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شمارة ٧٩٢ 

سـرمقاله
رئيس جمهور  نوروز)،  سال۱۳۸۴(جشن  روز  اولين  در 
و  رزم آوران  هموطنان،  به  خطاب  مقاومت  برگزيده 
نوبت  شماست،  سال  «امسال،  گفت:  مقاومت  حاميان 
بلند به سوي نوروز  شماست. هنگام برداشتن گامهاي 
و بهار بزرگ است». در همين سخنان نوروزي بود كه 
مريم رهايي كالم خجسته يي از مسعود را يادآوري كرد 
و افزود: «يادم هست كه در بهمن ۸۱، در آن روزها كه 
آسمان را ابرهاي تيره گرفته بود، او گفت اگر رزم آوران 
باختن  جان  و  شهادت  معرض  در  هميشه  مثل  آزادي 
را  خودشان  حاكميت  بار  اين  آخوندها،  ولي  هستند، 
خواهند باخت. حاال آن چشم انداز و آن پرچم ظفر كه 

در دل تيرگي افراشته شد، خيلي خوب ديده مي شود».
اكنون كه درآخرين روز سال (۲۹اسفند) به روند تحوالت 
مي نگريم، همه چيز بيانگر آن است كه سال۱۳۸۴ در پرتو 
پايداري اشرف و استواري كل مقاومت سازمانيافته و به 
همت عموم هموطنان و ياران مقاومت، حقيقتًا به سال مردم 
و مقاومت ايران تبديل شد. روزهاي پاياني سال۸۴ شاهد 
اعتصاب كارگران شركت واحد، حركتهاي اعتراضي زنان 
در روز جهاني زن و كارزار ضدحكومتي ميليونها جوان به 
پاخاسته در چهارشنبه سوري بود. اين خيزشها برآمدهاي 
بودندكه در سرتاسر  اعتراضي  برجسته هزاران حركت 
سال به رغم انقباض سياسي و تشديد خفقان آخوندي، با 
حضور بالواسطه، مردم تپش نوخواهي و عزم راسخ ملي 
را براي تغيير بنيادين و سرنگوني استبداد خونريز ديني بارز 
كردند. به خصوص كه آخرين رويارويي، كامًال صورت 
سازمان  يكسو  از  گرفت.  خود  به  اجتماعي  و  سياسي 
باشكوهتر  هرچه  برگزاري  براي  ايران  خلق  مجاهدين 
جشن ملي چهارشنبه سوري و تبديل آن به يك كارزار 
بزرگ ضدحكومتي فراخوان داد. ازسوي ديگر ولي فقيه 

دستگاه  سراپاي  و  احمدي نژاد  گماشته اش  و  ارتجاع 
حاكميت آخوندها به صحنه آمدند و با دستورالعملهاي 
پي در پي چهارشنبه سوري را خرافه خواندند و بر تحريم 
وتعطيل آن تأكيد كردند. اما استقبال سراسري جامعه و 
ميليونها جوان ايراني از فراخوان سازمان پيشتارمقاومت، 
نشان داد كه ملت ايران هم خواستار سرنگوني استبداد 

مذهبي است و هم براي تحقق آن عزم جزم دارد. 
درعرصه سياسي و بين المللي نيز در روزهاي پاياني سال، 
پرونده اتمي رژيم به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شد و 
در اين تحولـ  كه فراترازموضوع اتمي، يك ضربه كاري 
به سياست مماشات با فاشيسم مذهبي حاكم برايران بودـ 
شوراي ملي مقاومت ايران براساس خط مشي اصولي و 

پايگاه اجتماعي خود، نقشي تعيين كننده داشت.
درمقابل، رژيم واليت فقيه درسال۱۳۸۴ بعد از ۱۶سال مانور و 
فريبكاري، به دوراهي«مرگ يا خودكشي» رسيد و به ناگزير، 
براساس ماهيت خود،  مسير انقباض وتشديد خفقان و صدور 
بنيادگرايي و تروريسم را در پيش گرفت و با تقالي هرچه 
بيشتر براي دستيابي به سالح اتمي و دست اندازي به عراق، 
طبلهاي سياست اعالن جنگ به جامعه بين المللي را به موازات 

انقباض دروني و تيغ كشي عليه مردم ايران به صدا در آورد. 
به اين ترتيب، سال۱۳۸۵ در وضعيتي آغاز مي شود كه 
هم فرياد نوخواهي و تغيير بنيادين از جاي جاي ميهن  
برمي خيزد و هم «از عراق تا صلح خاورميانه، تغيير در 
جهاني  امنيت  و  صلح  مسلم  ضرورت  يك  به  ايران 
تبديل شده است». تحوالت سال۱۳۸۴پرده هاي تيرگي 
و فريب آخوندي را از هم شكافته و «آن چشم انداز و 
آن پرچم ظفر كه در دل تيرگي افراشته شد»، اکنون 
«صورت مسأله ايران» و تنها راه حل دموكراتيك است: 

تغييربنيادين به دست مردم ومقاومت ايران!

«سال شما»، «آن پرچم ظفر»
و صورت مسأله ايران درآغازسال نو

در صفحات ديگر

پرونده اتمی رژيم در شورای امنيت، 
دستاوردها و چشم اندازها

مصاحبه با مهندس يزدان حاج حمزه
عضو شورای ملی مقاومت ايران

اين رژيم موجوديت خود را به دستيابی به سالح اتمی 
گره زده است. نيروی طرف حساب آن نيز بايد به پيوند 

بمب اتمی و موجوديت اين رژيم توجه کند.

ـ مروری بر فعاليتهای مقاومت در سالی که گذشت
در صفحات ٨ و ٩  
ـ گفتـگو با دو تن از زنان جوان مجاهد خلق در شهر 

اشرف، صفورا سديدي و سميرا مؤمني
علي اصغر بهروزيان ـ زنان ايران، پرچمداران آزادي 
صفحه ١١  

ـ آشنايي با شگردهاي رسواي فاشيسم مذهبي و 
روي آوردن به روشهاي ذاتي واليت فقيه ... (٣)

ـ خيانت و تسليم به دشمن در زرورق
حسن نايب آقا «عواطف و خانواده»! 
در صفحه ١٢  

ـ زن در انديشه خميني و همگنان او
محمد سيدي كاشاني  
دكتر منشور وارسته ـ منافع ملي يا منفعت طلبي 
م. مسعودي ـ معماران ديوار جدايي(١) 

ـ خيزش چهارشنبه سوري مردم ايران، نقطه کمال 
آرميك جاسميان راه حل سوم 
در صفحه ١٣  

ـ روز پيروزي، به مناسبت ٢٩ اسفند سالروز تصويب 
قانون ملي شدن نفت

حميد نصيري ـ استاد علي تجويدي درگذشت 
در صفحه ١٥  

در صفحة ١٠

مقاالت:

در صفحة ٧

در حالي كه حكومت آخوندي تمامي ارگانهاي سركوبگر خود 
را در سراسر كشور به حالت آماده باش درآورده بود، ميليونها تن 
از مردم و جوانان ايران در شهرهاي مختلف از نخستين ساعات 
و  آتش  برافروختن  با  اسفند ماه  بيست و سوم  سه شنبه  شامگاه 
سوزاندن تصاوير سران حكومت آخوندي و با خروش شعارهاي 
«حكومت  آزادي، آزادي»،  ايراني  هر  «فرياد  «آزادي، آزادي»، 
آخوندي، سرنگون، سرنگون» و «توپ، تانك، فشفشه، آخوند بايد 
كشته شه»، جشن چهارشنبه  سوري را به تظاهرات و اعتراض 
آتشين عليه استبداد مذهبي آخوندي تبديل كردند. عكسهاي 
سردمداران رژيم را به آتش كشيدند و تصاوير رهبري مقاومت را 
باال بردند و در گسترده ترين ابعاد به افشاي دجالگري اتمي رژيم و 

به حمايت از راه حل رئيس جمهور برگزيده مقاومت پرداختند. 
رژيم آخوندي اقدامات بي سابقه يي را براي تشديد سركوب و ارعاب 
و براي ممانعت از هرگونه تجمع مردم به اجرا گذاشته بود: راديو و 
تلويزيون و رسانه هاي حكومتي با قرائت بيانيه هاي نيروي انتظامي 
و دادسرا و دادستانهاي ارتجاع در تهران و شهرها، مردم و به ويژه 
جوانان را تهديد مي كردند. پي درپي هشدار مي دادندكه استفاده 
از ترقه و مواد محترقه «مجرمانه و قابل تعقيب كيفري» است 
و با «توزيع و استفاده كنندگان از مواد محترقه برخورد قاطع و 
سريع خواهد شد». آخوندها حتي متوسل به فتوا هاي مضحكي 
شدند  كه استفاده از ترقه «از مصاديق لهو است و جايز نيست». 
گويا كه مردم ايران نمي دانند رژيم منحوس آخوندي در تماميتش 

نخستين مصداق لهو و لعب تاريخ ايران است.
به ويژه  اما، شهرهاي مختلف  ميهن  اين  دلير  و  پرشور  جوانان 
خرم آباد،  گرگان،  سنندج،  اصفهان،  تبريز،  مشهد،  پيرانشهر، 
مهاباد،كرج، شهركرد، رفسنجان،گرمسار، سمنان، بوكان، اروميه 
و رشت وتهران را به صحنه جنگ و رويارويي با ايادي سركوبگر 
رژيم تبديل نمودند. دوست و دشمن گواهي دادند كه بسياري از 

شهرهاي ايران در چهارشنبه سوري حالت جنگي داشتند. 
برخي مناطق تهران و شهرستانها به صورت محله هاي آزاد شده 
در آمده بود و نيروهاي سركوبگر جرأت نزديك شدن نداشتند. 
خبرگزاري رسمي رژيم گزارش كرد: «امروز چهارشنبه سوري، 
شبي پر از وحشت و دلهره است». دركرمانشاه براي كنترل جوانان 

شهر از قبل اعالم شده بود كه ٦٠٠٠ نيروي سركوبگر در سطح 
شهر مستقر مي شوند. اما با اين همه خبرگزاري رژيم گزارش 
كرد كه در همه ساعات صداي انفجارها از گوشه و كنار شهر 
به گوش مي رسد. در گرگان كه رئيس جمهور ارتجاع به آن جا سفر 
كرده بود، جوانان با انفجار نارنجكهاي دست ساز و بمبهاي صوتي، 
پاسخ دندان شكن خود را همراه با شعارهاي «مرگ بر ديكتاتور» و 
«گراني، گراني» به وي دادند. در كرج مردم و جوانان دلير فرديس 
در يك رويارويي چشمگير با شعارهاي «مرگ بر خامنه اي»،«مرگ 
بر استبداد» و «آزادي، آزادي» با نيروهاي سركوبگر رژيم درگير 
شدند. استاندار رژيم در تهران در يك جلسه رسمي به حمايت 
بي سابقه از فراخوان چهارشنبه سوري اذعان كرد و نسبت به حضور 

و فعاليت سازمانيافته و تشكيالتي جوانان در ارتباط با مجاهدين و 
نتايج آن ابراز نگراني نمود. 

در ايران همه چيز حكايت از التهاب و انفجار و آمادگی قيام عليه 
ديكتاتوري سياه آخوندي دارد. سازمان مجاهدين خلق ايران با 
درود به عزم و اراده زنان، مردان و جوانان دليري كه با خيزش و 
حركتهاي اعتراضي خود، زوال و سرنگوني فاشيسم مذهبي حاكم 
بر ميهنمان را طنين افكن نمودند، به ادامه اعتراضها و تظاهرات در 

هر فرصتي به ويژه در ايام نوروز فرا مي خواند. 
پيروزي در راه است. بهار آزادي ايران زمين فرا خواهد رسيد. 

سازمان مجاهدين خلق ايران 
٢٤ اسفند ١٣٨٤ (١٥مارس ٢٠٠٦)

در صفحة ٦

خرمن خشم خلق در چهارشنبه آتشين عليه ديكتاتوري سياه آخوندي

مراسم سيزدهمين سالگرد شهادت
محمد حسين نقدي، نماينده شورای ملی مقاومت 

در ايتاليا برگزار گرديد
روز پنجشنبه ٢٥ اسفند ٨٤، سيزدهمين سالگرد شهادت محمد 
حسين نقدي، نماينده شوراي ملي مقاومت ايران در ايتاليا كه در 
شانزدهم مارس ١٩٩٣ در شهر رم به دست تروريستهاي اعزامي رژيم 
به شهادت رسيد، برگزارگرديد. اين مراسم باحضورتعدادي ازايرانيان 
از  ايتاليا، هواداران شوراي ملي مقاومت هم چنين تعدادي  مقيم 

شخصيتهاي حقوقي و سياسي برگزارگرديد.

