در ترويج ستيزه جويي تحت 
نام اسالم كه اغلب به زبان عربي از كانالهايي مانند المنار 
(كه توسط حزب اهللا لبنان حمايت شده و توسط ايران 

از طريق «انصار  اداره مي شود) و اخيرًا به طور مستقيم 
حزب اهللا» و هم چنين تحت لواي «ضدتروريسم»، افزايش 

داده است. 
بنا به گفتة مجتبي بيگدلي، سخنگوي انصار حزب اهللا، 
اين شبكة تلويزيونی ايراني كه به چندين زبان برنامه دارد، 
اروپا،  در  اولين مرحله يک شبکة خبری  در  است  قرار 
شمال آمريكا و آفريقاي شمالي به زبانهای فارسي و عربي 

راه اندازی کند. 
(٢٤آبان٨٤)  ايلنا  ايراني  رسمي  خبرگزاري  به  بنا 
بيگدلي مدعي شد كه وقايع خشونتبار اخير در فرانسه 
و  دولت  منزجركنندة  رفتار  و  كرده  بيدار  را  مسلمانان 
پليس فرانسه با جوانان مسلمان موجي را ايجاد كرد كه 
نشان مي دهد مردم دنيا كامًال آگاه شده اند و به دنبال 
ايجاد جامعه يي با رهبري مركزي هستند. وی افزود: تحت 
چنين شرايطي حزب اهللا و ساير نيروها مانند ما و .... بايد 
وارد شده و فعاالنه براي حركت آگاهي بخشي در افكار 

عمومي مسلمانان كمك كنيم.
آغاز سال گذشته،  به گزارش خبرگزاری رويتر در 

نمايندة رژيم  از حمالت جهادي در لندن، همين  قبل 
ايران اعالم كرد كه: دولت انگلستان بايد كانال ماهواره يی 
ايراني را ظرف مدت ٣٠روز تعطيل كند، در  تبعيديان 
غيراين صورت با عواقب آن روبه رو خواهد بود و كماندوهاي 
ما با حمالت انتحاري در لندن، مجريان  اين كانالها را به 

سزای اعمال خود خواهند رساند.
اخيرًا سرويسهاي مخفي رژيم ايران كارزار خود عليه 
مخالفان را به شدت افزايش داده است. رژيم ايران در تالش 
يا   و  ايران  مقاومت  دادن  نشان  «تروريست»  با  تا  است 
سياستمداران غربي كه از آنها حمايت مي كنند؛ انگشت 

اتهام را از روی خود منحرف کند. 
مختلف  اسامی  پوش  در  ايران  اطالعات  وزارت 
مانند                  روزنامه هايي  در  بزرگ  آگهيهای  خريد  به  اقدام 
EU Reporter می کند تا از اين طريق با پخش اکاذيب،  
اهداف شوم خود را در کارزارش عليه مقاومت ايران به پيش 
ببرد. کارشناسان امر اقدامات اخير رژيم را مشابه كارزاري 
می دانند كه اين رژيم قبل از آغاز حمالت تروريستيش در 

ابتداي دهة٩٠، انجام می داد. 

گـروه دوسـتان ايـران آزاد بـه پـارلمان اروپـا به خـاطر 
محـكوميت طـرحهای هـسته يي رژيـم ايـران تـبريك مي گـويد

از راست: عليرضا جعفرزاده، کريستوفر جوينر، پروفسور حقوق و سياست بين المللی 
در دانشگاه جورج تاون و گرادنندة جلسه؛ مايکل اسپايس از کميتة حقوقدانان برای 
سياست هسته يی؛ ديويد کاپلو، پروفسور حقوق در دانشگاه جرج تاون و رئيس مرکز 

تحقيقات کاربردی حقوق

دانشكدة  پروفسور  آندرسون،  كنت  خارجةآمريكا؛  وزارت  از  لهرمن،  راست:توماس  از 
حقوق دانشگاه آمريكن؛ جيمز كراسكا، عضو دفتر حقوقي ستاد مشترك نيروهاي مسلح 
در پنتاگون؛ كاترين لوترينوت يوران، مشاور حقوقي در هيأت مشورتي اطالعات خارجي 

كاخ سفيد 

از راست:  پروفسور ريموند تنتر، رئيس کميتة سياست ايران و استاد دانشگاه جرج تاون؛ تد 
هرش، وکيل وزارت خارجة آمريکا؛ دانيل مارکوس مشاور سابق کميسيون يازده سپتامبر و 
استاد حقوق و سياست در دانشگاه آمريکن؛ لئونارد اسپکتو، معاون مرکز منع گسترش تسليحات 

در انستيتوی مونتری؛ ديويد جوناس، مشاور ادارة امنيت ملی اتمی در وزارت انرژی آمريکا 

روز پنجشنبه ٢٠بهمن، در يك سمينار مهم در دانشگاه آمريكن كه از جانب دانشكدة 
حقوق اين دانشگاه و به مناسبت جلسة ساليانة مجلة بررسي حقوق بين المللي برگزار 

شده بود، آقاي عليرضا جعفرزاده شركت كرده و به سخنراني پرداخت. 
در اين سمينار سخنرانان ديگري از جانب دولت آمريكا، متخصصين اتمي و نيز 

استادان دانشگاههاي معروف آمريكا شركت داشتند. 
هيأت  عضو  يوران،  لوتريونت  كاترين  خانم  سمينار  اين  سخنرانان  جمله  از 
مشورتي اطالعاتي رئيس جمهور آمريكا و از مشاوران كاخ سفيد، آقاي اندرو سيمل، 
معاون دستيار وزير خارجه در امور كنترل تسليحات اتمي، آقاي جيمز كراسكا، از 
ستاد مشترك نيروهاي ارتش آمريكا، آقاي ديويد جوناس، از مديريت امنيت اتمي 
وزارت انرژي آمريكا، تاد هيرش، وكيل وزارت خارجه آمريكا، پروفسور ريموند تنتر، 
استاد دانشگاه جورج تاون، آقاي لئونارد اسپكتر، معاون مركز مطالعات منع گسترش 
تسليحات اتمي، خانم شارون اسكواسوني، متخصص دفاعي سرويس تحقيقات كنگرة 
آمريكا، آقاي داريل كيمبال، مدير اجرايي انجمن كنترل تسليحات، پروفسور ديويد 

كاپلو از دانشگاه جورج تاون، و توماس لهرمن از وزارت خارجه آمريكا بودند.

در پنل سخنراني در رابطه با ايران و پايبندي به ماده چهارم پيمان منع تسليحات 
ابتدا پروفسور كريستوفر جوينر كه مدير انستيتوي قوانين بين المللي و سياست در 
دانشگاه جورج تاون مي باشد ضمن معرفي سخنرانان گفت كه برنامة سالح اتمي ايران 

اكنون به يك موضوع بسيار حاد و جدي در سطح بين المللي تبديل شده است.
عليرضا جعفرزاده در سخنرانيش با نمايش عكسهاي ماهواره يي، جزئيات سايتهاي 
سري رژيم براي حاضران تشريح كرد و گفت كه رژيم به دليل نقض مفاد پيمان منع 
گسترش تسليحات هسته يي، نمي تواند مدعي حق برخورداري از تكنولوژي هسته يي 
باشد چرا كه اهداف غيرصلح آميز خود را به  صراحت نشان داده است. وی در ادامه با 
استناد به اطالعاتي كه اخيرًا از منابع شوراي ملي مقاومت و شبكة داخل کشور سازمان 
مجاهدين خلق به دستش رسيده بود، تصريح کرد که رژيم ايران با سرعتی بيش از پيش، 
با زير پا گذاشتن پيمانها و معاهدات بين المللي در صدد دستيابی به سالحهای اتمي 
است. وي با نشان دادن عكسها و نقشه هايی از تونلهاي مخفي كه توسط سپاه پاسداران 
آخوندي در اطراف تهران ساخته شده است، عنوان کرد: آخوندها طرحهای تسليحات  
اتمي خود را به مرور به زير زمين و مخفيگاهها منتقل مي كنند. حتی برخی از سايتهاي 

اتمي به مناطق مسكوني و پرجمعيت در اطراف تهران منتقل شده است. 
عليرضا جعفرزاده گفت: سايت اتمي نطنز و اراك و آبعلي براي اولين بار توسط 
شوراي ملي مقاومت ايران در سال ٢٠٠٢  افشا شدند و شورا در اين مدت مستمرًا با 
اتكا به شبكة داخل كشور مجاهدين خلق به افشاي هرچه بيشتر برنامه هاي سالح اتمي 

رژيم خميني ادامه داده است. 
به عنوان  احمدي نژاد  مأموريت  كه  بداند  مي بايستي  جهاني  جامعة  افزود:  وی 
رئيس جمهور مورد تأييد ولي فقيه رژيم، چيزي جز به دست آوردن هرچه سريعتر سالح 
اتمي و زيرپا گذاشتن تعهدات بين المللي نيست. بنابراين در قدم اول ارجاع پروندة اتمي 
رژيم خميني به شوراي امنيت ملل متحد يك ضرورت غيرقابل انكار است، اما اين شروع 
يك مسير است. جامعة جهاني نبايستي به راه حل نظامي و حمله به سايتهاي اتمي 
رژيم خميني بينديشد. زيرا مشكل مردم ايران يك مشكل بنيادين با اين رژيم است 
و خواستار سرنگوني تمام عيار اين رژيم هستند. هم اكنون در كوچه و خيابانها مردم 
از هر شرايطي استفاده مي كنند كه صداي خود را عليه اين رژيم بلند كنند و شعار 
سرنگوني آن را مي دهند. از همين رو همزمان با ارجاع پروندة هسته يي رژيم و اعمال 

تحريمهای، نفتي، تسليحاتي، تكنولوژي و ديپلوماتيك عليه اين رژيم، آمريكا و جامعة 
بين المللي مي بايستي به حمايت از مردم و مقاومت ايران براي تحقق سرنگوني رژيم 

خميني بپردازند. 
پروفسور ريموند تنتر، كارمند ارشد شوراي امنيت ملي كابينة ريگان و استاد دانشگاه 
جورج تاون و رئيس كميتة سياست ايران در سخنرانی خود گفت: ما بايستي به ماهيت 
كشورها توجه داشته باشيم. من ترجيح مي دهم كه رژيم ايران از پيمان منع تعهدات 
هسته يي خارج شود. چرا كه رژيم به اين وسيله اقدام به تهية تكنولوژي اتمی كرده است. 
جامعة بين المللي نمي بايست اصراري بر ماندن رژيم ايران در اين پيمان بنمايد. چرا كه 
اين رژيم ضمن نقض تعهدات خود، خواستار استفاده از مزاياي آن مي باشد. وی افزود:  
دولت آمريكا مي بايستي به دنبال تغيير رژيم در ايران باشد و به جاي انتخاب گزينة نظامي 
به تغيير رژيم و حمايت از اپوزيسيون بپردازد. زيرا يك ايران دموكراتيك و پايبند به 
تعهدات بين المللي، حتی اگر مجهز به سالح اتمی باشد، به هيچ وجه به اندازة رژيم فعلي 
خطرناك نيست. چرا كه دولتي كه دوست جامعة بين المللي باشد به رغم داشتن سالح 

اتمي، براي جامعة جهاني تهديدي محسوب نمي شود. 

پروفسور تنتر: آمريكا بايد از اپوزيسيون ايران و از تغيير دموكراتيك در ايران حمايت كند
عليرضا جعفرزاده: مردم ايران خواستار سرنگوني تمام عيار رژيم آخوندها هستند

سمينار دانشگاه آمريكن در واشينگتن دی.سی، با حضور سخنرانانی از جانب دولت آمريكا، متخصصين اتمی و نيز استادان دانشگاههای معروف آمريكا 

از راست: دريل کيبل، مدير اجرايی انجمن کنترل تسليحات؛ رابرت گری، مدير گروه امنيتی دوحزبی؛ 
بروس فاين، معاون سابق دادستان کل در زمان رياست جمهوری رونالد ريگان؛ دانيل مارکوس، مشاور سابق 
کميسيون يازده سپتامبر و استاد حقوق و سياست در دانشگاه آمريکن، شارون اسکواسونی، متخصص امور 

خارجی، دفاع و تجارت در سرويس تحقيقاتی کنگره 



٤ اسفند ١٣٨٤صفحة اول ٧٨٨ دوشنبه شمارة
اخبار

خليلالدليمي:رژيمايرانميليونها
دالرپيشنهادكرد تا بمبارانشيميايي
بهمجاهديننسبت بدهيم حلبچه را

فاش كرد عراق، پيشين ازمقامات دفاع هيأت رئيس خليل الدليمي،
بمباران تا است كرده پيشنهاد آنها به دالر ميليونها ايران رژيم  كه

بهگردن سازمانمجاهدينبيندازند. شيمياييحلبچهرا
ميشد،  پخش ابوظبي تلويزيون از روز ٢٩ بهمن اظهاراتش كه  وي
و اين قرائن داريم و مدرك سند، حلبچه قضيه در مورد گفت: « ما
اي واطالعاتآمريكاوجودداردكهنشانميدهد اسنادنزدسي.آي.
موردبمبارانشيميايي قرارداده رژيمايران باگازسيانيدشهرحلبچه را
با تماسهايي پاريس طي و اردن پايتخت َعمان، ايران در رژيم است.
٢٠ و ١٠٠ميليون مبالغ ترتيب حسين به صدام دفاع از هيأت اعضاي
پيشنهادكردهاستتادرموردقضيهحلبچهصحبتنكنند دالربهآنها

بيندازند». خلق مجاهدين گردن به را شهر اين شيميايي بمباران و
و عضو فرانسوي لودو، حقوقدان امانوئل كه  است يادآوري الزم به
پنجم روز كه برنامهيي در عراق، سابق رئيسجمهور هيأت وكالي
رژيم سفير بود: كرده فاش شد، پخش فرانسه آرته تلويزيون از مهرماه
عراق از متهم هم رژيم و هم پيشنهاد كرده كه به او ايران در فرانسه
در و كنند اجتناب حلبچه شيميايي بمباران مورد در يكديگر كردن

نسبت بدهند. مجاهدين به را اقدام اين طرف هر دو عوض
طي ايران خلق سازمان مجاهدين سال گذشته كه ميشود يادآوري
تروريستي عمليات براي گزاف «هزينههاي عنوان تحت اطالعيهيي

توطئه  اين آخوندي»از رژيم توسط درعراق مجاهدين عليه و تبليغات
بود. برداشته پرده آخوندها اطالعات

كشفيكشكنجهگاهبزرگ
رژيم  كه توسط عوامل عراق  در

میشد اداره
بازجويان و كه ديگر مخوف شكنجهگاه و زندان يك بغداد، در 
گرديد آخوندي بودند، كشف رژيم از دژخيمان شكنجهگران آن،
عوامل آخوندها و دامنگير ديگري بزرگ فضاحت اين ترتيب به و

شد. عراق در آنان
در منبع موثق «يك خبر دادند: ٢٧بهمن بغداد و الجزيره تلويزيونهاي
زندان مشابه بزرگ مخفي زندان يك وجود از عراق كشور وزارت
در منطقه است و به قصر قبا معروف جادريه پرده برداشت. اين زندان
رسمي ”زندان پوشش تحت زندان اين دارد. قرار در كراده مسبح

امنيتاقتصادي“كارميكند».
گروههاي از يكي در اختيار ويژه زندان بغداد «اين تلويزيون گفته به
زيادي تعداد مي باشد. عراق كشور وزارت در موجود شبهنظامي
محبوس كهدر اين زندان يك سال است مدت به ازجمله٧زن زنداني
نديده اند. را خورشيد نور كه ماههاست  آنان از برخي و هستند
سراسر جهان در ديگر زندانهاي قياس با قابل اصًال زندان اين وضعيت
مليت داراي  زندان  اين در شكنجهگران و بازجويان بيشتر  نيست. 
است جادريه زندان كشف از بعد زندان دومين اين ميباشند. ايراني
مسلخ يعني زندان اين از بند ميباشد. يك شبهنظاميان در دست كه
توسط كه است كساني محل كشتار ميشود، كه ناميده كشتارگاه،
كار كشور وزارت تكاوران پوشش تحت كه شبهنظامي نيروهاي

ميكنند،دستگيرميشوند».
برابربا٤ اوت ٢٠٠٥ در  خاطرنشانميشودكهروزپنجشنبه١٣مرداد
كشف مخوف زندان اين كه محلي همين نزديكي در بغداد كراده
توسط زاهدي محمدعلي و پويان حسين خلق مجاهدان است، شده
عوامل رژيمآخونديدروزارتكشورعراقربودهشدندكه همان
اعالم ايران خلق مجاهدين سازمان توسط كامل جزئيات با موقع

شد.

اعتراففرماندهسابقگروههای
بهدستوردولت شبهنظامیدربصره:
دست داشتهام ترور در دهها ايران

كه كرد اعتراف بصره در شبهنظامي گروههاي سابق فرمانده يك
در اطالعات وزارت رهنمودهاي براساس و ايران رژيم به دستور

است. داشته دست در دهها ترور فعاليت كرده و مرگ جوخه هاي
رهبر «ابوكاظم داد: خبر ٢٨بهمن روز جيران  اطالع رساني مركز
«همراه وي گروه گفت: بصره، در اسالمي دستجات از يكي سابق
مشخص كه از ابوكاظم است». كرده كار بصره در جوخههاي مرگ
جنبش از «اعضايي»  گفت: كرد  خودداري  گروهش اسم  كردن
شده ترورها مأمور بصره در كه بودند تيمهايي «جزء وي سياسي
بامسئوالناطالعات ايران ماهرازگاهيدرمقريكياز سازمانها بودند.
كه شخصيتهايي ترور براي را الزم دستورات آنها ميكرديم. مالقات

ميدادند». بودند در اختيار ما قرار شده انتخاب
جريانها و گروهها «همه افزود: خود اعترافات از ديگري جاي در وي
مسلحهستند وبرايانجامعملياتلباسوخودروهايپليس دراختيار
هستند، ترور عمليات هدف كه شخصيتهايي انتخاب دارد. قرار آنها

مسئوالن ميان از افراد اين ميگيرد. صورت ايران رژيم دستور مطابق
ميشوند». انتخاب روزنامهنگاران و دانشگاهي شخصيتهاي محلي،
ترور مورد دهها در حداقل او به وابسته افراد كه كرد اعتراف وي

شركتداشتند.
در منطقه  اماكنی در افرادی كه به ١٠ جنازه مربوط شدن پيدا دنبال به
عراق كشور وزارت بودند، شده  دفن و اعدام  بغداد در «الشعله»
پليس های اعدام جوخه به مربوط در رابطه با اطالعات را تحقيقاتی
وزارت به آمريكايی آغاز كرد. نيروهای هستند فعال عراق در كه

به  حال در پليس لباس با را ٢٢ عراقی كه اطالع دادند عراق كشور
كردهاند. دستگير اهل تسنن عرب يك قتلرساندن

از١٤٠ نفر  بيش مرگ جوخههاي
رساندند قتل به بصره در را

نيروهاي از يك افسر گذشته به نقل شب ٢٨بهمن تلويزيون الجزيره
مرگ جوخههاي گذشته ژانويه تا نوامبر ماههاي بين گفت: انگليسي

رساندهاند. قتل به بصره در را ١٤٠نفر از عراق بيش در
از مرگ جوخههاي اين «افراد گفت: سونسون، آلكس سرگرد
كشور وزارت به را وابسته خود استفاده مي كردند و پليس يونيفورم
هدف قرار را اقليتها و عشاير شيوخ جمله از آنها معرفي مينمودند.
عنوان با شدند  مرتكب  جوخهها اين كه قتلهايي عمده  ميدادند. 

ميگرفت». صورت بعث حزب پاكسازي
و در داشته تن به پليس يونيفورم كه ٢٢نفر را آمريكايي نيروهاي
نمودند. دستگير سنت بودند اهل عربهاي يكي از رساندن قتل به حال
عراق حقوقبشر افزود: «وزير خبر اين اعالم ضمن الجزيره تلويزيون
گفتطرفهاييدرداخلوزارتكشورعراقهستندكهبهجوخههاي
اطالعات درباره عراق كشور وزارت و... ميكردند كمك اعدام
عراق در  كه  پليس مأموران از اعدام جوخههاي به وجود مربوط 

شروعكرد». تحقيقاتيرا فعاليتميكنند،

دبيركلشوراي گفتگويملي:
عملياتتروريستيتوسطنيروهاي
شبهنظاميوابستهبهاحزابحاكم

صورتميگيرد
شيخخلفالعليان،دبيركلشوراي گفتگويمليعراقطيمصاحبه يي
تنهايي به فعلي فراكسيونهاي از هيچ كدام گفت: ابوظبي تلويزيون با
و مشورت از مگر بعد بدهند تشكيل را عراق دولت آينده نميتوانند
اياد دكتر به متعلق العراقيه ليست با ما سياسي. جريانات ساير با ائتالف
ليست با و مطلق صالح دكتر متعلق به ملي گفتگوي جبهه عالوي،
سياسي جريان هر با هستيم آماده و كردهايم ائتالف مشعان الجبوري
نزديكباشدائتالفكنيمتا يك جبهه ديگريكهخواستهايشانبهما
ميخواهند كه كنيم ايجاد فراكسيونهايي و جريانات مقابل در را قوي

بكشانند. مذهب گرايي و فرقه گرايي سوي به را كشور
دولت وجود عراق، تمامي مشكالت العليان افزود: علت خلف شيخ
مي شود انجام در عراق تروريستي عمليات به نام آنچه است. فعلي
صورت عراق در حاكم احزاب به وابسته شبهنظامي نيروهاي توسط
ميگيرد. آنهاخودروهايانفجاريراجلومساجد،حسينيه هاو كليساها
كهدرزمانصدامحسين قرارميدهند.حدود٧٠هزارنفرازكسانيرا
كردند آزاد زندانها از ابد بودند و يا طويلالمدت حبسهاي به محكوم
متعلق كه كساني عالوه بر كردند، امنيتي ارگانهاي وارد را همه آنها و
غيره. و بدر سپاه مانند به دولت بودند، وابسته شبهنظامي نيروهاي به
مورد را مردم ميكنند تالش دامن ميزنند و مذهبي اختالفات به آنها
به دست آنها كنند. نابود را عراق از قشري و داده قرار اذيت و آزار
نيروهايزيادي كارهاييميزنندكهعقلهيچانسانيآنرانميپذيرد.
به كرده و جمع را مناطق اين جوانان ميكنند، محاصره را مناطق سني
را چشمانشان كرده و شكنجه را آنها سپس ناشناخته ميبرند، مناطق
سوراخ مي كنند و را بدنهايشان و شقيقه و گلو در ميآورند، با دريل
زباله سطلهاي داخل و به ميسوزانند آتش و يا اسيد با را آنها سپس
استثنا منطقهيي هيچ ميشود. كشف جسد دهها روزانه مياندازند.
هستند ديگري طرفهاي و باندها اينها كه ميكند ادعا دولت نيست.
دولت كه دارند قصد و كنند پا اين كه فتنه به تا ميكنند را اينكار كه
كه ميبينم بيندازند. اما شكاف دولت و مردم تا بين كنند متهم را
هيچ در اختيار كه خودروهايي بيرون مي رود، ٢٠٠خودرو بيش از

هرمنطقهتوسط٣٠ خودرو يا بيشتر  كسديگريغيرازدولت نيست.
چه بغداد. اطراف مناطق بغداد و االنبار، ديالي، در مي شود، محاصره
نميتواند جلوي كه است دولتي چه اين دارد؟ را امكانات باندي اين

ابوظبي٢٤ بهمن).  (تلويزيون بگيرد؟ را باندها اين
با تلويزيون العربيه  ديگري در٢٥ بهمن گفتگوي در العليان شيخ خلف
امتحان را آنها قبًال كه «وزرايي گفت: آينده، دولت درباره وزراي
كردهاند كار امنيتي وزراتخانههاي در كه آنهايي بهخصوص كردهايم
مرزهايسرخما هستندچراكهامتحانشدهاند.عالوهبراين شخصيتهايي
با آنها موافقت كرد. نمي توان داريم و سرخ روي آنها مرز هستند كه
رياست براي ميشوند بهخصوص انتخاب وزرايي كه ميخواهيم ما
شبهنظامي نيروهاي داراي جرياناتي كه وابسته به امنيتي وزراتخانههاي

نباشند». هم دوگانه براين داراي تابعيت عالوه نباشند. هستند
«ايندولتهيچدستاوردمفيدي ويدرمورددولتفعليعراقگفت:

عراق دولت زمان تشكيل دوران از بدترين بهبار نياورد. اين عراق براي
تجاوزات، ايندورانباكثرتترورها،دستگيريها، تاكنونبودهاست.
بدبختي دوران اين ميشود. شناخته خانهها كردن ويران و اموال غارت
بار آورد. به اهل سنت ويژه به عراقيان براي تمامي نكبت زيادي و
دور و عراق مردم از خاصي قشر كردن ريشهكن براي تنها دولت اين
يك شاهد ما شد. تشكيل دولت و امنيت در مشاركت از آنها كردن
باندهاي است توسط شده انجام كه جناياتي دولتي بودهايم. تروريسم
تروريسم عمليات آنها بهبهانهمبارزه با خرابكار وجنايتكار نبودهاست.

دادند». انجام عراق مردم عليه غربي استانهاي در را زيادي

گروههايشورشيخواستارجلوگيري
شدند در عراق رژيم و دخالت نفوذ از

عراق شورشي «گروههاي داد: گزارش ٢٧بهمن روز الحره تلويزيون
آمريكا دولت از آمريكايي، مقامات با خود اخير گفتگوهاي در

كند». عراق جلوگيري ايران در رژيم و نفوذ از دخالت تا خواستند
«بنا گفت: آمريكا نيوزويك چاپ مجله از به نقل ابتدا تلويزيون اين
رده فرماندهان با آمريكاييها آمريكايي، و عراقي مطلع منابع گفته به
گفتگو و بحث و حال تماس در عراق شورشي در گروههاي باالي
نيروهاي نظامي يك پايگاه در ارتباطات گفتگوها و اين ميباشند.
صورت اردن و سوريه در اينكه كما االنبار استان  در  آمريكايي
مورد اين در عراق، در آمريكا سفير خليلزاد، زالماي ميگيرد.
بعدي گام و جذب كنيم تسنن را توانستيم رهبران اهل گفت:”ما

جذبشورشيانميباشد“».

شكسترژيمدرمعرفينخستوزير
عراق خود براي مطلوب

ائتالف شيعي ليست در ميان نمايندگان فشرده رأيگيري يك پي در
نخستوزيري براي ايران رژيم بيوقفه تالشهاي عراق، در حاكم
عراق اسالمي انقالب اعالي مجلس كانديداي عبدالمهدي، عادل
اسالمي حزب دعوت كانديداي جعفري، و ابراهيم خورد شكست
ائتالف اين طرف از آينده نخستوزير كانديداي عنوان به عراق
عادل برابر در ٦٤رأي كسب با جعفري ابراهيم گرديد. معرفي

با٦٣رأي انتخاب شد. عبدالمهدي
خبر ٢٣بهمن  روز سراسر در آخوندي رژيم تلويزيوني شبكه هاي
بهعنوان رژيم، مطلوب كانديداي عبدالمهدي عادل كه ميدادند
رسمي است. خبرگزاري و معرفي شده انتخاب عراق  نخستوزير

 ٢٣ يكشنبه نيم بعدازظهر و يك ساعت حتي در آخوندي حكومت
بهمن خبرداد«عادلعبدالمهدي»عضومجلساعالي انقالباسالمي
بهعنواننخستوزيرجديدعراقانتخابشدوابراهيمجعفري، عراق،

شد». خواهد منصوب عراق رئيسجمهور اول معاون عنوان به نيز
منابع آن چه كرد اعالم ناگزير مهر حكومتي خبرگزاري ساعتي بعد
نزديکبهائتالفدربارهمعرفيعادلعبدالمهديبراينخستوزيري
نيز چنين خبري را ايران رسانههاي برخي و آتي عراق گفته بودند

ندارد. صحت بودند، کرده منتشر
كنفرانس العراقيه تلويزيون جعفري، نخستوزيري اعالم از پس
جالل و عراق سفير آمريكا در مشترك زالماي خليلزاد، مطبوعاتي

نمود. پخش را رئيسجمهور اين كشور طالباني
ايران رژيم از سوي شده قرمز اعالم آمريكا خط سفير در كنار طالباني
گفت: رد كرد و را عراق شركت اياد عالوي در دولت عدم مبني بر
شركت است حاكم تبعيض آن در كه دولتي در كردستاني «ائتالف
گذاشته وتو عالوي اياد جريان شركت روي اين كه نخواهد كرد و
بايد انتخابات برنده در طرفهاي همه آن را نميپذيريم... ما است، شده
توافقاتپايهييبينما ودكتراياد دردولتعراق شركتداشتهباشند.
بهجبهه توافقوگفتگويملي عالويوجوددارد،وي اينتوافقاترا
كردهاند، پس موافقت آنها نيز كه ما شنيديم كه است داده نيز ارائه
ليست كه اميدواريم لذا دارد وجود طرف چهار بين مشتركي نكات

با ما موافقت كند». ائتالف نيز
(اياد العراقيه ليست شركت براي كه است غلط «اين افزود طالباني
در و خط قرمز است نيز ما اين براي شوند. خط قرمز قائل عالوي)
هيچصورتي نخواهيم پذيرفت كهليست عراقيه ازدولت فعليحذف
كردن رد بدانند كه بايد را رد مي كنند العراقيه ليست آنهايي كه شود.

است». كردستان ائتالف ردكردن مثابه به عراقيه

دولت وحدت عدنان الدليمي:
مليبايدمتشكلازتمامطيفهاي

مردم عراق باشد
ابراهيم انتخاب از بعد عراق، اهل كنگره رئيس الدليمي، عدنان

«عبدالعزيزحكيم بايد  جعفريروز٢٣ بهمن بهتلويزيونالحرهگفت:
مردم و عراق قدرت مشكل در كه انحصارطلبي كند درك را اين
حل را عراقيان و عراق مشكل آن چه كه بلكه نمي كند حل را عراق

ملي است». توافق ميكند يك
٢٣ بهمن  روز در الجزيره تلويزيون با مصاحبهيي طي همچنين وي
طيفهاي متشكل از تمام بايد ملي وحدت نظر ما دولت «از گفت:
مذاهب مذهب از يك به و باشد متوازن دولتي عراق باشد. مردم

ما كند. انحصارطلبي پيشه و داشته باشد رأي كه استبداد ندهد اجازه
ما وعدهييكه محققنشودنميخواهيم. مي خواهيمنه اَقوال. اَعمالرا
مذهبي حاكميت كه مي خواهيم شود. متوقف خونريزي ميخواهيم
مشخصي مناطق از سنت اهل دادن كوچ ميخواهيم شود. متوقف
دستگيريهاي و خانهها به ميخواهيم حمالت شود. متوقف بغداد در
قرار را هدف سنت اهل مردم دستگيريها، اين متوقف شود. كور
از ميخواهم جهان همه از براند... حاشيه به را آنها ميخواهد و داده
آنها، مساجد سنت، بستن حاشيه راندن اهل هدف به با كه طرحهايي
ممانعت مي شوند، اجرا آنها خون دانستن مباح و ائمه رساندن قتل به
آمريكا از و سازمان ملل از و عربي كشورهاي من از آورند. عمل به
زيرنظرداشته باز كنندو اوضاععراقرا ميخواهمكهچشمهايشانرا
ما ميخواهيمدولت براساسعدلو انصافعملكند، زندانيان باشند.
را كه اعمالي تمام و نمايد را متوقف خونريزي كند، آزاد را زن مرد و

كند. متوقف ميشود، تروريسم و خشونت به منجر

ما عراق:  كردستان دموكرات حزب 
مشكالت اسالمي جمهوري نميخواهيم

عراق حل كند داخل خود را در
در عراق، كردستان دموكرات حزب سياسي دفتر دبير ميراني فاضل

در  آخوندي رژيم دخالتهاي باره در ٢٤ بهمن راديويي مصاحبه يك
با خود مشكالت اسالمي كه جمهوري ما نميخواهيم گفت: عراق
بهمن). ٢٤ حل كند.(راديو فردا عراق داخل در جامعه بينالمللي را،

شورايامنيتخواستارتشكيلهرچه
شد عراق در فراگير و متحد دولت سريعتر
چه هر تشكيل بر بيانيه يي با صدور متحد ملل سازمان امنيت شوراي
بيانيه اين تأكيد كرد. در عراق در فراگير دولت متحد و يك سريعتر

به  است خواسته شده عراق رهبران از منتشر شد ٢٦ بهمن روز در كه
و متحد دولتي دموكراتيك آرام، موفق و عراق يك ايجاد منظور

فراگيرتشكيلدهند.

تشكيل جلسه مهم بدون حضور
ليستائتالف شيعي

بهدنبالصدوربيانيهشورايامنيتسازمانمللمتحددربارهضرورت
يك عراق ايجاد به منظور فراگير دولت يك سريعتر تشكيل هرچه
٢٧بهمن روز شد، منتشر چهارشنبه روز  كه دموكراتيك، و امن
مسئوالن از قابل توجهي «شمار داد: خبر بغداد العربيه در تلويزيون
طالباني، جالل خانه در مهمي جلسه در ناگهاني به طور عراقي
اياالت سفير خليلزاد زالماي  حضور با كشور  اين رئيسجمهور

شركت كردند». در عراق، متحده
العربيهافزود:«قابل توجهاينكههيچنمايندهيي ازليستائتالفحضور
شده جمع جعفري نخستوزير با رودررويي براي كه انگار ندارد،
رسيدهاست قراراست يكفراكسيون بهما برطبقاطالعاتي كه باشند.
نخستوزيريجعفريتشكيلبدهندو كانالهاي با بزرگبراي مقابله
تعجب شده است. قطع بهنوعي بقيه با شيعي ائتالف ليست بين ارتباط
اين ندارد و نشست اين در نمايندهيي ائتالف ليست كه است اين در
گمانها و و حدس نميدهد كسي پاسخي اما است برانگيز شده سؤال

است». زياد
اسالمي جمهوري روزنامه ٢٦بهمن روز كه است يادآوري شايان
تحوالت از ابراز وحشت با خود سرمقاله در ولي فقيه رژيم ارگان
كردن قبضه براي آخوندها كالن سرمايهگذاري رفتن بر باد عراق و
عراق تحوالت به كلي  نگرشي «در  نوشت: كشور،  اين دولت 
مواجه ترديد با را خوشبينيهاي موجود ميشود كه مشاهده نشانههايي

است». كرده
ارگانولي فقيهارتجاعكهدرصددبلعيدندولتعراقبودخاطرنشان
تسلط خواستار آمريكا و اراده جدي خطرناك طرحهاي است كرده
نفوذ اعمال طريق عراق از اقتصادي و سياسي، نظامي گلوگاههاي بر

است. عراق مهم و حساس وزارتخانه پنج در
پنجشنبه ٢٧بهمن نوشت: «در روز الزمان عراقي روزنامه ديگر از سوي
و فراگير دولت تشكيل به متحد ملل سازمان امنيت شوراي حاليكه
بروز از حكايت خبرها است، فراخوانده كردن استثنا هرگونه بدون
بين جريان انشعاب نشانه هاي و است شيعي ائتالف در داخل اختالف
صدرومجلساعاليانقالباسالمي ديدهميشود.بهحدي كهنگراني
فشردهكردن به سمت را آنها طرفين بين درگيري مسلحانه تجديد از

است».  رانده مسالمتآميز راهحل كردن پيدا براي تالشهايشان
جعفري انتخاب خود، در سرمقاله ٢٦بهمن تايمز  روزنامه نيويورك
و ميگويد كرده بزرگ توصيف اشتباه را يك عنوان نخستوزير به
قانون بر متكي دولت تشكيل باره در اميدها بسياري انتخابي چنين كه
ملل امنيت شوراي بيانيه سياسي ناظران است. داده باد بر را اساسي
عراق در رژيم، َمنويات با آشكار مقابله و تودهني يك را متحد
انقالب اعالي مجلس از عبدالمهدي، عادل گذشته هفته ميدانند.
بود، در جريان عراق نخستوزيري براي رژيم اسالمي كه كانديداي
اكنون و خارج شد دور از شيعي داخل ائتالف در رأيگيري يك
عراق رئيسجمهور جالل طالباني خانه در ناگهاني امروز جلسه در
قواي كنوني، تعادل و  سياسي آرايش در كه  است اين از  حاكي

است. سؤال عالمت زير نيز جعفري ابراهيم نخستوزيري حتي
در كردي گروههاي و و عالوي فراكسيونهاي سني در صورتيكه
ائتالف با يكديگر آينده دولت تشكيل براي آينده عراق پارلمان
كنند، قانونًاميتوانندجعفري را هم كنارگذاشتهوكانديدايديگري
قرمز خط را عالوي اياد نخستوزيري  آخوندي  رژيم برگزينند.
همه اعتراض مورد كه مداخلهجويانهيي قرمز خط بود. كرده اعالم
ميرسد اكنون به نظر و گرفت قرار عراق جريانهاي سياسي رهبران و

شده است. طلبيده چالش قويًا به

خط اصرار دارد كه طالباني: كسي
از درخارج را خودش بگذارد قرمز

اين دولت قرار داده است
روزپنجشنبه٢٧ بهمنطالبانيرئيسجمهورعراقدريككنفرانس 
حزب دبيركل الهاشمي طارق و عالوي اياد با مشترك مطبوعاتي
مهم كار دستور يك ما تجمع مهم «دستاورد كرد: اسالمي، اعالم
كنيم صحبت عام ملي برنامه روي يك گرفتيم تصميم ما است. ملي
بگيرد». بر را در و غيرمذهبي سني، مذهبي و كرد، شيعه و عرب كه
ابتدا از ما گفت: قرمز در مورد خطوط سؤالي به پاسخ در طالباني
ماست.... براي ثابتي اصل و اين يك كرديم رد را قرمز خطوط اين
كه اصرار كسي مي كنيم. رد را قرمز خط و است ما سبز رنگ
قرار اين دولت از درخارج خودش را بگذارد خط قرمز كه دارد
آنها شيعي نيست....اگر دور زدن ائتالف هدف ما البته داده است...
مشترك بهصورت كشور اداره كه كنند موافقت سياسي برنامه با
دولت كه كنند موافقت باشد و امنيت ملي شوراي يك طريق از
را حل مسائل اين هم با بگيرد بر در را انتخابات برنده همه ليستهاي

ميكنيم.

مسعودبارزاني: مواضعانحصاري
مشكل اصلي ماست

تلويزيون با در گفتگو عراق كردستان رهبر منطقه بارزاني مسعود
دور به و روانه تك به اتخاذ تصميمات جعفري «دولت گفت: الحره،
درآورده انحصار و احتكار به قدرت ميشود.... شناخته توافق روح از
اصلي مشكل اين و است انحصاري مواضع از بسياري است. شده
تجربه را جبهه يك يا مذهب يك يا حزب، يك حاكميت است...ما
تنها توافق كه ميگوييم، چرا سخن توافق حاضر از حال كرديم. در
ميكند» صلح هدايت و ثبات نجات و ساحل را به كشور كه است

(تلويزيونالحره٢٧ بهمن). 