مجاهدين خلق ايران خبررسانی مجعول 
ايادی رژيم آخوندی در راديو فردا مبنی بر 

اين که نيروهای بلغاری اداره شهر اشرف 
را به عهده گرفته اند، تکذيب کرد و آن را 

سراپا بی ربط خواند 
نفرت انگيز  عقده گشايی  از  صفاری: صرفنظر  بهزاد 
وزارت اطالعات و رابطين معلوم الحال رژيم آخوندی 
در راديو فردا عليه مجاهدين، همه آن چه که در 
اشرف  در  آنان  نقش  و  بلغاری  نيروهای  با  رابطه 
به طور غيرحرفه يی سرهم بندی شده، غلط اندر غلط 

است.

در صفحة ٥

جلسه در ساختمان اصلی کنگره آمريکا:  
«برنامه تسليحات اتمي رژيم ايران: روندها، 

چالشها و انتخابها»
در اين جلسه که به دعوت شماري از اعضاي مجلس نمايندگان 
آمريكا صورت گرفت، شماري از دستياران و مشاوران نمايندگان 
كنگره، نمايندگان هيأتهاي ديپلوماتيك خارجي مستقر در 
واشينگتن، جامعه آكادميك و خبرنگاران رسانه هاي گروهي 

آمريكايي و بين المللي حضور پيدا كردند. 

 كنفرانس بزرگ پارلمانيـ  حقوقي
در حمايت از مقاومت ايران در انگلستان 

برگزار گرديد
دهها تن از نمايندگان برجسته مجلسين عوام و اعيان انگلستان و 
برجسته ترين حقوقدانان انگلستان  شرکت کننده در اين کنفرانس 
حمايت خود را  از مقاومت ايران و رئيس جمهور برگزيده مقاومت 
و راه حل سوم ارائه شده توسط خانم رجوی اعالم نمودند و خواهان 
حذف بالدرنگ برچسب ناچسب تروريستي از سازمان مجاهدين 

در صفحة ٥خلق شدند.

ضميمة ادبي و فرهنگي ندا (شمارة١٦)
در اين شمارة ندا مطالب زير را مي خوانيد:

ـ يادآر، ز شمع مرده يادآر، از عبدالعلی معصومی
ـ سهراپ سپهری، غرق در«افسون گل سرخ»،

از زهره محسنی پور 
ـ توماس مان، شصت سال فعاليت ادبی و چهل اثر بزرگ، 

از م. مشيری(رهنورد)
ـ نگرانيهای شب عيد آقای سياسی نژاد، از حسين پويا

ـ اشعاري از کاظم مصطفوی، جمشيد پيمان،
جواد اسديان،  امير بيداری...

ديدار و گفتگوی هيأت پارلمانیـ  حقوقی انگلستان با رئيس جمهور برگزيده مقاومت در اور سور اواز

 روز دوشنبه ٢٢اسفند، هيأتي از نمايندگان دو مجلس از هر سه حزب 
كوربت،  لرد  رياست  به  اين كشور  برجسته  و حقوقدانان  انگلستان  اصلي 
رئيس كميته پارلماني براي آزادي ايران در پارلمان انگلستان، با خانم مريم 
در  ايشان  اقامت  محل  در  ايران،  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور  رجوي، 
اور سور واز ديدار و پيرامون نقض وحشيانه حقوق بشر در ايران، تهديدات 
رژيم آخوندي براي صلح و آرامش در منطقه و سياست درست در برخورد 

با اين رژيم گفتگو كردند
مجمع  سابق  رئيس  جانستون،  راسل  لرد  كوربت،  لرد  بر  عالوه  ديدار  اين  در   
پارلماني شوراي اروپا، بارونس هريس از ريچموند، از معاونين حزب ليبرال دموكرات 
در مجلس لردها، آقايان آندرو مكينلي، عضو كميته خارجي پارلمان انگلستان، ديويد 
ايمس نماينده پارلمان، استفن گروس حقوقدان برجسته، مارك مولر، رئيس كميته 
حقوق بشر كانون وكال و مالكوم فاولر، عضو كميته بين المللي حقوق بشر جامعه 

حقوقي انگلستان و ولز و خانم كلر ميسكين حقوقدان برجسته، حضور داشتند

 لرد کوربت: ما آمده ايم در اين جا تا با خانم رجوي وضعيت پرشتاب در ايران 
را مورد بررسي قرار دهيم. افشاي پروژه هاي مخفي اتمي رژيم ايران از سوي 
مقاومت خدمت بزرگي به صلح جهاني بود و باعث سرخ شدن چهره رهبران 
رژيم ايران شد. مقاومت ايران مبشر آزادي و حقوق بشر در ايران و متحد واقعي ما 
در مبارزه براي صلح و آرامش هستند. ما سه سال را بيهوده صرف تروريستهاي 
واقعي در ايران كرديم كه آخوندهاي ايران هستند. راه حل مقابله با ايران نيروي 
نظامي نيست، استمالت هم نيست. بلكه دموكراسي است. اين برنامه يي است كه 

مقاومت ايران و خانم رجوي ارائه داده است 
 لرد راسل جانستون:  وضعيت شوراي ملي مقاومت و خانم رجوي را می توان با 
مقاومت فرانسه و شارل دوگل در زمان جنگ جهاني دوم مقايسه كرد.  خانم رجوي يك 
زن شجاع و با شهامت است. ما در ايران با يك حكومت دين ساالر و ناقض حقوق بشر 
و بانكدار مركزي صدور تروريسم جهاني مواجهيم. در مقابل، شوراي ملي مقاومت 

خواهان دموكراسي و حقوق بشر و برابري زنان است، بايد از اين جنبش حمايت كرد

 آندرو مكينلي: ما نمي توانيم به اندازة كافي به شما بگوييم كه چقدر كاري 
كه شما داريد می كنيد موفقيت آميز بوده و چه خدمتي به بشريت كرده ايد. بهترين 
راه حل براي ايران راه حلي است كه مقاومت ايران و رئيس جمهور آن خانم رجوي ارائه 
مي كند. ما فكر مي كنيم مقاومت ايران شايستة حمايت است همان طور كه مقاومت 

فرانسه و شخص ژنرال دوگل در زمان جنگ جهاني دوم شايستة حمايت بود
ما  از راه حل سوم خانم رجوي حمايت مي كنيم،  ما  بارونس هريس:   
تغيير  و  نيستند  راه حل  و جنگ خارجي  استمالت  كه  فكر مي كنيم  هم 
بايد  اما  مي شود.  محقق  مقاومت  و  مردم  طريق  از  ايران  در  دموكراتيك 
موانعي كه در مقابل اين مقاومت هست از سر راهش برداشته شود. بايستي 

برچسب ناعادالنه از روي مجاهدين برداشته شود
 ديويد ايمس: من همة حرفهاي خانم رجوي را تأييد می كنم. برخي از ما مدتها 
احساس می كرديم شايد در پارلمان انگلستان صداي ما بلند نباشد. چرچيل هم از اول 
صدايش بلند نبود. اما امروز وضع فرق كرده است. يك رئيس جمهور در ايران وجود 

دارد كه اگر بخواهم محترمانه بگويم آدم بي ثباتي است. بنابراين دادن بمب اتمي 
به دست چنين فردي خطر بسيار بزرگي است. استمالت به هيچ دستاوردي نرسيده 
است جز اين كه اين رهبري بي ثبات و بي عقل را سر كار بياورد. ما موافقيم كه جنگ 
راه حل درستي نيست. راه درست استقرار دموكراسي و تغيير دموكراتيك در ايران 

است و براي اين كار سازمان مجاهدين خلق، بايد از ليست ترورستي خارج شود 
 در بيانيه كميته پارلماني ايران آزاد در پارلمان انگلستان، كه در پايان 
اين ديدار منتشر شد، آمده است: خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده 
مقاومت ايران امروز به هيأتي متشكل از پارلمانترها و حقوقدانان بريتانيايي 
اظهار داشت كه اعتراضات گسترده ضدرژيم در سراسر ايران بيانگر حمايت 
روز افزون براي تغيير دموكراتيك در ايران مي باشد. در بخش ديگري از اين 
بيانيه آمده است: هيأت ضمن استقبال از ارجاع پرونده اتمي رژيم ايران به 
شوراي امنيت ملل متحد خواهان اعمال تحريمهاي همه جانبه به منظور 

جلوگيري از دستيابي اين رژيم به سالح اتمي گرديد

در صفحة ٢

آخوندهاي درمانده  و زوزه هاي دروغ بعداز٢١سال!
رژيم انفجار ٢٤  اسفند سال٦٣ در نمايش 

جمعه تهران را به مجاهدين نسبت داد!
مجاهدين،  انقالب،  ضد  به  را  انفجار  اين  قبالًً  رفسنجاني 
به  اما  بود.  داده  نسبت  آمريكاييها  و  عراق  بعث  شاه پرستان، 
نظر می رسد که امسال به خاطر ترس از مجاهدين و آن چه 
در چهارشنبه سوري در تهران و ديگر شهرهاي ميهنمان به 
چشم ديده شد، منافع نظام آخوندي چنين اقتضا كرده كه رژيم 
به ناگهان به ياد بياورد كه انفجار ٢١ سال پيش در نمايش 

جمعه،كار مجاهدين بوده است !!

در صفحة ٣

مريـم رجـوی: مقـاومـت ايـران از چـنان ظـرفيت و تـوانی برخـوردار اسـت که می تـواند تغيير دمـوکراتيک را در ايـران محقق کند

٢٠صفر(٢٩ اسفند) 
اربعين سرور شهيدان

امام حسين عليه السالم
و مجاهدان رکابش

در عاشورا

آغاز سال۱۳۸۵
با آرزوی پيروزی هر چه 

بيشتر برای مردم و مقاومت 
به استقبال سال نو می رويم 



اخبار ايران
٢ ١٣٨٤ صفحة شمارة٧٩٢ دوشنبه ٢٩اسفند

دانشگاه دانشجويان سرکوبی ايران مقاومت
ميكند را محكوم شريف صنعتي

در بسيجي مزدوران و دانشجويان ميان  يكشنبه روز  گستردة درگيريهاي بهدنبال
تهديد را رژيم دانشجويان سركوبگر ايادي گذشته، شريف، روز صنعتي دانشگاه

بهدستگيريوسركوبيكردند.
در گذشته سال هشت در حكومتي روزنامههاي بهنوشتة كه، درگيريها اين در
لباسشخصي مأموران و حزباللهي مزدوران است، نداشته سابقه دانشگاهها
دانشگاه دفن اين مسجد در را عراق ايران ضدميهني جنگ كشتة سه رژيم بقاياي
رئيس نفرتانگيز، و دجالگرانه اقدام اين به اعتراض در دانشجويان اكثريت كردند.

دادند. گوشمالي را رژيم نيروهاي و دانشگاه حزباللهي
مديركل زارعي، ٢٤اسفند، اصغر روز در ايسنا حكومتي خبرگزاري بهگزارش
اين كه محرك «عوامل گفت: مطبوعاتي كنفرانس يك در علوم، وزارت حراست
طي دانشگاهها در مربوط مراجع … و شدهاند شناسايي كردهاند هدايت را جريان

عمل ميشوند». باره وارد در اين روز آينده دو يكي
مقاومتايرانضمنمحكومكردناعمال فشار ومحدوديتعليهدانشجوياندانشگاه
به سياستهاي سركوبگرانة رژيم را بينالمللي مراجع توجه سازمانها و صنعتي شريف،
اقدامات اتخاذ به را آنها و نموده جلب ايران دانشگاههاي دانشجويان عليه آخوندي

ميخواند. فرا دانشجوايان شكنجة و بازداشت دستگيري، از جلوگيري براي عاجل
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

٢٥اسفند١٣٨٤(١٦مارس٢٠٠٦)

در سياسي زندانيان نجات جان براي ايران مقاومت
مي دهد توسط آخوندها فراخوان اعدام معرض

همزمان دارد قصد آخوندي رژيم كشور، داخل از دريافتي گزارشهاي بنابر
مقامهاي نمايد. اعدام را سياسي زندانيان از شماري نوروز، تعطيالت با
زندان اين سياسي زندانيان بارها اخير روزهاي طي كرج گوهردشت زندان
كند اتحاذ رژيم تصميماتي عليه امنيت شوراي كه اگر كردهاند تهديد را

بين مي بريم». از شما را از هرچيز قبل «ما
فيض ولياهللا دارد، قرار آستانة اعدام كه در سياسي زندانيان اين از يكي

بيدادگاههاي  توسط و ٢٠٠١ دستگير سال در است كه ٢٨ساله ، مهدوي،
مجاهد جنايتكارانة حلقآويز به دنبال شد. محكوم بهاعدام آخوندي رژيم
اكنون آخوندي ضدبشري رژيم گذشته، ٧فورية در زماني، حجت خلق،
به تهديد را فيض ولياهللا به خصوص و گوهردشت سياسي زندان زندانيان

اعدام كرده است.
مقاومت ژنو، در متحد ملل  حقوقبشر شوراي اجالس  آغاز  با همزمان 
عاجل اقدامات  بهاتخاذ را  بينالمللي ذيصالح مراجع و سازمانها ايران
سكوت فرامي خواند. ايران در سياسي زندانيان كشتار از جلوگيري براي
را حاكم دژخيمان فزاينده، اين تهديدات قبال در جهاني جامعة بيعملي و
مجاهد و سياسي اعدام زندانيان براي خود مقاصد شوم گذاشتن اجرا در به

خواهد كرد. مبارز جريتر
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٦مارس٢٠٠٦) ٢٥اسفند١٣٨٤

تأكيدخامنهايبربازگشتناپذيربودنپروژههاي
از همه جانبه تحريمهاي اعمال فوريت رژيم اتمي

ميكند ضروري را امنيت شوراي سوي
 خامنهاي، رهبررژيمآخوندي،در جمعكارگزاران سياستخارجيبرادامة پروژههاي 
«مسأله گفت : كرد و رد زمينه اين در را مصالحه هرگونه و رژيم تأكيد ورزيد اتمي
ايران اسالمي جمهوري و است ايران ملت طبيعي حق و ملي عظيم خواست هستهيي
گزافي كه هزينة بسيار ميداند كشور شكستن استقالل بهمعناي آنرا از عقبنشيني

داشت». خواهد ايران ملت براي
ويدر همين سخنرانيآسيب پذيري وخطراتغيرقابل جبرانعقبنشينيرا براي نظام
تمام نشدني كنوني زنجيرة مقطع در عقبنشيني «هرگونه و گفت شد آخوندي يادآور
«بنابراين كرد نتيجهگيري و داشت» خواهد بهدنبال را ديگر عقبنشينيهاي و فشارها از
كرد كه اعالم خامنهاي ارشد مشاور واليتي، گذشته سال است». غيرقابل برگشت راه

اتمييكقدمعقبنشيني بكنيم تاسرنگونيبايستيعقب نشيني كنيم. اگردر زمينة
درقبالپروژههاي اظهاراتخامنهايضرورتقاطعيتوسرعتعملجامعةجهانيرا
متحد امنيت ملل شوراي سوي از همهجانبه تحريمهاي اعمال و رژيم آخوندي اتمي

مي كند. چندان دو را
تأكيدميكند تأخير مقاومت ايراندرآستانةبرگزاريجلسة شوراي امنيتمللمتحد،
بيشتري زمان تنها باشد كه هر دليلي به رژيم آخوندي عليه تحريم اعمال در تعلل و

ميگذارد. اختيار رژيم در اتمي به بمب دستيابي براي
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

٢٥اسفند١٣٨٤(١٦مارس٢٠٠٦)

اعتصابي  كاركنان از آخوندي٤٦تن جنايتكار رژيم
ميكند  اخراج را اتوبوسراني واحد شركت

كاركنان اعتصابات و اعتراضات برابر در كه آخوندي، ضدكارگري رژيم
ادامه جلوگيري از براي شده است، تهران، مستأصل واحد اتوبوسراني شركت
را اعتصاب فعاالن ٤٦تن از اخراج دستور آنان، اعتراضي حركات گسترش و

است. كرده صادر
است ماه بهدو تهران نزديك اتوبوسراني واحد كاركنان شركت از تن هزاران
دست خود حقوق احقاق براي آخوندي و سركوبگرانة رژيم اقدامات عليه كه
گذشته هفتههاي رژيم در سركوبگر نيروهاي اعتراض زدهاند. و بهاعتصاب
مجروح و مضروب را از آنها و بسياري دستگير را آنان از ١٢٠٠تن بيش از

كردهاند.
بهاعتصاب مقاومت ايران ملي شوراي كار كميسيون داوري، مسئول عباس آقاي
آخوندي رژيم برابر در  تهران واحد شركت كاركنان قهرمانانة  اعتراض و
واحد شركت اعتصابگران از بهحمايت را ايران مردم عموم و فرستاد درود
مدافع سازمانهاي و كارگري سنديكاهاي از همچنين داوري آقاي فراميخواند.
سركوبي كردن محكوم خواهان جهان سراسر در كارگران حقوق و حقوقبشر

ايراني گرديد. زحمتكشان و وحشيانة كارگران
ايران مقاومت شوراي ملي كار كميسيون

(١٨مارس٢٠٠٦) ٢٧اسفند١٣٨٤

چهارشنبهسوري«خطرآفرين»
نيز را سال روزهاي آخرين آخوندي ديكتاتوري
رژيم امنيتي و انتظامي مقامات گذراند. كابوس با
از التماس و تهديد  با  پيش مدتها  از  كه آخوندي
به دست چهارشنبهسوري شب در ميخواستند جوانان
مجاهدين سازمان فراخوان به پاسخ در اما نزنند، عمل
كشور در سراسر جوانان از تن ميليونها ايران،  خلق
رژيم با تمام عيار رويارويي به را چهارشنبه سوري
اين كردند. تبديل سركوبگرش نيروهاي و آخوندي
قبل ماه يك از آخوندي، رژيم كه بود شرايطي در
و جلوگيري براي را خود سركوبگر ارگانهاي كليه
در چهارشنبهسوري جشن در مردم خيزش از ممانعت
صدور با و بود آورده در آماده باش بهحالت شهرها همه
بخشنامههايمتعدد،نيروهايسركوبگرانتظامي،بسيج،
سركوبي وحشيانة براي را لباس شخصيها پاسداران و
از چهارشنبهسوري بزرگ جشن بود، نموده بسيج مردم
بهاعتراض شد و داشته برپا ايراني، ميليونها جوان سوي
شد. تبديل آخوندها ديكتاتوري عليه سراسري و ملي
نشريه، شماره همين خيزش را در اين گزارش (مشروح

صفحه١٦،بخوانيد».

بحران و صدر ايراني جديد سال
جهاني

مهمترين از عنوان يكي به رژيم آخوندي اتمي بحران
همچنان  و خورد ٨٤ گره سال پاياني روزهاي با بحرانها
در غربي برخي دولتمردان تعبير و به ماند باقي صدر در
خواهد قرار جهاني بحران صدر در رو، پيش ايراني سال
بود. خواهد جهاني جامعه دغدغه مهمترين و داشت
ملل امنيت شوراي به آن فصل و حل اكنون كه بحراني
جلسه چند طي آن اوليه بررسيهاي و شده سپرده متحد
نيز سپس و امنيت شوراي دائمي عضو پنج غيررسمي

١٥ عضو، آخرين هفته  همه حضور رسمي با جلسه در
اختصاص به خود جهاني را مهمترين ارگان امنيتي سال
مشترك طور به آمريكا  و  فرانسه  انگلستان،  داد.
كه كرده اند ارائه امنيت شوراي به را بيانيهيي پيشنويس
شده تا داده ١٤روز فرصت آخوندي رژيم به آن در
متوقف را اورانيوم غني سازي به مربوط فعاليتهاي كليه
شوراي حكام قطعنامه هاي در كه را آنچه و همه كند
به هنوز بيانيه اين بگذارد. اجرا مورد به را شده خواسته
تصويب نهايينرسيدهودر نخستينروزهايسال جديد

شد. خواهد اعالم و تصويب

ايران رژيم به قوي و محكم پيام
متحد ملل امنيت شوراي رسمي بيانيه انتشار گرچه
اجالس پي در اما است، شده موكول دوشنبه روز به
آمريكا سفير بولتون جان گذشته، جمعه روز رسمي
ابراز آن نتيجه  به نسبت متحد، ملل سازمان  در
شوراي كه كرد اميدواري  ابراز و  كرد خوشبيني
ديكتاتوري به قوي» «پيام محكم و متحد ملل امنيت
آخونديخواهدداد. جانبولتون كهجلسهروزجمعه
گفت: خواند» شورا اين  جلسه «بهترين  از يكي را
كه دارد تصميم متحد، ملل سازمان امنيت «شوراي
پيرامون برنامه هستهيي و سخت عالمت روشن يك
خبرگزاري بفرستد». ايران رژيم به ايران مشكوك
نتيجهگيري چنين بولتون اظهارات از آسوشيتدپرس
شكاف ميدهد نشان كه است «اين عالمتي كه كرد
روسيه و يك سو از آمريكا و كشورهاي اروپايي بين
تا ايران پرونده هسته يي ديگر پيرامون سوي از چين و

است». شده بسته حدي
 ٢٦ جمعه روز فرانسه خبرگزاري حال، همين در
به روسيه و چين شدن»  «نزديك از  وين از اسفند
وين در و نوشت: «دپيلوماتها داد خبر غرب مواضع
را محكمتر كرده خود موضع و چين گفتند روسيه
توافق به سمت داد خواهند اجازه امنيت شوراي به و
ايران هستهيي سر بر انگلستان و فرانسه بيانيه سر بر
دپيلومات گزارش «يك همين به شود». بنا نزديكتر
انعطاف بر چين شروع به نشان دادن و گفت روسيه
امنيت شوراي به البرداعي گزارش مجدد ارجاع سر
به است ممكن اما گفت ديپلومات همين كردهاند».

كرد.  خواهد تغيير به ٣٠ روز «١٤ روز» فرصت جاي
جديد پيشنهاد حاكي است چين در ديگر خبرهاي

٤ تا ٦ هفته به رژيم  بين ١٤روز به جاي گفته است
را براي آژانس «خواستههاي تا شود داده ايران مهلت

كند». برآورده غنيسازي فعاليتهاي تمامي توقف
موضوع «بزرگترين  مورد در  صريح و قاطع بيانيه 

جهان» نگراني
متحد ملل كل سازمان دبير كوفي عنان حال همين در
ايران قاطع درباره امنيت شوراي «بيانيه كه اعالم كرد
با ايسنا حكومتي خبرگزاري بود». خواهد صريح و
اظهارات كرد تالش ٢٤اسفند، در خبر اين انتشار
نخستوزير با او گفتگوهاي به را عنان كوفي
عنان كوفي گزارش بههمين بنا سازد. مرتبط اسراييل
فرصتي براي ترتيب «بدين كه كرد ابراز اميدواري
فراهم با ايران مواجهه در كانالي ديپلوماتيك يافتن

مقاومت ملي شوراي دبيرخانه هاي اطالعيه

 

خواهد شد».
اجالس آلمان از خارجه وزير جمعه همچنين روز
خبر بروكسل در  اروپا اتحاديه سران قريب الوقوع 
آخوندي اتمي رژيم پرونده آن بررسي در كه داد
گفته به داشت. آن قرار خواهد برنامههاي صدر در
آلمان امورخارجه وزير ماير، اشتاين والتر فرانك
فروردين سوم در  است قرار روزه دو  اجالس اين

اتمي  پرونده كه وي شود. برگزار بروكسل ٨٥ در
نگراني «بزرگترين عنوان به را آخوندي ديكتاتوري
«سران افزود: ميكرد توصيف  جهان» در موجود
بحرانهاي درباره اجالس اين در  اروپا اتحاديه
هستيم، مواجه آن  با  حاضر حال در  كه  بينالمللي