بر  تأكيد و دولت در تكروي  نفي
انحاللشبهنظاميان

در ٢٧بهمن روز عراق،  ملي توافق جبهه سخنگوي العاني، ظافر 
هيأت با كه ديداري «در گفت: الصباح  روزنامه با مصاحبهيي
مطرح را نكات از مجموعهيي داشتيم، كردستان ليست مذاكرهكننده
مهم تصميمگيريهاي اينكه عبارت بود از آنها مهمترين كه كرديم
كرديم رد تكروي را گونه هر ما باشد، اتقاقنظر دولت با داخل در
ليستها و فراكسيونها اصلي توسط رؤساي تصميمگيريهاي اينكه و
گسترده اختيارات با شورايي عراق امنيت شوراي اينكه و شود انجام
دفاع و وزارتخانههاي بر شورا اين باشد. عراق عاليه مصالح در زمينه
كشورنظارتداشتهباشد.دراين جلسه همچنينبرانحاللشبهنظاميان
در كه و دستاوردهايي كردستان ويژه شرايط تأكيد به با شد. تأكيد
زمينه فدراليسمدارد جبههتوافقمعتقداستكه داليل واقعيومنطقي
چنين صورتيكه در وجود دارد در كردستان فدراليسم ايجاد براي

نيست». مهيا جنوب و مركز ايالتهاي براي شرايطي

احتمالاينكه  دبيركلحزبفضيلت:
از نخستوزيري را پست ائتالف شيعي

دارد بدهد، وجود دست
ائتالف ليست از احزاب فضيلت حزب الجابري دبيركل نديم دكتر
تهديد اين سياسي صحنه در موجود دادههاي طبق «بر گفت: شيعي
اين دارد. وجود بدهد نخستوزيري را از دست پست ائتالف كه

و  توافق جبهه ملي، العراقيه يعني ٣ فراكسيون تمايل از ناشي تهديد
بر او اصرار و طالباني اظهارات و شدن متحد براي ملي گفتگوي جبهه

است». دولت در العراقيه ليست شركت
ويكهدرسالن كنفرانسهادربغدادسخنرانيميكرد، افزود:«شركت
و ما است ضروري مشكالت حل براي دولت فراكسيونها در همه
المشرق٢٧ بهمن).  (روزنامه كس نيستيم» هيچ گذاشتن كنار موافق

گفت: مطبوعاتي كنفرانس يك طي نيز فضيلت حزب سخنگوي
هيچ قانونًا كه است بوده اين الجابري نديم دكتر اخير «دراظهارات
ليست ائتالف متحد عراق از بزرگتر تشكيل فراكسيوني براي مانعي
منتفي ملي عراق روي ليست بر قرمز گذاشتن خط ندارد... وجود
ملي ليست العراقيه با گفتگويي هر انجام از حزب فضيلت و ميباشد

(تلويزيونالحره٢٧بهمن). حمايتميكند»

بهدجالگري رژيمآخونديهمچنانباسوءاستفاده ازجريانكاريكاتورها
وبحرانسازيبرايانحراف افكارعموميجهاننسبت بهتهديداتميخودادامه
«جان خودشان قول به رژيم يا بسيجي پاسدار و نيز عوامل هفته دراين ميدهد.
فرانسه. آلمان، آمريكا، پرچمهاي كه رأس االغ  با پنج همراه بركفان واليت»
انگلستان و آلمان سفارتخانههاي ميكردند، حمل را دانمارك و و انگلستان
كفن و كه حالي در االغها و مهاجمان دارند. قرار حمله آتشزا مورد با مواد را
با مي دادند، شعار رژيم از فعاليتهاي هستهيي حمايت در و داشتند تن بر پرچم
شيشههاي اين سفارتخانهها، به محوطه كوكتل مولوتف و ترقه سنگ، پرتاب
بر و مرگ بر آمريكا مرگ بلر، توني بر مرگ ميدادند: و شعار را شكستند آنها

فرانسه. بر مرگ بر آلمان و مرگ انگلستان،
در كنار اوباش لبخند و با تبسم انتظامي همراه چند حضور نيروهاي هر
بسيجيتظاهركنندهكفنپوش،ابهامي براي سازماندهيازقبلباقينميگذاشت
هميشه در امت كه ميكردند وانمود دجالگري با همچنان رژيم اما مقامات
وخودشنقشيدراينحملو صحنه،خودجوشبهسفارتخانه هاحملهكردند،
ندارد. بهرغمايندجالگريها  مقاماتكشورهايمختلف وتحليلگران هجومها
كردند. اين حمالت متهم در دخالت و تحريك به را سران رژيم سياسي، بارها
رايسدر مصاحبهييگفت،مگردرايرانميتوان بدونموافقتسران كاندوليزا
تحريك را كه رژيم مردم كرد تأكيد كرد و و تجمع راهانداري تظاهرات رژيم

ميزند. دامن آنها احساسات به و
رياست دورهيي  كشورش كه اتريش خارجه وزير پالسنيك، اورسوال
اقدامات اين متكي، منوچهر با تلفني تماس در دارد، عهده به را اروپا اتحاديه
ايران، رژيمهاي ملل متحد گفت سازمان كوفي عنان دبيركل نمود. محكوم را
مقابل در خارجي سفارتخانههاي از نتوانستند كه دولتهايي تمامي و سوريه
را آمده بهوجود  خسارات بهاي بايد بياورند، عمل به حفاظت اعتراضات 

بپردازند
يداهللا كرد. امر اعتراف اين به داخلي سگدعواهاي رژيم در ايادي از يكي

مأمور  «برخي گفت ٢٥ بهمن روز ارتجاع مجلس سابق نمايندگان از اسالمي
حملهبه سفارتخانهها هستند».

شوراي ملي در اديان آزادي و مذاهب كميسيون مسئول جالل گنجهاي
مردم، مردمان ديني به مقدسات نسبت به اهانت نسبت هشدار مقاومت، ضمن

انگلستان سفارت جلو رژيم مأموران

و االغ كـاريكاتـور،
واليـت جـانبركفـان

سفلگي و جنايت در آخوندها ركورد جديد و دجاليت و شقاوت منتهاي
تهران  در دادسراي آخوندها برابر در آنها را و تحويل نداده زماني خانواده را به زماني شهيد حجت مجاهد جسد كه آخوندي  پليد  رژيم
ابالغ خانواده اين به را اعدام اجراي حكم چهارشنبه گذشته روز در رژيم كه حالي است در سرميدواند. اين جواب، بدون و بالتكليف

بود. كرده
سفله آلود ننگ فرهنگ و با شد اعدام حجت منكر ٢٨بهمن تلويحًا روز در اطالعات، وزارت رسمي سايت آخوندي، رژيم ديدبان كثيف
از اهميت جاسوسي را نشانهيي اقدامي چنين بودند نيازمند مقطع در اين مجاهدين زيرا كرد، ترديد اتفاق، صحت اين در دژخيمان نوشت: بايد

كنند. قلمداد امنيت شوراي به ايران هستهيي پروندة درارجاع خود
كرج  گوهردشت زندان سياسي اين زنداني خانواده زماني تأييد شد. «خبر اعدام حجت كرد: نيز گزارش فردا زبان فارسي راديو ٢٨ بهمن روز
جمهوري مسئوالن ميگويد، محكوم شده بودند، اعدام به آن در نتيجه ٣نفر كشتهشدن ايران و دادگاه انقالب بمبگذاري در يك اتهام به كه

است». شده اعدام ماه ١٨بهمن زماني در تاريخ حجت كه دادند اطالع آنها به او، اعدام شايعه درباره مدتها سكوت از پس اسالمي
خبرها شركت كردهاند.اين در آن هموطنانمان از تن هزاران و شده برگزار حجت براي ترحيم جلسات ايالم، و تهران از رسيده خبرهاي طبق

است. شده منعكس نيز آنها سايتهاي و زبان فارسي راديوهاي برخي سوي از

با ايران رژيم شدكه  يادآور مذهب، و  دين هر پيرو
اسالم كه به دستاويز گوناگون از جرائم سنگيني پروندة
اهانت عملي شومترين مسئول خود است، مرتكب شده

علني بهطور و اسالم بوده واالي و آرمانهاي اهداف به
به  نسبت  همچنين و مسلمانان  مقدسات به  مستمر و

مي ورزد. اهانت اديان ساير مقدسات

و اعدام به تهديد را سيـاسي زندانيان آخونـدي، رژيم دژخيمان
قطعمـالقاتهـايآنـانمـيكنند 

ميكند. خودداري بهخانواده اش او دادن پيكر از تحويل زماني، شهيد حجت اعدام مجاهد از پس روز ده آخوندي، ضدبشري رژيم
نگرفتهاند. جوابي هيچ ذيربط ارگانهاي و ساير گوهردشت زندان به مراجعات مكرر بهرغم زماني، حجت بستگان و خانواده

بهاعتصاب غذا دست ٢٧بهمن ماه روز از زماني، حجت بهاعدام اعتراض در كرج گوهردشت زندان سياسي زندانيان ديگر سوي از
دژخيمي توسط ديگري شمار و كرده به اعدام را تهديد و مبارز از زندانيان مجاهد شماري آخوندي رژيم دژخيمان همزمان، زدهاند.
شده قطع زندان با بيرون آنان تماسهاي و خانوادههايشان زندانيان با بسياري از مالقات گرفته اند. قرار شكنجه تحت حسينزاده نام به

است. را برانگيخته زندانيان خانوادههاي شديد نگراني اقدامات  اين است.
شب چهارشنبه آنها، درهمشكستن و رواني جنگ يك براي بهراه انداختن و زندانيان اعدام زمينهچيني منظور به آخوندي رژيم
تا كرد گوهردشت جمع زندان سياسي در زندانيان بندهاي مقابل در عادي عنوان زندانيان تحت را ايادي خود گذشته(٢٦بهمن)
از پاسي تا شانتاژ و تهديد اين سربدهند. بايد گردد» اعدام مجاهد «زنداني برضدانقالب» و «مرگ زنداني سياسي»، بر «مرگ شعار
رئيس شهبازي، ماندند. بيدار صبح رژيم تا احتمالي دژخيمان تهاجم مقابل نشدن در براي غافلگير سياسي زندانيان يافت. ادامه شب

نيستم. ما مسئول كشتند چاقو با را شما عادي گفته بود اگر زندانيان سياسي زندانيان به گوهردشت، اطالعات زندان حفاظت
بينالمللي ارگانهاي سازمانها و تمامي و مللمتحد حقوقبشر عالي كميسر و دبيركل امنيت، شوراي ديگر، توجه بار ايران مقاومت
آنان جان  نجات براي  فوري اقدام خواستار و مي كند جلب سياسي زندانيان عليه آخوندي رژيم جنايات به را مدافع حقوقبشر 
كرده جريتر ايران مردم شكنجة و كشتار سركوبي، را در آنان ضدانساني آخوندها، جنايات قبال در بيعملي و سكوت ميباشد.

است
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٢٠٠٦ (١٨فورية ٢٩بهمن١٣٨٤

انگلستان سفارت سمت به رژيم مأموران

مـداخـالت رژيـمآخـونــدي درعــراق



٥ اسفند ١٣٨٤صفحة دوشنبه اول ٧٨٨ ـ شمارة
اقتصادي-اجتماعي

كوتاه اخبار

حمزه حاج يزدان

كشور، گوشتي سراسر توليدكنندگان فرآوردههاي
٥٠درصدي واردات تعرفه افزايش دليل به ميگويد:
گوشتي فرآوردههاي انواع قيمت خارج، از گوشت

يافته است. ٣٠درصد افزايش
را   ٨٤ سال در گوشتي فرآوردههاي توليد وي،
حال در افزود: و كرد همانند سالهاي گذشته اعالم
٥٠درصدي تعرفه دليل به توليدكنندگان حاضر
و تأمين اوليه مواد گراني هم چنين, واردات گوشت
كه هستند روبه رو هزينههاي بااليي با داخلي گوشت
جامعه نياز مورد توليدات نتوانند شده، باعث امر اين

سازند. برآورده را
را گوشتي فرآوردههاي قيمت بودن باال موسوي،
غذايي مواد سوي به مردم گرايش در مؤثري عامل

... كرد عنوان غيربهداشتي
مواد  بر ماليات ٨٢ ميزان سال گفته موسوي، در به
٨٣ ميزان تعرفه  در سال ١٠درصد و اوليه اين صنعت
يافت. افزايش ٥٠درصد به خارجي گوشت واردات

توليدكنندگان،   ٨١ سال در كه است حالي در اين
تن هر در ٧٠٠دالر و هزار يك  معادل را  گوشت
به قيمت اين حاضر حال در اما ميكردند؛ خريداري

يافته است.  دالر افزايش ٢٠٠٥ دالري
واردات  كمرگي سود افزايش به توجه با  همچنين
قيمت افزايش و ١٠ به ٥٠درصد از خارجي گوشت
گوشتي فرآورده هاي انواع قيمت كه شده سبب دالر

صنعتي ۹۰۰واحد تعطيلي و بحران
كارگر  ۱۹۰هزار بيكاري و

جمع در كارگر، خانة دبيركل محجوب، عليرضا
خانة آموزش مركز عمومي روابط دانشجويان
در خصوص دقيقي آمار گفت:   تهران، كارگر 
بحران در آستانه و يا واحدهاي تعطيل شده تعداد
ظرف خانةكارگر، برآورد اساس بر . نداريم
متوسط صنعتي و توليدي ۹۰۰واحد اخير سالهاي
يا به بحران و تعطيل متعددي داليل به بزرگ و

شده اند. كشيده
اشتغال واحدها، اين شدن بحراني و تعطيلي با

است. شده مخاطره دچار كارگر ۱۹۰هزار
در گفت:  مجلس، اجتماعي كميسيون عضو 
و مديريت ۸۰سازمان سال در كه گزارشي
۹۰واحد وضعيت خصوص در برنامه ريزي
عالي شوراي به مذكور ۹۰۰واحد از توليدي
داليل عنوان به ۱۱فاكتور كرد، ارائه اشتغال
سه عامل كه شده ذكر واحدها تعطيلي بحران و
و بانكي تسهيالت باالي سود مالي، مشكالت 
عوامل اولويت اهم از فروش بازار نبود موضوع

است. شده تعطيلي واحدها ذكر و ركود
كاالهاي بيرويه واردات از محجوب، عليرضا
و بيضابطه خصوصيسازي و خارجي
كارخانهها واگذاري و  صنعت غيركارشناسي
كرد انتقاد شدت به نااليق و غيرمدير  افراد به
تعطيلي به  را كارخانهها عوامل، اين گفت:  و
هزار صدها اشتغال و كرد فلج را صنعت كشاند،
مسئوالن حاليكه در كرد، تهديد را كارگر
واگذاري خصوصيسازي و به سياست همچنان
نيست معلوم مي ورزند و صنعتي اصرار واحدهاي

شد. خواهد اشتغال چه صنعت و آينده كه
و كارخانهها تعطيلي اجتماعي عواقب وي،
پاشيده هم از فساد،  و فقر ، را شاغالن  بيكاري 
بزهكاري ميزان افزايش خانوادهها، كانون شدن
عواقب گفت: و كرد عنوان جامعه در جرايم و
كه آن است از وحشتناكتر موضوع، اقتصادي اين

باشد. بيان قابل
از بابت محجوب تأكيد كرد: مهمترين دغدغه ما
تهديد غير كارشناسي، و غلط خصوصيسازي
امنيت تا و است كارگران  امنيتشغلي  جديد
نميتواند كار نيروي يعني توليد مهم ركن نباشد،

نمايد. و اقتصاد تالش اعتالي صنعت براي
بسيار را موقت قراردادهاي گسترش بحث وي،
موضوع اين گفت: توصيف كرد و نگرانكننده

و  دارد ادامه شدت به و شده آغاز  ۷۴ سال از
موقت قراردادهاي بهسازي طرح ارائه وجود با
به پيمانكاري شركتهاي عملكرد بر نظارت و
و مجلس دولت همكاري عدم با مجلس، متاسفانه

هستيم. مواجه
قبال در پيمانكاران عملكرد محجوب، عليرضا
كرد توصيف استثماري را  قراردادي كارگران
حقوق تضييع از زيادي نمونه هاي گفت : و
كه داريم پيمانكاران توسط قراردادي كارگران
و مقررات به قوانين افراد توجهي اين از بي حاكي
دستگاههاي بازخواست مورد آنكه بدون است،

مربوطه قرار گيرند. 
۲۳بهمن۸۴) (خبرگزاري رژيم -ايلنا

سنگرود معدن کارگران صحبت پاي
نگرفته اند حقوق ١٤ماه  که

از پدرشان، بيپولي  جرم  به بچههايمان
محرومند امكانات زندگي حداقل

سنگ زغال  معدن  كارگران از جمعي  تجمع   
از كه رياستجمهوري  نهاد برابر در سنگرود 
با بود، شده آغاز  دوشنبه روز ساعات  نخستين
نمايندگان با رئيسجمهور ويژة بازرس مذاكرة

يافت. پايان ديگر وعدهيي دادن و كارگران
خيابان ايلنا، گروه كارگري خبرنگار گزارش به
درد شنوندة ناخواسته طور  به تهران، پاستور
بيحقوقي، ١٤ماه از كه بودند كارگراني دلهاي
گله خانوادههايشان گرسنگي و سرگرداني

داشتند.
بچههاي گفت : سنگرودي، كارگران اين از يكي
داشتن كوچكترين از پدرانشان، جرم بيپولي به ما

امكانات زندگي محروم هستند.
خود دوست صحبت دنباله  كه  ديگري كارگر
سال دو كوچكم دختر افزود: ميگرفت، را
تاكنون اما شدهاست، ممتاز رتبه مدرسه در است
او پاره پاره كهنه و كفشهاي پول تعمير نتوانسته ام

بپردازم. را
پكي اميدي نا سر حالي كه از در ديگري كارگر
خاطر امروز به به تا گفت: ميزد، سيگار خود به
توماني ١٥هزار شهريه نتوانستهام بي حقوقي ١٤ماه
اعزام براي بپردازم، را خود پيشدبستاني فرزند
شدم مجبور نيز سربازي خدمت به بزرگم پسر
را فراهم اعزام او هزينه تا بفروشم اثاثيه منزلم را

كنم.
حاال تا گفت: وي، همكاران از ديگر يكي
برنج و روغن و پنير نان و  بابت تومان ٥٠٠هزار
به آمدن براي و  هستم مقروض سرگذر  بقال به

قرض بگيرم. پيرم مادر از شدم اينجا، مجبور
سعي كه حالي در كارگران، از ديگران يكي
چيزي گفت: بگيرد، را خود گريه جلو ميكرد
را ما حقوق  باشد قرار  اگر و نمانده  نو سال  به
سر خود را تهران همين در ميدهم ندهند، ترجيح
خانوادهام پيش خالي دست با اما كنم، نيست به

نگردم. باز

نـدارم را گودال بدبختي از ايـن خروج توانـايي

: مديرعامل  بهمن٨٤ ١٦ همشهري
پور رجا،  مسافري قطارهاي شركت 
باالي آمار به  اشاره  با  آقايي،  سيد
گفت: كشور  در جاده يي  تلفات 
كشور، جادهيي تصادفات «هزينة
نفت ساالنه درآمد از نيمي از بيش 
از وجود بيش با ديگر از سوي است.
در كشور و حادثهخيز سه هزار نقطه
تصادف ۶۲۰هزار از بيش ساالنه وقوع
ساالنه برونشهري، و شهري درون
اقتصاد به  تومان ۶۰۰ميليارد  حدود

شود. ضرر وارد مي كشور
درصد يك كه هر حالي است در اين
جادهيي تلفات و  تصادفات كاهش
صرفهجويي تومان ۵۰ميليارد حداقل
ميكند. ايجاد كشور براي اقتصادي
راهداري سازمان تحقيقات براساس
نقل جادهيي كشور، كاهش حمل و و
تلفات و تصادفات  درصدي  يك

به  اين بر عالوه سال۸۴ در جادهيي

۳۰۰انسان، حداقل نجات جان معناي
حداقل فروپاشي از جلوگيري
از بسياري كاهش و ۱۰۰خانواده

است. كشور در اجتماعي آسيبهاي
به صورتگرفته بررسيهاي همچنين
تصادفات از ناشي هزينههاي روي
نشان گذشته سالهاي در جادهيي
مجروحان درماني هزينه ميزان ميدهد
حدود كشور جادهيي تصادفات
اوقات هزينه ميزان تومان، ۱۸ميليارد
زنده كه مجروحاني شده تلف
افراد هزينه تومان، ۴ميليارد ماندهاند
حدود دائم معلوليتهاي  و  شده كشته
و تجهيزات هزينه تومان، ۳۶۰ميليارد
۱۷۴ميليارد رفته بين از ماشينآالت
آن۶۰ميليارد اداري هزينههاي و تومان
جمع اساس براين است.  بوده تومان
ايران جاده يي تصادفات هزينههاي
نرخ به توجه با و گذشته چهارسال در
تومان ۹۵۷ميليارد و هزار سه تورم،

گودالنشينان سرد سرآغاز مشكالت فصل آغاز
است مشهد

٤ تا ٦  منطقهيي ايسنا) ١٨ بهمن ٨٤: ) رژيم  خبرگزاري
درآمد كم قشر از خونگرم مردمي با خيابان، سطح از پايين تر متر
استراحت حتي براي كه زحمتكش جامعه، كارگراني ضعيف و

ندارند. آسايش نيز شبانه
گرفتگي  آب است. منطقه اين سرآغاز مشكالت فصل سرد آغاز
سخت ميكند ساكنان بر را و مرور عبور مسيرها و يخبندان معابر
اين مردم دل از آهي سرد خدا، بارش رحمت هنگام حتي در و
گرمي زندگي، تمام رفتن زيرآب يعني باران زيرا برميآيد
و معابر وسط در فاضالب راهآبهاي محيط، آلودگي  تابستان 

ميآورد. به وجود اين منطقه را در آلوده و نامطبوع فضاي
و محل آلودگي پوستي، بيماريهاي رطوبت، سراسر خانههايي
را منطقه اين ساكنان اكثر و فساد، اعتياد ناامني، اينها از مهمتر

در ايران دراثر حوادث ٧٢نفر روزانه
از دست ميدهند را رانندگي جان خود

مشهد گودنشينان شهر به زندگي نگاهي

٣٠درصد افزايش يابد
بهمن٨٤) ٢٢ -ايلنا رژيم (خبرگزاري

مهمترينعلت تقاضايطالقزنان،مشكالت
است همسر اعتياد و بيكاري مالي،

اصلي باال علت گفت: خانواده دادگاه قاضي مشاور
به نسبت زنان از سوي طالق درخواست آمار بودن
طالق متقاضي مرد اگر قانون طبق كه است اين مردان
به بپردازد، را همسرش حقوق و حق تمام بايد باشد
را او سبب شروع به آزار و اذيت زن كرده و همين
و بگذرد حقوق خود و حق تمام از مي كند تا مجبور

دهد. طالق تقاضاي
زنها كه علتي مهمترين داشت: اظهار نوروند قاضي
مالي مشكالت ميكند،  تقاضاي طالق به وادار را
غيراين صورت در  است. اعتياد و بيكاري  همسر،
درجه در شود. مطلقه كه ندارد دوست زني هيچ
فرهنگي اختالف سطح را طالقها علت ميتوان دوم
و آنها خانوادة  و طرفين فكر طرز در تفاوت  و

دانست. اطرافيان دخالتهاي
بودن آمار درخواست علت اصلي باال داد: ادامه وي
اين است كه طبق نسبت به مردان طالق از سوي زنان
طالق كه متقاضي صورتي در حمايت خانواده قانون
همسرش به طالق هيچ دليلي اقدام و بدون بوده مرد

به بپردازد، را و حقوق همسرش حق تمام بايد نمايد،
را وي سبب شروع به آزار و اذيت او كرده و همين
گذشته خود و حقوق حق تمام كه از ميكند مجبور

دهد. تقاضاي طالق و
٢٣ بهمن ٨٤) ايسنا رژيم- (خبرگزاري

تهران!! گربههاي آوري جمع
جمعآوري طرح از تهران شهرداري مقام يك
و داد خبر آينده بهارسال در پايتخت گربههاي
موشها با مقابله براي گربهها حضور زماني گفت:
باال حدي  به  موشها جمعيت  اينك  اما بود  مؤثر 
برنميآيد. گربهها دست از كاري ديگر كه رفته
مشاغل و صنايع  ساماندهي شركت مديرعامل 
با وگو درگفت  روزيكشنبه  تهران  شهرداري 
تهران گربههاي تعداد دقيقي از آمار ايرنا خبرنگار
حيوان اين تعداد افزايش كه كرد تأكيد اما نداد
اندازد. مي خطر به را  شهر  بهداشت و سالمت
است در حالي « محمدنژاد كفايي « علي اظهارات
موشهايي بردن از بين گوناگون براي طرحهاي كه
شهر زيرگذرگاههاي در امنيت و آسايش در كه
از بيش تهراني شهروندان  و مانده ناكام  ميلولند
روزها اين  كه موذي موجود اين وجود از  پيش

نگرانند. شدهاند، نيز غولآسا
٢٤ بهمن ٨٤) ايران (روزنامه

 
در مبادالت گذشته حجم كل طي هفته
كاهش  درصد   ٤٦ تهران بورس بازار

يافت
تهران،  بورس تاالر در شده انجام مبادالت  
 ٥٣/٨ حجم مبادالت نظر از قبل، به هفته نسبت
از  ٥٧/٤٧ درصد و مبادالت نظر ارزش از درصد،
داشت.  افت ٢٦/٩٨ درصد تعداد خريداران نظر
٢٨ بهمن ٨٤) -ايلنا رژيم (خبرگزاري

٨٥ كشور  سال بودجه در تجديدنظر
سايه بودجة تدوين از ضروري تر

است 
تجديدنظر بر كشور، اقتصادي  كارشناس يك

توجه  كشور با سوي كشور از ٨٥ كل بودجة كامل
تحريمهاي احتمال و  كشور بر  حاكم شرايط به

كرد. تأكيد اقتصادي
جمشيدپژويان،كارشناسمسائلاقتصادي،درگفت
به تدوين اشاره با ايلنا، خبرگزاري، با خبرنگار وگو
اقتصادي، احتمالي تحريم با مقابله براي سايه بودجة

بررسي آن در  ٨٥ را كه كار بودجة اليحة بازنگري
دانست. ضروريتر است، آغازين مرحلة

تحريمهاي گرفتن  نظر در  فرض با افزود:  وي
و افزايش هزينهها تمامي اقتصادي، احتمالي
امر همين كه ميگيرد قرار تأثير تحت نيز درآمدها
را بودجه در بسياري از برنامه ها در دولت تجديدنظر

مي دهد. قرار توجه مورد
تبعات به اشاره با اقتصادي، مسائل كارشناس اين
سال بودجة گفت: احتمالي،  تحريمهاي  اقتصادي

بودجه يي جديد  و شود داده ارجاع دولت ٨٥ بايد به
طراحي درآمدها و هزينه ها رشد گرفتن نظر در با

شود.
ايران هستهيي پروندة گزارش داد: ادامه پژويان دكتر
است مهمي مسألة متحد ملل سازمان امنيت شوراي به
قرار مي دهد، را تحتتاثير مسائل شدت تمامي به كه
خود خواسته هاي و برنامهها در بايد دولت رو اين از
تدوين به در نظر گرفتن شرايط و با كرده تجديدنظر

بودجهيي جديد بپردازد.
بهمن٨٤) ايلنا ٢٦ (خبرگزاري رژيم-  

وجود به گونهيي كه فضاي جنگ پاسدار احمدينژاد، در دولت
است. آغازكرده را خود ويژة داخلي سياست اجراي آورده،
بيامان سركوب دولت، اين داخلي سياست سكة روي يك
حركت سركوب نظير صنفي، يا سياسي حقطلبانة حركتهاي
تهران اتوبوسراني واحد شركت مسالمتآميزكاركنان صنفي
مادي است اقدامات مشخص به توّسل د يگرآن روي و است، 
اصلي و هدف را رژيم نيروهاي «خودي» ريزش از كه جلوگيري
هدف را حاكم پاسداران شدن «عدالتگستر» تبليغاتي فضاي ايجاد
مورد شتابزده دولت پاسداران در داده است. اقدام خود قرار فرعي
رويكرد از عدالت» نمونه يي «سهام توزيع نمادين كار سازماندهي
لحاظ به دارد  آن جاي كه است دولت اين سياست داخلي دوم

قرارگيرد. تأمل مورد اقتصادي و سياسي

بخشي از توزيع به حكومتها پوپوليستي گرايش امر-  سابقه
سابقهدار امري سياسي، جلب حمايت براي صنعتي مؤسسات دارايي
تجربه سابق،  شرق بلوك كشورهاي  تعدادي از اقدام كه با است
براي شاه، زمان در ايران نيز آب درآمد. ناكام از تجربه يي و شد
جلوگيريازخيزشحقطلبانة كارگران «قانونسهيمشدنكارگران
عمل اجراي در كه رساندند تصويب به را سود كارخانجات» در
همين واليت فقيه نظام ايران تحت حاكميت در نياورد. دوامي آن
خصوصي سازي ناكام حركت كه شد شروع زماني از سياسي اقدام
را مصوبهيي اين حركت درآغاز شكل گرفت. دولتي شركتهاي
با قرار بود آن مبناي بر كه كردند وضع مورد خصوصيسازي در
مي شوند خصوصي كه شركتهايي مالكيت صد ٣٠در شرايط سهل،
واگذارشود. وكارگران رفتهها جنگ  به بسيجي، خانوادههاي به
مديريت متولي صنعتي» را مالكيت مالي گسترش «سازمان سپس
اختصاص كارگران بسيجيها و نمايشي  به به طور كه سهاميكردند
جمهوري رياست اخير انتخاباتي فعاليتهاي جريان در بودند. داده
بهادارتهران اوراق بورس وقت رئيس همكاري با رفسنجاني رژيم،
همه بين دولتي كارخانههاي سهام توزيع وتبليغاتي شعارگونه طرح
كشيد. پيش شدن، جمهور رئيس صورت در را، ايراني خانوارهاي
و كرد تقليد او انتخاباتي اش از تبليغات نيز در احمدينژاد سپس
متفاوت وهوايي حال با جنگي و در فضايي احمدينژاد دولت حاال

دولتپاسـداران،چراوچگونه «سهامعدالت»توزيـعميكند؟
اين اقدام چگونگي و است. ويژگيها آورده روي سياست اين به

نظرميگذرانيم: از را عدالت» «سهام توزيع دركار دولت

قرارداد  امضاي  تا احمدينژاد ازتصميم دولت شتابزدگي:  -١
ايجاد عدالت» «سهام واگذاري براي كه واسطهيي شركت دو با
مقامات مدت اين طي نميگذرد. ماه سه دو از بيش كردهاند،
وزيرتعاون اجتماعي، تأمين و رفاه وزير جمله از دولت اين باالي
مشمول مورد افراد در تبليغي، اطالعات احمدينژاد، وزيراقتصاد و
مبلغ و ميزان كار، گستره واگذاري، شرايط سهام، اين دريافت
مثًال واگذاريسهامپخشكردند،كهدرمواردمتعدديمتناقضبود.
ميشود واگذار واجد شرايط هر فرد  سهاميكه به ارزش مورد در
٥٠٠هزارتومان رقم به بعد و دادند را  تومان ميليون  دو رقم ابتدا
٢١ميليون بزرگ سنگ ابتدا شرايط واجدين مورد در و رسيدند
درآمدي پايين سه دهك آسيبپذير شدت به فقير و افراد از نفر
كرده ايم مرحلهبندي را كار گفتند بعد و كردند بلند را ايران مردم
و افراد تحت كم درآمد «رزمندگان از به بخشي اول در مرحلة  و

استان ايالم،  در٤ كه بهزيستي سازمان و امام امداد كميتة پوشش
دارند(١)، اقامت جنوبي» وبلوچستان و خراسان سيستان كهكيلويه،
مرحلة اول در سهاميكه كل ارزش مورد در سهام واگذارمي شود.
٢٤٢ميليارد رقم ابتدا مي شود داده رژيم خودي نيروهاي همين به
احمدي نژاد اقتصاد قرارداد، وزير روز امضاي در و دادند را تومان
هرنفر مبنا با احتساب براين كه تومان را ذكركرد ٣٤٢ميليارد رقم
را موضوع نهايت ميرسد.  در سهم به ٦٨٢هزارنفر ٥٠٠ هزارتومان
فارس دولتي خبرگزاري گزارش به و كردند بندي سرهم عجله با

پيشنهاد  به ٨٤ بنا بهمن ماه نهم روز احمدينژاد دولت «هيأت وزيران
واگذاري اجرايي آييننامه نهايي نسخه دارايي، و اموراقتصادي وزارت
٢٦بهمن روز منبع  گزارش همين كرد و به را امضا «سهام عدالت»
سهام كارگزاري شركت ما بين سهام عدالت واگذاري «قرارداد :٨٤
حضور وزير با استان چهار عدالت سهام تعاوني شركتهاي عدالت و
رئيس استانداران، از جمعي تعاون، وزير دارايي، و اقتصادي امور
مسئوالن كشور، بهزيستي سازمان  رئيس امام(ره)،  امداد كميتة
امور سازمانهاي روساي  و تعاون كل مديران حمايتي،  نهادهاي

شد».  استانها امضا دارايي اقتصادي و
مشمول دولتي اموال واگذاري پوچ!: تبليغ  به توسل  -٢
با مجوزقانوني بايستي القاعده، علي اساسي رژيم، ٤٤قانون اصل
دولت وزيرتعاون پذيرد. صورت ،( رژيم ومجلس رهبري (تصويب

داراييهاي  اساسي، قانون  ٤٤ اصل مطابق احمدينژاد ميگويد:«
بود» خواهد واگذاري تعاون قابل سهم بخش گسترش ازطريق دولت
را از كارخانههاي دولتي سهام از جزئي علت ميخواهند وبه همين
منتقل استاني» «شركتهاي تعاوني به كارگزاري»  «شركت مجراي
«سازمان بگذارند. شركتها اين اعضاي مالكيت حساب به و كنند
واگذاري مجوز مجلس، با تصويب اين از پيش خصوصيسازي»
خصوصي بخش به دولتي كارخانجات دارايي از مشخصي ميزان

دولت  ظاهرًا است. نشده محقق كه است داشته ٨٤ سال طي را
مجوز از«سازمان خصوصيسازي»، جايي اين با جابه احمدينژاد
دولت در«مرحلة اين اقتصاد وزير اظهار آخرين ميخواهد طبق
قيموميت و را، با وساطت تومان ٣٤٢ميليارد ارزش به اوراقي اول»
٦٨٢هزارنفر نام به استاني» تعاوني «شرك و «كارگزاري» دوشركت
بعدي مراحل صادركند. «خودي»، نيروهاي ديگر و بسيجي از
قانوني، و اداري خمهاي و توجه به پيچ با «واگذاري» بهاصطالح
دولت وجود اين با ندارد. زماني مشخص چشمانداز عجالتًا،
را طرح«افزايش و نمادين جهت دار اقدام كوچك، احمدينژاد اين
تبليغ جامعه درسطح «عدالت» توزيع و ايراني» خانوارهاي ثروت

ميكند!
٣-تناقضطرحبا منطقانتقالمالكيت وخصوصيسازي:
تبليغاتي سياسي- اقدام احمدينژاد دولت دارايي و اقتصاد وزير
«خصوصيسازي» اقتصاد حساب به را احمدينژاد نمادين دولت
چه كه ميپرسد و در پاسخ به خبرنگاري ايران مي گذارد دولتي
اقدام مثل  ايران عدالت» در  دارد كه توزيع«سهام تضميني وجود
نشود مواجه شكست با افتاد اتفاق شرق بلوك در كه مشابهي
تجربة است و خصوصي سازي دادهايم، انجام «اقداميكه ما مي گويد
را دولت حجم اوًال اين اقدام دارد. دنيا وجود تمام در خصوصيسازي
وجود بسياري شركتهاي دولتي حاضر در حال كرد، خواهد كوچك
ميپردازد آنها براي را زيادي هزينههاي دولت ساله هر كه دارند
بخشهاي غير دولتي شدن كوچك معناي به بزرگ شدن دولت و

است.
دخالت هر چه كه اين است خصوصيسازي ديگر در قابل توجه  نكتة
بيشتر غيردولتي و توانمندسازي بخشهاي شود كم اقتصاد در دولت

خواهد شد. اقتصاد كارايي افزايش شود، موجب
بنگاههاي بر بهتري مديريت عدالت سهام اجراي با كرد: تأكيد وي
كشور وضعيت به سهامداران زيرا شد، خواهد اعمال اقتصادي

حساسترند.