كرد». خواهند نظر تبادل و بحث
شوراي سريع اقدام خواستار فرانسه و انگلستان پيشتر
در موجود نگراني بزرگترين «اين مورد در امنيت
انگلستان گفت: سفير َپري جونز اِمير جهان» شدند.
امنيت شوراي توسط بيانية روشني (صدور) مشتاق «ما
در آينده هفتة اگر هستيم. ممكن زمان نزديكترين در
من باشيم، شورا نگذاشته روي ميز چيزي روز، همين
سابرِير، دوال ژان-مارك  بود». خواهم  سرخورده
امنيت «شوراي ملل گفت: در سازمان نيز فرانسه سفير
بينالمللي آژانس درخواست پشت را خود وزن بايد
اورانيوم توسط توقف غنيسازي بر مبني انرژي اتمي
جدول يك تعيين بر وي دهد». قرار ايران رژيم
«زماِن افزود: و كرد تأكيد ايران رژيم براي زماني
شدن تمام حال در و دارد وجود گفتگو براي كمي
وقوع حال ايران در در آنچه بايد بهخاطر ما است.
تنگ است «زمان افزود وي كنيم». اقدام است، سريع

درک ميکنند». را به خوبي اين موضوع همه و
كشور  پنج ٢٩ اسفند، روز دوشنبه گفته ديپلوماتها، به
آلمان همراه به امنيت ملل متحد شوراي دائم عضو
آخوندي ديكتاتوري هستهيي  پرونده  بررسي براي
هيأت يك مقام آمد. خواهند نيويورك گردهم در
در «شرکتکنندگان گفت: ملل سازمان در روسي
رئيس بيانيه متن باره در تا ميکنند تالش ديدار اين

کنند». توافق امنيت شورای
نيز، متحد ملل  سازمان امنيت از شوراي خارج در
بيانيهيي انتشار  با آمريكا همراه به ژاپن و  استراليا
غنيسازي به مربوط فعاليتهاي همه تعليق خواستار
وزير رايس، كاندوليزا شدند. آخوندي رژيم توسط
مذاكرات برگزاري از پس آمريكا خارجه امور
در خود ژاپني همتايان استراليايي و سهجانبه با امنيتي
جدي نگرانيهاي كردند: «ما اعالم بيانيهيي در سيدني
خصوص در و داريم هستهيي ايران برنامه به نسبت
سازمان امنيت شوراي در هماهنگ اقدامي لزوم
تمامي فوري تعليق به ايران ساختن متقاعد براي ملل
با كامل غنيسازي ، همكاري مربوط به فعاليتهاي
مذاكرات به بازگشت اتمي، انرژي بينالمللي آژانس
سوي از شده درخواست گامهاي تمامي برداشتن و
مذاكره اتمي انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي

كرديم».

هزينهگزاف عقبنشيني
اصرار اتمي فعاليتهاي  ادامه بر همچنان اما  آخوندها
دارند.خامنه ايولي فقيهنظامطيسخنانيدرجمعسفرا
حاليكه خارجي در كشورهاي در نمايندگان رژيم و
عظيم «خواسته  را اتمي بمب  ساختن پروژه ضدملي
از را رژيم دستاندركاران ميكرد، توصيف ملي»
هرگونهعقبنشيني برحذر داشت. اوگفت:«جمهوري
كه را هستهيي  مسأله از عقبنشيني  ايران، اسالمي 
به است، ايران ملت طبيعي حق و ملي عظيم خواسته
بسيار هزينه كه ميداند كشور معناي شكستن استقالل
خارجه وزير متكي داشت». خواهد ملت براي گزافي
كابينهپاسداراحمدينژادنيز،درپاسخبهسواليپيرامون
از «برخورداري متحد امنيت ملل شوراي جلسات نتيجه
گفت: و توصيف كرد رژيم شرط» را كف غنيسازي
صريح كامًال نيز مواضع ما و ادامه دارد «اين گفتگوها
و آنچه ميدانند را آنها طرفها تمامي و روشن است و
از بخشي و متفاوت ديدگاههاي و گفتگوست مورد
در ايران اسالمي جمهوري حق و نگاه تصميماتي كه
غير و در گيرد قرار توجه مورد ميتواند لحاظ شود، آن

خير». صورت اين

نيست مذاكره كه مذاكرهيي
عراق، در خودي احزاب  طريق از  آخوندي رژيم
اعالم سفيد كاخ و آمريكا گرديد با گفتگو خواهان
براي واشينگتن بلكه نيست كار در اي مذاكره كرد
الريجاني مي كند. كار عراق در ايران دخالتهاي توقف
پنجشنبه روز آخوندي رژيم امنيت عالي شوراي دبير
در بسته درهاي پشت سخنراني در از بعد ٢٥اسفند،
مجلسرژيم، بهگزارشگرانگفت:«ماموافقيم باآمريكا
با آمريكا خارجه وزير رايس، كاندوليزا كنيم». گفتگو
جامعه به بلكه آمريكا به «نه ايران رژيم اينكه بر تأكيد
عراق، بايد در دردسرسازش مورد تالشهاي در جهاني
نوعي نميتوان را «اين بنابراين گفت باشد» پاسخگو

ملي امنيت مشاور هدلي، استفن متعاقبًا ناميد». مذاكره
رژيم اعالم آمادگي تحقيرآميزي لحن با سفيد، كاخ
با آمريكا گفتگو در عراق براي خودي طريق احزاب از
خواند يك «حيله» كشور را مسائل داخلي اين مورد در
انحراف براي حيله يي فقط ايران «پيشنهاد گفت: و
وارد كشور اين بر نيويورك در كه است فشارهايي
نقلازهادلي به «خبرگزاريفرانسه ويافزود: ميشود».
مبنيبرانجام ايرانبرايپذيرشپيشنهادآمريكا نوشت:
انجام آن از پس را كار و اين ماند منتظر ماهها مذاكرات
ملل سازمان امنيت شوراي به هستهيياش برنامه كه داد

برايتحريمهاياحتماليارجاعشد».

باندهاي رژيم ميان درگيري تشنج و
نيز اخيرًا و امنيت  شوراي به اتمي پرونده  ارجاع
مسأله سر بر آمريكا  با مذاكره براي آمادگي  اعالم
باعث احزاب خودي،  واسطه طريق از آنهم  عراق، 
است. شده درون رژيم كشمكش باندهاي شدتگيري

جلسه  در ٢٥ اسفند، ايلنا حكومتي خبرگزاري نوشته به
الريجاني پاسدار حضور با كه ارتجاع مجلس غيرعلني
نمايندگان از سوي شديدي بود، «انتقادات شده تشكيل
روندي و هستهيي مذاكرهكننده تيم عملكرد به نسبت
مطرح شد، امنيت شوراي به پرونده ارجاع به منجر كه
«فراكسيون خروج از رضايي پاسدار سايت گرديد».
داد. عماد افروغ خبر جلسه از اقليت» مجلس ارتجاع
چندگانه مواضع «نسبت به جناح وليفقيه نمايندگان از
پاسدار كرد». اعتراض شدت  به  هستهيي ديپلوماسي
اظهار رژيم خارجه»  وزارت «ادبيات از  الريجاني
آصفي سخنگوي به او كرد. اشاره  و شكايت گاليه
مطبوعاتي مصاحبههاي در كه است رژيم وزارتخانه
چقدر ديد آش ميگيرد. بايد فرهنگ لومپنيسم بهره از
هم را  الريجاني مثل پاسداري صداي كه بوده شور

است. درآورده

نميآيد! گيرمان هم آبنبات حتي
اينكه از خاتمي  وامانده جناح از آرمين  محسن
خواستار عراق در خودي احزاب طريق از رژيم
را شده كشور سر مسائل اين آمريكا بر با مذاكره
به مايل اگر  گفت: و  خواند بهانه»  و «شرمندگي 
ندارد... حكيم به استناد براي دليلي هستيد مذاكره
مذاكره برای تصميم و آمادگی ما كه ندارد معنی
اشاره با وي ارجاع دهيم.» افراد ديگر پيشنهاد به را
در باند جناح وليفقيه موضع خاتميچيها اينكه به
ميكردند، توصيف «بيغيرتي» را آمريكا مقابل
سعيد برگرداند. خود آنها را به عبارت اين تلويحًا
درخواست جناح خاتمي افراد ديگر از يكي ليالز
ارزيابي كرد ضعف» موضع «از را مذاكره رژيم براي
آمريكا با ايران  مذاكره  «در شرايط فعلی گفت: و
عين در وي است». ضعف موضع از عراق درباره
اشاره با كرد و بدبيني ابراز آن به نتيجه نسبت حال
كه گذشته در تابستان الريجاني پاسدار به اظهارات
دادن به را خاتمي دوران در اتمي كننده مذاكره تيم
بود، كرده متهم آبنبات برابر در غلتان مرواريد
بتوانيم حتی شرايطي چنين در ميدانم گفت: «بعيد

بگيريم». هم آبنبات

چوب خوردن برگشتناپذير، ذلت
پياز و

پاسدارحسينشريعتمداري،نمايندهخامنهايدركيهان،
عبور از آمريكا «مذاكره با و گفت: بست رو از تيغ را
است». برگشتناپذير يك ذلت به دادن تن و قرمز خط
برقراری با اسالمی ايران جمهوری «مخالفت افزود: وي
منطقی داليل بر پايه با آمريكا انجام مذاكره يا رابطه و
پايهها و داليل آن كه بود شدهيی تعريف مسائل  و
با آمريكا كماكان مذاكره لذا دارد و همچنان وجود

مدنظر تعريف و قرمز عبور از خط عنوان ميتواند به
قراربگيرد».

نيز ملل سازمان در رژيم سابق نماينده خراساني، رجايي
افزود: و ندانست را «منطقي» مذاكره كنوني شرايط در
سوی از آمريكا مذاكره با خصوص زمان در «متاسفانه
صورت درستی نظام تشخيص ديپلوماسی و مسئوالن
درست مكان و زمان در تصميمی وقتی است. نگرفته
هم را ميخوريم پياز هم صورت نميگيرد، موقع در

را». چوب
محمدهاشمی،برادررفسنجانينيزگفت:«بهصالحايران
با عراق مسائل به شرايطی فقط راجع چنين در كه نيست

طرف كند». آنها با را خود و كند آمريكا مذاكره

زهدان زابل- جاده «صاعقه»
بهگزارش رسانههاي خبريرژيم شبجمعه٢٦اسفند،
مبدل لباس مسلح با يك گروه زابل- زاهدان جاده در
آن، وسايل و ساير شناسايي و كارت انتظامي نيروي
رژيم محلي كارگزاران حامل  خودروهاي كاروان
اين در ميبندند. را به رگبار آنها و كرده متوقف را
آخوندي حكومت طول در خود نوع در كه تهاجم

نيز  و تعداد زيادي كشته ٢٢ تن شده، توصيف بيسابقه
آنهاست جمله از زهدان فرماندار كه ميشوند مجروح

شده است. گزارش وخيم حال وي و
فرمانداري حراست  مسئول  گزارش  همين  بنابه
به زمره در نيز سپاه ارشد فرماندهان از يكي پسر و
آخوندي رژيم تهاجم اين هستند. هالكترسيدگان
احمدي مقدم پاسدار و كرده سراسيمه شدت به را
عمليات اعزام محل انتظامي رژيم به سركرده نيروي
خواستار رژيم  كارگزاران  از برخي  است.  شده
پاسدار و  كشور وزير پورمحمدي آخوند استعفاي 
و رژيم شدهاند انتظامي نيروي احمديمقدم فرمانده

متهم كردهاند. امنيت» «شعار و به بيتدبيري» را آنها
دولت «مزاري» نام  به رژيم محلي  مزدور يك
در امنيت قراري بر در «ناتوان را احمدينژاد پاسدار
«وقتی گفت: و خواند بلوچستان» و سيستان استان
محافظانش از يكی آمد و اين استان به رئيسجمهوری

بر  صاعقه كه مثل داد قول جمع مردم در شد، كشته
كو می كند، نابود آنها را میآيد و فرود اشرار سر

صاعقه؟!». آن

به هراس انداختهاست رژيم را امسال در جهارشنبه سوري جشن آتش براي تدارك و خريد جوانان شجاع تهران در تالش

است اولين بار براي خبرگزاری فرانسه:
را ايران رژيم آمريکا رئيسجمهور که

مستقيمًامسئولكشتارسربازانآمريکايی
کرد معرفی عراق در

خبرگزاريفرانسهروز۲۳اسفند۸۴،ازواشينگتنگزارش
داد:جرجبوش، رئيسجمهورآمريكادر سخنرانیخود
حمله عراق در دخالت خاطر به ايران رژيم به شدت به
بمبهاي مرگبارترين تأمين با كه كرد متهم را آن و كرد
به عراقي شهروندان و ائتالف نيروهاي عليه پيشرفته، كه
نيروهاي به از تلفات بخشي ميشود، مسئول گرفته كار

كشور مي باشد. در اين ائتالف
براي تالش و تروريسم از حمايت گفت: بوش جرج
فزاينده طور به تسليحات اتمي، رژيم ايران را به دستيابي
بسيج براي تالش به آمريكا و است كشانده انزوا به

خواهد. داد. ادامه تهديدات اين با مقابله جهاني براي
ياری با تهران «رژيم گفت: آمريکا، رئيسجمهور

بمبهای ساخت در عراق در شيعه شبهنظاميان به رساندن
تلفات افزايش از بخشی حداقل مسئول دستساز،
نيروهای است. بوده ائتالف نيروهای از حمله به ناشی
ائتالفبمبهای دستسازو مواد منفجرهيی درعراقپيدا

شدهاند». ساخته ايران در است روشن که کردهاند
مشابهی اظهارات آمريکا نظامي مقامهای اين از پيش
در تروريستي اقدامات در ايران رژيم دخالت مورد در

مطرح کرده اند. عراق
ماه نيز آمريکا ملی اطالعات  رئيس نگروپونته،  جان 
عراقی برای شيعه گروههای از ايران که گذشته گفت

است. نظامی کرده حمايت ائتالف نيروهای با مبارزه
قدس نيروی اعضای نيز آمريکا دفاع وزير رامسفلد،
انجام و به نفوذ مخفيانه به عراق پاسداران را متهم سپاه
اولين براي اين كرد. عراق در زيانبار و تخريبي اقدامات
بوش جرج مشخصًا و آمريكايي مقامات بار است که
آمريکايی سربازان كشتار مسئول مستقيمًا را ايران رژيم

ميکنند. معرفی عراق در

درگيريها  شديدترين صحنه از ١٧ سال، جنگ ضدميهني بعد استخوانهاي كشتهشدگان دفن به دانشجويان اعتراض به دليل شريف، روز دوشنبه٢٢ اسفند، دانشگاه صنعتي عصر
بود اخير سالهاي طي رژيم مزدوران و دانشجويان بين

مجلس بينالمللي روابط ۲۴اسفند،کميته چهارشنبه روز
نمايندگانآمريکا،پيشنويساليحهييراباعنوان«حمايت

رساند. تصويب به ايران» در آزادي از
را اين اليحه متن آمريکا، صدای تلويزيون به گزارش 
نمايندگان مجلس جمهوريخواه عضو رزلهتينن، خانم
خاورميانه و آسياي امور فرعي کميته آمريکا و رئيس
دموکرات و جمهوريخواه اعضاي از ديگر تن چند و ميانه

تهيهكرده اند. مجلسآمريکا
۳۷نفرازاعضايکميتهروابطبينالملليمجلسنمايندگان
به نفر سه تنها و رأي مثبت دادند اليحه آمريکا به اين
روابط كميته  رئيس هايد، هنري  دادند. منفي رأي  آن
داد. مثبت رأي اليحه اين نمايندگان به مجلس بين المللي

كه خواهد بود مؤظف آمريكا دولت اليحه اين بر اساس

كمكهاي اقتصاديخودبههركشوريراكهبخش دولتي
ميكنند فعاليت ايران انرژي صنايع در آن خصوصي يا و
قطعكند.ايناليحههمچنين رئيسجمهورآمريكا راملزم
سرمايهگذاران تخلف گونه هر ۱۸۰روز طي ميكند كه

كند. گزارش كنگره رابه ايران در خارجي
نمايندگان طرح شود. مجلس در بايد اليحه اين اكنون

مجلس  عضو  ۴۳۵ از ۳۵۰تن از بيش مي شود گفته
از اليحهمزبورحمايتميكنند. نمايندگانآمريكا

رژيم گفت، اليحه اين از دفاع  در ُرزلهتينن خانم 
پي در و تروريسم حامي ايران بر حاكم ديکتاتوري
براي ديپلوماتيک  راههاي است.  هستهيي سالح توليد
اين بنبست رسيده است. بنابر عمًال به رژيم متوقفكردن

قرار داد. سياسي و فشار اقتصادي زير را رژيم بايد اين

روابط کميته در ايران در آزادي از حمايت تصويب اليحه
بينالملليمجلسنمايندگانآمريکا

نيروهاي تنفرانگيز، اقدام يك در دوشنبه٢٢اسفند، روز
از ٣تن اجساد كردند تالش آخوندي رژيم بسيجي 
«شهيد عنوان تحت را  رسيده هالكت  به مزدوران
دفن تهران شريف صنعتي دانشگاه مسجد در گمنام»
و دانشگاه اين دانشجويان شديد واكنش با اما كنند.

شدند. مواجه حضور آنها مخالفت با در تظاهرات
٢٠٠٠نفر از بيش آنها تعداد كه خشمگين دانشجويان
از و داده گوشمالي  بهشدت  را  رژيم ايادي  بود،
دانشگاه، حزب اللهي رئيس سهرابپور، سعيد
دانشگاه در بسيجيان حضور از جلوگيري خواهان
بهدانشجويان، بهجاي پاسخگويي سهرابپور، شدند.
خودرو به حمله دانشجويان با برآمد، اما فرار درصدد
نيز وي خود و خرد كردند را شيشههاي آن سهرابپور،

روانةبيمارستانشد.

داشت،  ادامه روز همان عصر تا كه درگيري اين  
با دانشگاه اين دانشجويان درگيريها صحنه شديدترين

بود. اخير سالهاي در رژيم مزدوران
بهاعتراض واكنش  در يكشنبه روز سهرابپور، 
رژيم بهاقدام نسبت شريف صنعتي دانشگاه دانشجويان
ضدميهني جنگ كشتهشدگان دفن براي آخوندي
انجام كاري چنين بود، گفته دانشگاهها، مساجد در
يك نظرسنجي، مطابق ميافتد. بهتعويق شد و نخواهد
اين با  شريف صنعتي دانشجويان ٨٢درصد  از بيش 
دوشنبه بعدازظهر اما بودند، مخالف دجالگرانه طرح
شده دانشگاه وارد سياه لباسهاي با حزباللهي عناصر
بسيجي مزدوران پرداختند. دانشجويان بهسركوبي و
بهشليك دانشجويان اعتراضات به واكنش در رژيم

گازاشك آورمبادرتكردند.

به تبديل شريف صنعتي دانشگاه اعتراض دانشجويان
بهگورستان دانشگاه

نيروهاي عليه در حمالت ايران آمريکا: رژيم رئيسجمهور
دارد نقش عراق در ائتالف
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رجوی: مريم

آقايان خانمها،
جانستون، لرد كوربت، لرد هريس، بارونس
آقاي خانمميسكين، آقايمكينلي، آقايايمس،

فاولر، آقاي و مولر آقاي گروس،
تشكر مراتب  شما  طريق از مايلم  ابتدا 
پارلمان ايران را از نمايندگان مقاومت و خودم
به كمك براي تالششان به خاطر انگلستان
من دارم. ابراز ايران در دموكراسي برقراري
بهخاطر وكال و حقوقدانان از مايلم همچنين 

تشكركنم. ايران مقاومت از دفاعشان
تحليل بهدليل بسياري كه شرايطي در
نزديكي در مسابقة اقتصادي منافع  يا و غلط
از گوي سبقت ماليان رژيم به دادن امتياز و
در بهدرستي نمايندگان شما ميربودند، يكديگر
رفرمناپذيري بر و  ايران ايستاديد مقاومت كنار
تأكيد استمالت سياست و بطالن آخوندي رژيم
پيش از بيش مواضع اين حقانيت امروز كرديد.
باألخره يك تأخير طوالني بعد از شده. روشن
متحد ملل امنيت شوراي به رژيم اتمي پروندة
وقت ما است. اول قدم اين ولي شد. داده ارجاع

ضروري است. عاجل اقدامات زيادي نداريم.
كه داشتيم سازندهيي صحبتهاي امروز ما
مطمئنم بههمكاريهايبيشتربينمقاومت ايران
خواهدشد. انگلستانمنجر پارلمان نمايندگان و
بحث را مورد منطقه و ايران در تحوالت اخير ما

داديم. قرار
كه امروز بزرگترين اين توافق هستيم بر ما
خود مقابل در بينالمللي جامعة كه چالشي
بنيادگرايي گسترش و خاورميانه وضعيت دارد
منطقه محدود به آن بازتابهاي كه اسالمي است
رژيم است كه اين انكارناپذير نميشود. واقعيت
عراق از قراردارد. چالش اين قلب در ماليان
نمايندگان كه همان طور خاورميانه. صلح تا
يك ايران در تغيير امروز اشارهكردند محترم
و است جهاني امنيت و صلح مسلم ضرورت
مقاومت مردم و بهدست فقط و تغيير فقط اين

ايران ميسر است.
آنها كردهاند. را خودشان انتخاب ماليان
سياست يك اتخاذ در گرو را  بقايشان راه تنها
بر كه مي بينند خارج و داخل در تهاجمي تر

است: استوار پايه چهار
ممانعت بهمنظور داخلي سركوب افزايش ـ
تالش يك و مردمي اعتراضات پيوستن بهم از
مقاومت سياسي و فيزيكي نابودي براي مستمر

ايران.
نفوذ اعمال براي اتمي سالح دركسب تسريع ـ

بينالمللي شانتاژ جامعه و منطقه در
حكومت يك و ايجاد در عراق نفوذ گسترش ـ
تعادل كه كشور اين در بنيادگرا نشاندة دست

برهم خواهد زد ماليان بهنفع را منطقه كل
حمايت خاورميانه و صلح با مخالفت فزاينده ـ
تروريستي، و گروههاي و بنيادگرا از جريانات

مذهبي مسلمانان. احساسات سوءاستفاده از
بايدسياست بنابرايناكنون ايناروپاست كه
اول قدم من در بهنظر مشخص كند. را خود
در را سياست استمالت نقش مخرب بايد اروپا
در بشناسد. به رسميت نقطه اين به رسيدن
نمايندگان همانطوركه سياست، اين محور
اپوزيسيون اصلي نام دادن قرار تأكيد كردند،
وزير ميباشد. تروريستي ليستهاي در رژيم
را مجاهدين كه نموده اذعان انگليس خارجة
قرار تروريستي ليست در ماليان بهدرخواست
اپوزيسيون اصلي نيروي كردن محدود داده.
بزرگترين و ماليان به مصونيت  دادن بهمثابه 
كه، چرا است. ايران دموكراتيك در تغيير راهبند
نيست، سازمان يك كردن محدود فقط موضوع
حمله مورد آزادي براي ملت يك مقاومت بلكه

است. گرفته قرار
براي اجماع يك  انگلستان در  هماكنون
ليست تروريستي از مجاهدين كردن نام خارج

لرد همچون  برجسته حقوقدانان دارد. وجود 
اين براي مبنايي هيچ كه ميكنند تأکيد اسلين
مجلسين عوام نمايندگان ندارد. برچسب وجود
برچسب هستند. اين حذف اعيان خواستار و
حقوقي و سياسي اعتبار هيچ برچسب اين
خوردة شكست  سياست بازماندة اين ندارد. 
دموكراسي مسير بهعنوان يك مانع بايد گذشته
با تالشهاي مطمئنم شود. و من درايران برداشته
پارلمان محترم نمايندگان شما وقفهناپذير
ايران، در آزادي و دموكراسي حاميان ديگر و
شد. خواهند رهنمون درست تصميم به دولتها

اساس بر سؤال كرد دولت انگليس از بايد
بر اين همچنان منافع مشخص يا و كدام منطق
مقابلتغيير چرا در سياستغلطاصرار ميورزد؟
تغيير خواهان ايران مردم ايستادهايد؟ ايران در
عليه اعتراضي ٤٠٠٠حركت از بيش هستند.
فضاي خفقان، بهرغم گذشته، طي سال رژيم

تغيير است. براي جامعه نشانة آمادگي
از ما كه تكراركنم ديگر يكبار مايلم من
نه و ميخواهيم پول نه خارجي كشورهاي
توانی و ظرفيت چنان از ايران مقاومت سالح.
دموكراتيك تغيير ميتواند كه است برخوردار
ساليان اين طي  اما كند. محقق ايران  در را
مقاومت اين وقت و امكانات انرژي، عمدة بخش
مماشات عواقب سياست و با آثار مقابله صرف
عناصر مقاومت اين شدهاست. غربي كشورهاي

دارد: براي تغيير را الزم
اجتماعي برخوردار گستردة پايگاه از يك اوًال،
و مطلق سركوب دليل  بههمين  و است
بشكند. هم در آن را نتوانسته زدوبندهاي ماليان
ملي شوراي سياسي آلترناتيو داراي ثانيًا،
مردم مختلف اقشار نمايندگان كه است مقاومت
اقليتهاي و گوناگون سياسي از تمايالت ايران
شورا اين دارند. حضور آن در مذهبي و قومي
مالك تنها بهعنوان مردم  آرای به متعهد
از دين جدايي سياسي، پلوراليسم مشروعيت،
كنوانسيونهاي مرد، زن و كامل برابري دولت،
ماكزيمم آزاد انتخابات برگزاري و بينالمللي

مي باشد. رژيم سرنگوني از بعد ماه شش
در ديده آموزش و متمركز نيروي يك از ثالثًا،
آن اين به كه ايران برخوردار است كنار مرزهاي
نقش مناسب شرايط در تا ميدهد را امكان
و اختناق طلسم  شكستن در را خود  كليدي
ايجاد تغيير براي ايران مردم قيام سازمان دادن

كند. ايفا
سازمان مقاومت اين اين محور در باالخره و
براي مبارزه ٤٠سال با ايران خلق مجاهدين
و بردبار اسالم يك مبلغ كه دارد قرار آزادي

است. ضدبنيادگرايي و دموكراتيك
كنم: گيري نتيجه بدهيد اجازه بنابراين

اتمي سالح به دستيابي آستانة در ماليان ـ
را ماليان مماشات اشعة و تعلل هرگونه هستند.