اداره ساختار كه در گرفته صورت كالني طراحي گفت: اقتصاد وزير
عرضه سهام عدالت طريق سهام، از ٣٠درصد حدود حداكثر بنگاه،

شود.
كه است خصوصيسازي بزرگترين عدالت سهام شايد افزود: وي
خصوصيسازي، سالهاي بهترين در  زيرا  ميشود، انجام كشور در

است. بوده تومان هزار ميليارد حد است، در شده واگذار سهامي كه
بسيار باالتري  حجم در و انبوه صورت به را سهام ما روش با اين اما
اقساط قسطي صورت نيز به آنها و قرار ميدهيم مردم اختيار در

.(٨٤ ٢٦بهمن فارس (خبرگزاري كرد» خواهند پرداخت را سهام
هدف  با خصوصيسازي موفق تجربة كه كشورهايي در  
اين است، آمده دست به ناتوان، توليدي مؤسسات توانمندسازي
و دولت تصّدي و  مالكيت زيرسلطة از كامل طور  به مؤسسات
و مالكان توسط دولت، دخالت از دور به و درآمدهاند حكومت
خود وگليم شدهاند رقابت وارد بازار غيردولتي به شايستة مديران
احمدي نژاد دولت كارگزاران وقتي كشيدهاند. بيرون آب از را
دولتي كارخانه از برخي مالكيت ٣٠درصد حداكثر ميخواهند
را كار قّيم نقش مستمر طور به كه واسطه شركت دو طريق از را
نا دولتي شركت چندين از سهام مقدار وقتي اين دهند. انتقال دارند،
سبد دارد، در يك را خود خاص ارزش هريك متجانس، كه سهام
به متعلق شركتي كه كارگزار» «شركت اختيار در و ميشود ريخته
اين سهام كردن مخلوط تا با گذاشته مي شود است اقتصاد وزارت
دولتي قّيم به  و بياورد در سبد از اين ٥٠٠هزارتوماني سهام شركتها،
وقتي بدهد. عدالت» سهام استاني تعاوني «شركت به موسوم ديگري
وزير رفاه قول به هستند، جيره خوار دولت كه تعاوني اعضاء اين
و را انتقال دهند  ٢٠سال سهام خود مدت نمي توانند احمدينژاد،
تعاوني مديرة شركت عمومي وهيأت مجوزمجمع مدت با ازاين بعد

است  انتقال قابل به اعضاي شركت  سهام عدالت  انتقال شرط و به
ردگم ترتيب اين با وقتي و ماه ٨٤) ٢٢ دي فارس (خبرگزاري
كه نباشد بند جايي به فرضي سهامداران اين دست كه ميكنند
بتوانندنقشيدرمجمععموميوادارةمؤسساتتوليديمربوطهداشته
ميآيد پيش اين مؤسسات مالكيت و در مديريت تحولي چه باشند،
«خصوصيسازي» حساب به آنرا نژاد احمدي دولت كارگزار كه
انتقال ميشود؟ آنها كارآيي افزايش ومدعي مي گذارد آنها
دولتي كارخانههاي درپيچ جزيي ازسهام برخي از پيچ و غيرمستقيم
سر به ماليدن شيره نوعي در واقع تبليغاتي رژيم، – امنيتي نيروهاي به
كه در سختي شرايط در را آنها ريزش امكان هم تا اين نيروهاست

با مشاركت هم و كاهش دهند  روي پاسداران حاكم است پيش
حركتي است اين و كارخانههاي دولتي را مضاعف كنند آنها مهار

خصوصي سازي! ونه خصوصيسازي منطق با متضاد
پاسداران دولت «عدالت»نمايانه سياسي بازيهاي مورد در  گفتني
اين مسخره بازيهاي روي اين از بيش است حيف اما است بسيار
دولت احمدينژاد، اين اقدام تبليغاتي كنيم. وقت صرف نابكاران
در مهررضا»  «صندوق تشكيل براي او ضدانگيزهيي اقدام مثل 
پاسداران حاكم و رژيم واليت فقيه كه مي گيرد صورت فضايي
حقوقبگيران و عصيانزده جامعه انفجار معرض در كشور از داخل
با قدرتهاي خارج و از قرار گرفتهاند محروم ايراني ميليونها جوان
اقتصاد منطقي مديريت از بويي دولت اين اگر درگيراند. جهاني
بي شيله تقسيم بي واسطه و اندك تمايلي به يا اگر و برده بود ايران
صاف مردم داشت، بين عمومي بخش سهام كارخانههاي وپيله
اول بهسراغصدهاكارخانهوشركت بنيادمستضعفان وپوستكنده،
دالر ميلياردها كه ميرفت رژيم رهبر امر تحت ديگر بنيادهاي و
با تصاحب كردهاند، را شاه از رژيم باقيمانده متكاثف نفتي سرمايه
ايرانتاخت انحصارياقتصاد اينسرمايهعموميهنگفتدرعرصه
به ونه پس ميدهند مردم حساب به خرابكاري مي كنند ونه و وتاز
شما جامعه گفت بايد رسيده به دولت تازه پاسداران اين دولت. به
عوضي خود تحت امر بسيجي جيرهخوار مشتي را با ايران آگاه
قراردادن فرهنگ با جامعه  اين درقاموس «عدالت»  گرفتهايد.
هرپديدهبهجاياستحقاقيآنست.جاياستحقاقيشماپاسدارهايي

هزارنفراز نسل  دهها آمرنابودي و عامل ٢٧ سال است مدت كه
نشستن بودهايد، ما جامعه مادي آوردهاي ودست ايران جوان
ذيصالح است كه نمايندگان پاسخگويي به دادگاههايي برصندلي
نه و  ميدهند. تشكيل شما  جنايات به رسيدگي  براي مردم اين 

وكالت. و وزارت و صدارت كرسي

: پانويس
مشمولين  «تعداد  ٨٤ ٢٦بهمن روز احمدينژاد وزيراقتصاد -١ 
استان در نفر ٩١هزار را عدالت] سهام دريافت شرايط [واجدين
و سيستان در نفر ٣٢٨هزار جنوبي، خراسان در نفر ١٠٦هزار ايالم،

بويراحمد ذكر كرد.  و كهكيلويه ١٣٨ هزار نفر در و بلوچستان
سازمان و  (ره) امام امداد كميتة طريق از مشمولين گفت:  وي
ليست اين مركزي سهام عدالت ستاد در شناسايي شدند و بهزيستي

.(٨٤ ٢٦بهمن فارس قرار گرفت (خبرگزاري تأييد مورد

است. كرده خسته
يك كيلومتري حرم در شهر دل در اما روستا است شبيه يك
ميرزا بلوار انتهاي گودال پنج  همان  منطقه اين رضوي؛ مطهر

است.  مشهد ٥ شهرداري منطقه در كوچكخان
مناطق به ديگر نسبت مضاعف معضالتي مشكالت و با منطقهيي
سال در مطالب روزنامهها ياد سرما فصل شدن به نزديك با شهر، 
مثل بايد هم امسال مردم اين چي؟ آخرش اما ميافتم گذشته

مشكالت زندگي كنند. سيل در گذشته سالهاي
پسر گذشته تابستان سال مي گويد گودها از اهالي يكي از خانمي
فاضالب تمامي ساكنان كه كوچههايي در دليل بازي به كوچكم
و شد بيماري پوستي دچار ميكنند، سرازير آن را در خانگيشان

امتناع كردند. او ثبتنام از مدرسه مسئوالن بيماري اين دليل به
كه دارم دمبخت و دانشجو دختري ميگويد: ديگري مادر
وقت هر ميكنيم. زندگي گودال در بگويد ميكشد خجالت
مكان در اين مي شوند متوجه وقتي مي آيد، او خواستگاري براي
به پايين ترين را خانهام حاضرم برميگردند. داريم نيامده سكونت

به حاضر كسي اما بخرم را فرزندانم آينده تا بفروشم قيمت
اين سمت به اجاره منزل براي كسي حتي ديگر خريد نمي شود

نميآيد.
به دخترم ميگويد دارد جوان دختري هم او كه ديگري مادر
نيست. تحصيل ادامه و از خانه به خروج قادر گودال ناامني دليل
خروج توانايي كه هم خط كشيده، چه كنم را ازدواج دور حتي

ندارم. را بدبختي گودال اين از
و معتاد افراد وجود ناامني از هستند بچه پسر داراي كه مادراني
اظهار ميكنند. بوده و گلهمند منطقه اين در  مواد مخدر وفور
اين با زيرا ندارند را افراد اين به اعتراض جرأت محله ساكنان
اين هم در ميافتد، پليس خطر به ناموس خودشان مال و كار

است. نداده انجام تاكنون ثمري مثمر اقدام هيچ خصوص
حتي طبقه، دو در كوچك خانهيي ميرويم، پيرزني خانه به
نحيف پيرمردي اتاق كنار در است  رطوبتي كامًال دوم طبقه 
استراحت كه  ميكني كشيده.گمان دراز است شوهرش  كه
را بريده امانش كه ميگويد روماتيسمش از پيرزن اما ميكند 

كرده  شهرداري كارگري عمر يك است. كرده خانه نشينش و
هم ندارد. را رفتن راه توانايي حتي چي، حاال اما است

كه جانباز كوچكخان مردي ميرزا بلوار سوي  آن گودال در
شهر همين نقطه در فقط ميگويد راهبرود راحتي نميتواند به

يافتم. مناسبي مسكن
تند بسيار شيب با پله ها اين از و آمد رفت  خصوص در وي

ندارم. اين جز ديگري راه ميگويد:
گودال انتهاي در زباله ماشينهاي تخليه از گودال اين اهالي
و زبالهداني به تبديل را  منطقه آنها آتشزدن  با كه مي گويند

كسي متأسفانه كه و صدها مشكل ديگر ميكنند آلوده مكاني
نيست. آنها حل پاسخگوي

خصوص ـ در پنج مشهد منطقه شهردار محمد شمسيان ـ سيد
گفت:«واحدهاي ايسنا، خبرنگار  به  گودالها اين وضعيت
از سطح خيابان ١٠متري عمق در منطقه اين  ساكنان  مسكوني
مشكالتي با بارندگي هنگام و گرفته قرار ميرزاكوچك خان

ميشوند». روبهرو منازل آبگرفتگي معابر و جمله از فراواني
طبقه دو مسكوني بناهاي از برخي سقف مثال عنوان افزود:«به وي

است». پايينتر پيادهروها سطح از منطقه اين

بورسكارگـري

بودجه

از بيش رقم اين كه است شده برآورد
كشور ملي ناخالص توليد ۳/۵درصد

است. بوده اخير سالهاي در
پزشكي سازمان آمار براساس همچنين
نخست ماهه شش در كشور، قانوني
به و  ۴۳۳نفر  و ۱۵هزار جاري، سال
علت به ۷۲نفر روز هر در عبارتي
جان كشور در رانندگي حوادث
رقم اين كه دادهاند دست از را خود

 ۶/۳ گذشته سال مشابه مدت به نسبت
اكنون هم است. داشته  رشد درصد

جادهيي حوادث باختگان جان تعداد
نفر ۱۰۰هزار  هر ازاي به كشور در
ميزان كه حالي در رسيده، ۳۴نفر به
يافته در كشورهاي توسعه تلفات اين
طبق است. رسيده  ۱۰نفر از كمتر به
روزانه شدن كشته شده، منتشر آمار

جادهيي  حوادث در نفر  ۸۰ تا   ۷۰
با ساالنه ايران كه  است شده موجب
حوادث كشته ناشي از ۲۶هزار بيش از
در را زمينه اين در اول مقام جادهيي،

دهد. اختصاص خود به جهان

ارزاق عمومي
٣٠درصد گوشتي فرآوردههاي قيمت

يافت  افزايش
تعاوني شركت  مديرعامل موسوي، سيدمحمد 



٦ اسفند ١٣٨٤صفحة دوشنبه اول ٧٨٨ ـ شمارة
سياسي

از قسمت پنجم نظرتان ميگذرد، از در زير چه آن
گزارش پيرامون اروپا  پارلمان هيأت  مرورگزارش
گزارش اين است. حقوقبشر ديدبان مغرضانة
حضور با اجالسي در گذشته شهريور در نخستينبار
و بروكسل در اروپا پارلمان نمايندگان از تن دهها
آمستردام در دفاع از مجاهدين كنگرههاي در سپس
پارلمان نماينده واستكهلمتوسطآقايپائولوكاساكا،
ايران دوستان پارلماني گروه مشترك رئيس و اروپا
«مجاهد» در مطلب اين قبلي قسمت شد. ارائه آزاد

حقوقبشر»،  «شاهدان ديدبان عنوان شماره٧٨٧ تحت
گزارش ديدبان كه بود پرداخته «شاهدان»ي دعاوي به
آنها بر اساس دعاوي را خود عليه مجاهدين مغرضانة
ديگري قسمتهاي اينجا در است. كرده منتشر و تنظيم

ميكنيد: را مالحظه مبحث همين از

ازايران خروج نحوه و ادعا چند بررسي
سال ونيم هشت كه گفت حقوق بشر ديدبان به سبحاني
اما است. بوده انفرادي حبس  در اشرف قرارگاه در
هيأت كه ايران، خلق مجاهدين سازمان مقامات
صحبت آنها با اروپا پارلمان در آزاد ايران دوستان
در پارسيان قرارگاه در  او  اقامت  كه گفتند كرد،
نزديكي بغدادبهمدت طوالني،بهوضوح نشانميدهد
دروغ در اشرف» انفرادي «حبس بر او مبني ادعاي كه
سبحاني كه محمدحسين همچنين گفتند آنها است.
زندگي پارسيان كه در قرارگاه بود كرده اعتراف خود
نزد او ادعاهاي كه ميكند تأييد اين و ميكرده،
است(١). اعضاي ديگر بوده دروغ حقوقبشر ديدبان
او كه كردند تأييد خلق ايران هم مجاهدين سازمان از
بوده، حبس انفرادي در است كه مدعي زماني طي را
از مجاهد هفتهنامه كه نامهيي در ديدهاند. پارسيان در
مرتبًا كه كرده اعتراف همچنين وي كرد، منتشر او
افسانه تأييد مورد  كه حرفي داشته، تردد  بغداد به
وقتي گرفت. قرار سبحاني) سابق طاهريان(همسر
كرديم، سؤال سازمان در سبحاني رده درمورد كه
«او داشت: عهده به مختلفي نقشهاي او گفت طاهريان
كه اين كه بگويد از و قبل بود اشرف جلو در حفاظت
بود»(٢). بغداد به ترددات حفاظت دارد، رفتن قصد
«يك اينكه بر مبني وي اظهار با آشكار تناقض در اين

ميباشد(٣). بوده، مركزي» كميته عضو
شهادت اين از پس حقوقبشر ديدبان اظهاريه
شديد و شتم ضرب هربار كه مورد كه «من سبحاني
عالمتگذاري را زندانم  ديوارهاي ميگرفتم  قرار
با كتك بسياري، مواقع «در اين كه و ميكردم…»
چوب با بيرحمانه بهطور ١١بار شدت كمتر بود… من
قرار شتم و ضرب مورد كلفت چرمي كمربند و
مقامات به وي تحويلدهي موضوع به گرفتم»(٤)،
زندان در سال يك او  كه جايي ميپردازد،  عراقي
ايران جنگي عراقي به اسراي ازاي بعد «در برد و بهسر

شد»(٥). برگردانده
سبحاني اگر ميانگيزد. بر سؤال چندين مسأله، اين
كمربند و چوب با بيرحمانه بهطور به كرات واقعًا
و بود، گرفته شتم قرار ضرب و مورد كلفت چرمي
انفرادي حبس بيش از هشت سال را در اگر همچنين
معاينه طريق از راحتي به امر اين بود، كرده سپري
يك سؤال اين رو، از بود. پزشكي سبحاني قابلاثبات
حقوقبشر، ديدبان چرا كه ميشود مطرح جدي
بهجايصرفتكيه برشهادتتلفني، يكچنينمعاينه

نداد. دستور را پزشكي
كه (همانطور بهراستي  سبحاني اگر اين،  بر افزون
مجاهدين سازمان بلندپايه  عضو يك  ميكند) ادعا
و سال هشت كه بوده اهميتي چنان با ايران خلق
سادگي به اينكه تصور كشيد،  انفرادي حبس نيم
است. غيرواقعي  شود داده عراقي مقامات تحويل 
عضو يك او كه شود  پذيرفته  اگر  گذشته،  اين از
به و بعدًا شده داده تحويل عراقيها به كه بلندپايه بود
او كه ميشود مطرح سؤال اين شده، برگردانده ايران
اروپا مقصد به را ايران راحتي اين به توانست چگونه
همانطور كه روز. سه فاصله با واقع در ترك كند،
ما همه …» است: كرده الرش ريسه مالحظه آقاي
خود دخالت با تنها سريعي خروج چنين كه ميدانيم

است»(٦). ميسر ايران دولت
محمدحسين سبحاني، سابقه حول جريان تحقيقات در
مدركي به اروپا پارلمان در آزاد ايران دوستان هيأت
كه برخورد بود شده فاش مجاهدين توسط كه
وزارت كهنهكار مأمور يك  سبحاني ميدهد نشان
در ايران مجاهدين خلق سازمان ايران است. اطالعات
وزارت دروني گزارش يك «در نوشت: خود هفتهنامه
يكي دارامي، رامين ٢٠فوريه٢٠٠٢، مورخ اطالعات
سعيد، رابط حاج به خطاب سبحاني، محفل اعضاي از
وارد قانوني راه ”بعد از اينكه ما از نوشت: خود جديد
فرستاده در تهران مرمر هتل به (از عراق)، شديم ايران
آمد. به عمل ما از باال پذيرايي سطح يك شديم و
بوديم، سرتيممان برادر مرمر در هتل ما هنگامي كه
گروهمان اعضاي ساير و بود سبحاني محمدحسين
وزارت برادران بودند. جليليان طالب و قشقاوي علي
و مي زدند سر ما به روزانه كشور امنيت و اطالعات
با من مدت اين طي  و مي كردند حل  را مسائلمان
روز ده مدت به من  صحبت كردم… حاجمحمود
بوديم، مرمر هتل در ما كه هنگامي ماندم… هتل در

برادر توسط  بار چندين  شما پيشنهادي  طرحهاي 
نسبت ما و شد، در تيممان مرور سبحاني محمدحسين

شديم“»(٧). توجيه آن به
فوقالعاده فاصله موفق شد در چگونه سبحاني پس
با مصاحبه يك طي كند؟ ترك را ايران كوتاهي
كه به عنوان «سايت فارسي زباني كه به عنوان مهديس،
ميكند»(٨)، عمل اطالعات براي وزارت پوشش يك
از مسلحانه، درگيري يك حين در ميگويد سبحاني
كه آنچه با فرار اين داستان است. كرده فرار ماشين
متفاوت ميباشد. كامًال شد، گفته حقوقبشر ديدبان به
زيرا شده سبحاني دچار اختاللحواس ميرسد بهنظر
درگيري حين است گفته مهديس به طرف يك از
به بعد سال  سه ولي كرده، فرار خودرو از مسلحانه 
حفاظت پايين زنداني با از ديدبان حقوقبشر ميگويد
بايد كه است قابلتوجه تناقض يك اين گريخته!
و درنتيجه اعتبار سبحاني نسبت به ترديدهاي جدي

انگيزد. بر حقوقبشر ديدبان به شهادتش كل

ديگر تلفني» «شاهد يك
حقوقبشر ديدبان تلفني شهادتهاي از ديگر يكي

ادعا  عزتي  ميباشد. ساله   ۲۵ عزتي ياسر  به مربوط 
كه متوجه شدم عراق، ماه اول در شش از ميكند: «بعد
مدعي او كه از آنجايي ماندن ندارم». به تمايلي هيچ

ژوئن  و در عراق رفته، به سال۱۹۹۷  ژوئن در است
عزتي  مي رسد كرده، بهنظر ترك را سال۲۰۰۴ آنجا
بوده ايران خلق مجاهدين سازمان ترك خواهان ۷سال
رفتن خروج، راه تنها كه شد گفته او به مكررًا …» اما

بروم»(۹). است. من ميترسيدم به ايران ايران به
راهحل وي تنها كه آنجا از عزتي، خود طبق شهادت
تحمل را سازمان سال هفت مدت به بود، ايران به رفتن
حسن عزتي، گفته به اما نرود. كه كرد و انتخاب كرده
حقوقبشر ديدبان گزارش در كه عزتي، ياسر پدر
پس عزتي ياسر شده،  برده نام  او از مستقيم  بهطور
در ايران سفارت به مستقيمًا قرارگاه اشرف از ترك
دشوار هيأت براي موضوع اين درك رفت. بغداد
خود اعتراف به بنا عزتي ياسر هرحال به چون بود
چه به بود. بنابر اين، كرده و آلمان زندگي كانادا در
به كند انتخاب ندارد آشنايي ايران با كه فردي دليل
كه وحشتي به برود، به خصوص با توجه ايران سفارت
پيامدهايچنينكاريداشته؟حسن از خودش گفته به
براي بغداد به هميشه خواهان رفتن «او گفت: عزتي
و ۴۰۰دالر مبلغ او به بود… آلمان سفارت به مراجعه
حتي خودش او بود. شده داده ۱۰۰،۰۰۰دينار عراقي
هيأت كرد»(۱۰). دريافت را پول اين كه ميگويد
ياسر توسط كه رابطه اين  در كه  نامههايي توانست

كند. بررسي را بود شده امضا عزتي
«راننده، روز، چند از بعد كه ميگويد عزتي حسن
بهطور است، من  پسر  (ياسر) او  نميدانست  كه
فردي اينجا پيش روز چند ”من گفت تعجبآوري
حسن ايران بود“ »(۱۱). سفارت دنبال اما سوار كردم را
اينكه تا نكرد، باور را  تاكسي  راننده حرف عزتي
ايران در ياسر كه شنيد ايران در والدينش و برادر از
از اطالعاتي كه به بنا است. رفته آلمان به بعد و بوده
ياسر كه دريافت عزتي حسن كرد، دريافت برادرش
در روز سه سپس رفته،  بغداد در ايران  سفارت به
تهران هتل الله در بعد و ايالم اطالعات وزارت دفتر

است. گذرانده
خانواده، آبروي حفظ جهت ميگويد عزتي حسن
با كه سازد  قانع را ياسر بود كرد سعي برادرش 
مأموران وقتي اما  نرود. اطالعات وزارت مأموران 
آن تالش و خانواده دخالت از اطالعات وزارت
ميخواست كه مسيري از ياسر منصرف كردن جهت
شد «تهديد حسن عزتي شد، خانواده مطلع كند طي
روز دو آورد. خواهند بهوجود برايشان مشكالتي كه
نميشناخت را ايران كه فردي چگونه رفت. ياسر بعد،
آلمان سر از نداشت، اختيار در هم پول پاسپورت و و
كه اولي را از روز حرفها اين سبحاني در آورد؟ نزد و

كرد»(۱۲). شروع رسيد آلمان به
مصاحبه مورد شهادت پسرش رابطه با در عزتي حسن
در عزتي كه چگونه ياسر او توضيح داد گرفت. قرار
«او بود:  كرده عراق به سفر براي عالقه ابراز شروع
اول من بيايد. كه  داد درخواست و  بود آلمان در
يا نه. بماني ميتواني ببيني تا كني آزمايش گفتم بايد
و مادر انتقام گفت ”مي خواهم او نيست. آسان مبارزه
اما داشت بچگانهيي رفتارهاي او بگيرم“. را عموهايم

كند»(۱۳). را توجيه وضع كه اين نبود چيزي
نزد سال۲۰۰۳،ياسر دسامبر «در داد: ادامه حسن اما
بروم“. و ميخواهم شدم ”من خسته گفت و آمد من
او كنم؟ به چكار بايد ندارم، پاسپورت گفت من او
در قرارگاه ائتالف (نيروهاي آمريكاييها نزد برو گفتم
را خارج به افراد فرستادن امكان ما چون اشرف)،
گفت او و كردند بار با او مالقات چند نداشتيم. آنها
منميخواهمنزد سازمانمجاهدينخلق ايرانبمانمتا
او بار چند آمريكاييها مدت، اين طي مي شود. چه ببينم
آقاي بماند… آنها نزد خواستند او از و زدند صدا را
اقامت محل ديدن جهت نروژي، وكيل يك ماتياسن،
محل و صحبت كرد خصوصي بهطور با او آمد، او
دو تلويزيون ماهواره و گيرنده يك را ديد. او اقامتش

اسكرين  ائتالف) نيروهاي (توسط بار وي۷ داشت…
و اساس پايه داراي ادعاها اين از هركدام و اگر شد…
اينها ميگذاشت. درميان ائتالف با آنها را بودند بايد

هستند»(۱۴). بيپايه و دروغ
در مارس كه نروژي يك وكيل ماتياسن، يورگن ويله

نامهيي به  در آورد، عمل به بازديد سال۲۰۰۴ از اشرف
آنجا بوديم كه ما «هنگامي ديدبان حقوقبشر نوشت:
در نه چيزي و ديديم، آن از عالئمي و حتي نه زندان

عنوان به شما  گزارش در كه ياسر، مينويسد: «پدر
تحتتأثير خيلي مرا است، شده معرفي بازجو يك
و عشق نميتوانست كه عينحال در وي داد. قرار
كند، پنهان را نسبت به فرزندش خود پدري احساسات
عليه ظالمانهيي وزارت اطالعات او را بهطرز اينكه از
بههم ريخته بسيار گرفته بهكار خانوادهاش والدين و
به اينكه نسبت خود را او نميتوانست احساسات بود.
طرف و خانوادهاش خودش حقوقبشر عليه ديدبان
عزتي بپوشاند. حسن گرفته بود، اطالعات را وزارت
از مختلف،  ارگانهاي  از  آمريكايي  افسران  گفت 
چندين بار غيره و خارجه وزارت جمله اف.بي.آي،
خصوصي مصاحبههاي و كرده ديدار عزتي ياسر با
و رفتن ترك اشرف خواهان هرگز او انجام دادند. و
كلمه حتي يك همچنين او نبود. خروجي آمريكا به
در نكرد. اين مصاحبه ها مطرح در اتهامات را اين از
كنون اسم ماتياسن تا به وكيل نروژي عينحال، يك
نامه، اين در نوشته است. نامه بشر  حقوق ديدبان به
خصوصي بهطور ياسر عزتي كه با ميكند اشاره وي
اشرف گاه قرار در او اقامت محل از و كرده، صحبت
بوده رضايتبخش آن شرايط و آورده بهعمل بازديد
بسيار شكنجه و زندان شرايط با وضعيتي چنين است.

است(۲۱). متفاوت

ديدبان ديگر شاهد سه
محمد رضا و اسكندري طاهره خرمي، حبيب
كه هستند ديدبان شهود چهار از تن سه اسكندري،

ترك  خليج  جنگ از بعد  سال۱۹۹۱  در  را  عراق 
كردند.

هنگامي اروپا پارلمان در آزاد ايران دوستان هيأت
سه ميگفت كه  قنبري ليال با  بود، اشرف در كه 
حقوقبشر ديدبان گزارش در كه را افرادي از تن
همسر كرد. وي صحبت ميشناسد، برده شدهاند نام
خواهر اسكندري طاهره  است. خرمي  حبيب سابق
خواهر همسر اسكندري محمدرضا و بوده او شوهر
رابطه به حقوقبشر ديدبان گزارش ميباشد. شوهرش
نميكند. شهودش اشاره يي تن از سه بين خانوادگي

سياست وجود بر مبني اتهاماتي به نسبت قنبري ليال
اعتراض كرد. وي اشرف، قرارگاه در خروج ممنوع
وجود ممنوع خروج سياست ميگويند «آنها گفت:
تحريف است. حرف اين هستم كه شاهد من دارد، اما

ممنوع؟»(٢٢). خروج سياست كدام
در و بوده كرمانشاه  زندان در سال دو قنبري  ليال

دو در  هر و كرد ازدواج خرمي سال١٩٨٧ با حبيب
كردند. وي ١٧سال است كه سفر سال١٩٨٨ به عراق

دارد. يك پسر ميكند و قرارگاه اشرف زندگي در
در سال كويت، بحران دوران در مي گويد ليال قنبري
به گرفتند خرمي تصميم حبيب و او ،١٩٩٠-١٩٩١
خارج به را (بهادر) پسرشان امنيتي، مسائل دليل
يك نزد آنجا و شد فرستاده كانادا به بهادر بفرستند.
«آن افزود: بود. وي مجاهدين هوادار سازمان خانواده
اين كه از بعد پسرم را پذيرفت. سرپرستي رسمًا زوج
هم او گفت  همسرم فرستاديم، كانادا به را فرزندم 
هم من از كرد رفتن تقاضاي وقتي برود. ميخواهد
ميكرد اصرار شديدًا او بروم… او با كه خواست
در مجاهدين سازمان كه آنجا از بروم… او با كه
گفتند من به نميكند، دخالت خانوادگي روابط
بروم باشد بهتر شايد اما است، خودم با انتخاب كه
اين به اما رفتن نبودم، من خواهان شود. ساكت او تا
كه نخواستهام هرگز من دادم. انجام را كار اين دليل
و تهديد كرد مرا وي كنم. ترك را سازمان مجاهدين
بروم»(٢٣). او با كرده را ترك اينجا تا كرد مرعوب

خودروهاي فراهم شده با زوجشان قنبري گفت ليال
ترك را  اشرف قرارگاه مجاهدين سازمان توسط 
به كه جايي  رفتند،  التاش اردوگاه به آنها  كردند. 
فعالند. اطالعات وزارت  عوامل  قنبري  خانم گفته
اردوگاه او جا نماند. آن در تصميم گرفت او اين بنابر
در متحد ملل  ساختمان  به و كرد ترك  را  التاش
كرد درخواست رسيد، آنجا  به  وقتي رفت. بغداد
كه شبي آخرين را پس بگيرد. او مجاهدين سازمان
او همسر با شوهرش خواهر بود، التاش اردوگاه در
ديدن به اسكندري) محمدرضا و اسكندري (طاهره
كه سازند متقاعد را وي كردند تالش و آمدند ليال

نرود.
ايران خلق مجاهدين سازمان مقامات اين، بر افزون
حبيب ادعاي با كه  دادند ارائه شواهدي  هيأت به
داخلي زندانهاي «در آنها اينكه بر مبني خرمي،
است(٢٤). تعارض در شدند» نگهداشته مجاهدين
حبيب ايران، خلق مجاهدين سازمان مقامات گفته به

مجاهدين  سازمان ٥مارس١٩٩٢  تاريخ در خرمي
كه رمادي در التاش اردوگاه به و كرده ترك را
پناهندگان در امور عالي كميسارياي نظارت تحت 
به او ١٠اوت١٩٩٢، تاريخ در رفت. بود متحد ملل
كرد درخواست نوشت و نامه يي مجاهدين  سازمان
بازگردد. «ميهمانسرا»، به موسوم آنها، خروجي به
عنوان به «ميهمانسراها» به بشر حقوق ديدبان گزارش
در تاريخ متعاقبًا مي كند. اشاره «بازداشت» محلهاي
حبيب سپتامبر ١٩٩٢، اول تاريخ در و ١٧اوت١٩٩٢
درخواست نوشته نامه  مجاهدين سازمان  به خرمي
كه نامه ها،  اين  نمود. اروپا به رفتن  جهت كمك 
كرد ترك را  سازمان  خرمي  اينكه  از  پس  ماهها
ديدبان شهود اين اظهارات وضوح به شدهاند، نوشته
اين بر اين زيرآب عالوه ميكنند. نفي را حقوقبشر
زور گرفته شده به است ممكن نامهها كه  ادعا هم
نامه ها، مدتها اين دليل اينكه به ميشود، باشند، زده

شدهاند. نوشته سازمان از وي خروج از بعد
چهجور خرمي حبيب اينكه از سابقهيي ارائه جهت

در سال١٩٩٩  كه است، ليال قنبري توضيح داد آدمي
ميكرد نگهداري بهادر از كانادا در كه خانواده يي
پدر كه دادند اطالع آنها به وي گرفت. تماس او با
تابستاني در تعطيالت خواسته گرفته و تماس بهادر
اينكه به شرط كرد موافقت قنبري ليال ببيند را او
او را «بهادر باشد. او ميگويد: تعطيالت براي فقط

برود»(٢٥). هلند به ميترسيد خيلي و نميشناخت
هلند برود. به كرد او را قانع سرپرستش اين وجود، با
بهادر تابستان، تعطيالت از بعد گفت كه قنبري ليال
يك وي نشد. برگردانده كانادا در سرپرستانش به
رفتار آنجا كه شرح داد هلند را مدرسه در حادثه
بود برانگيخته را اجتماعي كارمند يك شك بهادر
كرده. ناراحت بداند چه چيزي او را ميخواست و
نزد ميخواهد كه بود گفته اجتماعي كارمند به بهادر
بهادر اجتماعي كارمند برگردد. كانادا در مادرش
با آنجا از توانست او و برد، كانادا سفارت به را

كند. صحبت كانادا در سرپرستانش
او كه وقتي گفتند بهادر سرپرستان قنبري، ليال به گفته
نمي خواهد ميگفت و بود ريخته بهم بسيار زد زنگ
فشار تحت و شده مرعوب اينكه و بماند پدرش پيش
كه ميگويد قنبري ميترسيد.خانم پدرش از او است.
سازمان دروغ پراكني عليه يك كارزار خرمي حبيب
را بهادر حتي و بود كرده آغاز ايران خلق مجاهدين
(ليال مادرش كند ادعا تا برده هلندي تلوزيون در
را «او بهادر ميگويد: است. او كرده ول او را قنبري)
به وي همچنين ربود. كانادا در پدرش مادر و پيش از
يك قاضي است. شده شناخته آدمربا و عنوان مجرم
من مجرم شناخت. بهدليل ربودن بهادر او را هلند در
اين سر بگويم بر نوشتم تا پروفسور كاپيتورن نامه به

ميآورند…» چه بچه
را نفي خروج منع سياست نظريه شديدًا قنبري ليال
از آنها كه خروجيست منع اين «آيا گفت: وي كرد.
را اشرف) (قرارگاه اينجا من مي گويند؟ سخن آن
التاش اردوگاه به خرمي) (حبيب او با و كردم ترك
آنها پس نبود، اردوگاه در مجاهدي هيچ آنجا و رفتم
اجبار با آنها با من كه از رفتن بگويند ميتوانند چگونه
اين ميگويم كه است خاطر اين به شد… جلوگيري
يك كه اين خاطر است دروغ است… به گزارش
ميتواند چگونه حقوقبشر سازمان يك است. اهانت
من با چرا آنها بنويسد؟ شدهيي داستان تحريف چنين

تماسنگرفتند؟»
همسرش و اسكندري محمدرضا گزارش، آن در
گفتند حقوقبشر ديدبان به همچنين اسكندري طاهره

سال١٩٩١ متقاضي ترك سازمان  در اينكه از بعد كه
بازداشت مختلفي ميهمانسراهاي در شدند، مجاهدين
به ورودمان محض «به داشتند: اظهار آنها شدند.
را ما هويت مدارك و پاسپورت سازمان قرارگاه،
ابراز را رفتن بر قصد خود مبني ما وقتي بود. گرفته
ما برنگرداندند. را  ما مدارك  هرگز  آنها كرديم،

امكانات ما اما شنيديم. اعضا با بدرفتاري يا زندان مورد
ياسر عزتي آن، يعني مقيم تنها و با ديده خروجي را
عنوان به وي بهرسميتشناختن ضمن كرديم. صحبت
ايران كه خلق مجاهدين سازمان سابق اعضاي يكي از
ضروري بهنظرم است، داده شهادت شما گزارش در
استكهبهشما خاطرنشانكنمكه منفرصتصحبت
گزارشتان در كه همانطور داشتم. را او با خصوصي
نيروهاي بود. سازمان ترك خواهان عزتي شد، ذكر
تا ميكردند، را كنترل قرارگاه اشرف كه آمريكايي
توسط مجاهدين سازمان اعضاي تمامي بررسي از قبل
اعضاي از يك هيچ به دولتي، مختلف ارگانهاي
نميدادند. را اشرف قرارگاه از خروج اجازه سابق
بودند، قرارگاه  ترك  خواهان اعضا كه از دسته  آن
ماندن فقط براي دهند، اما انجام ميتوانستند اين كار را
كردنها اسكرين كه وقتي تا آمريكايي، نيروهاي با
ماندن گفت كه خودم و همكارم به شود. عزتي تمام
نزد به ماندن مجاهدين را امكانات خروجي سازمان در
ترجيح ميكردند، كنترل را قرارگاه كه آمريكاييهايي
بهطور مناسبي و بود تميز خروجي داد… اماكن مي
حصار مسلح و ميشد. ما نگهبانان آنها رسيدگي به
در خلق ايران مجاهدين مقامات سازمان نديديم»(۱۵).
نوشته عزتي چند نامه را كه توسط ياسر اشرف قرارگاه
داده توضيح روشني به آنها در كه دادند نشان بود شده
مجاهدين سازمان نزد ميهمان عنوان به ميخواهد كه
آمريكايي مأموران  با مصاحبهاش هنگام وي  بماند.