كرد. جريتر خواهد سالح اتمي كسب در
نه و است خارجي  جنگ  در  نه راهحل  ـ
تغيير دارد: وجود سوم راه يك استمالت. در
سازمانيافتة مردم و مقاومت توسط دموكراتيك

آنها.
ديپلوماتيك، تحريمهاي بايد امنيت شوراي ـ

كند. اعمال رژيم عليه نفتي و تسليحاتي
به انگلستان دولت كه رسيده فرا آن زمان ـ
مجاهدين و دهد گوش انگلستان پارلمان صداي
اتحادية در و كند خارج تروريستي ليست از را
باشد. ليست از مجاهدين حذف مبتكر نيز اروپا
ليست در به حفظ نام مجاهدين نمي توان ديگر

داد. ادامه تروريستي
ملي مقاومت شوراي بايد جامعة بين المللي ـ
آن به ناظر كرسي و بشناسد به رسميت را ايران

نمايد. واگذار متحد ملل در
متشکرم

كه است همانطور حمايت ايران شايستة مقاومت مکينلی: آندرو  
شايستة دوم جهاني جنگ زمان در دوگل ژنرال شخص و فرانسه مقاومت

حمايتبود
شما كه كاري چقدر كه بگوييم به شما كافي اندازة به توانيم نمي ما
كرده ايد. بشريت به چه خدمتي بوده و موفقيتآميز  میكنيد داريد
رئيس جمهور ايران و مقاومت كه است راهحلي ايران راهحل براي بهترين
ايران شايستة مقاومت ميكنيم فكر ما ميكند. ارائه خانم رجوي آن
در دوگل ژنرال و شخص فرانسه مقاومت همان طور كه است حمايت
قسمت مكينلي در آقاي شايستة حمايت بود. دوم جنگ جهاني زمان
به ناگزير حقوق بشر باألخره ديدبان اينكه از خود  صحبت از ديگري
گفت و كرد خشنودي شد ابراز خود از گزارش بخشهايي از نشيني عقب

بگيرد. را پس همة گزارشش بايد نيست و اين كافي البته

حقوقبشر در و آزادي مبشر ايران مقاومت :  لرد کوربت
است آرامش و صلح براي مبارزه در ما واقعي متحد و ايران

مورد را در ايران وضعيت پرشتاب رجوي خانم تا با در اينجا آمدهايم ما
ايران رژيم مخفي اتمي افشاي پروژه هاي افزود دهيم. وي قرار بررسي
شرمساری و باعث بود جهاني صلح به بزرگي مقاومت خدمت سوي از
در ايران حقوقبشر و آزادي مبشر ايران مقاومت شد. ايران رهبران رژيم
را سال سه ما آرامش است. و براي صلح در مبارزه ما واقعي متحد و
آخوندهاي ايران كه كرديم در ايران واقعي تروريستهاي بيهوده صرف
هم نيست. استمالت با ايران نيروي نظامي نيست، مقابله هستند. راهحل
خانم و ايران مقاومت  كه است برنامهيي اين است. دموكراسي  بلكه

اند. ارائه داده رجوي
را مجاهدين كه است تأکيد كرده چند بار انگلستان خارجة وزير
اين واقعيت گذاشته است تروريستي ليست در رژيم ايران بهدرخواست
گذاشتن مجاهدين در براي دليلي هيچوقت دولت انگلستان است كه
وجود نامگذاري اين براي ادامة دليل كمتري اکنون و نداشته ليست
موضوع را به دولت اين كه تالش ميكنيم انگلستان مجلسين در ما دارد.
در انگلستان اين رابطه قوي در و جنبش يك حركت بفهمانيم. امروز

است. مطلع آن دولت هم از و دارد وجود

مجاهدين از روي عادالنه برچسب نا بايستی هريس:  بارونس
برداشتهشود

افراطيترين جناحهاي اينحاكميت نتيجهسياست استمالت اينبودكه
كه نشان داده به روشني ايران رژيم كنند. تحكيم را توانستند قدرتشان
بياورد. بهدست اتمي سالح می خواهد و نيست بردار مذاكره وجه بههيچ
تحريمهاي شوراي امنيت بهدنبال در قاطع داشته باشيم، سياست بايد ما
اتمي نيست اين پروژه هاي فقط موضوع البته باشيم. رژيم قاطع عليه اين
تروريسم و ميدهد ادامه ايران در حقوقبشر سيستماتيك نقض به رژيم

ميكند. صادر عراق به بنيادگرايي و
مي كنيم هم فكر ما میكنيم، حمايت رجوي خانم راهحل سوم از ما
در دموكراتيك تغيير و نيستند راهحل خارجي جنگ و استمالت كه
در كه اما بايد موانعي مي شود. محقق مقاومت طريق مردم و از ايران
برچسب بايستي شود. سر راهش برداشته از هست مقاومت اين مقابل
وضعيت مورد در مايلم من شود.  مجاهدين برداشته روي از ناعادالنه
موضوعي است ايران در زنان شهامت بگويم. نيز ايران در كودكان زنان و
حمايت نشانه به زن ما جهاني در روز زياد می شنويم. آن به راجع كه
همانموقع زديم. سينه به روباني انگلستان پارلمان در زنان جنبش از
داشتنددر مقابلنيروهايسركوبگر چه تظاهراتيرا آنها نميدانستيمكه
و بنيادگرايي هستند با نيروي اصلي مبارزه زنان پيش میبردند. رژيم
سوء مورد كودكان شده اند. اعدام  زنان اين  از تن دههاهزار تاكنون
زنان مقاومت دركنار بايد ما میگيرند. قرار وحشيانه سركوب استقاده و

بايستيم. دارند را نقشها كليديترين كه

اصلي حزب از هر سه مجلس دو نمايندگان از  هيأتي  ٢٢اسفند، دوشنبه روز
ويل، از كاسل كوربت لرد بهرياست كشور اين برجسته و حقوقدانان انگلستان
رجوي خانم مريم با انگلستان، ايران در پارلمان آزادي براي كميتة پارلماني رئيس
و ديدار سورواز اور در ايشان در محل اقامت ايران مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
و صلح آخوندي براي رژيم در ايران، تهديدات حقوقبشر نقض وحشيانة پيرامون

كردند. گفتگو رژيم اين با برخورد در درست سياست و منطقه در آرامش
از انگليسي ٢٠٠٠حقوقدان و ٤٥٠قانونگذار حمايت بر تأکيد ضمن مزبور هيأت
تروريستي سازمانهاي ليست از اسم مجاهدين فوري خروج خواستار ايران، مقاومت
از منطقه و ايران مردم رهايي و ايران در تغيير براي ضروري اقدام يك آن را و شدند

كردند. توصيف وسطايي قرون رژيم اين شر

پارلماني مجمع سابق رئيس جانستون، راسل لرد كوربت، لرد بر عالوه ديدار اين در
در دموكرات ليبرال حزب معاونين از ريچموند، از هريس بارونس اروپا، شوراي
ديويد انگلستان، خارجي پارلمان كميتة عضو آندرو مكينلي آقايان لردها، مجلس
رئيس مولر مارك برجسته، حقوقدان گروتس استفن پارلمان، نمايندة ايمس
حقوقبشر كميتة بينالمللي عضو فاولر مالكوم و وكال كانون حقوقبشر كميتة
انگليسي برجستة حقوقدان ميسكين كلر خانم و ولز و انگلستان حقوقي جامعة

داشتند. حضور
مطبوعاتي جلسة يك در حقوقيـ  پارلماني هيأت و رجوي خانم ديدار، اين پايان در
براي پارلماني كميته همچنين دادند. پاسخ خبرنگاران سؤاالت و به شركت نمودند

كرد. صادر اطالعيهيي باره اين در انگلستان پارلمان در آزاد ايران

مـقاومت ايـران
ظرفيت و از چنان

است برخوردار تـوانی
کهمیتواندتـغيير
در را دمـوکراتيک
کند محقق ايـران

انگلستان پارلمان در آزاد ايران پارلماني كميته

سركوب را در ماليان ايران، رژيم با استمالت دهه دو از «بيش افزود: رجوی خانم
دموكراتيك تغيير مانع بزرگترين بهعنوان و كرده تشويق ايران مردم بار خشونت

است». كرده عمل ايران در
پارلماني كميته رئيس ويل، كاسل كوربت ار لرد آن را رياست كه هيأت اين
مجلس دو هر اعضاي و از حقوقدانان داشت، متشکل بهعهده آزاد ايران براي

بود. كشور اين اصلي حزب سه هر از بريتانيا
امنيت ملل رژيم ايران به شوراي اتمي استقبال از ارجاع پروندة هيأت ضمن
دستيابي اين از جلوگيري بهمنظور جانبه همه تحريمهاي اعمال متحد خواهان

گرديد. اتمي سالح به رژيم
است واقع نشده مؤثر ماليان استمالت براي «تالش داشت: اظهار كوربت لرد
نظر از ما كردهاست. كمك و بيرحم رژيم سركوبگر يك ماندن سرقدرت به تنها و
پاسخ نه استمالت هيچكدام و نظامي اقدام نه بر اينكه رجوي مبني مريم خانم
آن بهجاي ميكنيم. حمايت نميباشد، دارد وجود ايران رژيم جانب از كه تهديدي

است. دستيابي قابل و مقاومت ايران طريق مردم از دموكراتيك تغيير

ايران، مردم خلق مجاهدين سازمان عليه تروريستی توجيه برچسب غيرقابل
يك خاورميانه و در حامي براي دستيابي به صلح را از يك جهاني جامعة ايران و
و اتمي سالح به دستيابي در ماليان نمودن متوقف براي تالش در متحد حياتي
خلق مجاهدين اين سازمان است. كرده محروم در منطقه، بحران از جلوگيري
را افشا ايران رژيم هسته يي سالح توليد مخفي برنامه اولين بار كه بود ايران

كرد».
و سياسي پروسة پيشبرد در خلق ايران مجاهدين سازمان نقش بر هيأت
در رژيم ايران بنيادگرايانه و تروريستي دخالتهاي افشاي و عراق دموكراتيك در
اشرف شهر در مجاهدين اعضاي سياسي پناهندگي حق بر همچنين و كشور اين

كرد. تأكيد
ساير و ما دولت كه است فرا رسيده زمان آن «اكنون افزود: كوربت لرد
يك بهعنوان مقاومت ايران را داده و تشخيص اتحادية اروپا واقعيتها را دولتهاي
كه و حقوق بشر برقراري دموكراسي مشترك بهمنظور تالش مسير در دوست

بشناسند». بهرسميت كرده اند، محروم آن از را ايران مردم ماليان

شامل: هيأت اعضاي
اعيان مجلس نمايندة ويل كاسل از كوربت لرد

اعيان مجلس نمايندة جانستون راسل لرد
نمايندة مجلس اعيان بارونس هريس 

مجلس عوام نمايندة اندرو مكينلي
ديويد ايمس نمايندة مجلس عوام

حقوقدان گروس استيفن
حقوقدان مولر مارك

حقوقدان ميسكين كلر
حقوقدان فاولر مالكوم

مسعودضابطيحقوقدان
تالشهاي مقاومت از ٢٠٠٠حقوقدان و بريتانيا مجلسين از ٤٥٠نماينده بيش از
تروريستي ايرانوحذفبرچسبناعادالنه دموكراسيدر ايرانبرايتحققآزاديو