بود. گفته را حرف همين
دارد: مي  اظهار خود  گزارش ديدبان حقوقبشر در
مجاهدين قرارگاههاي در كه شهود از «تعدادي
عنوان به عزتي  حسن شدند، از و شكنجه بازداشت
حسن پسر عزتي، ياسر بردند. نام بازجويانشان از يكي
عمل به گزارش مصاحبه اين براي او هم از كه عزتي،
از بازجويان يكي عنوان به را خود هويت پدر آمد،

مجاهدين تأييد نمود»(۱۶).
اظهارنظركند، وقتيازاوخواستهشددر مورد اينادعا
داشت، «چرا او حقيقت اين اگر كه حسن عزتي گفت
قبل نكرد… مراجعه آمريكاييها به خاطر اين به (ياسر)
به وقتي را نميدانست؟ آيا برود اين به آلمان اينكه از

را فهميد؟»(۱۷). رفت اين آلمان
مجاهدين سازمان در نقشش حول سؤالي به پاسخ در
قسمت در حال حاضر در «من وي گفت: ايران، خلق
به من هستم. ميهمانان و جديد وروديهاي به مربوط

بغداد  در و بودم تهيه قسمت مسئول ۷-۸ سال مدت
است. رژيم كار شكنجه و زندان مي شناسند. مرا همه
اما جستجو كردند موضوعات اين آمريكاييها بهدنبال
بيپايه و كهنه اينها همه اتهامات نكردند. پيدا چيزي
است…فرار موضوعيتندارد،چونهركس ميتواند

دارند»(۱۷). آمريكاييها حضور ترك كند، را اينجا
«اينها گفت: پسرش شهادت مورد در عزتي حسن
سازمان ميخواهند آنها است. (ايران) رژيم حرفهاي
كار دريك آنها كنند.  بياعتبار را  خلق مجاهدين
خانواده گرفتند. كار به من عليه را پسرم وكثيف پست
و خانواده  به  هستند…آنها فشار تحت مستمرًا  من
مرا زندگي ۲۷سال اهانت ميكنند. آنها صداقت من
كه داد توضيح عزتي حسن ميبرند»(۱۹). سؤال زير
قرار استقبال مورد اشرف بيايد دروازه به كه «هركسي

ميگيرد».
بنابهگفتهديدبان حقوقبشر، ياسرعزتيدرژوئن۲۰۰۴ 
گمراهكننده حرف فرار كرد. اين اشرف قرارگاه از
اوازسازمان بهطور ضمنياشارهميكند كه زيرا است،
شواهد كه كرده، درصورتي ايران فرار خلق مجاهدين
عزتي ياسر ميكند دارد كه اثبات وجود كننده يي قانع
مجاهدين با سازمان ماندن خودش خواهان ميل به بنا
اعالم او از اينكه پس بهواقع، اشرف بود. قرارگاه در
كرد كند، درخواست ترك را ميخواهد سازمان كرد

بماند. اشرف شود كه در قرارگاه داده اجازه او به
عزتي ياسر ژوئيه۲۰۰۵، ماه مورخ مصاحبه يك طي
كرده ترك را سازمان ميتوانسته كه كرد اعتراف
چنين كاري كرد انتخاب اما برود، نزد آمريكاييها و
در اشرف من «وقتي بماند: سازمان ونزد انجام دهد
نميكنند. كمك كسي به آمريكاييها ميدانستم بودم،
است. آسانتر اشرف از فرار كه داشتم باور رو همين از
جلوه دادم اينطور و نرفتم آمريكاييها به اردوگاه من

بمانم»(۲۰). مجاهدين نزد ميخواهم كه
عزتي حسن با  خود  مصاحبه مورد در  ريسه  الرش

دروغ بـرابـر حقيقتدر
مـروريبرگزارشهيـأتپارلماناروپا

عليـهمجاهـدين(٥) دربارةگزارشمغرضانة«ديدبان»

ديگر محلهاي در اسكان و بازداشتگاههايي در در
اسم اردوگاه پناهندگي به يك ما به نگهداري شديم.
زندگي در التاش فرستادند. رمادي التاش، در خارج
تدريجي مرگ روند يك به بيشتر و بود سخت بسيار
به التاش در حتي ام.كا.او عوامل داشت. شباهت
به هلند سپتامبر١٩٩٢، در عاقبت دادند. ادامه ما اذيت
را و توانستيم التاش كرد موقعيت پناهندگي اعطا ما

كنيم»(٢٦). ترك
قرارگاه در ايران خلق مجاهدين  سازمان مقامات
اشرفهمچنينبههيأتدوستانايرانآزاددرپارلمان
مطرحشده اتهامات كه دادند ارائه شواهدي اروپا
خرمي طاهر همسرش و اسكندري محمدرضا توسط
اسكندري و گفتندهممحمدرضا آنها را نفيميكرد.
كردند عبور و عراق ايران مرز اسكندري از طاهره هم
كه كرد تأييد قنبري نداشتند. ليال هرگز پاسپورت و
آنها جا يك «در گفت: وي نداشتند. پاسپورت آنها
بگويم بگذاريد گرفتند. من از را پاسپورتم ميگويند
پاسپورت؟ گرفت… كدام  ادعا خندهام اين  از كه

بودند!»(٢٧). فراري آنها
و اسكندري محمدرضا ٢٦ژوئيه١٩٩١، تاريخ در
و نامه نوشته مجاهدين سازمان به مقامات همسرش
سازمان ترك مبني بر خود خواسته نسبت به را سازمان
مطلع رمادي التاش در اردوگاه رفتن به و مجاهدين
آنها سال١٩٩٢، ژوئن اول در بعد، سال يك ساختند.
كردند درخواست مجاهدين سازمان به نامهيي طي
روشني به اين (ميهمانسرا). بمانند خروجي در كه
در اينكه بر مبني آنها اظهارات كه ميدهد نشان
آنها است. بياساس بودند بازداشت تحت ميهمانسرا
كردند ترك از اينكه سازمان را مدتها بعد را نامه
آنرا كه شوند مدعي نمي توانند درنتيجه نوشتند،
مالي كمكهاي رسيد نوشتهاند. اجبار و فشار تحت
سازمان از التاش، اردوگاه در حضورشان هنگام كه
پول بليتهايشان كردند و خلق ايران دريافت مجاهدين
از بيش را حقوقبشر ديدبان به آنها اظهارات اروپا به

ميكند. بياعتبار اين
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۲۰۰۵ ۱۶ژوئيه

 ۱۶ حسن عزتي، با پارلمان اروپا ١٨ ـ مصاحبه هيأت
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حقوقبشر،ژوئيه۲۰۰۵
قنبري، ليال با  اروپا پارلمان هيأت  مصاحبه  ـ   ٢٢

۱۶ژوئيه۲۰۰۵
قنبري، ليال با  اروپا پارلمان هيأت  مصاحبه  ـ   ٢٣
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۱۵ حقوقبشر، صفحه ٢٦ـ  گزارش ديدبان
قنبري، ليال با  اروپا پارلمان هيأت  مصاحبه  ـ   ٢٧

۱۶ژوئيه۲۰۰۵

اشرف ـ ميدان اشرف شهر

آنها در كه دادند نشان بود شده نوشته عزتي ياسر كه توسط را چند نامه اشرف قرارگاه در ايران خلق مجاهدين سازمان مقامات
آمريكايي مأموران با مصاحبهاش هنگام وي بماند. خلق سازمان مجاهدين نزد ميهمان عنوان به ميخواهد كه داده توضيح بهروشني

بود حرف را گفته همين

من مي گويند؟ آن سخن آنها از كه خروجيست منع اين «آيا گفت: وي كرد. نفي را خروج منع شديدًا نظريه سياست قنبري ليال
آنها پس نبود، اردوگاه در مجاهدي هيچ آنجا و رفتم التاش اردوگاه به خرمي) (حبيب او با و كردم ترك را اشرف) (قرارگاه اينجا
دروغ است… گزارش اين كه مي گويم است خاطر شد… به اين جلوگيري آنها با اجبار با من از رفتن كه بگويند چگونه ميتوانند
با آنها چرا بنويسد؟ تحريف شدهيي داستان چنين مي تواند چگونه حقوقبشر سازمان يك اهانت است. يك كه است خاطر اين به

نگرفتند؟» تماس من

بهطور  بشر حقوق ديدبان گزارش در كه عزتي، ياسر پدر عزتي، حسن گفته  به
مستقيمًا به سفارت اشرف قرارگاه ترك از پس عزتي ياسر شده، برده نام او از مستقيم
هرحال ياسر چون به بود دشوار موضوع براي هيأت اين درك بغداد رفت. ايران در
دليل اين، به چه بود. بنابر زندگي كرده آلمان كانادا و خود در بنا به اعتراف عزتي

به سفارت ايران برود؟ انتخاب كند با ايران آشنايي ندارد فردي كه

يك  طي كند؟ ترك كوتاهي ايران را فوقالعاده در فاصله موفق شد چگونه  سبحاني
براي پوشش يك كه به عنوان زباني فارسي «سايت كه به عنوان مهديس، با مصاحبه
از مسلحانه، درگيري يك حين در مي گويد سبحاني ميكند»، عمل اطالعات وزارت
شد، گفته بشر حقوق ديدبان به آنچه كه با داستان فرار اين است. كرده فرار ماشين
يك زيرا از شده حواس اختالل دچار سبحاني ميرسد بهنظر ميباشد. متفاوت كامًال
ولي سه كرده، فرار خودرو از مسلحانه درگيري حين است گفته مهديس طرف به
گريخته! اين يك پايين حفاظت با از زنداني ميگويد حقوقبشر ديدبان سال بعد به
كل درنتيجه و سبحاني به اعتبار نسبت جدي بايد ترديدهاي كه است قابلتوجه تناقض

حقوقبشر بر انگيزد شهادتش به ديدبان



٧ اسفند ١٣٨٤صفحة اول دوشنبه ٧٨٨ ـ شمارة
سياسي

بسياري از آشنايان  است در ذهن ب عيد
مانده باقي سؤالي ديگر ايران مسائل با
كيست؟ مردك(احمدينژاد) اين كه باشد
فرد اين  واقعًا  كه است  روشن همه براي
اجتماعي بيهويتي  معني به ـ بيشخصيت 
به جامعهيي در هر نيروهاي لومپن كه خاصي
ايران مردم از قشري هيچ نماينده دچارندـ آن
مزدوران از قشري نماينده آيا ولي نيست.

نيست؟ هم رژيم سرسپرده
كالم شيوه و  چالهدهانيها گندگاو  هم
و نشست و كردار  هم و لومپنياش 
او كه ميكند روشن چه اگر برخاستش،
شباهت معمولي سياسي شخصيت بهيك

پرونده ارجاع پيـرامون پاسـخ و پرسش چند
شـوراي امنيت به آخونـدي اتـمي رژيم

هزارخاني منوچهر دكتر شركت با آزادي» «سيماي مستقيم ارتباط برنامه از برگزيده
روز كه ايران، ملي تلويزيون ـ آزادي سيماي مستقيم ارتباط برنامه در مطرحشده پاسخهاي و پرسش از است گزيده يي ميخوانيد، زير در آنچه

برگزارگرديد چهارشنبه١٢بهمن٨٤

ارجاع  دنبال همواره ايران مقاومت   چرا
امنيت شوراي  به رژيم اتمي پرونده 
حل مسألهيي را چه موضوع و اين بوده

ميكرد
امنيت شوراي به رژيم اتمي پرونده ارجاع اهميت
اتمي سالح موضوع اهميت  از ناشي  ملل سازمان
مطلق سالح به  اهميتش بهدليل اتمي سالح  است.
دست در مطلق سالح وقتي است. شده معروف
كاري هر نميتوانند  آساني به ديگر باشد  كسي
در اگر بدهند به خصوص انجام با او ميخواهند كه

باشد. آخوندها مثل ديوانههايي دست
ندارد  هستند علتي آن دنبال كه آخوندها هم  علمي
هم اينكه براي اتمي، سالح به شدن مجهز جز براي
هم و است خودشان بقاي براي تضمين نوع يك
از و دارند. نياز آن به شدن جهاني قدرت ادعاي براي
نيروهاي بسيج همه هم خطرناك است و بابت همين
حداقل است. اين الزم خطر اين با مقابله جهاني براي
شوراي به است كه اين هم آن راه قانوني است. كار

شود. داده ارجاع امنيت
كه است خطري كرد. شوخي نميشود اتمي خطر با
را، يك نسل آنهم نه كرد، را تهديد خواهد بشريت
ماند. خواهد هم بعدي نسلهاي روي آثارش بلكه
آنرا، تصور از مختصري كه است خطري بنابراين
به كنارش از و ندارند  دنيا بقيه ولي دارند،  ژاپنيها

رد مي شوند. آساني

رژيم  پرونده ارجاع ميگويند بعضيها  
ايران ملي منافع با امنيت شوراي به
ميان اين در و است تضاد و تعارض در
ضرر كه هستند ايران مردم و ايران اين
استقالل مسأله  روي تأكيد و ميكنند 
هم بي.بي.سي راديو  دارند. حتي ايران
پخش پيش وقت چند  كه  گزارشي در
تحت عنوان رژيم اتمي از فعاليتهاي كرد

مي كرد. دفاع ايران مردم منافع
قديم از كه است عوامفريبانهيي ابزارهاي از يكي اين
خواهند كرد. هم آينده و در كردهاند آن استفاده از
نشان آن را پوچي و شكافت را افسانه اين بايد ولي
ميزنند ايران سينه ملي منافع براي كه  آنهايي داد.
چه به چي و به را ملت ملي و اين ابتدا بگويند در
نمايندگي كسي چه را ملي منافع و ميگويند كسي

ميكند؟
رژيمي هر در دنيا،  تمام  در حاكمه  هيأتهاي  تمام
قلمداد ملي منافع را خودشان منافع باشد ، كه
كار سر دموكراتيك بهطور كه آنهايي ميكنند.
كه آنهايي و دارند موجه ظاهر به صورت آمدهاند،
ميدانند. مردم قيم را خود آمدهاند غيردموكراتيك
است. بنا شده همين هم روي  موجود جهاني نظم
سازمان ميدانند؛ ملتها نماينده را دولتها كه اين يعني
كاري با ملتها مي كند، كار هم اينطور متحد ملل

هست. غيرمتحد دولتهاي سازمان ندارد،
كه بود اين شعارش آمد، نژاد احمدي كه موقعي
شعار اين برقراركند. را اجتماعي عدالت ميخواهد

رسيده اكمل حد به بيعدالتي يعني چي؟ يعني
حق عدهيي يك يعني چي يعني بيعدالتي است.
عدهيي يك يعني  ميخورند. را ديگري  كسان
ميكنند استثمار خودشان منافع پيشبرد براي را بقيه
يك «ملت» اين نميشناسند. را حدودي و حد و
را استثمارشوندگان و استثماركنندگان مجموعه
جهان كنوني  وضع در كه آنچه ميكند. معرفي 
و دولت مي شود، تلقي ملي مصالح و منافع معرف
يك كشور دموكراتيك حاكمه است. فرانسه هيأت
رجوي كاظم دكتر قتل  در كه را  نفري دو است.
داده تحويل فرانسه به آلمان دولت و داشتند دست
آزادشان بدهند، سوئيس به را آنها بود قرار و بود
گفت كرد؟ توجيه چطور دولت را اينكار كردند.
كرده آزاد را آنها ملي عالي مصالح سنجيدن با
كردن يكي قلمداد ملت منافع را خود است. منافع
كه روي جدالي اينكه براي است، نقشهاي دولت از

بكشد. پرده دارد داخل در
ميكنند فكر كه كساني است. همينطور هم اينجا
نفع به باشد  اتمي  سالح آخوندي رژيم اگر دست
آدمهاي يا نيست خارج حال دو از است ايران ملت
براي هستند. ابلهي آدمهاي بسيار يا هستند رژيم
قبول مردمش آنرا كه رژيمي چطور ميشود اينكه
مردم برسد. به كه خيرش داشته باشد ندارند منافعي
اتمي فعاليتهاي مورد شما در كه حاال را موضع اين
و ايران ميان جنگ در هم قبًال يادآوري ميكنيد، 
همين ولي استدالل داشتيم. صورت ديگري عراق به

«ميهني». جنگ نام با بود
رژيم حمله  نيروهاي به آزاديبخش ارتش  وقتي كه
حمله ايران نيروهاي به مجاهدين ميگفتند ميكرد
بهاصطالح ميهنپرست آدمهاي هم فقط و كردهاند
همين هم خارجي راديوهاي فارسي زبان نميگفتند،

ميكردند. تبليغ را
آزاديبخش  ارتش جاويدان فروغ زمان  وقتي
گلوله «ميهنپرستان» همه كه شد چطور كرد حركت
از همهشان گرفتند و قرار سر رژيم پشت و شدند
حملهكنندگان كه جلو پيام مي دادند دنيا جاي همه
ايراني آخر ارتش آزاديبخش كه بگيريد، چرا؟ را
چرا كند! «اشغال» را كشورش  كه نميرود است
اينكه براي مي دهند؟ نشان «خارجي» دشمن آنرا
رژيم قرار سر پشت راحتتر آنها دارند. منافع متضاد
برانداختن خواهان واقعًا كه آدمهايي تا ميگيرند
ميهنپرست بازي بساط آنها هستند. و بيعدالتي ظلم
است خودشان نفع به كنند  جمع  زودتر چه هر را

ميريزد. كمتر آبرويشان چون

امنيت  شوراي به رژيم  پرونده  رفتن با  
شورا اين در كه  نگراني ابراز  برخيها
شود تصويب تحريم  مثل مجازاتهايي 
ايران هستند مردم اين اين صورت در
تحت فشار مجازاتها همين به دليل كه

ميگيرند. قرار
آن مفهوم و است قبلي سؤال همان طيف در اينهم
پيدا دست هستهيي فناوري به رژيم اگر كه ايناست

ايران مردم ميشود و خوب ايران مردم  براي كند
در حاليكه ميكنند. زندگي راحتي آسايش و در
نشان اينرا  عكس  جهاني صحنه در روزانه  تجربه 

ميدهد.
دست به را اينكار ابتكار فعًال كه كشورهايي
انجام اقداماتي كه اولين ميگويند گرفتهاند خودشان
ندارد را  كشور به جمعيت لطمهزدن  ميشود جنبه
ميزند يعني لطمه حاكم هيأت و دولت فقط به و
رفت ميكنند. ممنوع  را  جهاني  سطح  مالقاتهاي
از مي كنند محدود را رسمي مسافرتهاي و وآمدها

قبيل. اين
براياينكه ملي فرضي منافع براي سينهزدن بنابراين
عوامفريبي جز معنايي هيچ كنٍد، پيدا ادامه رژيم اين

ندارد.

اتميش،  مورد پروژههاي در رژيم  حرف
هستهيي انرژي از صلحآميز استفاده
جلو دارد قصد دنيا  ميگويد  و است
در ايران پيشرفت و صلحآميز فنآوري
و بگيرد را هستهيي انرژي از استفاده
و ميروند موضوع اين پشت هم بعضيها
برجسته را علمي پيشرفت و عملي جنبه
آنها بيان به رژيم و آنرا حق و ميكنند
چه مورد اين در ميدانند. مردم حق

توضيحي داريد؟
اين كه دهيد نشان من به را كودكستاني بچه يك
به را  ميهن  خاك  كه رژيمي كند. باور  را  حرف 
تظاهرات مي كشد، سيخ به را آدمها و كشيده توبره
سركوب شدت آن با را واحد شركت كارگران
اعالم آن بيانيه اول ماده  كه را  تظاهراتي ميكند،
شما كند، تحمل نميتواند است رژيم به وفاداري
باشند، داشته علمي پيشرفت غم آنها مي كنيد باور
همين براي و توليد كنند  برق مردم  براي  بخواهند
كسي چه باشند؟ داشته اتمي فعاليت ميخواهند
و شواهد قرائن تمام حاليكه در مي كند اينرا باور
اگر ميكند فكر رژيم ميكند؟ ثابت آنرا عكس
هميشگي ضمانت  كند، پيدا دست اتمي سالح  به

آورده است. به دست را اسالمي حكومت
ولي بالفاصله حقي دارند؛ ايران يك ميگويند مردم
مردم ايران منتخب كه ميدهند دولتي به حق را اين
به مردم وقتي است بگذاريد مردم حق اگر نيست.
حق اگر اما باشند، حقشان دنبال رسيدند حاكميت
براي دولت نكنيد. بدنام را مردم ديگر است دولت
بسيار پيوند  تروريسم با  كه  خودش، امور پيشبرد 
سالح به مي خواهد جهان، سطح در دارد نزديك
مخالفيد؟ يا موافق هستيد اين كند؛ با پيدا دست اتمي

است. اين شكل به درست سؤال طرح
منفي رأي اتمي نيروي از استفاده به شخصًا من
خطرش باشد. برق  توليد براي ولو  ميدهم،
چرنوبيل نيست. جلوگيري قابل و قابلپيش بيني
ولي داشتند وجود كه چرنوبيلهايي و هست نمونهاش

آنرا در نميآورند. صداي
چطور باشد حق اين اگر ايران، مردم حق به راجع اما

حكومت به را ايران حق مردم چرا با چه استداللي و
مي سپريد؟ آخوندي

اين در موسمي ميهنپرستان با ايران مقاومت فرق
اشتراكي وجه هيچ بر ايران حاكم رژيم با ما است
به ميكنيم. طرد را  همديگر و  نميكنيم احساس
پيدا اشتراكي وجه كوچكترين شما اينكه محض
چنين در او و پشت سمت رژيم ميلغزيد به كرديد،

گلوگاههايي قرار ميگيريد.
ايران نام به كه بوديم رژيمي «ميهني» جنگ عليه ما
تا نيز ما مي جنگيد. داشت خارجي نيروي يك با
او عليه بود كشور خاك در خارجي نيروي كه وقتي
به و كرد را ترك كشور خاك از وقتي ولي بوديم،

شديم. صلح داد ما طرفدار خاتمه اشغالش
است. فناوري همينطور هم هستهيي سر نيروگاه حاال
اتمي سالح به خودشان كردن مجهز براي را هسته يي
هم عدهيي اينرا پرده پوشي ميكنند و ميخواهند
كه هستيم اينجا هم ما ميكنند كمكشان كه هستند

كنيم. افشايشان
را حكومت زور كرسيهاي و به آمده رژيمي وقتي
با منافع را او منافع كه است تسليم نوع يك گرفته، اين
را كند خودمان حربه ترتيب اين به كنيم؛ مردم قاطي
يك سازمان به ميكنيم. لكهدار را حيثيت خودمان و
اعالم كه برنامهيي به چرا تو كه گرفت ايراد ميشود
يك به نميشود منطقًا ولي نكردهاي. عمل كردهاي
چرا تو كه گرفت ايراد حزبي، تشكيالتي سازماني،
گفتهايم ما ميكني. عمل داري گفتي كه آنچه به
هر است، آخوندي ايران رژيم مردم اصلي دشمن
ضرر به باشد منافع رژيم آخوندي خدمت در كه چه
آخوندي رژيم و هر چه كه به ضرر است ايران مردم

ايران است. مردم نفع باشد به
نداشتهايم. حال تا به قاطيكردن منافع را شائبه هيچ
منافع ميگويند اين ميگيرند؟ ايرادي ما چه به االن
رژيم مصالح نمي كنيم؛ قاطي ما نه، كنيد! قاطي را
يك چيز ديگر. ايران مردم مصالح چيز است و يك
نه تنها رژيم اين كه ميكند ايجاب ايران منافع مردم
چه هر و اتمي مجهز نشود بلكه سقوط كند به سالح
در ما ايران است مردم نفع به بيشتر سقوط كند زودتر

ميرويم. پيش راه اين

براي  فعاليتهايش ادامه روي رژيم  چرا
در مي ورزد، اصرار اتمي پرژوههاي
رژيم براي بهخوبي آن عواقب حاليكه
پارامترهايي چه روي است. روشن

كرده است؟ حساب باز
كتاب و رژيم بي حساب كه بازيهاي شود تصور اگر
است. يك سياست بيانكننده اينها اشتباه است. است،
ميشود. اجرا دارد احمدينژاد آمدن با كه سياستي
و از پوسيدگي آن باطن ولي دارد و تيزي تند ظاهر

ورشكستگي خبر ميدهد.
قمار يا ماجراجويي اين وارد كتاب و حساب با رژيم
چيزي چه  روي نميدانم البته است. شده سياسي 
و پيداست دور از كه آنچيزي ولي ميكند حساب
و كرده را كه رژيم حسابهايش است اين مي فهميم

در و است شده سياسي قمار يا ماجراجويي اين وارد
سياست سفت كن كه كن شل زمينه از سياست اين
هيأت مي برد. استفاده دارد است آخوندي خاص
اختالفنظر و رقابت از بهخصوص كنوني حاكمه
ميتواند آنها ميان شكاف  و  دنيا بزرگ قدرتهاي
با روسيه و چين ميان  كه رقابتي از  كند؛ استفاده
ميان كه از اختالفاتي وجود دارد و كشورهاي غربي
كه از برگي ميبرد؛ را بهرهاش هست و اروپا آمريكا
دارد استفاده دست در دخالتهايش، عراق، بهدليل در
براي خودش از ماهيت تروريستي مي تواند ميكند؛
براي و  ديگر كشورهاي  در  بلوا و  آشوب ايجاد 
كند؛ ميتواند از بقيه استفاده گرفتن و باج ترساندن
مورد االن كه ـ اسالمي نهضت  علمدار عنوان  به
كنند آرام منطقه را تا است  سياستهاي غربي توجه
ميانه خاور سروساماني به و خاتمه بدهند جنگ به و
ببرد. را استفادهاش شلوغ كند و را آنجا ـ. بدهند
دستش كه در برگهايي دارد. از اين را اين آتوها تمام
كرد. خواهد هم استفاده كرده و استفاده هم هست

ميكند. حساب روي آنها است كه چيزهايي اينها

خطرات  ايران مقاومت پيش سالها از  
را آن  به رژيم دستيابي و اتمي سالح
گوشزد ميكرد ولي گوش شنوايي وجود
با چنين االن كه شده چي حاال نداشت

هستيم مواجه صحنهيي
هستيم، مواجه آن با االن چرا بگويم نميتوانم دقيق
آنهايي كه دنيا، بزرگ قدرتهاي بگويم ولي ميتوانم
حركت رژيم همراه مدتها تا برگشته اند، رژيم عليه
ميكرد. تقويت را رژيم آنها سياست ميكردند.
هموطنان در داخل ميان در حيثيتي رژيمي كه هيچ
از را خارجي سياست حمايت اگر ندارد، كشور
پيدا خواهد مهمي ضريب تزلزش آن بردارند پشت

خواهد شد. نزديك خيلي سقوطش كرد و
گزارش كه  شده چاپ آمريكا در كتابي ظاهرًا 
خواندم روزنامهها از  يكي در  آنرا از مختصري
شده مرتكب ٢٠سال طي كه سيا مورد گافهايي در

ندارد عوامفريبي جز معنايي هيچ كنٍد، ادامه پيدا رژيم براياينكه اين ملي فرضي منافع براي سينهزدن

سال از  آمريكاييها  مينويسد  ايران  مورد در  است. 
مي كنند  كارهايي دارند اينها كه بودند ٢٠٠٠ مطلع
سياست يك  و نميآوردند خودشان روي به  ولي
را فعلي سياست داشتند. رژيم مقابل در دلربايي

گرفتهاند. پيش در جديدًا
همين به اگر كه كرده اند احساس چون حاال؟ چرا
در برايشان زيادي  مزاحمتهاي  بدهند  ادامه  ترتيب
ماكزيمم كوشش را كرد. خواهد سطح جهان ايجاد
كردن نيرو از وارد بيايند، كنار اين رژيم با كردند كه
ليست در نام مجاهدين كردن تا وارد اورسوراواز در
ميشد كه فشاري و محدوديت گونه هر تا تروريستي
تنها مقاومت كه ميدانيد و آورد، وارد مقاومت بر
هم لحظه يك ايستاد و رژيم مقابل كه در بود نيرويي

نكرد. تعطيل را مقابله
را خودشان منافع كه رسيدهاند جايي به البد االن
درخطر مي بينند.من دليلديگري نميبينم؛به خصوص
به يا هستند  انساندوستي نيروهاي كه را اين دليل نه
روزشان منافع چه هر  متعهدند. اخالقي  پرنسيپهاي
چنين با ميزنند. زيرش فردا و ميگويند را همان باشد

را باز بكنيم. راهمان بايد و دنيايي طرف هستيم
چرا بگويم نميتوانم دقيق طور به دليل همين به
از بهتر است ميكنم فكر افتادهاند فكر به اين حاال

بپرسيد! خودشان

امنيت شوراي به رژيم پرونده ارجاع آيا
و مقاومت كه را آنچه و است كافي
به آن وسيله به ميخواستند ايران مردم

ميرسند؟ آن
دارند ايران مقاومت از خارج كه است اول قدم اين
نيست. اين مي خواهيم ما  كه  آنچه برميدارند.
و مردم  توسط هستيم. رژيم سرنگوني خواهان ما 
به عنوان رژيم محكومكردن خواهان ايران. مقاومت
كند؛ مو خرس اين از قدم به قدم بايد نيستيم. آخر قدم
ميخواهند با چون است كند قدمها اين ولي سرعت
كه چيزي نهايت اين بديهي است بروند. پيش اجماع

نيست. ميخواهيم ما

ميدان  به مست شدم كه زن دهل مست آن  منم
ببستـم نيزه سر بـه پـرچم چو خـويــش دهــل

شايستهترينرئيسجمهورنظام

صداي ٢٧سال، از بعد گويي  هم  هنوز
هر در كه خلق را، ميليشياي مجاهد رساي
نشريه سختترين شرايط برزني، در و كوي
مي فرياد را انقالب و صداي خلق مجاهد،

ميرسد. بگوش كرد؛
ماهيت كه ظلمت سوزي، صداي
ميرفت؛ كه رژيم آخوندي را سردمداران
محاق به را انقالب از بعد آزاديهاي همة
آزاديخواهان بهگوش ببرد؛ خود تيره و سياه
را مجاهد پيام  چگونه ديديم ميرساند. 
مجاهد نشريه اشتياق ميگرفتند و با مردم

ميشد. ناياب سرعتي چه به
نشريه پرتيراژترين به ماه چند ظرف مجاهد
مقاالت چاپ و افشاگري شد. تبديل ايران
واقعي چهره برمالكردن  و تحليلها و
آخوندها نوپا، رژيم دستاندركاران
عناصر انداخت.  وحشت  به سخت  را
و مستقيم تحريكات با البته مشكوك،
بساط رژيم، درصدد برهم زدن غيرمستقيم
را روزنامهها بودند. ميليشيا كتاب و نشريه
كتككاري، و فحاشي و ميكردند پاره
دجالگرانه زرورق در نيرنگ و دروغ
شد. شروع هستتند» «مردم  گويا كه اين
روبه رو مردم دندانشكن پاسخ با اما
چطور مردم و خوانديم كه شدند. ديديم
اوباش توسط كه را روزنامهيي تكهپارههاي
و برميداشتند؛ بود، شده پاره چماقدار
زحمات بيشائبه مالي ميكردند و از كمك

مي كردند. مالطفت و تقدير ميليشيا
سردار مسعود، برادر افشاگرانه سخنرانيهاي
مسئولين و  خياباني موسي خلق  شهيد
در را رژيم  كشور، سراسر در سازمان 
گرده آيا  كه  داد قرار سؤال اين  مقابل 
عاشقان و انقالب نسل اين با همراهآمدن
تاروماركردن يا در صدد و دارد؛ را آزادي

آنهاست؟ بين بردن از و
مسعود برادر افشاگرانه و تاريخي سخنراني

در را اساسي بسيار سؤال اين خرداد٥٩، در
اقشار بهخصوص و  ايران مردم  همه برابر
قرار انقالبي و ترقيخواه  نيروهاي  و آگاه 

كرد»؟ «چه بايد كه داد
سياسي- تعرض  و تكاندهنده افشاگري 
و استبداد عليه مجاهدين  اجتماعي
و يكهتازيهاي جنايتها و عليه انحصارطلبي
چماقدارانش پاسداران و خميني و ارتجاعي
با و  خود پيدرپي  تهاجمات  با  كه بود 
مي خواهند مجاهدين، سركوب و كشتار
و ببرند مسلخ به را آن پرچمداران و آزادي

كنند. حاكم را پرده دين زير ديكتاتوري

چاه تا ماه از
و مردم اعتماد از سوء استفاده با شياد خميني
حصرش و بيحد شارالتاني با باورهايشان،
قرآن آيات تحريف دجالگرانة حربه با
و شركآلود نسبتدادن و احاديث و
امامت! اريكه بر خود را امام، به خرافيش

نشاند.
و شرايط علم با نوري سالهاي مرتجعي كه
برايش چيز فقط يك فاصله دارد، قرن اين
براي و واليت فقيه. مطلقه قدرت است: مهم
شد. چيز مجاز همه آن تمام تام و رسيدن
اعدام، از قبل مجاهدين خون كشيدن از
اقليتهاي تا خردساالن و حامله زنان اعدام
و… حلقآويز و سنگسار مذهبي، و قومي

گرفت. قرار روز دستور در
٣٠خرداد مسالمتآميز تظاهرات

و  خميني دجاليت دوران پايان سال٦٠ 
شيطاني و پليد ماهيت شد. خمينيصفتان
هويدا پيش از دينفروش، بيش آخوندهاي
هم پشه  يك به آزارش كه «امام»ي شد. 
مجاهدين افشاگري يمن  به نميرسيد،
منفورترين به تبديل سرفراز، مقاومت و

شد. جهان حكمران
ياراي كه  فرصت طلبي نيروهاي بسا  چه
خلق صفوف نداشتند،  را رژيم با  مبارزه
و كردند  ترك خود حفظ بهخاطر را 
با مجاهدين شتافتند.  دجال عباي  زير به

در خود جسورانه و انقالبي افشاگريهاي
قرونوسطايي ماهيت كشور خارج و داخل
كه بهطوري كردند، مفتضح را آخوندي
چاه به برده بودند، ماه به او را كه خمينييي
از بيش راستا اين شد. در انداخته لجنزار و
به خلق فرزندان رشيدترين از ١٢٠هزارتن

شدند. و جاودانه رسيدند شهادت

پيروزمند كارزار
يك لنگر، و محور بهعنوان  مجاهدين
بدو از سرافراز، و سترگ مقاومت
وطنفروش ضدايراني و شوم رژيم پيدايش
ايستادگي و از مقاومت لحظهيي آخوندي،
رژيم و وسطايي قرون سياهچالهاي چه در
افشاگري عليه از بين المللي در كارزار چه

نيامدند. جنايتكار كوتاه غاصبان
در ايران مقاومت ملي شوراي تأسيس ـ
رهبر پرواز آن  دنبال  به  و  كشور داخل
افشاگريهاي با كشور، خارج به مقاومت،
ميتينگها، شورا، و مجاهدين اعضاي
كشورهاي همه  در آكسيونها تظاهرات، 
هزاران تحصنها،  آمريكا، و اروپايي 
ماهيت كنفرانسها  و مطبوعاتي مصاحبه 
در مالكرد. بر را رژيم  قرونوسطايي
شخصيتهاي و  پارلمانتر هزاران زمينه  اين
سازمان و شورا اهداف از بينالمللي
پشتيباني مختلف سرفصلهاي در مجاهدين

كردند. را اعالم خود
طرح و رژيم جنگ افروزي افشاي ـ
تبليغات و مقاومت ملي شوراي صلح
اين راستا در جنگ. ادامه بر گسترده مبني
و پارلمانترها از تن هزاران از بيش حمايت
طرح از حمايت در بينالمللي شخصيتهاي
افشاي آكسيونهاي و تظاهرات شورا، صلح
در كشورهاي آخوندي جنگطلبي رژيم

محتلف.
محكوميت و حقوقبشر، نقض افشاگري ـ
يمن به كه ملل سازمان مجامع در ٥٢بار

شد امكانپذير مقاومت تالش
صفحه١١ در بقيه                                    

اشرف ـ يونسي محمود

اگرافشاگريهايمجاهديننبود
ازغالمرضاجالل تعجبم و بودم كرده تجربه سالها را

كه بود دليل اين به رئيسجمهورشدنش
باالتر به مدارج رسيدن و قانونمنديهاي رشد
حاكم نظامهاي ديگر با را آخوندي رژيم در

ميكردم. مقايسه جهان بر
اواخر در اولين بار براي را احمدينژاد

ديدم.  اوين بازجوييهاي  شعبه٤  در سال٦٠
(مخفف  «گلپا» به اسم را او همه شعبه٤  در
اوايل در هم بعدها ميزدند. صدا گلپايگاني)

اوين  مخوف انفرادي سلولهاي در سال٦١ 
(حامد)  ُتركه حميد همراه به٢٠٩ به معروف
و بازجويي  به «ميرزايي»  مستعار  اسم با 
ميپرداخت. مبارز و مجاهد زندانيان شكنجه
توسط چهار شعبه مستقيم در بهطور خودم
كه در دوراني شكنجه شدم. بازجويي و او
تشكيالت پيداكردن روي اوين بازجوهاي
بچههاي اعدام براي بهانهجويي و زندان
جرم به تا ميكردند كار (١) پنجاهونهي
كنند، اعدامشان زندان در ايجاد تشكيالت
بود.  كار اين شعبه٤ مسئول در احمدينژاد

استفاده اوين همه از نام مستعار شكنجهگران
پيشوا، اسامي مستعاري همچون: ميكردند.

شعبه٧  بازجوي فكور، رئيس شعبه مخوف٧؛
احكام؛ اجراي مسئول جليل، دايي شعبه٤؛ و
داوودي احكام؛ اجراي مسئول مجتبي، دايي
مخوف٧؛ شعبه  بازجوي اصلي)، (اسم 
(حامد)، تركه حميد در٢٠٩؛ فاضل،
صابر شاكر، در٢٠٩؛ كاظم، سربازجوي٢٠٩؛

و… در  شعبه٤ شريف، در شعبه١؛ بازجوي
مجدد بازجويي براي وقتي سال٦٠، بهمنماه
اوين به مرا پرونده تكميل به اصطالح و

به  چندروز از بعد شعبه٧ و به برگرداندند،
توسط مستقيم بهطور و شدم منتقل شعبه٤،
يعني «گلپا» و شعبه٤» جديد رئيس «فكور،
شكنجه رئيسجمهور فعلي ارتجاع، شخص
ضربات اثر در كه هربار شدم. بازجويي و
احمدينژاد چهره و ميافتاد چشمبندم كابل
بهسرعت شكنجهگران را ميديدم، ديگر و
بازجويي به و كرده محكمتر را چشمبندم

ميدادند. ادامه
كنار ميزي بنشينم، شعبه٤گفت در يكبار
در كسي كه كردم  فكر مدتي  از پس
زدم باال  را چشمبندم و نيست شعبه اتاق
را او بگيرم، تماس ديگر زندانيان با تا
و ديدم چشم در چشم و مستقيم به طور

اين ولي رئيس جمهور!! به رسد چه ندارد.
كيست؟ او باالخره كه مي كند سؤال را بارز
هم شايد يا  لوموند كه شنيدم تازگي  به
كردهاند. مقايسه  هيتلر با را او  فيگارو!
جناح سخت سرترين نماينده را او بعضيها
سادهانديشي هم با ميدانند. برخي حكومت
را موضعگيريهايش و ميدانند مترسكي را او
در ناشي فرد يك پالگويي به حساب پرت و

ميگذارند. سياسي امور
رژيم  سياسي زنداني يك بهعنوان من اما  
مدت  به  ٥٩ سال از كه  كسي و  خميني
گوهردشت اوين، زندانهاي در سال شش
مشخصي عيني درك بودم قزلحصار و
داشتم. وليفقيه برگزيده رئيس جمهور از
او جاني و سرسپرده بسيار شخصيت

جالد اين همين كارم مورد غضب بهخاطر
اضافه كابل، ضربات بهتعداد و قرارگرفتم

شد.
يعني  سال ٦١  ابتداي و سال٦٠ اواخر در
 ٢٠٩ به (گلپا) احمدينژاد هنوز زمانيكه
كشف كارهايش بود، يكي از نشده منتقل
در سازمان تشكيالتي سازماندهي چارت
كه بهاينصورت بود؛ زماني مختلف مقاطع
مختلف، شعبههاي بازجوييهاي مقايسه با او
دانشجويي، تشكيالت سازماندهي چارت
و محالت اجتماعي، دانشآموزي،
شكنجههاي با پر كرده و را و… كارگري
تكميل را كار اين زندانيان از دوم سري
از زيادي تعداد علت همين به و ميكرد
مي كردند، همكاري  رژيم با كه  خائناني
احمدينژاد همان كه «ميرزايي» يا به«گلپا»

بودند. وصل باشد،
انفراديهاي٢٠٩ منتقل  به كه سال٦١ بهار در
الجوردي با همراه احمدينژاد بودم، شده
كاله و  چشمبند يا ماسك بدون جالد 

نفرات  از بعضي از ٢٠٩ غير بازجويان (بيشتر
خاص،كالههاييشبيهكالهكوكالس كالن
از ميآمد و ما به سلول بهسر ميگذاشتند)
اصل در (كه فرجيپور ابراهيم شهيد مجاهد
و بود) زندان آذربايجان از  انتقالي زنداني
بازجويي نيككار مصطفي  شهيد مجاهد
كه بود. من آنها پرونده مسئول ميكرد و
الاقل بودم همسلول  مصطفي  و ابراهيم  با

او كه در اين  ٢ـ٣ بار او را مي ديدم. هفتهيي
شناخته مي شد، ميزرايي مستعار با اسم زمان

در  ٦ مستقر شعبه (سربازجوي تركه حميد با
مي كردند. كار مشترك (٢٠٩

مرور با كه  كنم اعتراف بايد بنابراين 
دريافتم سرعت  به  خودم عيني  شناختهاي 
جمهوري رياست و ميكردهام اشتباه كه
تناقض ديگري هرنظام در است ممكن او
وحدت است. كمال رژيم اين در باشد، اما
در كه كرد سراغ  ميتوان را  كمتركسي
محتواي و ماهيت درجه اين تا محتوا و شكل

نمايندگي كند. را همين رژيم

پانويس-----------------------
 ٦٠ سال ٣٠خرداد از قبل بهكساني كه (١)
بودند شده دستگير رژيم  مزدوران توسط

ميشد. اطالق

احمدينژاد محمود پاسدار



٨ اسفند ١٣٨٤صفحة اول دوشنبه ٧٨٨ ـ شمارة
مقاالت

نـگرشـيبرپـروژهامنيتسـازيدررژيـم
هدف به مثابه قدرت حفظ نظامهاي خودكامه، در
آن تحكيم و لذا بسط مطرح است. سياست اصلي
اين با  ميدهد. تشكيل را بازيگران استراتژي نيز، 
شده امنيت» تبديل «مرجع به منبع قدرت، توصيف
را حاكميت چارچوب  در اصلي محور  نقش و
بازيگر اصلي بهدليل است كه عهدهدار است. طبيعي
قدرت حفظ منافع از ناشي كه خاصي قشر به نياز
قشر يا  گروه مساعي همواره تا دارد تالش است،

داشته باشد. در نظر نيز مربوطه را
قدرت مرجع كه همواره ميان ارزيابي است چنين در
در متقابل و ارگانيك  روابط آن جمعي  ابواب و
است بهتر يا كيان نظام هدف حفظ با است. جريان

قدرت حاكميت. مركزي شود كانون گفته
ميشود مشخص فوق، نظريه چارچوب به عنايت با
خود، امنيتي استراتژي طراحي مقام در بازيگران كه
در مقام سپس و كرده بررسي را موجود ابتدا شرايط
شرايط حفظ يا اصالح تغيير، براي هدفگذاري 

برمي آيند. موجود
مباني شناخت  و درك حاضر، نوشتار از  هدف
اولويتهاي خصوص در بازانديشي و رژيم امنيتي
واليت نظام در قدرت پاراديم  در  تهديد با مقابله

فقيه است.
استبداد مذهبي اليگارشي نظام تأسيس آغاز از
رژيم، ثبات و امنيت  مسأله ايران، در  فقيه واليت
نظامهاي در معموًال است. بوده آن مهمترين دغدغه
آحاد يا افراد از عبارتند امنيت مراجع دموكراتيك
حيات كه چارچوبي تأمين و ملت شهروندان،
در جامعه فرهنگي و اقتصادي، اجتماعي، سياسي،
در كه است طبيعي يابد. تكامل و شود بارور آن
مرزها از بيرون نيز امنيت تهديد حكومتهايي چنين
خميني، رژيم برقراري با است. وارداتي و غالبًا بوده
جهان و منطقه امنيتي معادالت وارد معضل جديدي
شعار زير  طلبيد. چالش  به را دموكراسيها  كه  شد
اتكا با و كرده را بسيج مذهبي خود فناتيسم اسالم،
منازعات وارد مسلمان، تودههاي ديني باورهاي به
نيز پديده اين  اجرايي مكانيسم گرديد. بينالمللي 
سركوب غربي، دولتهاي  شانتاژ از  است عبارت
ترويج و كشور داخل در دموكراتيك نهادهاي

كشور. بيرون از مرزهاي تروريسم
در رژيم امنيت و بقا و حفظ خصيصهيي، چنين با
ويژهيي جايگاه از خودش سياسي حيات الويت
دموكراتيك نظامهاي و برخالف ميشود برخوردار
نه و حاكميت  حيات بر منطبق مقولهايست امنيت 

درون مرزي دارد. جنبه و ملت يك تأمين حيات
مباني امنيت خميني، آراي و افكار در كمي تأمل با
امنيتي» آن در مفهوم «دكترين منتج از مؤلفههاي و
زيرا نمود. ترسيم احمدينژاد دولت در مي توان را
بوده خميني انديشه خالص محصول احمدينژاد كه
عنصري يزدي، مصباح چون  فردي  به اقتدا با و

است. فقيه مطلقه واليت از ذات برآمده
مصالح و  منافع تأمين فردي، چنين ديد  از
و وظايف تعيين ملت و بر مصالح امت(حزباهللا)
در (كه مسلمان دولتهاي براي فرا ملي مسئوليتهاي
ميداد) تشكيل را خميني انديشه ثقل نقطه واقع

ترجيح دارد.
در امتمحوري و فراملي نگري شاخصهاي
نفي از عبارتند اختصار به خميني افكار و آرا
مخالف كه مليگرايي نفي  و  ناسيوناليسم آموزه
صفحه٢٧٤)، جلد١٢ نور (صحيفه است اسالمگرايي

جلد٤  نور است(صحيفه استعماري تبليغات ابزار
(صحيفه اساس بدبختي مسلمين آنرا و صفحه٣٢)

است. نموده معرفي صفحه٢٨٠) نور جلد١٢
كانون اساسًا (كه اسالمگرا  جنبشهاي از حمايت
از دفاع شعار زير است)، تروريسم و بنيادگرايي

دارد. خميني افكار در كانوني جايگاه مستضعفان،
بهعنوان را مستضعفان از حمايت ضرورت خميني
اسالمي دولت خارجي سياست در ديني وظيفه
اسالم از پيروي به «ما ميگويد: و نموده يادآوري
سازماني هر از… و ميكنيم حمايت جميع از بزرگ
خاسته بهپا خويش كشور نجات براي كه جهان در

صفحه٢٢٨  نور (صحيفه مي كنيم پشتيباني است
تشكيل پيشنهاد و اعتقاد همين راستاي در جلد١٠).
صفحه٢٧٨)، نور جلد٨، (صحيفه حزب مستضعفين
در سرتاسر مقاومت هستههاي توسعه و تشكيل  و
مثابه به صفحه٥٢)، جلد٢١، نور (صحيفه جهان

حاكميت استراتژي تحقق عملياتي تاكتيكهاي
وي، جانشين است. نموده مطرح مستضعفين جهاني
فوق تز به اعتقاد راسخ و خاطر با تعلق نيز خامنهاي
جهاني آن را وظايف و واليتفقيه نقش كه است
رژيم كه  است با چنين شاخصي مي نمايد. ترسيم 
عرضه را خود بينالمللي قواي تعادل محور دو
به دسترسي و بنيادگرايي صدور شامل كه ميكند
اختيارات نظريه مفهوم مطابق است. هسته يي سالح
مييابد تسري جهان مسلمانان كليه بر واليتفقيه،
رهبري، و هدايت مسئوليت و اختيار وليفقيه و
و عده هماهنگي و بسيج و سازماندهي و تشكيل
امت ساختن عملياتي بهمنظور جهان مسلمانان عده
را جهاني واحد حكومت حتي و اسالم واحده

عهدهدار ميشود(١).
نظر خامنهاي، از به جهانبيني فوق است كه توجه با
و موقعيت جايگاه ولي فقيه و مقام اين نظام امنيت
حراست گردد. و حفظ بايستي موضوعي از هر قبل

امنيتسازي پروژه
با بازيگر هر نزد امنيت معناي آنجاييكه از
آخوندي، در دستگاه است، در ارتباط او جهانبيني
را امنيتي مباحث اجتماعي خاستگاه زيادهخواهي،

مي دهد. تشكيل
كه ميكند تفسير «ترس» زيادهخواهي و آنرا «هابز»

ميباشد. آشكار رژيم در اجتماعي روابط متن در
مالها حكومتي  ساختار در  امنيتسازي پروژه 
مهمتريناولويتتحليلگرانونخبگاننظاممحسوب
دستگاه مقام  در رژيم  اينكه به توجه  با ميشود. 
را اقتدار و  سلطه مشروع ابزارهاي كشور  سياسي
نظام امنيت خصوص در تدبير به دارد، اختيار در
وجودي فلسفه و پاسداران سپاه تشكيل ميپردازد.
از حفاظت و رژيم ضرورتهاي اساس براي آن

 ١٥) آن اساسنامه اساس بر است. واليتفقيه جايگاه
٢ و ١٠  ١و بند در مجلس، مصوب شهريور١٣٦١)

است: آمده چنين (٢)
صدد در كه جريانهايي و عوامل با مبارزه بند١:
اقدام اسالمي يا جمهوري نظام براندازي خرابكاري،

هستند. ايران اسالمي انقالب عليه
در قهريه بهقوه كه با توسل عواملي با مبارزه بند٢:
ايران اسالمي جمهوري قوانين حاكميت نفي صدد

هستند.
طبق تعاليم سپاه اعضاي آموزش پرورش و بند١٠:
رهنمودهاي واليتفقيه در زمينههاي بر مبني اسالم

نظامي. و سياسي عقيدتي،
را رژيم حفظ جمعي ابواب واقع در بسيج و سپاه

ميدهند. تشكيل
اقتدار و ثبات ايدئولوژي ناظر به كه سياسي امنيت
شود اقتدار افت دچار اگر است حاكميت نهادهاي
هدايت ميشود. روبهرو سياسي امنيت كسري با
نهاد رهبري است عهده بر نظام اصلي پروژه امنيت
تحت ملي امنيت عالي شوراي زيرا (ولي فقيه)،
تأييد بدون آن مصوبات  و است وليفقيه  نظارت

اعتبار است. رهبري فاقد
واليتفقيه بقاي معناي  به اساسًا امنيت مفهوم  لذا
عنوان تحت هرآن چه و ميشود  تبيين و تعريف
مي گردد بيان سياسي و اقتصادي ثبات ملي، امنيت
نظام خيمه حفظ بهمنظور بيشتر امكانات جز چيزي
مردم اجتماعي  مسائل  اينكه به توجه  با نيست. 
مقابله ميرود، به شما امنيت مسائل عداد در ايران
وظايف از امنيت، تهديد كادر در نيز نارضايتي با

مي شود. محسوب ولي فقيه جمعي ابواب
رژيم ذهن نخبگان پروژه امنيت، آنچه در طرح در
است فوق پرسش است، پاسخ به شاخص همواره
صورتبنديهاي و فرآيندها عوامل، كدامين كه
آسيبپذيري كاهش يا افرايش  موجب اجتماعي
چگونه و ميشود خارجي  تهديدات  و داخلي

كرد؟ تضمين را نظام امنيت ميتوان

احمدينژاد پديده
در ديني استبداد  رژيم امنيتي ساختار بررسي  در
رخدادها و شده مطرح شاخصهاي  برخي ايران،
مقام در كه خامنهاي موجب گرديد نظام، بطن در
شرايطيكه نظام» نظرش بهموقعيت رژيم در «ديدبان
موقعيت شامل اين شود. جلب ميبرد آن بهسر در

مؤلفههاي ذيل ميباشد:
كالن  مادي اگرچه منافع فتنه خاتمي، آغاز از ـ ١
برخي با توانست آنكه  داشت، خاصه رژيم براي
امضا نفتي كالن قراردادهاي (اروپا)، غربي دولتهاي

خود در بطن ولي بيفزايد، رژيم به درآمدهاي و كند
نيز عديدهيي را رژيم، تضادهاي فاسد بهدليل ماهيت
مردم نارضايتي عمومي غليان و گرديد. رشد موجب
كشور سطح اقتصادي در و سخت معيشتي شرايط از

ميباشد. آنجمله از
موجب رژيم فساد به دليل كه است توضيح به الزم
كارايي، افت اقتصادي، توسعه ضعيف عملكرد
باالرفتن اقتصادي، تنگناهاي و كمبودها پيدايش
بيكاري، سقوط افزايش تورم، بحران هزينه توليد،
تراز و خارجي بدهيهاي بحران ريال، ارزش
نهادينهشدن واقع در و سرطاني گسترش و پرداختها
نارضايتي رشد عوامل از رانتخواري و دولتي فساد
بهعالوه ميشود. محسوب مردم زندگي با ارتباط در
باندهاي افزايش اقتصادي،  و سياسي  ثبات نبود
وجود سرمايهگذاري، ريسك باالبودن مافيايي،
كه ساختاري ناهنجاريهاي وجود و نامناسب قوانين
اقتصادي و سياسي  ساختار در بنيادين تغيير  بدون
بهطور شد. نخواهد  ميسر آن اصالح  كشور،
فاصله در ١١درصد از ايران اقتصادي رشد مثال
طي ٢/٦درصد به ١٩٧٢ميالدي تا  سالهاي١٩٦٢ 

در  اين است. يافته كاهش تا ٢٠٠٢  سالهاي١٩٨٢ 
افزايش سالها همين طي نفت درآمد كه حاليست

نجومي داشته است.
و حضور  يکسو از نارضايتی ارتقای به با عنايت ٢ ـ
ايران مردم سازمانيافته مقاومت پايدار اقتدار و
از ملی) ارتش آزاديبخش مقاومت و ملی (شورای
و رژيم آلترناتيو به مثابه مقاومت اين ديگر، سوی
اصلی دغدغه همواره رژيم، امنيت تهديد جديترين
نيز آن با مقابله است. گرديده محسوب حکومت
ويژهيی جايگاه از بسيج  و سپاه  عملکرد رأس در
فريب و ترفند با رژيم اگرچه میباشد. برخوردار
دولت کلينتون ازجمله غربی، شد، دولتهای موفق
مصالح قبال غلطی را در سازد تا سياست متقاعد را
«عدو که اين توجه به با ولی اتخاذ نمايد. ايران ملی
اين مقاومت ريشهداربودن دليل به و سبب خير» شود
مواجه شکست با دسيسه اين ايران، مردم ضمير در
ارتش و  مقاومت  ملی  شورای موقعيت  و  گرديد 
جهان و نخبگان ايران ملت نزد ملی در آزاديبخش
آزادی تحقق برای اين مبارزه حقانيت و يافت ارتقا

گرديد. محرز بيشتر دموکراسی و
درآمدهای  با توانست خاتمی زمان در اگرچه ٣ ـ
پوشش زير نفت  بهای افزايش از ناشی  کالن
بنيه تقويت به «تشنجزدايی» و تمدنها» «گفتگوی
و کالن قراردادهای (همچون  بپردازد،  نظامیاش
همچنين شمالی، و کره و چين و با روسيه ميليونی
سالح به دستيابی استراتژی پيشبرد مخفی سازی
مقاومت هوشياری و آگاهی يمن به ولی اتمی)
تمامی دارد، که مسئوليتی احساس از ناشی ايران
رژيم امر اين  و  گرديد برمال آن شوم دسيسههای
بدو از هيچگاه  كه نمود عظيم بحرانی وارد  را
مواجه خارجی معضل چنين با آن شکلگيری
منافع ايران برای ملت طبعًا که چالشی نبوده است.

داشت. در پی خواهد ارزنده يی
صدام  دولت تهديد خود همسايگی در اگرچه ٤ ـ
و شد مواجه تهديد جديدی ولی با نداشت را حسين
بود. کشور مرزی آمريکا در نوار نظامی حضور آن

منابع  که نمود احساس ولیفقيه ترتيب بدين ـ  ٥
آموزشهای نتيجه  در  و شده تحليل  دچار  قدرت
موجب يا توجيهگر که اعتقادی  و ايدئولوژيک
نيز دستخوش بود را يا تسليم اطاعت از طريق ثبات
دگرگون درون در را تعادل و شده ريختگی بهم

نموده است.
امنيتی که استراتژی چنين شرايطی است به عنايت با
برای تالش و منازعه سمت به بهاالجبار بازيگران 
از هدف حساسيت با برتر قدرت به منابع دستيابی

میيابد(٣). سوق خود
موقعيتی، دولت و وضعيت چنين پيدايش طبعًا در
مطلق متصدی زور، داشتن انحصار در دليل به
اجتماعی، (حيات تهديدکننده يگانه و امنيت
(تضاد تهديدشونده  و مردم)  اقتصادی سياسی، 
رژيم) و ايران مقاومت آن، حق به نماينده و خلق
به توجه با او جريان و خامنهای لذا میآيد. شمار به
استراتژی بررسی عملکرد خاتمی، در از ناشی خأل
عامل دو بايستی که شدند نايل رهنمود اين به امنيتی
تقويت بازيگر» «قدرت و  واليت» «ايدئولوژيک
فراهم را هژمونيک امنيتی استراتژی همانا که شوند

میباشد. احمدینژاد آن محصول که نمود
است جنس خمينی محصول خالص احمدینژاد که

و مکتبی واليتفقيه را بهطور به و مراحل وفاداری
تداوم برای  فرد بهترين است، کرده طی پراتيک 

میشود. امنيتی نظام تلقی دکترين
نظام موجوديت و بقا حفظ احمدی نژاد مأموريت
دوره اين در امنيت مفهوم ثقل مرکز که است
احمدی نژاد واليتفقيه، پرتو در میشود. تعريف
عناصر که ايدئولوژيک دولت يک تشکيل با
برای میدهند، تشکيل پاسداران سپاه آنرا اصلی
و داخلی تحوالت امواج در واليتفقيه سنت حفظ

میشود. وارد کارزار بينالمللی

آن مقابله با راههای و عوامل تهديد
ايدئولوژيک احمدینژاد، دولت رژيم و منطق در
تحوالت جدی  چالش با رژيم  هويت و ساختار 
در توانايی عدم است. مواجه بين المللی و داخلی
که مردم، اجتماعی و اقتصادی نيازهای تأمين
و میشود مقبوليت  و  مشروعيت  کاهش  موجب
نقش که موجب افزايش ضريب امنيتی شده بالطبع
ساختار رژيم ديد از میکند. بارز بيشتر را مقاومت
گفتمان اين است. در متمرکز فقدان تهديد بر امنيت
مقاومت خنثیکردن بهمنظور تاکتيهايی بهکارگيری
و هرقيمت به  آن اصلی اپوزيسيون ريشهکنی  و
بهمنظور اتمی به سالح داخلی ودستيابی از نظر وسيله

بر میگيرد. را در خنثیکردن تهديد خارجی
رژيم که  میکند پيدا معنی زمانی تهديد فقدان 
بهمثل مقابله و بازدارندگی قدرت و توانايی از
با مأموريت بدينترتيباحمدینژاد برخوردار باشد.
محور دو بر را خود امنيتي استراتژی تهديد زدايی،
آن اساس بر و ميكند  ترسيم خارجي  و داخلي

در ميآورد. اجرا به را آن با تاكتيكهاي مقابله

داخلي محور
ايران مردم نزد در سياسي عدم مشروعيت بهدليل
آلترناتيو به ايران ملت اميد  خنثي كردن بهمنظور
وارد رژيم كه مقاومت ملي شوراي دموكراتيك
اصلي اپوزيسيون  عليه توطئه  از جديدي مرحله 
تخيلها، در نه  و  واقعيتها عالم در  ميشود،  خود
به قدري سازمانيافته مقاومت تهديد بديهي مفهوم
كه از ميسازد آن مستلزم را رژيم كه جدي است
استفاده مقاومت  اين به ضربهزدن  براي هرفرصتي 

شامل: كه كند،
جنبش به خيانتكاران ترفند بريدهها و از استفاده الف:
ضعف به داليل كه ايران، كساني آزاديستان مردم
و نموده عرضه رژيم به را خود فردي كمبودهاي و
و آزاديخواهي و پرنسيب آن شده مهره هاي به تبديل
مذهبي ديكتاتوري فداي همكاري با را مردمساالري

نمايند.
چه و ايران در چه آزاديخواهان تمام قاموس در
دامن به بازگشت كه  است شده  ثبت جهان در
شايان جد و به آزادي آرمان به يعني خيانت استبداد
محسوب ترقيخواه نيروهاي  جانب  از محكوميت

ميشود.
سازمان مجاهدين اسم نگهداشتن تالش جهت ـ ب
پيشنهاد با غربي كشورهاي سياه ليست در
وزير استراو جك راستا اين در تجاري. قراردادهاي
از ايران رژيم دارد: اظهار مي چنين انگليس خارجه
كنيم و ممنوعه را مجاهدين سازمان كه ما خواست

شد»(٤). هم موفق
ممتاز موقعيت به ضربهزدن  جهت  تالش واقع در
موقعيت و جهان  سطح در مقاومت ملي  شوراي
برگزيده رئيسجمهور رجوي، مريم خانم برجسته
مردم ايران به قدرت انتقال دوران براي مقاومت ايران

باشد. مي
شهر در مستقر آزاديبخش ارتش حضور دليل به ـ ج
و مزدوران خود عوامل عراق بهكارگيري اشرف در
ارتش تالشي و ضربهزدن بهمنظور عراق خاك در
همواره نيز راستا اين كه در  ايران ملي آزاديبخش
با رژيم ماهيت از عراق آگاه ملت هوشياري دليل به

است. شده مواجه شكست

خارجي محور
جهان در است مدعي كه رژيم جهانبيني به توجه با
ممالك ثقل نقطه و بوده مسلمين تكيه گاه اسالم
اين به توجه وبا مي آيد حساب به (امالقرا) اسالمي
قدرت اصلي اجزاي از يكي نظامي، بنيه تقويت كه
است حياتي به لحاظ استراتژيك مي باشد، امنيت و
جمعي سالحهاي كشتار به مجهز را خود رژيم كه

نمايد.

جهت ايست وسيله نظامي قدرت ديگر بيان به
جهان. درواقع از منطقه اين در و تأثيرگذاري شانتاژ
غربي دولتهاي مقابل در قدرتنمايي برگ تنها
منطقه خود در تثبيت هژموني در شده و محسوب

داراست. را اصلي نقش فارس خليج
سنتي نگرش در ملي» «امنيت كه است ذكر قابل
را امنيت مسأله كه است دفاعي و نظامي ابعاد به نظام

مي كند. مربوط خارجي سياست حوزه به نيز

كشتار پروژه هستهيي و سالحهاي
جمعي

از آن به دستيابي راههاي و هستهيي پروژه سالح
اين استراتژيك لحاظ  به  شركا  و  خامنهاي ديد

دارد كه: خواص را
داخل در بسيج) و (سپاه خود ايادي در الف:
جريانات و مرز (حزباهللا بيرون از و عناصر كشور
عنوان به ايجاد ميكند. نفس به اعتماد  بنيادگرا)،
ثمره را آن و  شده تلقي اسالمي انقالب سمبل

ميكنند. ارزيابي رژيم موفقيتهاي
واليتفقيه، رژيم در كه است آن بيانگر ـ ب
در كجا تا و حد پيشرفت كرده چه تا تكنولوژي

مي شود. مصرف ايدئولوژيك هدفهاي خدمت
رژيم به دسترسي عدم از ناشي خأل ميتواند ـ ج

را پركند. سالحهاي مدرن
منطقه در شانتاژ و زور اعمال جهت وسيلهايست د:
خليج فارس و موقعيت كشورهاي حوزه با توجه به

ميانه. آسياي
رساتر معادالت جهاني در را صدايش ميتواند ـ ه

و اسرائيل. رابطه با آمريكا خاصه در كرده
و تروريسم  صدور براي است پشتوانه يي و: 

منطقه. در بنيادگرايي
در است وسيله يي عراق، تجربة از بعد ز: باالخره
داشته نقش بازدارنده و امنيتي رژيم ثبات خدمت
جهان در دموكراتيك كشورهاي فشار قبال در
حمايت و ايران در حقوقبشر شمردن محترم جهت

ايران. مردم مشروع مقاومت شناختن بهرسميت و
عاملي رژيم هستهيي سالح پروژه كالم  يك در
ميشود. ارزيابي آن ثبات پاية و باجخواهي جهت
به دستيابي رژيم در نيات شاخصي، افشاي چنين با
خدمتي ملي مقاومت، توسط شوراي اتمي سالح
ثبات و و صلح ايران مردمي و حيات ملي به بود
رهيافت بر همين بنا جهان. در منطقه حساس اين در
ضربهزدن به در را مساعي خود تمام رژيم است كه

مي گيرد. ملي مقاومت بهكار شوراي موقعيت
ضروريست غير انرژي عظيم منابع به دليل ايران
باور به آورد. انرژي هستهيي روي به بخواهد كه
را مردم ايران ٨٠درصد كه رژيمي قلم، اين صاحب
نيات جاه طلبانه اش با است. نگه داشته فقر خط زير
فريبندة شعار زير هستهيي سالح به دستيابي جهت
دوران با خود  مقايسه و ملي غرور يا ملي  منافع
در مصدق دكتر زندهياد ضداستعماري مبارزات
تودهها، فريب بهمنظور نفت، صنعت مليكردن
راستاي واقع در در كه دارد سر در شومي را اهداف

ميباشد. آن قدرت كيان حفظ
احمدينژاد اظهارميداردكه:«حقملي برخورداري
صنعت مليشدن حق از  كمتر هسته يي  انرژي از

نيست»(٥). نفت
با ايران مردم ملي  احساسات برانگيختن  يعني
ضدملي اهداف پيشبردن براي دروغين ترفندهاي
كاناليزهكردن ايران. ملت منافع ضد بهغايت و
با شوينيست آن و تلقين و وطنپرستي ملي حس
گرفته بهكار تودهها فريب بهمنظور مليگرايي
ذكر شد مقدمه در ندارد. رژيم با سنخيتي شده و
ايدئولوگ و خميني بوده از جنس احمدينژاد كه
چنين قاموس در يزدي. مصباح چون فرديست آن
در و بوده ملي گرايي تابو و مسائل ملي ايدئولوژي
صرف ميباشد.  افراد اين فرهنگ با مطلق تضاد 
در پروژة هستهيي، دالر ميليارد يك از بيش هزينة
دولتي مراكز خيلي از حقوق كارگران حاليكه در
اتوبوسراني تهران، واحد شركت ازجمله كارگران
است خيانتي است، نشده پرداخت كه ماههاست
اجتماعي و  ـاقتصادي سياسي حيات به  آشكار
عدم بهدليل  كه حاليست  در اين  ايران. مردم 
حل از ايدئولوژيك دولت دستگاه و رژيم توانايي
اجتماعي و سياسي ـ اقتصادي پيچيدة معادالت
تجربة به توجه با ايران و محروم  و ملتهب جامعة
ادامة جهت بحرانآفريني در بهرهبرداري از رژيم
در را غربي دولتهاي با مناقشه راهحل خود، حيات

مردم راستا نيز در اين كه اميدوار است گرفته و نظر
كند. بسيج را ايران

نتيجهگيري:
خامنهاي رژيم تاكتيكهاي و مانورها تمام وراي در
خود، نهايتًا توانايي امنيتي و اقتدار قدرت حفظ براي
تالشهاي از  ناشي كه  بن بستي و  موانع از  عبور
بهخوبي آن نيز و آثار را نداشته ايران است، مقاومت
نه است. نمايان احمدينژاد دولت عملكرد كادر در
بر اساس قانونمنديهاي اقتضاي زمان بلكه به فقط
بين المللي شرايط اصول منطبق بر و جامعه بر حاكم

لذا: ميسازد. ممكن را برداشتي چنين كه است
بر  مؤثر عوامل تعيينكنندهترين از يكي ـ  ١
و منافع شناخت همانا سياستگذاريها  محتواي
به توجه با است. مخاطب بازيگران ديدگاههاي
قدرت صاحبان استراتژي خصلت حاكميت مالها،
است مبتني اساسًا اهدافشان پيشبرد در آنها منافع و
خامنهاي شخص و خميني ايدئولوژيك نظرات بر
را رژيم ديدبان و نقش وليفقيه بوده نظرات مكمل
است جهت وسيلهيي احمدينژاد لذا ايفا ميكند.

خامنهاي. نيات پيشبرد
چارچوب نظام  در حفظ امنيت به كه تا آنجا ٢ ـ
دسيسه شانتاژ، هرگونه از ميگردد، بر واليتفقيه
همسايگي و غربي كشورهاي در ايران مقاومت عليه
انتظار بايستي لذا نخواهدكرد. فروگذار عراق، آن
را مرزها از بيرون در رژيم تروريستي تحركات

داشت.
احمدينژاد،  ايدئولوژيك دولت ماهيت بهدليل ٣ ـ
جوان نسل سركوب تشديد داخلي امنيت كادر در
افزوده كشور داخل در آزاده كارگران و زنان و

شد. خواهد
و  نظام دروني نگرانيهاي فزايندة تشديد بهدليل ٤ ـ 
عدماعتمادبهنفسدرطيفنخبگانرژيم،استراتژي
هستهيي پروژه خصوص غربي در دولتهاي با مقابله

رسيد. خود خواهد تكليف فاز تعيين به رژيم،
كه  ميكند پيدا اهميت موقعي بحث زاوية ـ  ٥
دستيابي در دستيارانش و خامنه اي دريابيم كه تالش
ثبات و قدرتمندي منظر از نه هسته يي تكنولوژي به
از كه است وحشتي از  ناشي بلكه  رژيم، داخلي
ميكند. حس خود  دروني تعادل بههمخوردن 
سالح به دستيابي  در رژيم  تالش  تمامي واقع در
در امنيتي پاراديم تقويت جهت در هستهيي،
لذا است و بينالمللي و داخلي چارچوب مناسبات
نگرانيدولتهايپيشرفتةجهانبرايشارزشينداشته
امنيتسازي پروژة استراتژي دارد، اهميت آنچه و
قرار ضعيفي موقعيت رژيم در پس ميباشد. نظام

آن باالست. ضربهپذيري و قابليت گرفته
تهديد  خصوص در  جهاني اجماع به دليل  ـ  ٦
ديكتاتوري رژيم توسط جهان امنيت و صلح
دوران و نبوده رژيم بهنفع زمان و شرايط آخوندي،
جز راهي چشمانداز مي باشد. آن در با تعيينتكليف

نيست. متصور اين نظام براي سرنگوني
است،  رژيم شده گريبانگير اكنون بحراني كه ٧ ـ
تعيينتكليف به كه است برخوردار ابعادي چنان از
سالهاي نتيجه تالشهاي اين برد. خواهد  راه رژيم
طي خونباري است كه مقاومت رنج و درد و زياد
منافع و مصالح جهت در همواره گذشته ٢٥سال
در كوششي  و  فداكاري هيچگونه از ايران  ملت 
رژيم ضد ملي به غايت نيات و اهداف افشاي جهت
تقدير شايان بهجد كوتاهي نكرده و مذهبي استبداد

ميباشد.
نظامهاي  تمام همچون  رژيم اين  سرنوشت ـ  ٨
در آزادي خورشيد و بوده فنا به محكوم استبدادي
تابش بهزودي  كه ميرود ايران گرفته ابر آسمان 

است بگستراند. رحمت و رهايي كه مبشر را خود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پانويس
رساله در شناسانه معرفت «تأملي كريمي علي .١
مطالعات فصلنامه خميني» امام نگاه از ملي امنيت

زمستان١٣٨٣ صفحه٧٠٧، راهبري،
شوراي مجلس دوره اولين قوانين مجموعه .٢

صفحه٢٥٤ اسالمي
به کنيد باب رجوج اين مطالعه در برای .٣

 Buzan, Barry et al (edits), «The logic
 of Anarchy», NewYork, Columbia

١٩٩٣ ,University Press
٤ . ٣١ ژانويه ٢٠٠٦ كانال بي.بي.سي راديو .٤

٥فوريه٢٠٠٦ بي.بي.سي، .٥

دكترمنشوروارسته

بر حاکم  تبهکاران جمهوری  هستهيی  مسائل اگر 
زماني ميبينيم کنيم ارزشگذاری بهدرستی را ايران
که گرفت  بهخود هستهيی بحران نام مسأله اين 
با ،١٣٨٢ ٢٣مرداد تاريخ در  ايران سرفراز مقاومت 
اين امروز سرنوشت نطنز، سايتهای مهم افشاگری

زد. رقم را پرونده
دارد بحران شکنی خصلت بهدرستی مقاومت اين
همه آن از عبور برای پايداری در را تجربهاش که
به طورعام موجوديتش اول از طاقتفرسا بحرانهای
اشغال به منجر  که عراق جنگ آخرين زمان  از و
است. بهدستآورده خاص بهطور شد آنکشور
زدوبندهای با همراه بود اخير بهويژه خاص بحرانهای
و زنده جنبش تنها نهايی حذف برای مماشاتگر جهان

اخير. ٤دهه سازمانيافته
کرد: تفسير نوع دو میشود را بحرانی هر از عبور
و ايدئولوژيک با پايههای محکم بحران از عبور -١
نوين واقعيتهای اين گذر که در سياسی و تشکيالتی
تداوم برای نوينی و ساختار می شوند متولد راهگشا و
بازوی و  سازمانيافته مقاومت میگردد. مبارزه خلق
چنين عينی نمود آزادی، ارتش يعني آن پراقتدار

است. چنين فاز کمرشکني برای گذر از پايداری
تنها نه که ديگر بحرانی خلق با بحران از عبور -٢
هم قبلی ساختار پايههای بلکه نيست، راه حل
همه پوسيدگی اضمحالل و به راه و شده نشانهگيری
بازوان با خمينی مرتجع و نامشروع رژيم میبرد. جانبه

گذريست. چنين عينی نمود مماشاتگرش حاميان

شانس  «دوباره سياست سال٢٠٠٣  از اروپا  اتحاديه 
گرفت. پيش در را ايران هستهيی  بحران در دهيم»
افشاگری آن ضربه از دوباره»هم  «شانس نفس
و ازآنجاکه می شد ناشی مقاوت سرنوشتساز اتمی
خط اينکه  از آنها  داشت ادامه افشاگريها  اين 
دوباره» کلمه «شانس آن با زنده نگهدارند را مماشات
هم افشاگريها اين  از امر درواقع و میکردند  بازی

نداشتند. دلخوشی شايد
حل برای متفاوت و مختلف برخاستهای و نشست
و باالخره اينکه تا داشت ادامه رژيم اتمی بحران
روی طرح روسيه شکننده اجماع يک بهاالجبار طی
بحران اين همه طرفهای ذينفع در گرفت و قرار ميز
که راهحل بودند اين فکر مماشاتگر در بهويژه طيف
اين ميان در شد. کشف بحران اين از برون رفت
استراو جک شوق آميز اظهارات با انگلستان کشورها
روسيه طرح هم با آمريکا حتی که نکته بود اين مؤيد

موافق است.
طيف شکاف افشاگريها، اين صحت و تداوم در
قرار نيز تحتتأثير آن و آمريکا رژيم با مماشاتگر 
که به حدی می رفت. کاهش به رو و میگرفت
ـ اطالعاتی سازمانهای توسط افشاگريها اين صحت
قرار گرفت. تأئيد مورد غيرمستقيم و امنيتی مستقيم

 ٣ مواضع در تدريجی و نسبی چرخش بعد به آن از
حاصل رژيم با مذاکره اصلی طرف اروپايی کشور

شد.
توسط ١٠ژانويه در اورانيوم غنیسازی آغاز با اعالم
و جدی مرحله وارد هستهيی پرونده ايران حکومت
کاری بر همان نفس خود ضربه در جديدی شد که
اجماع که میکرد وارد اجماعشکننده و مواضع

سـوم  راهحل جهانيـ  اجماع هستهييـ  بحران
محسني

خارج مقداری  شکنندگی حالت آن از را جهانی 
از اضطراری اجالس تقاضای روند نتيجه اين کرد.

اين  شد. رژيم با مذاکره طرف عمده ٣ کشور طرف
رايزنيهای و تحرکات جديت اندکی با تحرکات

شد. باعث نيز را رژيم کليت اضطراری
عنوان با  مطلبی  در  ٣٠ژانويه  بی.بی.سی سايت
هستهيی» بحران در  رفسنجانی تحرک  «چشمانداز
در رفسنجانی هاشمی اکبر که «هنگامی : نوشت
از صرفنظر میشود فعال ايران در خاصی موضوع
میراند زبان بر او که سخنانی نوع و وی واقعی نيت
بر پنهان» «سازش برای تالش را آن عمومی افکار
در شرق روزنامه میکنند». تلقی نظام مصلحت مبنای
نوشت: رفسنجانی قول از گزارشی در تاريخ همان
شورای به ايران پرونده رفتن در احتمال کمترين «حتی
از ما میخواهند آنها دارد. بسيار برای ما اهميت امنيت
مقاومت اگر است. ما مشکل برای که شويم تسليم

و…» بايد هزينه زيادی بپردازيم هم کنيم
سردمداران تمامی  مسافرتهای که بود درحالی  اين
ناتمام احمدینژاد و رفسنجانی ازجمله حکومت
برای نشست خامنهای عنکبوتی بيت راهی و همه لغو
نشان اوضاع روند شدند. حکومت سران اضطراری
تا است. خود پايانی مرحله  در  مماشات که میداد
نشيبهای شورای حکام پس از فراز و ١٥بهمن اينکه
مخالف برابر٣رأی در موافق ٢٧رأی با سرانجام فراوان
به را  ايران اتمی پرونده  شد  حاضر ممتنع ٥رأی  و
١٨بهمن دوشنبه متعاقبًا کند. گزارش امنيت شورای
هستهيی پرونده رسمی بهطور اتمی انرژی آژانس
ارائه داد متحد  ملل امنيت شورای به را ايران  رژيم 

جان  که کردند گزارش ٢١بهمن٨٤ رسانهها نهايتًا و

امنيت شورای که رياست دورهيی آمريکا سفير بولتن
شورای ٥عضو کرد اعالم به عهده دارد را ملل متحد
فرانسه و چين روسيه، انگلستان، آمريکا، يعنی امنيت
دبير شورا به اين بر سرپاسخ هستند وتو دارای حق که
به وی اما رسيدند. توافق به بينالمللی آژانس کل

اشارهيی نکرد. جزئيات توافق
مذاکره کننده تيم سرپرست وعيدی پاسخ اين از قبل
«نفس بود: گفته ١٥بهمن در نيز رژيم  هستهيی 
که بود اين از  حاکی حکام شورای در  رأی گيری
نگرانيهای کانون در را ايران هستهيی فعاليتهای

دادهاند». قرار اجماع براساس بينالمللی
ملل امنيت شورای در حق وتو دارای اعضای بنابراين
رسيدند که مقاومت به اجماع بر سر پرونده يی متحد
قرار تصميمگيری  اضطراری مرحله در آنرا ايران 
راهگشايانهتر و کيفی تأثير اجماع اين لذا بود. داده
خارج داخل و در مقاومت فعاليتهای روند آتی در

گذاشت. خواهد
اين نه رژيم ايران آشيل پاشنه که قابلتوجه است اما
مقاومت شناسايی و  ليست از خروج  بلکه اجماع
در سوم راهحل  است.خأل  سوم راهحل پذيرش و
که دارد جا و است ملموس موضع گيريها اکثريت
بهشناسايی را خود جای تلويحی و غيرمستقيم اشارات

بدهد. ايران مردمی و مشروع مقاومت رسمی
آمريکا پيشين رابرت هانتر، سفير امسال ٢٩ژانويه در
حساس و را وضعيت ناتو، شمالی آتالنتيک پيمان در
مرا آنچه «اکنون میگويد: و کرده ارزيابی بحرانی
و ايران که است نگران میکند اين هرچيز از بيش
میکنند حرکت مسيری در آمريکا بهخصوص غرب
بايد بنابراين می شوند. نزديکتر جنگ به بهگام گام که

نرسيم…» خطرناک آستانه آن به که شود پيدا راهی
سي.بی. با مصاحبه در ١٠بهمن٨٤ خانم رايس روز
فعاليتهای ١٨سال ايران «رژيم می گويد: آمريکا اس
آنگاه داشت مخفی نگه را تبديل خود و غنیسازی
اين نکردند  تسليم  را اطالعات عامدانه  بهطور آنها
گروههای مخالف، که شد کشف اطالعات زمانی
مربوطه تأسيسات به  رسيدن جهت  در را آژانس

کردند…» هدايت
آمريکا دفاع وزارت سابق مشاور پرل ريچارد يا و

سناتورهای  ليبرمن و «مککين ١٥بهمن٨٤ گفت: در
مونيخ کنفرانس در دموکرات و جمهوريخواه
ايران در دموکراتيک اپوزيسيون از حمايت خواستار
ازاين معقولتر بهتر و مراتب ديدگاه به اين شدند…
رژيم ايران عليه نظامی حمالت زمان درباره که است

شود…» فکر

وجود نيز ديگر نمونه دهها اظهارات اين از جدا
اثبات رابه راهحل سوم درستی حقانيت و که دارند

١٨بهمن٨٤  اينترنشنال يونايتدپرس میرساند.
بينالمللی آژانس به  که  ديپلومات  «يک گفت:
اطالعات محققًا گفت است نزديک اتمی انرژی
درباره پيش سال سه خلق)  سازمان(مجاهدين  اين
خال به نطنز  در ايران هسته يی تأسيسات غنیسازی

خورد».
آن شليک  که است تيری سوم راهحل آری 
بهطورعام و افکار عمومی جهان است آگاهیبخش
شدن پيدا از سرعت  به بهطورخاص ايران  مردم و
میآيند به وجد آن خوردن» «بهخال و  هدفدار تير
وفضای میرود پيش کاهش سمت به جاری بحران و
زيبايمان برای وطن ملی و آسايش آرامش و صلح

میگردد. حاکم ايران

توفيق از كاريكاتور
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غالمرضاجالل

اويـن تپـههاي سـرخ از بازگشت
را دلم نگهبان دستهكليد برخورد صداي
هنوز پريشب شكنجههاي  درد از كرد.  پرآشوب
به نگاهم  پتو زير از نداشتم. تكانخوردن حال 
جديد پاسدار تعدادي و تركه(١) حميد پاسدار
نبود.به صورت آدميزاد مثل چشمهايشان كه افتاد
طعمه بهدنبال  و ميكردند نگاه بچهها تكتك 
نيفتم. تك تا كردم جمعوجور را خودم ميگشتند.
بچهها به كنند.  صدا مرا هم ايندفعه نميخواستم 
تك جاي داشتم دوست  اينكه با  كردم، نگاه
متناقضم حس لعنتي اين باز بشوم ولي فدا تكشان
بشوم جمع كه همرنگ بود بهذهنم رسيده ميكرد.
فهميدم بعدها كه  ضدانقالبي  حس نبرند. مرا  تا
با آن بايد هميشه بمانم باقي انقالبي ميخواهم اگر

بجنگم.
خودم  به قدوسي مجيد پاسدار كشيدة با  
ابراهيم كنار در هم و باز ما بود به نگاهها همه آمدم.
ترسيدم لحظه يك تركه حميد نگاه از درخشي(٢)
چوب مثل زبانم را پرسيد ولي اسمم زد. خشكم و
خس صداي  و خورد تكان دهانم توي خشك 
مجيد كردم احساس شد. خارج دهانم از خسي

ميبرند. لذت ضعفم از تركه حميد و قدوسي
ما باز جالل گفت: كه شنيدم را ابراهيم صداي
داشتم كه دردي با و آمدم بهخودم هستيم! هم با هم
پاسدارها از يكي صداي رفتم. سلول درب بهطرف
تحويل را دوتا اين احمدوند، گفت: كه شنيدم را
عقب تاريخ از است حيف هستند. قديميها از بگير!