ميكنند. حمايت ايران خلق مجاهدين سازمان نام از

بـيانيةديـدارهـيأتپارلـمانترهـاو
خانممريمرجوي حـقوقدانانبريتانياييبا

فرانسه اواز، سور اور اسفند١٣٨٤، ٢٢ دوشنبه،

از  متشكل هيأتي به امروز ايران مقاومت برگزيدة رئيسجمهور رجوي، مريم  خانم
ضدرژيمدر اعتراضاتگستردة بريتانيايي اظهار داشتكه حقوقدانان و پارلمانترها

مي باشد. ايران در دموكراتيك روزافزون براي تغيير حمايت بيانگر ايران سراسر
را در ايران است تغيير دموكراتيك «مقاومت ايران قادر رجوي گفت: خانم
براساس دولت و از دين جدايي بر مبتني حكومت يك خواهان كند. ما محقق

ميگذارد». احترام به حقوقبشر كه هستيم دموكراتيك اصول

 لردراسلجانستون:برچسب تروريسمعليه مجاهدينبخشيازمعامله
است معامله از بخشي نيز نامگذاري اين به دادن ادامه و بوده رژيم با

فرانسه مقاومت با می توان را رجوي خانم و مقاومت ملي شوراي وضعيت
رجوي خانم كرد، مقايسه دوم جهاني جنگ زمان در دوگل شارل و
دين ساالر يك حكومت ايران با در ما با شهامت است. و شجاع زن يك
مواجهيم. تروريسم جهاني صدور مركزي بانكدار حقوقبشر و ناقض و
و دموكراسي سال خواهان است كه ساليان ملي مقاومت شوراي متقابًال
برچسب كرد. اين جنبش حمايت از بايد برابري زنان است، و حقوقبشر
به دادن ادامه و بوده رژيم با معامله از بخشي مجاهدين عليه تروريسم
معامله اين به صادقانه بايد ما است. معامله از بخشي نيز نامگذاري اين

اعتراف كنيم.
شدهاست، شناخته بيطرف يك رسانه بهعنوان بي.بي.سي اينكه با
میكند. حمايت ايران رژيم از واضحي بهطرز رسانه اين فارسي بخش اما
كنفرانس پاريس در پيش روز دو همين تهران رژيم عوامل از يكي مثًال
بي.بي.سي نرفت، اما برنامه اين به رسانه يي هيچ داشت كه مطبوعاتي
مقاومت وقتي داد. اما بود، انعكاس عليه مقاومت تمامًا كه اين برنامه به
اثري از بي.بي.سي هيچ دارد، نفره در بروكسل ٣٠هزار بزرگ تظاهرات

درست كنيم. را وضعيت اين كنيم بايد تالش ما افزود وي نيست.

خانم گفتة ايران رژيم مورد در تاريخ تجربه فاولر:  مالکوم
نمی زايد کبوتر هيچگاه افعی که میکند اثبات را رجوی

حمايت گفتند در اينجا همكارانم و كه دوستان اهدافي همه از من
كنم: يادآوري را میخواهم چند جمله اما میكنم.

را تاريخ درس  كه آنهايي كه  بود گفته  آمريكايي فيلسوف  يك
بهشيوة هركدام ما است. اشتباهات تكرار سرنوشتشان نميآموزند
اما سالها برسيم. در ايران سكوالر حكومت به كرده ايم تالش خودمان
من برسند. حكومت اين طريق استمالت به ميخواستهاند از اشتباه به
نخواهد افعي هرگز كبوتر بگويم: رجوي خانم از نقل قولي را ميخواهم
اين مورد در حقيقت را همه و رواني بهسادگي اين جمله چقدر زاييد.
ايران رژيم مورد در را اكاذيب انواع گذشته دهة دو در ميكند. بيان رژيم
همة اما بزنند. دامن رژيم اين در درون را رفرم اميد كردند و تالش گفتند

كند. عوض را رژيم اين بناي سنگ نميتواند حرفها اين

محکمی بر مشت مجاهدين از حمايتمان با ما  کلر ميسکين:
وسطايی میکوبيم قرون اين رژيم دهان

مخدوش واقعياسالمرا چهرة بنيادگراها با مسئوليتبزرگيمواجهيم. ما
اين ميكنند. نمايندگي اسالم دموکراتيک را يك مجاهدين میكنند.
روزهخواري شالق ١٥ساله بهخاطر پسر كه نميخواهد است سازماني
بي تمدن اينقدر آيا افتاد. اتفاقي كه در ايران بميرد. شالق زير و در بخورد
اين به و كنيم مجاهدين اعالم از را خود كه نميتوانيم حمايت هستيم

قرون وسطايي. رژيم اين بردهان بكوبيم مشت محكمي ترتيب

كه  باشد كرده درك بايد بين المللي جامعة گروس:   استفن
است. بوده بيجواب استمالت

و از  بودهايم رژيم در عراق دخالت شاهد از يك سو سالها اين  ما در
آرامش صلح و استقرار جهت در مجاهدين فعاليتهاي ديگر شاهد سوي
بوده اتمي سالح به يافتن دست براي رژيم يكسو تالش عراق. از در
ممانعت و پروژههاي اتمي افشاي براي مقاومت تالش و متقابًال است
بفهمند بايد و جامعة بينالمللي سالح اتمي. غرب به رژيم دستيابي از
مجاهدين سازمان و ايران مقاومت آزاد، ايران يك براي انتخاب بهترين
ايران خلق مجاهدين گفت، جانستون راسل لرد كه همانطور است.
ماه ما دولت قرار گيرند. معامله مورد سياست استمالت بهخاطر نبايد
تروريستي ليست در را مجاهدين چرا که بدهد جواب نتوانست گذشته
نگهداشتن تواند نمي و است خالي دستش كه می داند دولت گذاشتهاند.

كند. توجيه را تروريستي ليست در مجاهدين

هيچتوجيهیبرایگذاشتنمجاهديندرليست  مارکمولر:
تروريستیوجودندارد

نقض نگران انگلستان، وكالي در كانون نمايندة حقوقبشر بهعنوان من
سركوب اين از مهمي  زنان بخش ايران هستم. حقوقبشر در شديد
جوانان بهكار گرفته و زنان سركوب در وسطايي هستند، روشهاي قرون
تروريستي ليست در مجاهدين گذاشتن براي توجيهي هيچ ميشود.
راه اين تنها هستيم. ايران در دموكراتيك تغيير خواهان ما وجود ندارد.
شوند فعال بتوانند خارج و داخل در دموكراتيك نيروهاي تمام كه است
راه است. بنابراين تغيير مقابل اين مانعي در برچسب تروريستي اکنون و
ميگذرد. تروريستي برجسب اين مقاومت از از خالصي در ايران تغيير

مکينلی آندرو ايمس ديويد ميسکين کلر

کوربت جانستونلرد راسل هريسلرد بارونس

گروس مالکم فاولرمارک مولراستفن

تروريستی ليست از مجاهدين نام بايستی ايران در دموکراسی تحقق برای ايمس:  ديويد
خارج شود

در شايد میكرديم مدتها احساس از ما تأييد می كنم. برخي رجوي را خانم حرفهاي همة من
فرق وضع اما امروز نبود. بلند صدايش اول از هم چرچيل نباشد. بلند ما انگليس صداي پارلمان
آدم بيثباتي بگويم محترمانه بخواهم اگر دارد كه وجود ايران در رئيسجمهور است. يك كرده
استمالت هيچ است. بزرگي بسيار خطر فردي چنين بهدست اتمي بمب دادن است. بنابراين
كه موافقيم ما كار بياورد. را سر و بيعقل رهبري بيثبات جز اين كه اين است نداشته دستاوردي
و است ايران در دموكراتيك و تغيير دموكراسي درست استقرار راه نيست. درستي راهحل جنگ

شود. خارج ليست تروريستي سازمان مجاهدين خلق، بايد از كار اين براي
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شهرداری  بهدعوت و زن روزجهانی مناسبت به ۲۰ اسفند، شنبه روز
تحت عنوان در ميزگردی فرانسه در زنان ايرانی انجمن پاريس، 

کرد. شرکت پاريس در جهان» در «زنان
حقوقبشری انجمن و سازمان چندين جلسه اين حاشية در

ليگ حقوقبشر اقدام  Ruptures و بينالملل، عفو ازجمله زنان و
ايرانی زنان غرفه در بودند. کرده نمايشگاه غرفههای برپايی به
سرکوب عکسهايی ازتظاهرات انجمن، انتشارات کتاب و برميز عالوه
گذاشته شده ۸مارس بهنمايش بهمناسبت در تهران دلير زنان شدة
رژيم توسط اخير دوماه در گرفته صورت اعدامهای از توماری بود.
از تصويری همچنين و ياد سالگرد قمر و صدمين آفيش آخوندی،

بود. گرديده نصب مقاومت، ژينت لوفور، رفته دست از يار
زن و برابری در امور شهردار معاون که توسط گرد ميز در اين
داشتند. خانم شرکت سخنران میشد هفت اداره ارکار، مرد، ميته
معرفی از پس فرانسه، ايرانی در انجمن زنان مسئول نوری، سيمين
و جهانی زن، روز در تهران زنان اخير تظاهرات مورد انجمن، در

شخصيها، و لباس توسط نيروهای انتظامی وحشيانة آنها سرکوب
پرداخت. توضيحاتی ارائة به

اجتماعی، سطوح مختلف زنستيزدر گفت: قوانين درادامه وی
غيرانسانی مجازاتهای شدهاست. نهادينه خانوادگی و فردی
سنگسار از طريق اعدام حجابی، بد برای شالق همچون ضربات
اجتماعی، در امور جنسی انواع تبعيضات نيز و بهاصطالح زنا برای
میشود اعمال ايرانی به زن ورزشی همهروزه و فرهنگی حرفهيی،
وضعيت داده است. اين تنزل دو درجه به رديف شهروند را او و
اعدامها تعداد زيرا است شده هم وخيمتر نژاد احمدی آمدن با
افزايش اخير ماههای  در  جوان دختران و  زنان محکوميتهای  و

داشتهاست. چشمگيری
بهدست برای ايرانی از نبرد زنان کوتاهی تاريخچه سپس وی
و نوزدهم قرن اواخر از  اجتماعی وعدالت برابری  آزادی، آوردن
در نيز و و ضدسلطنتی مشروطيت انقالب دو در فعالشان شرکت
و و پرتوان بيستم، تا حضوروسيع خمينی در قرن با رژيم مبارزه

رودررو ايران مردم اول مقاومت در صفوف آنها کنونی تعيينکننده
داد. اسالمی، ارائه بنيادگرايی وبا خمينی جانشينان با

مبارزه تجربه کرد:  عنوان  در همين خصوص نوری سيمين
انتگريسم با  چنگ  در چنگ ايران مقاومت در  زنان  ۲۵ساله
استثنايی وتوانايی کمنظير بلوغی به را آنها تروريسم، و اسالمی
را آزاد ايران مصممند زنان اين است. رسانده سياسی درامر رهبری
سی که رهايی ياری داد. زيرا راه اين در را بايد در اين زنان کنند.
مؤثری قدم در بزرگترين کشورخاورميانه ايرانی زن ميليون وپنج
زنان جنبش به کمک بزرگی و منطقه زنان در وضعيت بهبود در

میباشد. جهان در
زنان انجمن اعضای از يکی جوشقانی، معصومه خانم درپايان
خمينی به عنوان زندانهای در سال سه بهمدت که در فرانسه ايرانی
از شکنجه و خود  شدن از دستگير بوده، زندانی سياسی محبوس
حاضران برای اعمال می شد زندانيان که درمورد رفتاريهايی بد و

کرد. صحبت

گراميداشت بهمناسبت مراسمي اسفند۱۳۸۴، ۲۰ شنبه روز
شهر يوتوبوري در تروريسم قربانيان وخاطرة جهاني زن روز
و از ايرانيان کثيری جمع مراسم اين در برگزار شد. سوئد