قطار تكامل! بمانند. بگذارشان توي
گذاشتم، نفر جلويي روي شانههاي را دستم تا
نداشت سالمي جاي شد. خيس دستم و كرد نالهيي
پايين بازويش بگيرم. بدنش قسمت به آن دستم را كه

كرد. و قطار حركت گرفتم را
بند٣٢٥  حياط به و رفتيم پايين پلهها از
بودند هم ديگري حياط تعداد پاگرد در رسيديم،
ذهنم بودند. نشسته ٣٠نفره گروههاي بهصورت كه
مثل چيزي چرا ٣٠تايي؟ شد. روي عدد٣٠ متوقف
خالص تك تيرهاي صداي گذشت. ذهنم از برق

ما  پس بيشتر. دوتا يكي يا عدد٣٠ بود حول هميشه
براي اعدام ميبرند؟! هم را

اين دنيا توي انگار اعدام. از قبل آن لحظات در
ديگر لحظاتيكه حتي گذشته خاطرات تمام نبودم.
وضوح سرعت ولي با با بودند خاطرم محو شده از
كه فيلمي مثل و بودند آورده هجوم مغزم به كامل
ميكردند. عبور باشي گذاشته تند سرعت روي
كني. توقف لحظهيي  هركدام روي ميتوانستي 
هرخاطرهيي باشي. متوقف كرده را فيلم كه انگار
بازيهاي شلوغكاريها و ياد داشت. خودش را اثرات
پاك هواي منيژه، و و علي باقر و حشمت با كودكي
جمالزاده ايستگاه از حركت ٤صبح و ساعت كوه
به رسيدن و لذت پناهگاه توچال توچال.  بهطرف
ياس عطر بوي دود. در زير ابر و تهران ديدن و قله
حسنآباد رودخانة شميران، و چيذر كوچههاي
چنار درخت بود، زباله از پر هميشه كه قلهك
شاه زيارت به دوچرخهرفتن با صالح، امامزاده
عبدالعظيموآبتني درچشمهعلي، ديررسيدنبهخانه
و ونك باغهاي به يواشكي زدن كتكخوردنها، و
بيدارماندنهاي دزدكي، درشكهسواريهاي لتيان، سد
تير امتحان زير از قبل درس خواندن بهانة به  شبانه
موتورسواري بازي، پوچ يا گل و برق چراغ
آقا مربيمان و ابومسلم باشگاه گيشا، پيست در
چالوس، و نياوران اردوي خاطرات محمدي،
حسينية كشتي، مسابقات در شكستها و پيروزي
تظاهرات سياسي، شعور جرقههاي اولين و ارشاد
درگيريهاي ١٧شهريور، حكومتنظامي قيطريه،
و تفنگ اولين مهران، ساواك و عشرتآباد پادگان
هايت تاج، هتل جم، جام درگيريهاي اولين شليك،
خيابان و آهني رنگ آبي درب اوين، زندان تسخير
در طالقاني پدر مي گفتند كه سلولي اوين، مارپيچ

و  مسعود ميگفتند بند٢ كه پايين سلولهاي بوده، آن
و جشن شادي انقالب، پيروزي آنجا بودند، موسي

شطرنج، حرامشدن روزنامهها، بستن مردم، زودگذر
زنان سركوب اولين برون، اوزون ماهي حاللشدن
سخنراني اولين ديدن و احمدآباد بيحجابي، اسم به
و مسعود چشم در  چشم نگاه اولين  مسعود،
حياط خشك وسط درخت از كه عاشقشدن، وقتي
مقابل و درست در بودم رفته باال مصدق دكتر خانة
ميكردم، ديدن گوش مسعود صحبتهاي بالكن به
به خيانت احساس اولين و سياسي سردرگميهاي
هجوم از حفاظت خميني، و ارتجاع توسط انقالب
اولين بنيادعلوي، پيادهرو در خوابيدن و فاالنژها
فرزانهسا) اولين سازمان(مجيد عضو يك ارتباط با
فروش بهدليل كتكخوردن اولين نشريه، فروش
عباسآباد روستاي در جمعي زندگي اولين نشريه،
شهيد ديدن مجاهدين، سازندگي  جهاد زنجان،
سعيدمنبري واولينكالسهاي آموزشيدرساختمان
مدارس در مسئوليت ابالغ اولين معلمين، جنبش
تظاهرات جلو و سعادتي دستگيري جنوب تهران،
ممنوعيت موسي، ديدن ميليشيا و رژة دادگستري،
انتخابات خياباني، بساطهاي اولين نشريه، انتشار
خميني، اولين دجالگري علني جمهوري و رياست
زندان جلو رفتن و سعادتي آزادي براي تظاهرات
هيچ كه آهني رنگ آبي درب دوباره ديدن اوين،
كيوسك همان  رنگ، همان بود. نكرده تغييري 
ولي بود سينما بليت فروش گيشة مثل كه ديوار توي
هم برج نگهباني بود. نشسته ريشو داخلش آدم يك
بازشد رنگ نكرده بود. درب بزرگ آبي فرقي هيچ
اوين شد. ريشو وارد پاسدار پر از يك استيشن و
بندهاي ساختمان بود. اول  مثل  هم مارپيچ خيابان

درختهاي  پشت از بهمني  قرمز  آجرهاي با  ٣٢٥
ميشد. ديده دفترمركزي

در صف اما همانجا دوباره ٢سال بعد، درست
ما نوجوان. و جوان پسر و  دختر اين همه اعدام.
در يك هر كه ٣٦٠جوان بوديم. ٣٠نفره ١٢گروه
و مؤدببودن و صفا و  خوبي  سمبل خود محلة

و… سربهزيربودن
كردم. صورتم احساس را توي شديدي ضربه
را ماژيك لحن لومپني گفت: حيواني با صداي يك
مچ روي را شماره اين اگر كجاست؟ حواست بگير.
كجاست؟ قبرت كجا بفهمد ننهات از ننويسي پايت

!١٦٤ شمارة
شماره ميگفت: كه شنيدم را ابراهيم صداي
در ما خانه پالك اين بنويس. واضح و را قشنگ

است. بهشت
صدايزير دختر جوانيگفت يعني يكساعت

ميشويم؟ امام حسين جزو قافله هم ما ديگر
نميشود! باورم گفت: آهسته ديگري صداي
خلق مجاهد جزو شهيدان ما هم ديگر دقيقه چند
خيلي سازمان. بنيانگذاران نزد ميرويم و ميشويم
بگويم كه شاه زمان قهرمانان مثل ميخواهد دلم 

باشد! باز چشمهايم اعدام موقع ميخواهم
هركسي گفت: گوشخراش صداي همان باز
بگيرد را كوچك كاغذهاي اين از يكي ميتواند
فاميل، و اسم فقط بنويسد. را وصيتهايش وآخرين
بنويسيد اين بيشتراز  عليك! يك  و سالم يك
شماها كه ميشه. گرفته ازتون هم امام اين لطف
شما نداريد. فقط كه هم اموالي و و مال كوچكيد

مي توانيد  خواستيد اگر هستيد، بزرگتر كه نفر  ٣
كنيد. را وصيت اموالتان

دو اعصاب خردكن شكايت و گريه صداي
مرتب يكيشان پرت ميكرد. را حواسم دائم نفر
دست صداي پايي چهار هر با شنيدن ميزد و داد
به خدا كه: ميكرد التماس و ميرفت پا به طرفش و
من كن. گوش فقط بچهات جان نبودم. كاره يي من
دختر يك دارم، زن بودم. رفته خيابان به خريد براي
يتيم كه بايد كرده گناهي چه او دارم. آخر كوچك
خدا به شما را هستند. منتظرمن روزه آنها دو بشود؟

… خدا … آي كنيد. باور
زياد داد: پاسدار جواب يك  صداي باالخره
به ميروي  خب كه بودي منافق اگر غصه نخور
اينكه بهشت. ميروي كه نبودي هم اگه جهنم.

ندارد! ناراحتي اينقدر
كه عادي بوده آدم يك بود حالتش معلوم از

وانفساي جنايت اين در و گيرافتاده تور پاسدارها در
ميرفت. اعدام براي ما با بايد هم او جمعي

حالتي تيرخوردن چه كه فكر ميكردم داشتم
جوري چه مي شود؟ دارد؟ بعد چه درد چقدر است،
٢٠٠تا از بيشتر  ولي ميشود؟ خارج بدن از روح 
احساس و لرزش مقداري  نيست. كه  كابلخوردن
را جوابش شايد، ميترسيدم؟ آيا داشتم. سرما
ايمان داشتم روشن بود. چيز برايم يك نداشتم ولي
پس بس! است و مسعود راه خدا، راه حق و راه كه
ضعف پاسدارها نبايد جلو ترس؟ ضعف و جاي چه

بدهم. نشان
اول  ميبردند، كه را بعدي گروه بچه هاي  
شهادتين شد: تبديل به بعد و بلند شد صداي صلوات
اهللا… محمدًا رسول ان واشهد اهللا، اال اله ال ان اشهد
ما هواي و حال بچهها عوض شد. حتي فضاي ناگهان
آمده بيرون درخود دفاعي حالت از شد. عوض هم
ما در جديدي شور تهاجم و شادي احساس و بوديم
بچهها زدن به شروع هم پاسدارها بود. كرده ايجاد

كشت. به قصد و تمام بيرحمي با كردند.
گفت: جالل؟! صدايي آهسته

صدا  به طرف نفهمند پاسدارها طوريكه  
سرم توي خون دهناد!  حميد بود، حميد  برگشتم.
احساس حميد نسبت به هم اول از نميدانم چرا دويد.

شايد  بودم . ٥٨ مسئولش سال اواخر از داشتم. عجيبي
بودم. اوداده به كه قولي و مادرش صحبتهاي بهخاطر
و كرد دعوت بهخانه مرا مادرش همانروزيكه
دوست چقدر او را تنها پسرش است و گفت،حميد
كارهاي سياسي پسرش داد كه با دارد. برايم توضيح
من از و ميسپارد، من به را او ولي نيست مخالف

كنم. او مواظبت از خواست
بودم  شده دستگير سال٥٩  در من آن از بعد
حميد مي ديدم. اعدام  صف  در  را او  بايد حاال و
برادر احساس از بيشتري  احساس  بود. ١٥سالش
وجود از حميد انگار داشتم. او به نسبت بزرگتر
با كار يكسال طي اخالقش و رفتار به  بود. خودم
داشتم،قبل هرجا كارش و ميكردم، هربار فكر او
از كار قبل هم، وقتها بعضي و بود خودم حاضر از
در مقابل و آرامشش از متانت شده بود. رسيدنم انجام
هم اين جا او و حاال آموزش ميگرفتم خودم سختيها
با و سبزش را نجيب بود. چشمان و متين ايستاده آرام
خوني خرمايياش و نرم موهاي بودند. بسته چشمبند
دستش و نياوردم شده بود. طاقت پانسمان پاهايش و
عطر ميداد. بوي بوسيدم. و كرده بغلش گرفتم و را
منهم راستش گفتم: جوريه؟ چه اعدام جالل ! پرسيد:

ميشوم! دارم اعدام است كه بار اولين
يك  هر كاري در توكه گفتم و گفت:  خنديد
چيزهايي بداني. هم از اعدام شايد چيزهايي ميداني،
دوستداشتني خنده! چقدر خندهاش زير زديم هم با

بود.
همراه شد خوب چقدر گفت: دوباره حميد
كن سعي افتاد، راه قطار اگر ميشوم. اعدام مسئولم

بايستيم. هم كنار تا نكني گم مرا
و شد شنيده قبلي گروه  اعدام  رگبار صداي
يعني گروه يازدهم بود اين از آن. تكتيرهاي بعد

٣٣٠ نفر!  حال به تا
نزديك كه پاسدارهايي پاي صداي شنيدن با
بود. ما نوبت  شدم. دلشوره دچار ميشدند، دوباره
ميخواستم خدا از  و كردم دعا بهخواندن  شروع
خاطره شهيدان و ياد باشم. قدم ثابت كند تا كمكم
و را ديدم مسعود انزلي ستاد در بار كه اولين روزي
داد پاسداري قوتقلب ميداد. به من بستم پيمان او با
سفر آقايان، و خانمها بعدي! قطار شويد. بلند زد: ياال
گرفتيم. ابراهيم هم را و دست شده همه بلند خوش.
باز كه كردم هركاري نبود. دركنارم ديگر درخشي
گفتم و گرفتم را بياختيار دست حميد نشد. ببينمش
شروع بچهها كرد. بهحركت شروع قطار نكن. ول مرا
الجبال تزول تزل! تزول الجبال وال خواندن: به كردند
تو از بجنبند كوهها ناجذك … علي عض وال تزل.
بفشار، سرت بههم را دندانهايت نخور. جايت تكان
بكوب، زمين بر ميخ چون را پاهايت بسپار، بهخدا را
… بينداز دشمن سپاه نقطه دورترين به را چشمانت

ديوار  گذشتيم. ژنراتورهاي بزرگ اوين كنار  از

چپ احساس  در سمت ٣٢٥ را ساختمان آجري بلند
پيچيديم. چپ سمت به ديوار انتهاي در ميكردم.
پشت كجاست، مقصد كه مي دانستم بود. سربااليي
شيب بهتدريج و بود شده تندتر سربااليي بند چهار!
و بود پركرده را فضا باروت بوي شد. كم زمين
با بچه ها پاي برخورد صداي قدمهايمان با همزمان
ميشنيديم. را بود ريخته زمين روي كه پوكههايي
حميد بوديم. تپه باالي كردم، نگاه چشمبند زير از
گرفتم باالتر را سرم كه كمي خنكي! باد چه گفت:
جلوتر كمي  و  ميشد ديده تهران شهر  نورهاي 
من! خداي بودند. ايستاده كمپرسي كاميون چند
در لحظه يك  بچه ها.  اجساد از بود پر  كمپرسيها 
اين در شود خبردار هست كه كسي آيا گفتم: دلم
باور كسي چه گذشت؟ ميهنمان جوانان بر چه شبها
نكنند باور كه باشند داشته حق هم شايد ميكند؟

ميآورند؟ ما نسل روز به چه كه
يك با را ما بزنند حرفي اينكه بدون پاسدارها
و ليز زير پايم زمين كردند. صف هم به از فاصله
قبلي بچههاي تازة خون روي داشتيم ما بود. چسبنده
بردارم را چشمبندم ميخواست دلم ميرفتيم. راه
باال را و سرم ميگشتم حميد دنبال نمي شد.  ولي
روي و خورد سرم چيزي محكم به كه بودم گرفته
پر را مشامم خون بوي بود، خيس زمين افتادم. زمين
پر لباسم بلندم كردند، پاسدارها دوتا از وقتيكه كرد،
دستي بلندگوي يك صداي بوق بود. شده خون از
حكم به موجب الرحيم. الرحمن بسماهللا شد: شنيده
نفرات مركز، مستقر در انقالب دادگاه يكم شعبة
اجرا به حكم و شدهاند اعدام به محكوم حاضر

آمد. درخواهد
حضور متوجه پاسداران پوتينهاي ديدن با
از يكي شدم. خودم كنار  در  آنها از تعدادي
به چيزهايي و بست گردنم به را دستمالي پاسدارها

را نفهميدم. علت گفت، پاسدارهاي روبهرو
را  كه ما نياز دارم چيزي  احساس مي كردم به
را سكوت سنگين اين و بياورد بيرون خودمان  از
احساس بود.  دژخيمان  خواست سكوت  بشكند. 
ناگهان پاسيو، و بيعملي  احساس  داشتم، بدي
شهادتين به بهتدريج و  شد بلند  اهللاكبر صداي
شهادتين ياد كرديم. شروع باهم همه شد. تبديل
با قدرت و افتادم امجديه سخنراني در برادر مسعود

زديم. فرياد بيشتري
شنيده مرگ جوخة سالحهاي گلنگدن صداي
بيشتري ولي وقت كرديم. لحظه سكوت يك شد.
دادن كرديم. شعار به شروع قبل از قويتر نداشتيم و

نشنيدم. صدايي ولي زدم صدا را حميد
دردي  شد. شنيده برق و رعد مثل صدايي  
نفرات نالة صداي و پركرد را سينهام قفسه عجيب
چه كردم فكر ابتدا زدم. زانو بياختيار كنارم،
كنارم در را بچهها  ِخِرخر  صداي  راحت!…
احساس بودند. نزده  مرا انگار ولي  ميشنيدم.
شهدا نفسهاي آخرين صداي با حسرت و تنهايي
چرا؟ زدم داد قدرت تمام با بود. آميخته درهم
مرا هم بزنيد… يكي از چرا مرا نزديد. بي شرفها
چشمبندم من افتاد. روي و پا مي زد و دست بچهها
حميد اين خدايا ميديدم. را چيز همه و بود افتاده

به سينهام روي لرزشهاي زندگيش را آخرين بود.
اين خون، بوي از سالها، هم بعد هنوز پايان رساند.
آخرين و بازويم روي حميد  دست فشار آخرين
صورت مي كنم. حس گوشم كنار را او گرم بازدم
نيمهباز سبزش چشمان بود. گرم هنوز بوسيدم را او
در و ميكند مرا حس هنوز بودم كه مطمئن بود.
ادامه آخر  به تا  را راهش كه دادم قول  او به  دلم

خواهم داد.
حميد خالص،  تيرهاي تك صداي با همراه
روي زميني و گرفته را پايم قدوسي و مجيد تركه

كشاندند  بود آغشته شهيدان خون كه به
اين ديگه  پرسيد انداختند. صدايي به كناري  و

چيه؟
ونهيها اين پنجاه گفت: خواستيم تركه حميد
با اسالمي جمهوري كه بفهمن و بيان باغ هم توي
خالصتون تير خودم دفعه بعد نداره. شوخي كسي
را ديگر نفر دو صداي كشاندن همزمان ميزنم. را

بودند. خواهر يك و درخشي ابراهيم شنيدم.
ميكردي! بيشرف ما را هم اعدام زدم، داد

بيهوش زدند سرم به كه تفنگي قنداق ضربه با
شدم.

مجتبي (حجت  كردم، باز را  وقتي چشمهايم
بچهها شدم متوجه و بود سرم باالي جباريان)
نميكرد. كسي سؤالي عوض كردهاند. را لباسهايم
مدتي تا آن از بعد  شده. خبر ميدانستند چه همه
بخوابم. نميتوانستم و نداشتم كاري هيچ حال
بيخوابيهايم و يكطرف  از معدهام  خونريزي

ميترسيدم. خواب از بود. كرده بهشدت الغر مرا
بي ميزدم: فرياد درحالي كه مرا بچهها بار چندين
گريه و  كنيد. اعدام هم  مرا بزنيد.  هم مرا شرفها 
۹۰نفر در يك چون بودند. كرده بيدار ميكردم،
هروقت بوديم،  كتابيخوابيدن به مجبور و  اتاق
داد ميافتاد، صورتم روي بچه ها از يكي دست
در است كه حميد دست اينكه خيال به ميزدم و
را دستش ميزد به من چنگ حياتش آخر لحظات
حجت صداي و فقط ميبوسيدم با گريه و ميگرفتم
تعهداتمان ياد شهدا و و خواندن آيات قرآن با كه
اميدوار مرا راهش ادامة  و مسعود  راه به نسبت

ميشدم. اميدوار ميكرد،
داشت.  وضعيتي همچنين درخشي ابراهيم  
در و شد سفيد موهايش  از مقداري  ناگهان
شروع بهصورت دايره موها از صورتش، قسمتهايي

به   ۶۰ شهريور اواخر  در ابراهيم كرد. ريزش  به
قزلحصار به ورود هنگام ولي شد. منتقل قزلحصار
او از زندان،  در تشكيالت دستورالعملهاي و نامه
برگرداندند اوين بعد او را به چندروز و شد كشف
جوخة به  ۲۳سالگي  سن  در  ۷مهر۶۰  تاريخ در و

شد. سپرده اعدام

نويس------------------------ زير
۳۰خرداد از كه اوين ُتركه،بازجوي حميد .(۱)

بود.  زندانيان شكنجة بند ۲۰۹ مسئول ۶۰ در
و تنكاب اهل درخشي ابراهيم (۲)

بود. تهران وصنعت علم دانشجوي

سحر لب كاريز درختان نشسته به
به گلوـ با اشارت ـ

دادند رنگ شقاوت از برگي
آبي آب از دل

دزديدند را سادگي
خاك خفته سر بر

پاشيدند گوزنان خون چندان
ترسيد از رويش گياه كه

خون پر كردند دشنه و آسمان را چندان از
خيال ماهيها مالقات به ماه نيامد دگر كه

***
آه

اينشكيباييكافيست
بايد

وزيد فرياد در قامت را همه پچپچها اين
بازگشود را حوصله گره

عبور زيباي واژه از كرد پر را كوچه
نو معني داد از حركت خيابان به

برون انداخت بايد

عنكبوت خفت را     
             از سه كنج شب ذهن

داد آشتي
زيبايي با را زندگي

لبخندتماشا دارد كه گفت به لب و
توست و من نگاه شكرخند محتاج زندگي

زد پل فردا امروز به خاطره آبي از بايد
كرد خو نبايد و

             با عادت 
آنهاميخواهند

و تو من براي ما نباشيم
كه باشيم يا

من و تو بي من و تو
باشيم با هم تو بايد و من
باشيم محكم بايد تو و من

نبايد ما
نبايد ما

خمباشيم مانبايد،
اينشكيباييكافيست.

باشيم هم با بايد تو و طارقمن

مالهـا کشتـارگاه
اكرمي، فيلمساز يوسف با پيچ مصاحبه فرانت

مترجم: توضيح
طاقتفرسای رنج روايت  ساده»  نمای «چند
شکنجهها وحشيانه ترين که است سياسی زندانيان
اکنون و کرده اند تحمل زندان سالهای در را
قهرمانانه مبارزات تاريخ از بخشی شاهدان
مستند فيلم زمين اند.  ايران نهاد پاک  فرزندان
يوسف عزيزم ساده»، ساخته دوست نمای «چند
نمايش به واشينگتن در پيش چندی اکرمی
آقای نظرات میخوانيد که مصاحبهيی درآمد.

تکاندهنده است. فيلم اين اکرمی کارگردان
نيست. ساده يی کار  ساده» نمای  «چند ديدن
پوست از  که است شالقهايی  هنرمندانه روايت
بيننده جان بر و میگذرد  زندانی  استخوان و
بيشتر مستند فيلم  آين با  رابطه در  مینشيند.

نوشت. خواهم

امروز  مهمان اکرمی يوسف آقای  
فيلمساز يک وی هستند. فرانتپيج
«چند نمای مستند فيلم که است مستقل
سرکوب نقض و که موضوعش ساده»
کارگردانی را ايرانيان است بشر حقوق

نموده است.
با ما  به مصاحبه يوسف اکرمی   آقای

آمديد خوش
داديد من به که فرصتی از اکرمی: يوسف

متشکرم.

اين  برای کارگردانی شما  الهامبخش  
بود؟ چه فيلم

اين از فيلم تشويق نمود به ساختن اين مرا آنچه

دشوار بسيار بر مردم ايران گذشته سال هفت و
بيکاری، همچون مشکالتی با آنها گذشت.
مواد توزيع  انفجاری، و وحشتناک وضعيت 
جانفرسا دست فقری و فحشا، جامعه، مخدر در
نتيجه هولناک شرايط اين  بودهاند.  بهگريبان
را سراپايش که است رژيمی حاکميت مستقيم
به دستزدن [رژيم] با آنها فراگرفته است. فساد
و در آوردن مانند چشم جنايات وحشيانه اينگونه
اعدامهای و مردم سنگسار پا، و دست قطعکردن
ميان در وحشت فضای ايجاد هدفشان خيابانی

است. ايران مردم

تير   ١٨ واقعة  مورد در میتوانيد  
برايمان توضيح بدهيد؟

بی ثبات و شرايطی لرزان که در سالهاست ايران
دوران در بیثباتی اين نتايج از يکی میبرد. سر به
باور به پيوست. وقوع به خاتمی رياست جمهوری
خطرناکترين از يکی خمينی از بعد خاتمی من
برای طوالنی تر کردن بود. رژيم  ايران  در مالها
بازی با او آورد. بر سر کار را خاتمی خود، بقای
لبخندی که و  تمدنها» گربه «گفتگوی موش و
خود به ايران در را عدهيی توانست داشت لب بر
قيامی دهد. فريب را جهانی جامعه و کند جذب
حقيقت در است  معروف  ١٨تير عنوان با که
را عدهيی که بود خاتمی  فريبکاريهای  نتيجه
دنبال به سياسی اصالحات با وعده سادهلوحانه
برای اين فرصت از نيز کشاند. دانشجويان خود
اجتماعی بنيادی تغييرات ايجاد و بهدستآوردن
آنها زدند. قيام به دست اقتصادی ـ سياسی ـ
کند. حمايت آنها از  که خاتمی بودند اميدوار

فهميدند تا کشيد طول سال هشت حال هر به اما
ساخته شيطانی موجودات از يکی نيز خاتمی که

است. رژيم خود
ساديستی  و رژيمی چنين وحشی   چرا

است؟ کار سر بر هم هنوز
میتوان حقيقت در را رژيم ماندن کار سر بر علت

دو زاوية متفاوت بررسی کرد: از
اين کرد. توجه رژيم خود  ماهيت  به بايد اوًال
در شکنجه و اعدام سرکوب ترور با ماهيتًا رژيم

است. حکومت کرده گذشته چند سال و بيست
نقض به جهانی جامعة واکنشهای به بايد ثانيًا
است شده نهادينه ايران در که حقوقبشر آشکار
اقتصادی منافع بهمنظور جهانی جامعه نمود. توجه
نقض با خود دالری  بيليون چند قرادادهای و
میشود اعمال رژيم اين توسط که حقوقبشر
اين نتيجة است. نکرده درخور و مناسب برخورد
اين رژيم به جهانی، جامعه مناسب برخورد عدم
وحشتناکتر مرحله يی به تا است داده را اجازه
خود ايدئولوژيک سياسی اهداف جهت در
به چه هر اسالمی جمهوری  رژيم  بگذارد. پا 
مردم شود نزديکتر هستهيی تکنولوژی به دستيابی
تبديل رژيم اين جديد قربانيان به جهان سراسر

شد. خواهند

آمادگی  مالها که میکنيد فکر آيا
در را اتمی سالح از استفاده نيت  و

دارند؟ آوردنش، به دست صورت
ديديد ساده نمای چند فيلم  در که همانگونه
جمهوری رژيم سياستهای تعيينکننده اصل
اسالمی خمينی فاشيسم نظريات اساس بر اسالمی

انقالب دوران  در گرفت که واقعيت سرچشمه
در  بنيادين تغيير  ايران خواهان مردم سال١٩٧٩ 
جامعه سياسی و اقتصادی ـ اجتماعی ساختارهای
پس درست که اسالمی جمهوری  اما  بودند.
آورد، بهدست را قدرت اهرمهای انقالب از
به و احترام حقوقبشر ايجاد پايهيیترين تحمل
جنگيدند برايش ايران مردم که را خواستهايی
آن بهجای نداشت. بودند، کرده انقالب و
تروريسم و شکنجه ماشين اسالمی جمهوری
کار به خود  قدرت حفظ برای را اعدام  و

انداخت.
کارگردانی به مرا بشر حقوق نقض و سرکوب

واداشت. ساده» نمای «چند فيلم
در  را خودت فيلم اين ساختن با آيا  

ندادهاي؟ قرار خطرناکی وضعيت
که است اين ايران بر] [حاکم رژيم طبيعت
بنابراين نمیکند. تحمل را انتقادی هيچگونه
رژيم اين با  به مخالفت ايرانيانی که  از  بسياری
خارج و درون در رژيم عوامل توسط برخاستند
رسيدند. بهقتل وحشتناکی شيوه های به کشور از
بهعنوان اما هستم  آشنا خطرات با  بهخوبی من
اين که ماهيت واقعی فيلمساز وظيفه دارم يک
برابر در جهان سراسر در را آدمخوار رژيم

بگذارم. تماشاگران ديدگان

چشم  فجيع صحنههای شما فيلم در  
چرا است. نشان داده شده درآوردن
در اجرا به غمناکی جنايت چنين

میآيد؟
بيست متأسفانه بسيار ساده است. سؤال اين پاسخ

خمينی هدف بزرگترين  است.  شده پايهگذاری 
امپراتوری يک بهوجودآوردن حياتش دوران در
به منجر رؤيا و جهان بود. اين منطقه در اسالمی

تابستان١٩٨٨  در سياسی زندانی هزار دهها اعدام
دختران از اعدام شده زندانيان آن ميان در شد.
در همان داشتند. وجود باردار زنان تا سيزده ساله
در سياسی فعاالن و رهبران از تن صدها دوران
هنوز رسيدند. امروز به قتل ايران خارج از و داخل
کشتار جمهوری که ماشين هستيم شاهد آن هم

است. فعال در کار قتل انسانها بهشدت اسالمی
با روشنی به اسالمی جمهوری  که  آنجا  از 
خارج و داخل ايرانيان  با  اشکال وحشيانه ترين 
شکی هيچگونه جای می کند، برخورد کشور از
شيوه همين به بتواند اگر  رژيم اين که نيست
نيز برخورد کشورها ديگر شهروندان وحشيانه با

کرد. خواهد

بايد با  غرب چگونه رفتاری شما  به نظر
داشته ايران بر] حاکم [رژيم تهديد اين
آزادی به میتوانيم چگونه ما باشد؟

کنيم؟ کمک ايران] [مردم

خارجي نظامی عمليات که دارم اعتقاد قويًا من
در اعمال اينگونه نيست. پذيرفتنی هيچوجه به
و آورد خواهد بار به منفی نتيجه ايران مورد
مردم ايران برای بيشتر هرچه مصيبت رنج و جز

بود. نخواهد
برای کشورها از برخی اخير اقدامات من نظر به
بانکهای در مالها مالی امکانات مسدودکردن 
ديگری استراتژيهای دارد. خوبی تأثير خارجی
اسالمی جمهوری سرنگونی به میتواند که
سراسر در آنان سفارتخانههای بستن کند کمک
سازمان ملل از آنها نماينده بيرونکردن جهان و

باشد. میتواند
در ايرانيان از مقاومت همچنين بايد جهانی جامعه
رسميت به را آن  و پشتيبانی کند جهان  و ايران

بشناسد.

رزمنده  يک متشکرم. شما از شما اکرمی  آقای
در را حقايق اينکه از هستيد. آزادی واقعی
قربانيان اين خاطره گفتيد و ايران مورد رژيم
اين ما  متشکرم.  داشتهايد. نگه زنده را  رژيم 

کرد. را فراموش نخواهيم شما اقدام

٢٠بهمن٨٤ فرانتپيج اينترنتی نشريه گالزف جيمی نوشته:
بهروزيان علیاصغر                                                              ترجمه:



١٠ اسفند ١٣٨٤صفحة اول دوشنبه ٧٨٨ ـ شمارة
جهان

هيدروژن اتم بررسی به ابتدا در فيزيکدانان
از بسياری پرداختند و بود سادهترين اتمها که
دادند، توضيح  و کرده مطالعه را آن  خواص
داشتند، پيچيدهتر عناصر فهم در سعی بعدًا ولی
درصدد کوانتوم مکانيک تئوری با بهخصوص
اين جدول برآمدند.  توضيح جدول مندليف
توسط دوران آن سال قبل از پنجاه حدود که
بود، شده وضع روسی، شيميدان مندليف،
آنها شيميايی  خواص واسطه به را عناصر 
چرا که بود اين جا سؤال بود. کرده طبقه بندی
موجود طبيعت چنين ترتيبی در يک چگونه و
توضيح برای اتريشی، فيزيکدان  پاولی است.
اصل که کرد پيشنهاد را اصلی پديده، اين
گرفته نام (Exclusion Principal)انحصار
بيشتر نه و الکترون فقط دو اصل بنابراين است.
و کنند اشغال را اربيتالها از يک هر می توانند
ديگر اربيتالهای به میبايستی جديد الکترونهای
جای الکترونهای جديد به بروند. بدين گونه
گزينند سکنی اربيتال يک در همگی که اين
باالتر يا جديد اربيتالهای که میشوند مجبور

کنند. انتخاب را
عناصر حاصل شيميايی خواص که آن جايی از
و بيرونیترين در عنصر آن الکترونهای تعداد
خواص تکرار شاهد ما اربيتالهاست، باالترين
تعداد يکسانی که هستيم عناصری شيميايی بين
اربيتال بيرونیترين و باالترين در الکترونها از

دارند. خود
شده انجام که آزمايشهايی با دوران آن در
الکترون که بودند شده متوجه دانشمندان بود
دور به زمين که مشابه  است.  چرخش  دارای
دارد که چرخشی هم الکترون خود میچرخد،
الکترون میشد.  مغناطيسی ايجاد نيروی سبب
و میچرخد  ديگر جهت يا جهت يک در 
نمیايستد. دانشمندان باز از چرخش هيچگاه
را اربيتال يک که الکترونی دو که دادند نشان
پس دارند. متفاوت چرخشی میکنند اشغال
میکردند اشغال را اربيتال يک که الکترونی دو
اصل پس نيستند.  يکسان و هستند متفاوت 
که نمیدهد اجازه خود عامتر شکل در انحصار
يا مکانی را و اربيتال هر يک الکترون بيش از
آن در بخواهد اگر ديگر الکترون کند. اشغال
باشد، متفاوت باشد میبايست مکان يا و اربيتال

باشد. ديگری در جهت آن چرخش يعنی
از اين اصل جدا نظر میآيد که نگاه اول به در
فرضهای عده از آن و کوانتوم است مکانيک
مشاهده توضيح جهت که است خارقالعادهيی
ياد به را ما اين است.  شده  اضافه تئوری به
میاندازد. وسطی قرون خارق العاده فرضهای
همانطور کهديدهايمعلمدرابتداسعی داردکه
قوانين دليل، به همين توضيح دهد. را پديدهها
عام تئوری از قبل و است خاص بسيار پديدهيی
میآيد نظر به انحصار اصل میگيرد. شکل
باشد. طبيعت پديدهيی قوانين اين يکی از که
دو که کرده را انتخاب و روش راه اين دليلی به
در را فضا جا از يک يکسان نمیتوانند الکترون
روشن کامًال هم آن دليل کند. اشغال حال عين
مشاهدات از  بسياری  آن، قبول با  ولی  نيست
قوانين فيزيک با گرچه داده میشود. توضيح
همواره سؤالهای ولی میکند پديدهيی شروع
ديد خواهيد که همانطور میکند. بنياديتری
نيست قانون پديدهيی فقط يک انحصار اصل
که است دليل همين است. به عام قانون يک و
از خبر میشود که آن اطالق به «اصل» کلمه
شکل در اصل عام آن میدهد.  اين بودن عام
بين الکترونها تقسيم میتواند خود خاص
توضيح را عناصر شيميايی خواص و اتم اربيتال
امواج خواص تقارنی بطن اصل از اين دهد.

برمیآيد. مشاهدهاند، غيرقابل که کوانتومی
يا جهت يک در میتوانند الکترونها که گفتيم
الکترونها چرخش جهت بچرخند. ديگر جهت
مغناطيسی ميدان يک استفاده از با میتوان را
به الکترون مختص فقط چرخش کرد.  عوض
چرخشی چنين دارای ذرات از بسياری نيست،
چنين دارای نيز و نوترونها پروتونها مثًال هستند.
يک در دو هستند. دو الکترون که هر چرخشی
هيچ يکسان هستند. چرخش هستند، در جهت
يکی نمیتوانيد دو نمیيابيد و اين بين تفاوتی
نه خاصيت اين دهيد. تشخيص ديگری از را
ذرات تمام مورد در بلکه الکترون مورد در تنها
نيز نوترونها  و پروتونها است. صادق اوليه 
ندارند، چون چرخشی گونهاند. فوتونها همين

يکسان هستند. با هم همه
نظر در را يکسان اوليه ذرات از سيستم يک حال
يک مثًال ذره باشد.  دو مثًال حاوی که بگيريد
دو يا يکسان و چرخشی با الکترون با دو سيستم
يا فوتون و که يک الکترون طور همان فوتون. 
توضيح موج کوانتومی توسط يک میتوان را
يک توسط میتوان نيز را سيستم اين داد.
است اينجا سؤال داد.  نشان  کوانتومی موج
کنيم عوض هم با را ذره دو اين جای اگر که
را اين سيستم موج کوانتومی که تغييری در چه
اين به جواب ايجاد میشود؟ میکند نمايندگی
کوانتومی موج که چرا دارد. فکر جای سؤال
مشاهده قابل موج اين اگر نيست. مشاهده قابل
آن از  ذره  دو  اين جای تعويض گاه  آن  بود 
نمی دهد سيستم اين  در تغييری  که جايی
کوانتومی موج  در تغييری باعث نمیبايست 
است، شدنی مشاهده آنچه ولی شود. نيز آن
اين است.  کوانتومی امواج اين «مطلق مجذور»
نقطه هر در را  ذرات کردن پيدا احتمال  تابع

نقطه  ديگری را در x1 و نقطه در  مثًال يکی
مانند  تابعی مثًال میکند. مشخص زمان در x2
برای کوانتومی موج می تواند F (x1,x2,t)
و مجذور آن مطلق گاه آن اين سيستم باشد.
است مشاهده قابل تابعی  F (x1,x2,t)2يعنی
جای میناميم. حال اگر را موج احتمال آن که
احتمالی که موج اين کنيم عوض را اين دو
با میبايست است کوانتومی موج مجذور مطلق
ذره دو اين که چرا نکند، تغييری تعويض اين
x2,x1,)2 مثل ساده يک رابطه هستند. يکسان
میدهد. نشان را بيان F (x1,x2,t)2=F (t همين
را عوض دو ذره جای ما که می بينيد همان طور
موج روی را محدوديتی رابطه اين کرده ايم.

حال  ايجاد میکند. تابعF باشد، که کوانتومی
موج که میکنيم مطرح  را سؤال  اين دوباره
تغييری چه نيست مشاهده قابل که کوانتومی
داشت؟ خواهد ذرات جای  تعويض بابت از
ايجاد آن بر مشاهده قابل که محدوديتی تنها
موج اين مطلق مجذور است که اين میکند
نکند. تغييری تعويض اين اثر در کوانتومی
به کوانتومی میتوانند امواج منطقی  لحاظ به
موج که است آن کنند. شکل اول رفتار دوگونه
نکند. تغييری دو ذره تعويض جای با کوانتومی
کوانتومی موج که میگوييم صورت اين در

است. تعويض متقارن با عمل رابطه در
میتوان رياضی ساده زبان به را بيان اين دوباره

   F (x1,x2,t)=F (x2,x1,t) صورت به
شکل دوم آن است که موج کوانتومی نوشت.
دهد. عالمت تغيير ذره  دو  جای تعويض  با
صورت به را آن میتوان رياضی بيان با

با  يعنی نوشت.   F (x1,x2,t)=-F (x2,x1,t)
میکند. در تغيير تابع اين عالمت تعويض عمل
عمل با رابطه در کوانتومی موج صورت اين
مجذور مطلق نيز و است نامتقارن تعويض
مشاهده است هم که قابل اين موج کوانتومی
عدد مجذور مثًال کرد. چرا که نخواهد تغييری

حال  ١ است. صورتی عدد در هر و عدد١- +١
انتخاب را شکل دو اين از کداميک طبيعت
ممکن شکل دو هر منطقی بهطور میکند؟
که آنچه شکل دو هر در که چرا است.
اختالف اين و نمیکند تغيير است قابلمشاهده
غيرقابلمشاهده آنچه به میشود مربوط فقط
دو هر طبيعت در که است اين جواب است.
امواج اين که بگوييد شايد میشود. ديده شکل
قابلمشاهدهنيستندومهمهمنيستچهخواصی
همان طورکه خواهيدديد، خواص داشته باشند.
شگرف نتايجی مشاهده قابل غير امواج اين
با رابطه در که ذرات از عده آن داشت. خواهد
باقی متقارن آنها کوانتومی موج تعويض، عمل
موج که ذراتی آن و (Bosons)بوزونها بماند
باشد نامتقارن تعويض عمل  با آنها کوانتومی
يک مینامند. الکترون (Fermions)فرميونها
حال است. بوزون فوتون يک و است فرميون
کنيم. برای يک سؤال خاص که اجازه دهيد
فوتون(بوزون) دو يا و الکترون(فرميون) دو
يک که احتمال آن هستند، که کامًال يکسان
است؟ ميزانی چه به کنند اشغال را فضا از نقطه
برگرديم نوشتيم قبًال که رياضی روابط به اگر
برای دهيم. جواب سؤال اين به  میتوانيم
بايد  F (x1,x2,t)=F (x2,x1,t)رابطه بوزونها
چون شود. تبديل  F (x,x,t)=F (x,x,t) به

 xو٢ xکه١ زمانی را کوانتومی موج می خواهيم
يکیاستمحاسبه کنيم. اين رابطه برایبوزونها
مسألهيی و میشود نتيجه را بديهی رابطه يک
و همان میتوانند، بوزونها يعنی ايجاد نمیکند.
کنار در می دهند ترجيح ديد، خواهيم که طور
دهيد اجازه حال باشند. يکديگر همراه و هم
در اين دهيم. انجام فرميونها برای را همين کار

F (x1,x2,t)=-F (x2,x1,t) را  رابطه صورت
رابطهF (x,x,t)=-F (x,x,t) تبديل  میبايست به
چه طور حال است. جالب بسيار رابطه کرد. اين
خود منفی تابع يا عددی داشت که با میتوان
اين که دارد وجود عدد يک فقط باشد؟ يکی
صفر است. آن عدد و تحمل می کند رابطه را
هم با آن منفی مثبت و است که صفر عدد تنها
مفهوم که میرسد آن نوبت حال است. يکی
طور همان کنيم. بررسی را روابط اين فيزيکی

دو  يافتن احتمال  Fتابع مجذور شد  گفته که
پيدا احتمال پس میشود.  حاصل  را الکترون
و جا يک در الکترون مثل فرميون دو کردن
زمان صفر است. اين همان اصل انحصار يک
غير قابل کوانتومی موج که آن با پاولی است!
و آن خواص بررسی  با ولی است  مشاهده
نظر به را که  اصلی توانستيم از منطق استفاده 
نتيجه میآيد  خارقالعاده  فرضهای  چون  هم
از استفاده با کرد. تأمل بايد اين جا در بگيريم.
ما است مشاهده قابل که چه آن نتايج و منطق
نشدنی مشاهده که  آن چه خواص  بررسی به
بررسی را اين آثار سرانجام و است پرداختيم
به بدينگونه و داديم ادامه مشاهدهشدنی بر
بازی اين فکر، شيوه اين رسيديم. مهم نتايجی
مشخصه غيرقابلمشاهده، و قابلمشاهده بين
است جديدی فکر همان اين است. نو فيزيک
جديد فکر اين کرد. رو و زير را فيزيک که
به حکومت رسيده است. فيزيکدانان اکنون هم
اين راه قدم در و هستند جديد پيرو اين تفکر
مکانيکی ديدگاه  به نيازی ديگر میزنند. 
گرايی عمل التقاطی از لحاظ فلسفی، به نيست.

است. شده گرفته شکل واقعگرايی و

درمسيـر
يـگانگي

ماساچوست دانشگاه دكتر فيزيک ذرات اوليه از توتونچی شاهين

دارد ادامه

(قسمتهفدهم)

خبرهای  در اغلب آنها میشوند. ظاهر خبری رسانه های در نفوذ با فرد يا متخصص عنوان به ندرت به  زنان
حضور می يابند معمولی افراد يا و تشريفاتی و هنری به چهره های مربوط

خود که خانه جوان و پير زن، و مرد هزاران جهان در سرتاسر سال هر
که کودکانی میکنند و ترک تحصيل محل يا و محل کار قصد به را
در می شوند و خيابان کوچه عازم بازی قصد به و يا می روند مدرسه به
باز خود به خانه هرگز میدهند و از دست را جان خود تصادف اثر

نمیگردند.
بيمارستانها در را هفتهها اتومبيل ميليونها نفر تصادفات اثر در همچنين
گذشته خود زندگی به بازگشت به قادر هرگز حتی و سپری میکنند

نيستند.
تصادف جاده يی به سوانح اتومبيل اختراع شود که اين قبل از بسيار
وسايل انواع فزاينده توليد اما با محدود میشد انسان با گاری و حيوانات

افزايش يافت. تصادفات استفاده از آنها گسترش و و نقل حمل
يک تصادف به مربوط ثبت شده تاريخ که در جادهيی تصادف اولين

است.  نيويورک شهر ١٨٩٦ در ٣٠مه در خودرو يک با سوار دوچرخه
خودرو  با يک تصادف اثر در پياده عابر اولين نيز همان سال در١٧ اوت
جاده يی تصادفات ميزان تلفات روز آن از داد.  دست از را خود جان
نفر حدود ٢٥ميليون به قربانيان کل ١٩٩٧ جمع سال تا و يافت افزايش

رسيد.
٢٥بهمن٨٤  سه شنبه، در روز گزارشی که بهداشت جهانی در سازمان
يک مشکل به خودرو از تصادفات صدمات ناشی کرد اعالم کرد منتشر

هستند. آنها فقيران از همه قربانيان بيش که شده است تبديل جهانی
افزايش يافته قدر آن خودرو تصادفات از ناشی انسانی افزايش تلفات
و نقل و  حمل زمينه در جهان سرتاسر از متخصص که صدها است
و نظارت تحت برانگيخت که را عمومی و بهداشت پرورش و آموزش
تهيه به بار اولين برای جهانی بانک و جهانی بهداشت سازمان هماهنگی
تصادفات از پيشگيری برای جهانی «گزارش عنوان تحت گزارشی

بپردازند. جادهيی»
جهان  در اتومبيل تصادفات در نفر ٢٠٠٢ حدود ١/١٨ ميليون سال در
برمی گيرد.  در را روز در ٣٢٤٢ نفر ميانگين که به طور شده اند کشته
تشکيل را تصادفات جهان سطح در مير روزانه و مرگ ٢درصد بيش از
جهان در سرتاسر مرگ عامل يازدهمين حاضر در حال که میدهد

است.
هر  در که افرادی از نيمی بيش از بهداشت جهانی سازمان گزارش به  بنا
تا٤٤سال سن ١٥ بين میدهند دست از تصادفات در را خود جان سال
اين و است انسان توليد سالهای اصلی هستند که سنی در اکثرًا دارند و

در که آنها جان بنابراين خانواده خود هستند. هزينه تأمين کننده افراد
متالشی را خانوادهها از بسياری میرود دست از جادهيی تصادفات اثر

نيستند. زندگی عادی خود به بازگشت به هرگز آنها قادر و کرده
متوسط و فقير کشورهای در  جادهها  در  تلفات  افزود گزارش اين
که میدهد اختصاص خود به را بينالمللی کمک کل از بيش هزينهيی

میشود. داده قرار توسعه برای کشورها اين اختيار در
به مختلف  کشورهای  چنانچه که  میکند  پيشبينی گزارش  اين 
ناشی از تلفات ٢٠سال آينده ظرف نزنند دست جدی پيشگيرانه اقدام

شد. خواهد روبهرو رشد ٦٥درصد با جادهيی تصادفات
از  ناشی ٢٠٢٠ صدمات سال تا که است شده پيشبينی گزارش اين در
در را ايدز جان انسانها و سل مانند بيماريهايی اتوموبيل بيش از تصادف

کرد. خواهد تهديد جهان سرتاسر
توسعه  حال کشورهای در تصادفات در ٨٥ درصد اين گزارش به  بنا
تصادفات از ناشی مير مرگ و کل يک پنجم و پيوندد می وقوع به

دارد. تعلق آسيا جنوب به خودرو
٢٠٠٠ در جنوب آسيا به  سال در کرد اعالم جهانی سازمان بهداشت
داده اند ولی دست از تصادفات در را خود جان ١٣٥هزار نفر تنهايی
خواهد نفر ٣٣٠هزار به   ٢٠٢٠ سال در رقم اين که  کرد پيشبينی

رسيد.
آسيا جنوب در تلفات  افزايش  عوامل از  يکی گفت  گزارش اين

١٠ درصد  رشد ساالنه با که است بوده اتومبيلها ترافيک افزايش زياد
است. بوده بهرو رو شهرنشين مناطق در

زمينه در جهانی بهداشت سازمان توسط گزارشی که باری آخرين
زمان آن از که است بوده پيش ٤٠سال گرديد منتشر جادهيی امنيت

است. پيوسته وقوع به زمينه اين در بسياری تحوالت تاکنون
به جادهيی  صدمات ساالنه  هزينه که میکند ارزيابی گزارش اين
درآمد کم و فقير کشورهای میرسد. که در سال در دالر ٥١٨ميليارد
اين کشورها در حالی است که است. اين در دالر ٦٥ميليارد آن هزينه

نمیشود. انجام سوانح اين از پيشگيری برای جدی سرمايهگذاری
از ارقامی که به آخوندی بنا حاکميت ايران تحت در حال حاضر در
٣٠هزار نفر جان حدود ساالنه میشود منتشر رژيم مقامات خود سوی
است. جهان در باالترين رقم که میدهند دست از در تصادفات را خود
و فقير محسوب درآمد کم کشورهای جزو ايران که در حالی است اين

نمیشود.

دارند کمی حضور زنان جهان همگانی رسانههای در

و اخبار توليد زمينه در زنان نقش درباره جديد تحقيقات نتايج
گزارشگریکهدرروز٢٦بهمن٨٤ منتشرگرديدنشانمی دهددرحالی 
در رسانه های زنان تشکيل میدهند، را جمعيت جهان ٥٢درصد که

خبرینقشبسيارکمیدارند.
مانيتور پروژه گزارشجديدکهتحتعنوان«چه کسی خبرسازاست؟،
برگيرنده در شد، منتشر ١٤٣صفحه در «٢٠٠٥ سال رسانههای خبری
و ايستگاههايی راديويی گزارش خبری ١٣هزار نتايج بررسی حدود

در  که میباشد جهان در٧٦ کشور روزنامهها و تلويزيونی ايستگاههای
گرديدهاند. منتشر و پخش سال ٢٠٠٥ روز١٦ فوريه

تشکيل  زنان را خبری سوژه ٢١ درصد فقط است آمده گزارش اين در
مصاحبه زنان با بودهاند، يا خبر موضوع زنان يا معنی که بدين میدهند،

داشتهاند. عهده به را آن گزارشگری زنان يا و است شده
دهد می ارائه نيز صورت ديگری به را تحقيقات خود نتيجه گزارش اين

ظاهر  در رسانههای خبری که هر٥ مرد ازای «در روز اين در مینويسد و
است». شرکت داشته زن فقط يک شدهاند

در زنان  را نقش بيشترين که میدهد  نشان  تحقيقات اين نتايج اما 
درراديوداشتهاند. گزارشگریتلويزيونیوکمتريننقشرا

به مربوط خبرهای در اغلب زنان برمیگردد خبرسازی به که جايی تا
به ندرتبه افرادعادینقشداشتهاند و يا چهرههای هنری وتشريفاتیو

شدهاند. ظاهر اخبار در نفوذ با فرد يک يا متخصص عنوان
انتشار  مشابهی تحقيقاتی  گزارش بار اولين  برای که  ١٩٩٥ سال در
نتايج اما میشود. مشاهده بهبودی و داشتند نقش ١٧درصد زنان يافت
گزارشگری بهبود فقط در زمينه اين از آن است که حاکی تحقيقات

در  ١٩٩٥ به ٣١ درصد ٢٨درصد در سال از که توسط زنان است اخبار
است. رسيده سال ٢٠٠٥ در ٢٠٠٠ و ٣٧ درصد سال

زنان به بيشتر از خبری مردان رسانههای میدهد در اين تحقيقات نشان
موضوعات در میپردازند و دولت و سياست «سخت» مانند موضوعات
مانندموضوعاتاجتماعیوقانونیامکاننقشداشتنزنان خبری«نرم»

دارد. وجود
از مردان بيشتر خبری موضوع هيچ در زنان تحقيقات اين براساس نتايج
دارند نقش زنان ١٤درصد فقط دولت سياست و زمينه ندارند. در نقش
زنان به خاص طور به موضوعاتی که در حتی و ٢٠درصد اقتصاد در
برمیگرددمانندخشونتجنسیدر٦٤درصدگزارشهایخبریصدای

مردانشنيدهمی شود.
و  میدهند را مردان تشکيل خبری٨٣ درصدمتخصصين گزارشهای در

زنانبيشتربهعنوانشاهدصحنهموردمصاحبهقرارمیگيرند.
می شود منجر مردان و زنان نقش بين جدی تفاوت به که ديگری عامل
دارند زيادی نقش اخبار در و٦٠سالگی در٥٠سالگی مردان است. سن
باالی آنها است به مردان که مربوط خبری گزارشها در٥٠درصد و
حدود سه نيستند. رويت تقريبًا قابل مسن زنان اما دارند. سن ٥٠سال

سن دارند. زير٥٠سال زن خبری سوژههای چهارم
از مختلف خبری در زمينه های سوژههای مردان به عنوان برابر دو زنان
حضور خانگی خشونت جنسی، خشونت جنگ، تصادف، قتل، قبيل

دارند.
زيادی دارند نقش آن در زنان خاص طور به که در موضوعاتی حتی
اخبار کانون ندرت در زنان به کودکان، و نگهداری از تحصيل قبيل از

هستند.
به اينتحقيقاتهم چنيننتيجه گيریمی کندکهفقط٤درصدگزارشها
موضوعاتیمانندحقوقبشر ياروابطخانوادگیو فعاليتزنانمی پردازند

وگزارشهایمربوطبهبرابریجنسیتقريبًا هيچجايیندارند.

سازمان بهداشت جهانی:
می اندازد خطر به را مردم سالمت ايدز بيش از اتومبيل تصادف سال٢٠٢٠ در

 ٨٤ ٢٦بهمن واشينگتنپست، از برگرفته

است؟ رسيده فرا اروپا افول دوران آيا

آنها برسر که آشوبهايی و کاريکاتورها که حالی در گذشته هفته در
می دادند، تشکيل را اروپا خبری رسانههای عنوانهای پيوست وقوع به
به جلب نکرد، را زيادی توجهات که تحقيقاتی يک گزارش انتشار

را ترسيم کرد. اروپا قاره صورت بهتری چشمانداز
پاريس مستقر آن در مقر که اقتصادی و توسعه سازمان همکاری
منتشر نمود، رشد» بهسوی «پيش عنوان تحت که در گزارشی است
گزارش اين میپردازد. صنعتی دنيای اقتصادی چشمانداز بررسی به

شده  مؤدبانه تدوين و محتاط و آکادميک با نثر و ١٦٠ صفحه در
عميقی روبهرو با بحران اروپا است: آن روشن اما جمعبندی است.
آمريکا برای چالش آن آسيا و صعود از همه جا روزها در اين است.
برآيند مهمترين احتماًال که است حالی در اين میشود. صحبت

خواهد بود. اروپا اقتصادی افول آينده، دهه در تحوالت روند
آمريکا با اروپا  اتحاديه ناخالص توليد که است اشاره شده اغلب
آمريکا از بيش  نفر  ١٧٠ميليون اروپا اتحاديه  اما  میکند.  برابری 
کمتر آمريکا از ٢٥درصد آن سرانه ناخالص توليد دارد، جمعيت

است. گسترش به رو شکاف اين همه از مهمتر و است
اين اگر معتقدند اقتصادی توسعه و همکاری سازمان اقتصاددانان

برابر  آمريکايی دو شهروند ديگر هر ٢٠ سال تا کند پيدا ادامه روند
اين در خواهد داشت. (انگلستان يا آلمانی ثروت فرانسوی شهروند
دارد). قرار آمريکا اروپا و قارههای بين در است زيرا استثنا ارزيابيها

نتيجه در و میکنند تفريح بيشتر اروپاييان که میکنند استدالل مردم
است. برخودار  باالتری از کيفيت آنها  زندگی ولی هستند فقيرتر
اين قابلقبول درآمد باشد ١٠درصد تعطيالت هزينه تفريحات و اگر
از پايينتری سطح از برخورداری به ٥٠درصد اختالف اما است.
و توليدات و خدمات دسترسی به کاهش در و آموزش و بهداشت

شد. خواهد منجر نازلتر زندگی کيفيت باالخره
که  گفتند اروپا اتحاديه عضو کشورهای ٢٠٠٠ رؤسای مارس در
علوم به متکی و ديناميک اقتصادی به ،٢٠١٠ سال را تا اتحاديه اروپا
يک اين اکنون کرد. اما خواهند تبديل رقابت زياد برای توانايی با و

میرسد. نظر به مزاح

پرداخته اروپايی کشورهای در رفرمها بررسی به شده منتشر گزارش
برخی که میدهد. هنگامی متوسط نمره اين کشورها اقتصاد به و
اعتصابها موج کنند اجرا را رفرمها برخی میکنند تالش سياستمداران
مانند اخير رفرميستهايی میکند. در ماههای را فلج کشور اعتراضها و
در بروکسل باروسو مانوئل خوزه فرانسه، در نيکوالس سارکوزی
آن به جای و کرده  عقبنشينی خود طرحهای از آنگال مرکل  و
پرداختهاند. شدن جهانی  مديريت  ضرورت  درباره  صحبتهايی به
برای اروپا اتحاديه تجاری کميسر ماندلسون، پيتر تالشهای

است. شده رو بهرو مانع با نيز تجارت ليبراليزهکردن
علمی تحقيقات آينده درباره عاليرتبه دانشمندان با گفتگو هنگام در
زمينهها برخی در اروپا که اگرچه میشود.  برده نام اروپا از ندرت به
زمينهها اين گذشته با مقايسه در اما است پيشرفته جهانی سطح در
کشورهای فقيرتر از اروپا موارد برخی در حتی محدودتر شدهاند.
١٠سال گفت داروسازی شرکت يک اجرايی مدير است. عقبتر
آمريکا، چين کشورها، مهمترين پزشکی علوم از بخشهايی ديگر در

بود. خواهند هندوستان و
اروپاييهايی ديگر ٢٥سال بپردازيم تا نيز جمعيت پراکندگی اگر به
و يافت خواهند کاهش ٧درصد میبرند، اشتغال بهسر سن در که
راه يک  داشت. خواهد افزايش ٥٠درصد  ٦٥سال باالی جمعيت 
افراد درصد  اروپا در اما کنند. کار مسن افراد که است اين  حل
اين است. پايين خيلی  آمريکا با  مقايسه در ٦٠سال باالی شاغل
در که در حالی است ١٢درصد آلمان در ٧درصد فرانسه در رقم
انداختن تعويق به برای خفيف تالشهای است. ٢٧درصد آمريکا
که حالی در است.  روبهرو شده از اعتراضات با بهمنی بازنشستگی
اروپا کار نيروی افزايش منظور به میکند پيشنهاد اروپا کميسيون
برسر مباحثات میشود.  خودداری آن از بپذيرد، بيشتری را مهاجرين
مهاجرين اروپا با که مشکالتی مؤثری بر بسيار طور به کاريکاتورها

گذاشته است. دارد تأثير
جهان. در اروپا کمتر نفوذ شد؟ خواهد منجر چه به اينها تمامی
و صندوق جهانی بانک مانند بينالمللی نهادهای در موقعيت اروپا

هزينه کاهش دارد. رابطه  ناخالص  توليد ميزان  با  پول بينالمللی
يا آمريکا و با نظامی را برای مشارکت اروپا نظامی دفاعی توانايی
خواهد کاهش جهان در صلح حافظ نظامی، پروژههای در شرکت
بيشتر چه داخلی هر محصوالت  از فزاينده حمايت دورنمای داد.

کاهش خواهد داد. قدرت اروپا را
پراکنده آن قدرت در که است جهانی داشتن به معنی اروپا افول
و بينالمللی استانداردهای  برقراری برای کمتری توانايی  و است
است معنی اين به همچنين داشت. خواهد وجود راه مسير قوانين
زمينه در اگر رود.  کاهش به رو آمريکا مانند ابر قدرتی توانايی که
گسترش با که کردهاند استدالل مردم ساليان برای فکر کنيم. دالر
در که اما آنهايی يافت.  خواهد کاهش دالر ارزش پسانداز تنوع
را اقتصادهايی يورو و ين که معتقدند بوده اند آلترناتيو جستجوی
بنابراين هستند. ساختاری ضعيف به لحاظ که میکنند نمايندگی
همين طور هم ديگر زمينههای در چسبيده اند. دالر به بیميلی با آنها

ميان برد. هيچ از وسيله به را است. نمیشود چيزی

نويس ستون ذکريا، فريد نويسنده:

داده اند  دست از را جادهيی جان خود تصادفات در روزانه ٣٢٤٢ نفر متوسط بهطور جهان سرتاسر ٢٠٠٢ در سال در

بيش از٧٠ نفر  روزانه آخوندی حاکميت تحت در ايران
میدهند که باالترين از دست تصادف خود را در جان

است در جهان ميزان



١١ اسفند ١٣٨٤صفحة اول دوشنبه ـ ٧٨٨ شمارة
سياسي

آسمانهاي در اسـطورهيي
من رؤيـاهاي

از يكي در طبقهيي دو  قديمي آجري خانة
كرم رنگ با  ديواري تهران، قديمي محله هاي 
قهوهيي خط كف، متري يك با پالستيك
سير، كرم روغني رنگ زمين تا بقيهاش باريك،
آن روي طرفين بر داشت كه ٣قسمت ما طاقچة
شيشهيي با استيل گردسوز چراغ يك هركدام
لولة پايين، طاقچه در اين داشت. وسط قرار بلند
زير تمامي مي شد، وصل دودكش به بخاري
مختلف كه گلهاي داشت بري زيبايي گچ طاقچه

بودند. شده در هم پيچيده متنوع رنگهاي با
يك ساعت يك آينه، وسط در طاقچه باالي
نصب رنگي پوستر  يك آن باالتِر و شماطهدار
٢٦سال بعد از را صحنه اين و پوستر اين شده بود،

دارم. ياد به خوب هنوز
واين طاقچه اين روبهروي كوتاهم قد با من وقتي
اين در نشيمن خانهمان ميايستادم، اتاق در پوستر
نارنجك غرق ميشدم. چهرة آن ابهت و عكس
در قرمز و و طاليي انفجار نقاشي شعلة بزرگ،
مصمم شده، قلمكاري سياه چهرهيي آن وسط

آرام. و
ياد آنرا  روزها  همان كه نامي رضايي، احمد 
آسمانهاي در سپردم، اسطوره يي بهخاطر و گرفتم
در آن خاموشي انساني ميشود رؤياهاي من آيا
شعلة وجود خودش با سرد شاهنشاهي سكوت و
از هم همه آن از بعد سالها تا كه فروزاني گردد

الهام بگيرند؟ او

ـ اشرف احمد محكمي
خودش او كرد. راستي فدا اين همه ميشود مگر
اين ديگران و من و  خلقش آزادي  بهخاطر را

كرد؟ فدا گونه
را بي جانش جسم  نه نداد دشمن به  هيچ احمد
از را جمله مي كنم اين سالحش. فكر حتي نه و

رجوي شنيدهام. مسعود
سن روزها من در آن از بعد و شش سال بيست
را به رشتة سطور اين دارم ٣٨سالگي در اشرف

ميآورم. در تحرير
هزاري هزاران و من بخش الهام احمد ياد و راه
فعاليتهاي عرصة به پا دوران آن در كه شد
چهرههايي از احمد گذاشتيم. سياسي و اجتماعي
پيوستن به هر نگاه به او عزمم براي با من بود كه

ميشد. بيشتر برحقش آرمان
آرامشي از عكس آن در رضايي احمد چهرة
آرامش و يقين  همان انگار كه بود برخوردار 
يكي راستي به او ميكند. منتقل هم من به را
آمده و شمار به ما عصر انقالبيون بزرگترين  از

شد. پيشتاز نسلي راهگشاي
خلق مجاهدين افتخار پر سازمان شهيد اولين
را انساني حتمًا ستمشاهي نظام در آنهم ايران
را عنوان اين دوشكشيدن به لياقت كه ميطلبيد

باشد. داشته
سياه دوران درآن  كه مجاهديني ساير  و احمد
گذاشتند، انقالبي مبارزه  عرصه  به پا  خفقان
و شد خواهند فدا مسير  اين در  كه مي دانستند
يك عمر بين خودشان ميگفتند كه بود معروف

عرصة  به پا وقتي كه يعني از است، ٦ ماه انقالبي
خواهد شهيد بعد ٦ماه حداكثر ميگذارد مبارزه
وارد اين ميدان به چشماندازي با چنين آنها شد،

راستي ماندند،  ثابت قدم مسير اين در و  شدند
كجا روزها آن در دزد و موجسوار آخوندهاي

بودند؟
حيف شد، بود كه رسيده ذهنم گاهي لحظاتي به
نوابغي چنين آنهم از قرباني، فدا و آن همه حيِف
نهايت در رفتند و مسير اين كه در احمد چون
نابود و برده يغما به را همه و آمد شياد خميني

كرد.
كدام كه كردم سرزنش را خودم لحظه اين از بعد
نوپايي چون بناي را پاي خود خون حيف، آنها
آبياري خود  خون با آنرا و ريختند مجاهدين 
فلك به سر چون كوهي اآلن كه كردند. درختي
برگ آن در تمامي ايران زمين شاخ و كشيده و

است. گسترده جهان و
آن در  ديگر احمدهاي و احمد خون اگر 
اين مسير در من و سايرين بيشك نبود دوران 

نداشتيم. شاخصي و راهنما  چراكه  نميآمديم،
جاري ما رگهاي در  امروز مجاهدين  آن خون
مسئوليتي كه عهدة از بتوانيم كه كند خدا است و

برآييم. داريم دوش بر سهمگين دوران اين در
را خود  مسير  هستي نميشود. حيف چيز  هيچ 
بدون و تكامل اجتماعي فرزند انسان مي كند طي
واقعيت اين نميشود و باز قرباني راهش و فديه
درك كرده كسي هر از بهتر ما آن پيشگامان را
رهرو پر راهشان جزمشان، عزم بر درود بودند.
مهدي رضا رضايي، رضايي، بر احمد درود باد،
ساير ِو… رضايي مهين رضايي، آذر رضايي،
يازده روز هرسال قهرمان. خانوادة اين شهداي
ناخودآگاه ميافتم احمد بهياد وقتي بهمنماه
تنها كه خانهمان ميروم اتاق نشيمن به ذهنم در
عجب بود، نصب آن ديوار روي احمد پوستر

صالبتي. عجب و شكوه

شكستخورده تمامعيار مستأصل و آدمهاي رابطه با در جواني دوران در
چشيدهيي سرد و گرم پيرمرد از داشتند، پيشرو را خويش حتمي فناي كه
بيشباهت باشد، مطلق افسانهيي اگر حتي داستان اين اينك كه شنيدم داستاني
مرگ محتوم كه آن خونآشام وقيح ولي و آخوندي رژيم نزار روز حال و به

نميباشد. در پيشرو مي بيند، را ديكتاتوري اش
«عهد وي قول به و گذشته  بسيار دورانهاي  در پيرمرد،  روايت طبق
و حصار با كه آن مردم و سرزمين خاك و از بخشي بر حاكمي هر دقيانوس»
مي كرد. حكومت ميگرديد، محصور مستحكم قلعهيي شكل به بارو و برج
لشكر و قشون نيز به حاكم و ميآمد بهشمار كشوري حتي و يا شهري قلعه، هر
چيز هر از بيش و قلعه از حمله دشمن در هنگامه تا داشت تكيه داروغههايي و

برخيزند. دفاع به او تخت و تاج
و جنگ آماده همواره قلعه ها و بود هميشگي چيزي غارت و جنگ
و و خنجر شمشير نظير ساده و بدوي همگي جنگافزارها بودند. از خود دفاع
از دفاع آخرين هنگام در ليكن ميآمدند. به شمار تنبهتن جنگهاي براي نيزه
سنگ، پرتاب نظير مختلف و ادوات مواد قهار از پيگير دشمن راندن و قلعه

ميگرديد غيره استفاده مذاب و آتش آبجوش،
يك زير نظر كه و گروههايي دسته نيز وسايل دفاعي اين از هر يك براي
اداره غيره و آبجوش يا و فرمانده آتش فرمانده سنگ، نظير سردار يا فرمانده

داشت. وجود ميگرديد،
مربوطه فرمانده و سردار آن و حاكم بالطبع و قلعه تاپاله قلعهها، ميان در اما

بود. ميشدند، بسيار معروف شناخته به پسوند تاپاله همگي كه
ناموس و رفتن تاج باد بر بار نيز هر ممتد و شكستهاي در پس حاكم جناب

بود!؟ رسيده خراج به دشمنان، به راهحل «تاپاله» باج و پرداخت باالخره و
كرده و حفر قلعه داخل در و متعدد بزرگ حوضچههاي حاكم به فرمان
به را خود حيوانات خويش و رودهيي فضوالت كه بودند اهالي شهر موظف
به سردار تاپاله شناخته نيز كه مربوطه فرمانده آن سرازير كنند. سردار و درون
تروتازه مبادا براي روز را آنها حوضچهها آبياري كه با بود مؤظف ميگرديد،
زننده بوي نمايد! آفتاب جلوگيري معرض آن در خشكشدن از و نگهداشته
و هيچ بحث فضوالت جاي انبوه از ناشي بيماري هرگونه و آلوده و هواي
هر مبادا» از «روز سردار تاپاله و حاكم فرمان و طبق نداشته مردم شكايتي براي

گردد!! حاكم حفظ تخت و تاج تاپاله با تا مهمتر بود چيزي

اسكاد موشك هفتادو هفت شليك از
متعفن!؟ تاپاله هشتاد هفتاد پرتاب تا

دسته و تاپاله سردار قلعه، به سو هر از دشمن حمله و جنگ وقت در
بهعنوان مذاب، آتش و سنگ و آب جوش بودن بي ثمر از پس فرمانش زير
تاپالهپراني ترتيب اين و به عمل گرديده دشمن وارد حمله دفع و دفاع آخرين

مي گرديد. آغاز دشمن سوي به
نهايتًا ساخته و فشل را دشمن جنگآوران تاپالهها آلودگي زننده و بوي
دشمنان اگرچه ميداد. فراري را لشگريان آنان پي در و دشمن فرماندهان ابتدا

را نيز دريافتند. تاپاله دفع و بعدها راه مبارزه نيز
پاسدار نظير او سرداران  و خامنه اي علي شيخ قلعه روز  و حال امروز
آخوند گوشخواره، هيوالي يا و هزارتير و احمدينژاد مهندس تيمساردكتر؟!
با درصدند تا كه نيست آن سردارهاي و حاكم و تاپاله قلعه به اژه اي بيشباهت

كنند!؟ حفظ حاكميتشان را منبر و عمامه عبا و تاپاله ها
ازفرداي انقالب،خمينيايندژخيمبدطينتدشمناصليخودوحاكميت
ايران مجاهدين خلق سازمان نابودي به كمر آن گاه و شناخته ارتجاعياش را

نورزيد. دريغ جنايتكارانه فتواي و فرمان هيچ از مسير اين در و بسته
كوي هر در و سوزاند و بريد سر ميتپيد، چركيناش سينه كه آنجا تا
اما دريد. را ميهن عاشقان سينههاي كرد و بهپا درفش و دار چوبههاي برزن و

نيافت. بالنده سازمان اين نابودي از اثري مجسم شيطان
به افترا دروغ و و تهمت و اتهام داشت، جاي متعفنش كه مغز آنجا تا
هرگز بفريبد. اما را مردم كه شايد بست، خلق فرزندان و رشيدترين پاكترين
نديد. در دارد، ميهن تاريخ در كه ريشه مردمي سازمان اين اضمحالل از اثر

حسيندوستدارحقيقي

سرافراشته و پويا همچنان مجاهدين سازمان و گشته مردار و مرد خود نهايت
تاخت. پيش به

درندگان همه همراه به خاتمي و رفسنجاني پيشه اش، رذالت بازماندگان
نابودي براي و گذاشته خونآشام دجال پاي جاي بر پاي همچنان نيز خويش
حمله هيچ از باجدهي، و هيچ وطن فروشي از ملي آزاديبخش ارتش و سازمان
در نهايت كه آنجا تا نكردند، دريغ دامي هيچ گستردن از و خيانت هجوم و و
اسكاد موشك هفت و هفتاد از بيش بينالمللي، غارتگران «خفقان» خريدن با
به راستي و كردند. شليك ايران ملي آزاديبخش ارتش پايگاههاي سوي به
روضه خوان شد و سيدعلي جهان بي غيرت ترين رهبر سر بر كه كه چه خاكي
خيره گرديد. چشمانش آزاديبخش ارتش صالبت و استواري مقابل در جهان
چشمه اين اشرف، دژ شرف، مقابل در جهانيان نيز چشمان امروز همچنانكه

است. مانده خيره ميهنمان خورشيد
ارتش و مقاومت اعضاي و هواداران و حاميان كه است مدتي اينك
از هرگونه خلق مجاهدين سازمان از تأسي با كنون تا كه ايران آزاديبخش ملي
شده مزدوران سرازير و افشاي خودفروختگان اراجيف و اساسًا به پاسخگويي
در را پردهها ميورزيدند، اندكي خودداري رژيم آخوندي تاپاله حوضچه به
مصداق به ميسازند. و را برمال كريهشان و چهره ميزنند باال مجاهد نشريه
كرده كه تاكنون آنچه يعني اعمالش، حاصل جز نيست انسان چيزي اينكه
مقاومت، ياران خستگيناپذير اين بكند؛ بايد بعد اين به از كه آن چه و است
ميكنند چنان ميكشند، سينه در كه رنجي و درد همه با سرفراز آزادگان اين
پدر مزدور، مزدور خودفروخته، و هشتاد هفتاد اين ميان  در بكنند. بايد  كه

شده اند برهم و درهم مزدور و رفيق سابق دوست مزدور، فرزند مزدور، همسر
هر امروز چرا كه مي پراكنند. خويش گند و ميبرند رنج خويش بيجهت و
اظهر برايش باشد، برخوردار ملي و عرق شرف ذرهيي از كه آزادهيي ايراني
طوق و آخوندي مي گشايد رژيم به سوي راه كسي كه تنها است منالشمس
عواطف همه  از ابتدا كه ميكند آويزان گردن به آنرا مزدوري گشتاپوي
مثقالي از  و صداقت،  شجاعت اندكي از محبت، و مهر از كمترين  انساني، 
و مطلق كود مشت يك نهايتًا به و گرديده تهي و خالي نيز و شرافت غيرت

شود. مبدل تاپاله
مردان و زنان  پاكبازترين به افترا و  حمله هنگام در تفالهها اين  بايد
و هيوالي وقيحشان ولي كه باشند داشته شرافت و غيرت و مقاومت همانقدر
و از اصالت همانقدر بايد اژهاي دارند. اينان اطالعاتش، وزارت گوشخواره
برخوردار خالصزن تير كه احمدينژاد باشند برخوردار صداقت و شجاعت

است.
آگاه آن باشرفي بر ايراني هر كه انكارناپذير واقعيت اساس اين بر حال
مسعود حقي، حسينسبحاني، كريم بر كهنه مزدوراني چون ميتوان آيا است،
مسعود چون مزدوري تازه نيز و بقيه و سينگلتون آن همسرش و خدابنده
بيت نياز و اضطرار اساس بر تمامعيار بيغيرتي با هر روز همگي كه بنيصدر
براي اژهاي، آخوند تاپالهاش سردار وسيله به روضه خوان، سيدعلي تاپاله،
قائل ديگري منظر و نام تاپاله آبياري ميشوند؛ جز تروتازه هرزهدراييهايشان

شد؟
نهايتًا و سنگ و آتش و آب پرتاب پس در نيز آخوندي رژيم با آري
و عمامه اينك و فرارسيده مبادايش روز اسكاد، موشك هفتادوهفت شليك
درفشش، و دفاع از دار آخرين بهعنوان و ميبيند را بر توفان حكومتش تخت
روزگار كه عجبا و ميكند!! پرتاب  مقاومت سوي  به را تاپالههايش اينك

است! تماشايي چقدر روضهخان سيدعلي تاپاله قلعه پاياني
اين گند بوي كشور  خارج در چه و ايران ميهنمان در چه  روزها اين
را مجاهدين كمترين سمپاتي به كه آنهايي حتي كسي را، مشام هر تاپالهها
تاپالهپرانيش آخوندي دقيقًا رژيم برنامه و ميل برخالف و ميآزارد نداشتهاند،
گوشخواره، دراكوالي به رو علت همين به است. گرديده خود تبديل ضد به

گفت: بايد سيدعلي بيت تاپاله گروهان فرمانده اژهاي
مباداي روزهاي روزها، اين كنيد!! پرتاب همچنان را تاپالههايتان

شماست!

جلسةزناندرکلوبخبـرنگارانآمريـکادرشـهرواشينگتن

پروفسور هيوز، دانا ايران؛ دكتر در بنيادگرايي عليه زنان مجمع اجرايي مدير ژيال كازرونيان، ايران؛ سياست كميته اجرايي مدير لوپز، كلر دموكراتيك؛ عراق براي زنان ائتالف بنيانگذار صراف، نيران از راست: پنل اعضای
دموكراتيك ايران براي زنان ملي كميتة رئيس سپهراد، رامش آيلند؛ رود دانشگاه در زنان مطالعات

حقوق برخي از صدام دوران در من كشور زنان ببرد. پيش را
از كه بنيادگرايي فشار با متأسفانه اما بودند. برخوردار ابتدايي
قرباني ايران مانند زنان نيز عراق در مي شود، زنان صادر ايران

ميشوند. بنيادگرايي ترور
خود صحبتهاي در كه بود لوپز كلر خانم بعدي سخنران
سالم مسير يك كه دارد اصرار بسيار عراق در ما دولت گفت:
و ايران مثل كشورهايي  متأسفانه  اما  شود. طي  دموكراتيك
ايران رژيم آنجاكه هستند. از عراق بيثباتي در خواهان سوريه
پيشرفت به رو دموكراسي يك برقراري تحمل مشخص بهطور
جهت بي ثباتي، عراق در تالشهاي فراواني در ندارد، را عراق در
آمريكا و عراق مردم منافع انداختن بهخطر و تروريسم اشاعة
باشد اين بايد در عراق درست مي كند. سياست عراق خاك در
ما دولت تا زماني كه شود. اما كامًال محو ايران رژيم كه نقش
باشد، نداشته ايران قبال در درست سياست يك واشينگتن در
خود طرف كميتة از شد. من محقق نخواهد در عراق هدف اين
اپوزيسيون قبال در  مشخصي قدمهاي بايد كه  ميكنم اعالم
خلق مجاهدين و مقاومت  ملي شوراي بهخصوص  ايران،
ثبات، و صلح گيرد. قرار تهديد مورد ايران رژيم تا شود برداشته

آمريكا مردم و منطقه منطقه براي مردم در آزادي و دموكراسي
در ايران دولت نبايد گذاشت كه گرانبها است بسيار آرزويي

بايستد. آرزو اين شدن محقق مقابل
صحبتهاي كه بود سپهراد رامش خانم سخنران، آخرين
رژيم با جنگ در ايران زنان كه  بهايي يادآوري با را خود
كه بگذاريد گفت سپهراد خانم كرد. آغاز داده اند، آخوندي
راه زنان ايران عليه در اسالم نام آخوندها به كه تروري از من

آمريكا  تايم ١٩٨١ مجلة سال در بگويم. شما براي انداخته اند،
آنها «جرم ميشد: آغاز اين طور كه نوشت ايران دربارة مقاله يي
محمدي آخوند دادگاه در ١٢دختر بود. تظاهرات در شركت
اسم پرسيد ازآنها گيالني  كه هنگامي شدند. حاضر گيالني
پرسيد، آنها از گيالني مجاهد. دادند، آنها جواب چيست، شما
ايران. قهرمان خلق دادند، جواب آنها هستند؟ كسي چه فرزند
نشد، قهرمان  دختران  اين كه حريف  آنجا از گيالني  آخوند
اين سپرد. اعدام جوخه  به را آنان و گرفت  عكس آنها از
داشتند، ١٦سال زير بقيه و ١٨سال آنها از يكي كه دختران
و بر ارتجاع مرگ شعار ميبستند، را آنان هنگاميكه چشمان
جواب در اوين زندان بيرحم پاسداران دادند. برخميني مرگ

در دختران اين عكسهاي بعد دادند. روز اكبر شعار اهللا آنها به
و پدر به نامه با آخوندها چاپ شد. همراه اطالعات روزنامة
را تحويل جنازه و بياوريد شناسايي مدارك كه آنها مادران 
طبق گفت: من خود گيالني در دفاع از حكم آخوند بگيريد.
از ٤٠ساله مرد همانند  ٩ساله  دختر كردم.  عمل  اسالم  قانون
سخنراني دهد». پس را بايد جزايش و است مسئول اسالم نظر
درادامة داد». وي قرار تاثير تحت بسيار را سپهراد حضار خانم
صحبت ايران زنان مقاومت از ما كه وقتي گفت: صحبتهايش
است بسيار مهم بنابراين ميگوييم. سياسي مقاومتي ميكنيم، از
جهانيان برسد. مقاومت بهگوش ايران صداي سياسي زنان كه
توسط ايران  خلق مجاهدين سازمان مشخص بهطور و ايران 
اگر سياست خارجي دولتهايي رشيد ايران رهبري ميشود. زنان
مهمتر از و زنان حقوق فرانسه و آلمان انگليس، و مثل آمريكا
نشناسند، در بهرسميت مقاومت ايران در را زنان آن، رهبري
زمينة اتمي، در چه تهران رژيم تهديد و با بنيادگرايي جنگ
بهطور كامل تحوالت عراق زمينة در چه و زمينة سياسي در چه

خورد. خواهند شكست
يافت. خاتمه تبادل نظر و پاسخ پرسش و با جلسه اين

بنيادگرايي عليه زنان ٢١بهمن١٣٨٤«مجمع جمعه روز
در آمريكا خبرنگاران كلوپ در توجيهي جلسهيي ايران» در
از سخنران  چندين که كرد برگزار دي.سي واشينگتن شهر 
زنان و آمريكايي سياسي تحليلگران آمريكايي، آكادميستهاي

كردند. شركت آن در عراقي و ايراني
از زنان مطالعات دانا هيوز، پروفسور دكتر برنامه اين در
كميته مديركل لوپز، كلر خانم آمريكا، آيلند رود دانشگاه
براي عراق زنان از اتحاديه نيران صراف، خانم سياست ايران،
زنان ملي كميته مسئول سپهراد، رامش خانم و دموكراتيك،

پرداختند. سخنرانی دموكراتيك به ايران براي
سراسري سازمانهاي طرف از زيادي استقبال با جلسه اين
آمريكا زنان ملي سازمان جمله از آمريكا، در زنان بزرگ و
گرديد. روبهرو آمريكا، زنان سياسي امور بينالمللي سازمان و
دفاتر پاكستان، سفارت تونس، سفارت ازطرف همچنين
ملي انستيتوي اسالتر، لوئيز خانم جمله از كنگره نمايندگان
همچنين و زنان، بيان آزادي انستيتوي آمريكا، دموكرات حزب
تايمز، واشينگتن روزنامه  خبرنگار  قبيل  از آمريكا  رسانههاي
برنامه اين به نمايندگاني زنان، اخبار خبرگزاري گلوب، بوستون

بودند. آمده
سخنرانان، انجاميد، بهطول ساعت دو كه جلسه اين در
به خصوص عراق و ايران قبال در را آمريكا سياست خارجي
هدف دادند. قرار بررسي مورد را كشور دو اين در زنان وضعيت
كابينه به سياسي مشخص توصيه كه بود اين سخنرانان و جلسه
قرار بحث مورد جلسه در كه موضوعاتي دهند. ارائه آمريكا
به عراق، و ايران در رهبريت سياسي زنان صداي قبيل از گرفت،
كشوري كليدي درامورات دو كشور اين در زنان رساندن قدرت

بود. بنيادگرايي عليه زنان نبرد موقعيتهاي و چالشها هم چنين و
عطف گفت:  خود اولية صحبتهاي در كازرونيان خانم 

كه ايران بنيادگراي رژيم به بار  اولين براي جهاني توجهات
غيرقانوني فعاليت و نموده نقض را المللي بين قوانين از بسياري
اين هستيم ما خواستار اما است. مهم نموده، بسيار را آغاز اتمي
بهخصوص و حقوقبشر نقض بهدليل همچنين ايران دولت كه
سياسي ايزوالسيون انتقاد و مورد حقوق زنان سيستماتيك نقض

گيرد. قرار ديپلوماتيك و
٢٧ سال  در ايران زنان گفت: خود صحبتهاي درادامه وي
را مشعل نبرد ضدبنيادگرايي پرداخت بهاي سنگيني، با گذشته
سياستمداران رسيده كه آن زمان حمل كردهاند. خود كشور در
تغيير در را زنان مهم نقش كشورها ديگر و واشينگتن

بشناسند. بهرسميت ايران در دموكراتيك
صحبتهاي ضمن تأييد خود صحبتهاي هيوز در دانا دكتر
زنان كه دريافتم خودم مطالعات در من گفت: كازرونيان خانم
بسيار بودهاند. فعال صحنة سياسي بسيار در تاريخي بهطور ايران
درك بنيادگرايي را زنستيزي طبيعت واشينگتن است كه مهم
گذشته ٢٧سال در كه را بنيادگرايي رژيم ما اگر زيرا كه كند.
نكنيم، محكوم داده، شتم قرار ضرب و مورد را مردان و زنان
ضدزن دولت اين قبال در درستي سياست نميتوانيم هيچگاه
سياسي مشخص پيشنهادات به طور من اتخاذ كنيم. سركوبگر و
اين مقطع حياتي اين در كه اميدوارم و دادم دولت ارائه به را
بهدست حال در ايران رژيم شوند.  گرفته جدي پيشنهادات
و جديتر خود براي جنگي آمادهكردن توانايي اتمي و آوردن
محور پيشنهاد ميباشد. مهمترين جهاني دوم جنگ سهمگينتر از
كه ايران اصلي اپوزيسيون به بايد ما دولت كه است اين من

دهد. نشان گشاده روي ميشود، رهبري زنان توسط
ايران عراق، گفت:  از صراف نيران بعدي خانم سخنران 
رژيم ميكند. من بازي كشور تحوالت در مخربي بسيار نقش
خود سياسي تا طرح ميكند خرج عراق در دالر ميليونها ايران

خاورميانه  در واشينگتن سياست  بررسي
و عراق در ايران نقش زنان و

ايران در عليه بنيادگرايي زنان مجمع توسط

عراق در رژيم دخالتهاي افشاي
در آخوندها دخالتهاي افشاي از رژيم سوزوگداز
رژيم رسانه هاي در كرات به مجاهدين توسط عراق
يك به تنها است مزدورانش مطرح شده بهوسيله و
بهخاطر افشاگري آخوندها رژيم كالفگي از نمونه
هفتهنامه در در تازگي به كه بسنده مي كنم مجاهدين
خلق مجاهدين «گروه نوشتند: عراق چاپ «بدر»،
عراق جامعه در بلوا و مرج و هرج ايجاد قصد كه
كه گفتند جادريه  بازداشتگاه با رابطه در  دارند،
ايران اشراف تحت و كشور وزارت به وابسته اين
براي تروريستي را گروههاي توطئه اين است، بوده
شيعه موقعيت تضعيف و ائتالف ليست متهم كردن
برنامهريزي انتخابات از قبل عراق در آن احزاب و

كردند…»

اتمي رژيم تسليحات افشاي پروژه
يكي ضدانساني آخوندي رژيم پروژه اتمي افشاي
ايران مقاومت سياسي فعاليت برگهاي ارزندهترين از
اينباره در تازگي به اروپايي روزنامه يك است.
ايران اتمي مقاصد به نسبت  جهان «اگر نوشت:

مديون  بايد است، اين را شده سال٢٠٠٦ آگاه در
سازمانيافته اپوزيسيون جنبش تنها افشاگريهاي
كه بود، ايران مقاومت ملي شوراي يعني كشور

(دي  داد» اطالع  اتمي  آژانس به  اوت٢٠٠٢ در
١٨سال كه رژيمي ـ١٠بهمن٨٤). ـ بلژيك مورخن
هزينههاي صرف هزار دوز و كلك و با و پنهاني
اطالعي هيج ايران، بدون جيب مردم از ميلياردي
خيز اتمي، انرژي بينالمللي و آژانس ارگانهاي به
در را ضدايراني و تأسيسات مخرب اين به دستيابي

داشت. كثيفش مخيلة
افشاگري  يك در سرفراز  مقاومت اوت٢٠٠٢ 
برمال را آخوندي رژيم پنبهدانه خوابهاي بزرگ
در راستا اين در مقاومت مستمر افشاگريهاي كرد.
مخفيكاري به وادار را  رژيم  مختلف كشورهاي
خريدن و رجوع آن رفع و درصدد و كرد  بيشتر
جهان و ايران مردم فريب  و  وعدهدادن و زمان
افشاگري اين اگر كه است اين سؤال اما برميآمد.

چه مي شد؟ نبود
اتمي نميشد؟ به سالح حال رژيم مجهز به آياتا

تروريست حامي كشور يك نزد اتمي سالح آيا ـ
به را جهاني جامعه  مداخلهجو، و  سركوبگر، و
سوق جبرانناپذير و دردناك و مخوف واقعهيي

نميداد؟
پروژههاي سر بر مذاكره و مماشات سياست آيا ـ

نشده است؟ جدي شكست اتمي يك
و اروپايي كشورهاي و آمريكا دولتمردان آيا ـ
مقاومت افشاگري بهكرات، بينالمللي رسانههاي

نكردند؟ را مطرح كنفرانسهاي مختلف در
مقاومت افشاگريهاي همه درستي و صحت به آيا ـ

تأكيد نكردند؟ زمينه اتمي در
صدها مقاومت،  مطيوعاتي كنفرانس صدها آيا  ـ
به خارج كشورهاي در ايرانيان تظاهرات و متينگ
سياست ندادكه نشان آمريكا، و اروپايي دولتمردان
دست از غير رژيم منفور، با اين مذاكره و مماشات
مردم سركوبي و تروريستي اعمال به آنها دادن باز
قراردادن مجاهدين تروريستي ليست پس در نيست.
يا ايران است، آيا خواسته مردم مقاومت مردمي، و

جنايتكار؟ و ضدايراني آخوندهاي
چهرة كه  نشد باعث مجاهدين افشاگري مگر  ـ
عنوان به احمدينژاد، تيرخالصزن، واقعي 
غاصبي حاكم شود. برمال ارتجاع رئيسجمهور 
به مگر دارد. ضدايراني پروژة ادامة بر تأكيد كه
جهان در  دولت! رئيس مفتضحترين و مفلوك 

نشد؟ مبدل
خاتمي شياد آخوند فتنه كه نبودند مجاهدين مگر ـ
تمدنها گفتگوي مرحله در پوشش يك براي كه را

كردند؟ افشا بود فريفته غرب در را همه
حمايت در كه انگلستان پارلمان بزرگ كنفرانس در
رئيسجمهور شد، برگزار اشرف شهر مجاهدين از

پيامشان گفتند: در برگزيده مقاومت
سه  را در سياست اين است؟ كدام  سياست درست

مي كنم: حالصه عبارت
عراق از آخوندي رژيم دست كوتاه كردن ـ

اتمي بمب به رژيم اين دسترسي از جلوگيري ـ
تروريستي ليستهاي از مجاهدين نام برداشتن ـ

واليتفقيه رژيم گريزگاه بستن سياست اين هدف
به الجرم كه است ايران مقاومت راهبند برداشتن و
ميشود.  منجر آخوندي ديكتاتوري بساط برچيدن

بقيه از صفحه٧اگرافشاگريـهايمجاهـديننبـود

ستم شاهي نظام آن هم در ايران خلق مجاهدين افتخار سازمان پر شهيد اولين
باشد داشته را عنوان اين لياقت به دوشكشيدن كه ميطلبيد را انساني حتمًا



١٢ اسفند ١٣٨٤صفحة اول دوشنبه ٧٨٨ ـ شمارة
گزارش

۱۵ فوريه ۲۰۰۶، با ماه ۱۳۸۴برابر ۲۶ بهمن چهارشنبه روز ظهر
عنوان با آمريكا مجلس نمايندگان كانن در در تاالر استماعي جلسه
ايران؛تهديدات،چالشهاوراه كارها بهدعوتنمايندگانهردوحزب
كه نمايندگان جلسه اين در شد. گزار بر دموكرات جمهوريخواه و
روابط كميتة عضو آركانزاس، ايالت از جمهوريخواه بوزمن، جان
كلرادو، عضو كميتة ايالت از جمهوريخواه خارجي، تام تانكردو،
اعضاي از و تروريسم  فرعي كميتة ارشد اعضاي از خارجي،  روابط
خانم هيأترئيسةكميتةپارلماني«دموكراسيوحقوقبشردرايران»،
ازاعضايارشدكميتة شيالجكسونلي،دموكراتازايالتتگزاس،
بابفيلنر،دموكرات قضائيوعضوبرجستةكميتةفرعيامنيتملي،
«دموكراسي و پارلماني كميتة مشترك رئيس و كاليفرنيا از ايالت
ميسوري، عضو از ايالت دموكرات كلي، درايران»، ليسي حقوق بشر
ادي خانم و ايران» در و حقوق بشر «دموكراسي پارلماني كميتة
آن برگزاري به اقدام تگزاس، ايالت از دموكرات جانسون، برنيس
حرفهيي نمايندگان، اعضاي مشاوران از تن به دويست قريب كردند،
كنگره اطالعات و و امنيت قضاييه قواي مسلح، خارجي، كميته هاي
و عربي اروپايي،  كشورهاي سفارتخانههاي نمايندگان آمريكا، 
نمايندگان و مختلف ايالتهاي در ايرانيان جوامع نمايندگان آسيايي،

بنيادهاي فكري ومطبوعات شركت داشتند.
جلسه آمريكا به اين كنگره نمايندگان سخنراناني كه توسط
معاونسابقستاد سپهبدمكينرني، بودندعبارتبودنداز: دعوتشده
ايران»، خانم سياست و عضو «كميتة آمريكا هوايي مشترك نيروي
بيروت، پروفسور قربانيان انفجار نمايندة خانوادههاي دربي شاير، لين
ريموندتنتر، رئيس«كميتةسياستايران»،ناصررشيدي وآقايبروس
مككولم، رئيس سابقسازمان حقوق بشريفريدام هاوس ومسئول

كميتةتقويتاپوزيسيوندر«كميتةسياستايران».
نمايندةدموكرات كنگره گرين، ال استماع، جلسة از شروع قبل
از خود را حمايت و مالقات كرده ايراني با نمايندة جوامع آمريكا

برگزارياين جلسهاستماع اعالمنمود.
به خوشامدگويي ضمن كنگره، نمايندة كلي ليسي ويليام
به ابتدا كرد. وي آغاز بعدازظهر يك ساعت در جلسة را حاضران،
طرف از كه روبهرشدي با تهديدات مواجهه در آمريكا غلط سياست
پرداخته مي كند تهديد جهان را ايران حاكم بر مالهاي و احمدينژاد
سازمان مجاهدين دادن نام قرار را اشتباه واضح اين عالئم از يكي و

خلقايراندرليستتروريستيدانست.
كنگره خارجي  كميتة عضو و نماينده تانكردو، تام آنگاه 

بهحضارمعرفينمود.وي همچنين انتشار آمريكا، سخنرانان جلسهرا
مدعوين به آن از كه نسخهيي را سياست ايران» «كميتة ساالنة كتاب

رساند. جلسه در كنندگان شركت اطالع به را بود شده داده
سازمان نام گذاشتن  گفت: خود سخنراني در تانكردو  تام
قبلي جمهوري رياست تروريستي كه در دوران ليست در مجاهدين
بهطور ما بود. ايران رژيم به دادن امتياز يك نتيجة شد، انجام آمريكا
باور اين بر هيچگاه من كنيم. نظر تجديد موضوع اين در بايد جدي
تانكريدو تام تروريستي است. تهديدي سازمان مجاهدين كه نبودهام
در مورد بودند، حاضر سالن در كه نمايندگان مشاوران به انبوه رو
چهرههاي جديد زيادي گفت: من تعداد ايران مقاومت حمايت از
حاميان بيشتري در اين جا موضوع اين كه اين است بيانگر ميبينم كه

اين بابتخيلي خوشحالهستم. ميكندو مناز پيدا
نمايندة جمهوريخواه كنگره سخنران بعديجلسه، جانبوزمن،
ازايالتآركانزاسوعضوكميتهروابطبينالملليمجلسنمايندگان
ايالت در  ايرانيان جامعة فعاليتهاي به اشاره با ايشان بود. آمريكا 
براي كسب حمايت و روشنگري براي آنها تالشهاي از آركانزاس
ما كرد: اضافه بوزمن نماينده كرد. قدرداني مقاومتشان و ايران مردم
ديگر موضوعات اجتماعي در هستيم، جلسه اين كه در نمايندگاني
تهديدات با مقابله موضوع روي ولي داريم. جدي اختالفهاي هم با

همنظر هستيم. از مردم ايران همگي متحد و و حمايت رژيم
و آمريكا ملي امنيت شوراي سابق عضو تنتر، ريموند پروفسور
بگذاريد گفت: خود سخنراني در ايران سياست كميتة فعلي رئيس
حل راه آن اينكه سه بگويم و بهشما را همان اول نتيجهگيري آخر
پيشپايجامعةبينالمللياست. يكي ديپلوماسي،يكياقدامنظاميو
ديگريسياستتغييررژيم.پروفسورتنترگفت:اكنونكهديپلوماسي
زمان نظامي است، اقدام بهسمت جهتگيريها و جلو نميبرد به راه
رو بياوريم. پروفسور ايران تغيير رژيم در به سياست ما رسيده كه آن

از را تروريستي برچسب ميبايست آمريكا متحده اياالت افزود: تنتر
رويگروههاياپوزيسيونكهدرليستسازمانهايتروريستيهستند،
رژيم به دادن قول اروپا سياست سال، اتحادية چندين براي بردارد.
اين كار برد. پيش را كند رژيم اين متوجه تهديدي هيچ اين كه بدون
رژيم ايران داخل ميانهرو در عناصر تقويت موقعيت هدف ظاهرًا با
اينكار منجر مانند محمدخاتمي،صورتمي گرفت.درنقطةمقابل،
احمدينژاد محمود آمدن و روي كار فقيه ولي موقعيت تقويت به

شد.
ازليست پروفسورتنترگفت: آمريكابايد مجاهدينخلق ايرانرا
پروفسورتنترسپسبهبررسيتحقيقاتكميتة تروريستيخارجكند.
كميتة ماهه توسط شش كه تحقيقات گفت و ايران پرداخت سياست
سياست ايرانبهعنواننمونهروياتهاماتوزارتخارجةآمريكا عليه
مورد مدركي هيچ توسط اتهامات اين كه مي دهد نشان مجاهدين

تأييدقرارنگرفتهاند.
سپسخانمليندربيشاير،كهخانواده هايقربانيانانفجاربيروت
نمايندگيميكردواخيرًانيزدرجلسةرسمي كنگرهبه عنوانشاهد را
دربارةجناياتتروريستيرژيم مالهاشهادت دادهبود،سخنرانيخود
كشته شده، بيروت انفجار در برادرش كه مورد در با توضيحاتي را
ايران مقاومت عليه بر چسب تروريستي دربيشاير خانم كرد. شروع
يك «احمدينژاد گفت: و كرد توصيف ايران رژيم به هديه يك را

مقاومت ايران». نه و تروريست است
آمريكا و مردم كه رسيدهام نتيجه اين به من كرد: وي اضافه
هردويكچيزميخواهندكهآنهمپايان ايرانمثلهمهستند. مردم
به ايندليلكه تروريسماست. تروريسم تهديدبهكشتنميكند. تنها

آن امكان مي دهيم. به ما
هوايي نيروي ستاد مشترك سابق مكينرني، معاون تام سپهبد
راهحل اينكه به اشاره با نظامي پرداخت و راهحل بررسي به آمريكا

تغيير سياست بايد راهحل مسألة ايران باشد، گفت: نميتواند نظامي
سازمان خارجساختن با هم رژيم تغيير سياست شود. آغاز رژيم
مجاهدينخلقوشوراي مليمقاومتازليست سازمانهايتروريستي
ائـتالفي بايد بعد قدم در شروع ميشود. آنها از محدوديتها برداشتن و
قدم در و گيرد شكل اپوزيسيون از حمايت براي منطقه كشورهاي از
رژيم تغيير پروسة نزديك با اپوزيسيون، همكاري يك در بايد بعدي

تسريعنمود. را
كه سئوال شروع كرد اين با را خود مك كولم سخنراني بروس
دموكراتيك ثبات ايران جزيرة كه كنيم را تصور روزي ميتوانيم آيا
به شد، خواهد عملي مسلمًا اينكار باشد؟ پرالتهاب منطقه در يك
را در وسيعتري نقش كنيم تا كمك مردم ايران به ما شرط اينكه
كه گفت كولم كنند. مك بازي خود زندگي شخصي در و دولت
يك قربانيان چشم به ايران به مردم ما ضدسلطنتي انقالب از هنگام
دوران كه بودند باور اين كردهايم. بسياري بر نگاه سركوبگر رژيم
به دنبال خواهدداشت، رياستجمهوري خاتميرفرمهايموردنظررا
احترامبيشتريبه حقوق بشرگذاشتهخواهد شدو روزيخواهدرسيد
خود واقعي جايگاه ايران مردم و شود برقرار ايران در دموكراسي كه
رياستجمهورياحمدينژاد چنين كنند. در جامعةبينالملليپيدا را
حال باشد. سپرده به گور هميشه براي ميبايست يك بار را سرابهايي
در نكنيم. نگاه قرباني بهعنوان ايرانيان به ما كه رسيده فرا آن زمان
مردم موقعيت كه كنيم كشور استفاده اين عظيم امكانات از عوض
سازند. برپا پيشرفته و آزاد جامعة يك بتوانند تا شود تقويت ايران
بدانيم كه چه بايستي جدي هستيم در ايران رژيم تغيير سر اگر ما بر
لوايح و اقدامات از بايد كه گفت كولم مك كرد. ميتوان كارهايي
سياست استمالت شود. استفاده اپوزيسيون تقويت در جهت كنگره
خلق مجاهدين عليه تروريسم برچسب آن شاخص كه ايران رژيم از
سال اخير چند شواهد همة پذيرد. پايان ميبايستي است، ايران بوده

كه خود كساني ندارند. اين ليست تعلق به آنها كه نشان مي دهند
حاال كرده اند تروريستي رژيم شبكههاي عليه باالترين افشاگريها را

ماركتروريستيخورده اند.
گفت: درقسمتبعديناصر رشيديبهسخنراني پرداخت.وي
به را آزادي مردمي و حاكميت حق كه عهد كردهاند ايران مردم
به پرداخت حاضر باشد كه هرچه آن بهاي و گردانند كشورشان باز
يكصدو پيشاپيش ايران مردم كرد: اضافه رشيدي آقاي هستند». آن
هم باز كردهاند و ايران را فدية آزادي خود فرزندان از هزار تن بيست

نثارهمهچيزخوددريغنخواهندكرد. در
اينيكاشتباه بزرگ ويدر بررسيشرايطسياسيايرانگفت:
استكه تصور شوداحمدينژادكسياستكهمرتكب چنين اعمال
واقعي احمدي نژاد تبلور كه است اين واقعيت ميشود. بلكه غلطي

اينرژيممي باشد. ماهيتاينرژيمومطيعخامنهاي،سركردة
وحمايتگستردهييكه بههمكاري ناصررشيديضمناشاره
مقاومت و مردم ايران دموكراتيك خواستهاي آمريكا از كنگرة در
و مشاوران گستردة حضور به است، گرفته شكل آنها سازمانيافته
تشكر حمايت اين از آنها بهخاطر اشاره كرده و جلسه در نمايندگان
برگزيدة رئيس جمهور رجوي مريم خانم سخنان به سپس وي كرد.
افزايش به رو استراتژيك «تهديدات جلسة به خطاب ايران مقاومت
در كنگره آمريكا در ايران» در دموكراتيك تغيير لزوم ايران و رژيم
ميگذرد جامعة «هر روز كه بود: گفته يادآوري كرد كه ۲۸مهرماه را
دست از تهديدات ماليان با مقابله در را فرصتهاي بيشتري جهاني
مي دهد. زمان،نياز حياتيماليانبرايدستيابيبهبمباتميوتسلطبر
حاكم مذهبي استبداد مقابل در قاطع سياست يك فقدان است. عراق
صورت در اين و قرار مي دهد ماليان اختيار در را اين زمان ايران، بر

۳۰ به  دهة در مماشات همچنان كه شد. خواهد اجتنابناپذير جنگ
جنگباهيتلرمنجرشد».

رجوي اين هشدار خانم از ماه چهار االن افزود ناصر رشيدي
عمل سرعت و قاطعيت جهاني جامعة هنوز گفت بايد اما ميگذرد.
ابراز و نداشته است ماليان فزايندة تهديد با رويارويي را براي الزم
اميدواريكردكهسياست جديدي كه امروز دراينجلسهمطرحشده

موردتوجهسياستسازاندرجامعةجهانيقرارگيرد.

بوزمن تانكردوجان فيلنرتام كليباب ليسي جانسونويليام برنيس ادي لي جكسون تنترشيال شايرسپهبدمكينرنيبروس مك كولمريموند دربي رشيديلين ناصر

كارها راه چالشها، تهديدات، ايران؛
جلسـةسياستدرقبال ايران دركنگـرهآمـريـكا

بود. ايران رژيم به دادن امتياز نتيجه يك شد انجام آمريكا قبلي رياست جمهوري كه در دوران ليست تروريستي در مجاهدين سازمان نام آمريكا: گذاشتن كنگره نمايندة تانكردو، تام
كنيم. نظر تجديد موضوع دراين بايد جدي بهطور ما

كند. خارج تروريستي ليست از را ايران خلق مجاهدين بايد آمريكا تنتر: ريموند پروفسور
ومردمايرانمثلهمهستند.هردويكچيزميخواهندكهآنهم پايانتروريسم منبهايننتيجهرسيده امكهمردمآمريكا ليندربي شاير، نمايندةخانوادههايقربانيانانفجاربيروت:

ميدهيم. امكان آن به ما دليل كه اين به تنها كشتن ميكند. به تهديد تروريسم است.
و تروريستي سازمانهاي ليست مقاومت از و شوراي ملي رژيم با خارج ساختن سازمان مجاهدين خلق مشترك نيروي هوائي آمريكا: سياست تغيير سابق ستاد معاون مكينرني، تام سپهبد

ازآنهاشروعميشود. برداشتنمحدوديتها

و حقوقدان ايتالياييبه ابتكارهزارانحقوقدانو وكيلاروپايي پيوستند  وكيل ١٠٠٠ بيش از
شدند ليست تروريستي از ايران خلق مجاهدين سازمان حذف نام خواستار و

تروريستي شدهاند ليست گروههاي از ايران مجاهدين خلق نام كردن خارج خواستار داشته و اعالم ايران مقاومت از را خود حمايت ٣٠ ژانويه ٢٠٠٣ و ٣ مارس ٢٠٠٤، ١٤ مارس ٢٠٠٢، در يعني نوبت سه فعلي ايتاليا در پارلمان اكثريت

 :( ٢٦ بهمن ٨٤ ( ١٥ فوريه : چهارشنبه - رم ايتاليا
محل در  كه مطبوعاتي كنفرانس دريك 
شد، برگزار رم شهر در خبرنگاران ملي فدراسيون

ايتاليايي  حقوقدان و ١٠٠٠ وكيل از فراخوان بيش
تروريستي ليست از مجاهدين نام حذف براي
وكالي از  تعدادي كنفرانس اين در شد. اعالم 
بيانيةحمايتازمجاهديناز جملهوكال امضاكنندة
نيز روشنفكران و مائوريتزيو اوليوا توچي و كارلو
آقاي از جمله ايتاليايي سياسي شخصيتهاي و
واساتورو آقاي جوليو سالواتوركريساتي نويسنده،
شركت مقاومت ايران نمايندگان محقق و و وكيل

داشتند.
حقوقدانان  و وكال از تن ١٠٠٠ از بيش فراخوان در
سازمان نام شده است: گنجاندن تصريح ايتاليايي
مقاومت اصلي  نيروي ايران،  خلق مجاهدين 
مبناي هيچ تروريستي سازمانهاي ليست در ايران
بالدرنگ ندارد و بايد اخالقي و حقوقي، سياسي

شود. تصحيح
از ٦٥٠٠حقوقدان با ايتاليايي همصدا حقوقدانان 
برچسب اين حذف تأكيد كردند كه اروپا سراسر
است ايران در دموكراتيك تغيير ناعادالنه الزمة
و سركوبگرانه سياستهاي  ادامة به  آن ادامة و
براي تالشهايش و  آخوندي رژيم  تروريستي

كمك ميكند. اتمي به سالح دستيابي
اسماعيل آقاي ابتدا رم  مطبوعاتي  كنفرانس در
فارغالتحصيالن انجمن سخنگوي محدث،
ايتاليا، در مقاومت ملي  شوراي  هوادار ايراني
هزاروكيل از بيش مثبت ازپاسخ قدرداني ضمن
افزود: مجاهدين ازسازمان حمايت فراخوان به

كه نيست پوشيده برهيچكس ديگر اكنون
سياه درليست خلق مجاهدين سازمان نام گذاشتن
ازسوي مماشات سياست شوم محصول تروريستي
هيوالي آنها دربرابر آمدن و كوتاه غربي دولتهاي
باجخواهيهاي به مثبت وپاسخ بنيادگرايي شوم
گذشته جك هفتة است. قرونوسطايي اين رژيم
اين اعيان مجلس در انگلستان، خارجه وزير استراو
خواست به مجاهدين سازمان كرد اعتراف كشور

شده است. تروريستي ليست وارد رژيم ايران
گفت: سخنانش بخشي از توچي در كارلو آقاي

برجستهترين توسط شده نوشته حقوقي «نظريههاي
اين نامگذاري حقوقدانان اروپايينشانميدهدكه
بهداليل صرفًا ندارد و قانوني حقوقي و مبناي هيچ
ايران مقاومت زيرا است. گرفته صورت سياسي
براي كه ميباشد آزاديخواهانه مقاومت يك
مجاهدين ميكند.  مبارزه ايران در دموكراسي 
سال از آمده هم كه در بيانيه همانگونه ايران خلق

و  نداشتهاند نظامي فعاليت هيچگونه بعد ٢٠٠١ به
بهعالوه در بوده است. فعاليتهايشان سياسي همة
مجاهدين به دفاعي حق هيچگونه نامگذاري اين

بينالمللي قوانين اساس بر اين كه نشده داده
ميباشد. مردود

حكميان، محمود كنفرانس اين بعدي سخنران
مقاومت ملي شوراي  خارجي  كميسيون  عضو
مسأله اين سياسي سخنانش به ابعاد در كه بود ايران
عالوه سخنانش گفت: از بخشي وي در پرداخت.
وكيل هزار از بيش حمايت و همبستگي اعالم بر
دوره، طي سه مجاهدين، از حقوقدان ايتاليايي و
قاطعانه بيانيهيي امضاي با ايتاليا پارلمان اكثريت
از بين المللي و سياسي حمايتهاي قطع خواهان

آنتيتز شناختن به رسميت متقابًال و ايران رژيم
خروج و مجاهدين خلق سازمان بنيادگرايي، يعني
نامه يي در  شده اند،  تروريستي ليست از  آنان  نام
تاريخ ايتاليا در نمايندگان از طرف تعدادي از كه

«اكثريت  است: آمده شده، ٢٥ ژانويه ٢٠٠٦ نوشته
١٤ مارس  در يعني نوبت سه در ايتاليا فعلي پارلمان
حمايت ٣٠ ژانويه ٢٠٠٣ و ٣ مارس ٢٠٠٤، ،٢٠٠٢
خواستار و اعالم داشته ايران از مقاومت را خود
ليست از ايران خلق مجاهدين نام كردن خارج

شدهاند». تروريستي گروههاي

مريم خانم كه همان طور افزود حكميان آقاي
ايران مقاومت برگزيدة رئيسجمهور رجوي

خطاب  اروپا پارلمان  در  ٢٠٠٤ سال نوامبر در
نه غرب از ايران مقاومت گفتند، نمايندگان به
ميخواهيم ما آنچه سالح. نه ميخواهد و پول
ايران در دموكراتيك تغيير حق شناختن بهرسميت
كشورهاي ايران است. و مقاومت مردم بهدست
قرون رژيم اين با مماشات سياست بايد غربي
ايران مقاومت  از و كنند متوقف را وسطايي 

نمايند. حمايت
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