داشتند. شرکت سوئدي فرهنگي و سياسي شخصيتهاي
قربانيان موضوع بررسی  به  که برنامه  اول قسمت
فيلم مستندي درباره نمايش با تروريسم اختصاص داشت،
از خارج و در داخل رژيم ديپلومات تروريستهاي جنايات
ملي خزايي نمايندة شوراي سپس آقاي شروع شد. ايران
از و پرداخت سخنراني به نورديک کشورهاي در مقاومت

گفت: جمله
تروريسم به بارها از آينده خود هراس در ايران رژيم
کشور خارج در اپوزيسيون فعاالن عليه وحشيانه تهاجم و
کشورهای که است بسيار تأسفآور اما شدهاست. متوسل
وسياسي اقتصادی روابط برمبنای فرانسه و آلمان مانند غربي
اقدامات رژيم سکوت اين مقابل در کردند با رژيم برقرار که
و سياسي امتيازات دادن با تا اميدند اين بر و کرده اختيار

بمانند. امان در رژيم به اقتصادي
همة مقاومت اين جانبه همه فعاليتهاي يمن به اکنون

و شد، خاکستر به تبديل رژيم اين جاهطلبانة افسانه هاي
شدهاست. رژيم اتمي و تروريستی تهديدات متوجه جهان
تمدن و دشمن اين رژيم پروندة مقاومت همين به همت
از بايد است. اکنون  شده ارجاع به شوراي امنيت بشريت
شما غلط بر اثر سياستهاي پرسيد: اين رژيم بشري جامعه
شده خواب بيدار از کي شده، شما تبديل ضد بشر ديوي به

پرداخت؟ رژيم خواهيد با اين مقابله به و
بزرگ شهيد رجبي، زهرا خواهر رجبي پروين سپس

بهدست  سال۱۹۹۶  در که پناهندگان حقوق از دفاع
براي ترورشد، از ايران در خارج تروريستهاي رژيم ديپلومات
رجبی، زهرا شهيد مجاهد ترور چگونگی مورد در حضار
از بيش به کمک بهمنظور که ترکيه به سفرش جريان در

کرد. سخنراني انجام شدهبود، پناهندگي ۲۰۰متقاضي
آزاد ايران دوستان انجمن رئيس فريدن لنارت آقاي
مسئوليت بر تأکيد  ضمن وی بود. برنامه بعدي  سخنران
ايران رژيم به مربوط  واقعيتهای بازتاب برابر  در جرايد
کرد. صحبت انتقادي ديالوگ سياست ناکارآمدی پيرامون
جنگ در زمان پدربزرگش نامه يی که از از نقل قول با او

زن جهاني روز بزرگداشت مراسم ١٨اسفندماه پنجشنبه روز
برابري، جنبش فعاالن روشنفكر، زنان از شركت صدهاتن با
بغداد از حقوق بشري انجمنهاي مسئوالن و شخصيتهاي سياسي

شد. برگزار اشرف شهر در عراق، استانهاي ساير و
قسمتياز اينمراسملوح تقدير زنانعراقياز رئيسجمهور در
در مبارزه ايشان هدايت كنندة و نقش ايران برگزيدة مقاومت
مجاهد خواهر برزنجي، به ثريا دكتر خانم بنيادگرايي، توسط عليه

شد. تقديم عضو شوراي رهبري مجاهدين احتشام معصومه
بيانگر كه نمايشگاهي از ابتدا مراسم اين در شركتكنندگان
بهمنظور بزرگداشت روز و جهان بود بزرگ روند مبارزاتي زنان

كردند. ديدار بود، برپاشده زن جهاني
زنانروشنفكروفعاالنجنبشبرابريدرعراق طيسخنانشان
را عراق در آخوندي رژيم ستيزانة زن دخالتهاي مراسم، اين در

اعالم همبستگي نمودند. خلق مجاهد زنان با و محكوم
توسط مريم رجوي، رئيسجمهور پيام اين مراسم، آغاز در
در برزنجي ثريا دكتر خانم سپس گرديد و قرائت احتشام معصومه
روز جهاني كه است ماية بسي افتخار من براي سخنانش گفت:

با ما مي گيريم، جشن مجاهد خواهران با همراه اشرف در را زن
هستيم. دشمن مشترك و داراي يك صف در يك مجاهد زنان
براي و همبستگي مشاركت با و شويم متشكل عراقي بايد زنان ما
كنيم. شركت بنيادگرايي عليه مبارزه در خودمان، حقوق كسب
عليه ديكتاتوري مبارزه زنانمجاهد بهدليلاين كه سالياناست در
از بايد ما و دارند مبارزه رهبري زمينة در بسياري تجارب بودهاند،

بگيريم. آموزش آنان
گفت: رژيم  عراق آيندة زنان انجمن رئيس  خانم انتصارلعيبي
براي تالش عراق در حال در اكنون حاكم بر ايران آخوندهاي
نابودي عراق براي آخوندها رهآورد است. ما كشور كردن پارهپاره
هدف حمالت خود را عراق وحدت نهفقط است. آخوندها بوده
و شيعه موضوعاتي مانند طرح با مي كنند تالش بلكه قراردادهاند،

بپاشانند. هم از را عراقي خانوادههاي سني
بههميندليلوظيفة مليمازنانعراقي استكهدرهمبستگي
همبستگي با زنانمجاهد خلقبرايتضمين بهخصوص در همو با
بياموزيم زنانمجاهد كنيم از دموكراتيكميهنخود مبارزه آيندة

همهچيز خود گذشتهاند. از بهخاطر عزت انساني که

ايران در زنان از سركوب برنامه، گزارشي بعدي قسمت در
مجاهد زنان خاموشي ناپذير مقاومت و آخوندها حاكميت تحت
نسرين خانم توسط وحشيگريها، اين قبال در ايراني مبارز و
اشرف، در مستقر مجاهد يكي از زنان سپس و گرديد ارائه نظري
مجاهدين پرداخت. سازمان خود به پيوستن بهتشريح چگونگي

ما پيشرو گفت: امروز زنان انجمن هيفا احمد دبيركل خانم
دولت تشكيل ديگري و زن روزجهاني همين يكي داريم عيد دو
مردم كه خواست آنرا آنطور انشاءاهللا بتوانيم كه ملي وحدت

كنيم. محقق است عراق وطن پرست و شريف
داده نشان اين مدت طي كه همان طور ايران رژيم افزود: وي
مشكالت قرار داده تا چنبرة در فزاينده به طور را عراق دارد قصد
عمل نيز آن تازهترين حفظ كند، كه را خود ننگين موجوديت
كه سؤال اين به پاسخ در وي بود. سامرا حرم انفجار جنايتكارانة
بيشترپيشپاينيروهايدموكراتيك يكراه بايدكرد؟گفت: چه
خلق مجاهدين با همبستگي آنهم و ندارد وجود عراق شريف و
مجاهد ١٠٠٠زن با همبستگي در بايستي عراقي زنان ما است.
دستة خبيث و دار اين قرآن و پيامبر و پرچم اهللاكبر زير خلق و

كمر فتنه و ساخته به دور شدهاند از عراق فتنه ايجاد كه باعث را
بشكنيم. را

پنهان اشغال با كه آنها گفت: حقوقدان داود، كريمه خانم
عراق در خود كثيف بهاميال ميخواهند توطئه انواع با و عراق
راهحل وي افزود: ميكنند. استفاده مذهبي حربة جنگ از برسند،
عراق از آخوندي رژيم اخراج و بنيادگرايي عليه مبارزه در تنها ما
همپيمان شويم. وي بايستي با مجاهدين به اينمنظور است كه
خلق مجاهد زنان همة و رجوي مريم خانم به همينجا از افزود:
اعالم آنان با را خود همبستگي و ميفرستيم درود اشرف در

ميكنيم.
عراق تركمانان جبهة معاون چلبي دكترسميره خانم سپس
تمامي پايمال كردن و آخوندي رژيم زن ستيز به ماهيت اشاره با
شاهد ما رويكرد اين مقابل در اما گفت: درجامعه زنان حقوق
اين مقابل در سنگر يك در و مردان پيشاپيش كه هستيم زناني
برقراري براي كه خلق هستند مجاهد آنها زنان ايستادهاند. رژيم
بهبهترين اسالم پاک آيين از و ميكنند مبارزه اجتماعي عدالت
هجوم مقابل در سديدي سد همچون و مي كنند دفاع شكل

رژيمآخونديايستادهاند. بنيادگرايانة
پيام ابتدا شد. مراسم قرائت با اين همبستگي پيامهاي سپس
شوراي ملي زنان كميسيون  مسئول چيت ساز، خانم سروناز
پيام جمله از كشور بهدنبال آن پيامهايي از داخل و ايران مقاومت

شد. خوانده شهيدان مادران و ايراني زنان انجمنهاي
«ما است: آمده جمله از اصفهان آزادة زنان انجمن پيام در
رجوي است خانم ما واقعي نمايندة كه ميكنيم اعالم ايراني زنان
مردم ايران اين دشمنان شر از را ايراني ميتواند زنان اوست كه و
خواهان راهحلسومخانمرجويحمايتميكنيم و نجاتدهد. از
اميد مجاهدين هستيم. تروريستي ليست از مجاهدين نام حذف
و هستند ايران بر حاكم بنيادگرايي و جهل مقابل در ايران مردم

ميداريم». اعالم آنها خودمان را از بيوقفة حمايت ما
كه شد. قرائت گردهمايي اين بيانية ٨مارس مراسم پايان در
ميبايست زنان عراق كنوني شرايط در آمدهاست: جمله آن از در
موضعگيري با بتوانند تا باشند رهبريسياسيمشاركتداشته در
را هدف عراق تماميت كه بنيادگرايي مقابل در روشن قاطع و

كنند. ايستادگي است قرارداده

همبستگيملي زنانعراقي
زنانمجاهد وهمبستگيبا

خلق،تضمينآيندة
دموكراتيكعراقاست

چلبی سميره دکتر برزنجی، ثريا احتشام، دکتر معصومه لعيبی، داوود، انتصار کريمه احمد، هيفا : راست از

مسئوالن نمايندگان و جمعي از شركت پنجشنبه۱۷اسفندماه، با روز
شخصيتهاي و بشري، فعاالن امور زنان حقوق سازمانهاي احزاب،
مراسمي به مناسبتبزرگداشتروزجهانيزنبا شعار«مبارزه سياسي،
سالن در سياسي» رهبري در زنان حضور ضرورت و بنيادگرايي عليه
سخنرانان ضمن اين مراسم طي بغداد، برگزارگرديد. مركز فرهنگي
از طرف رژيم بنيادگرايي و تروريسم صدور زنان، تبريك عيد جهاني
مجاهد زنان خود را با كردند و همبستگي عراق را محكوم به ايران

اعالم نمودند. اشرف شهر در مستقر
عراق، پيشرو زنان انجمن كل دبير احمد، يحيي هيفاء خانم ابتدا
سه سال اين طي بهويژه عراقي زنان درحق كه اجحافي و ظلم گفت:
اجحاف و ظلم اصليترين عامل است. غيرقابل وصف شده اعمال
آنرا ما كه دخالتهاي رژيم حاكم بر ايران در امور عراق است بهزنان

محكومميكنيم.
عراقي زنان ما الگوي ايراني زنان مقاومت خوشبختانه افزود: وي
بهخصوص تاثيراتي ميكنيم. ستايش را شايسته زنان ما اين و بوده
روي بر هستند مستقر اشرف شهر در كه خلق مجاهد ۱۰۰۰زن كه
فراموشيناپذير ما براي داشتهاند، عراق زنان ما مبارزاتي زندگي

است.
بر زنان،  به ياري انجمن رئيس اَلطّـائي، َجُبر  َاشواق خانم
و اجتماعي و سياسي امور در عراقي زنان فعالتر شركت ضرورت

كرد. تأكيد عراق جامعة اصلي تهديد عنوان به بنيادگرايي با مقابله
برشمردن عملكردهاي ضمن حقوقدان، فالح، اخالص  خانم
هم چنين و عراق  جنوبي استانهاي در بهويژه ايران رژيم  عوامل
ميكنيم ما اعالم گفت: است گرفته صورت آنها در برابر مقاومتي كه
تمام با جديت نميايستيم و زنان حقوق ازتالش براي كسب كه

بغداد در زن روز جهاني بزرگداشت  مراسم
است ايران حاكم بر رژيم دخالتهاي عراق بهزنان اجحاف و عامل ظلم مهمترين

در بهويژه عراق اساسي قانون تعديل خواستار
زنان هستيم. حقوق مشروع راستاي تضمين

سلمان، رئيس انجمن داوود آنگاه خانم وداد
مسيحيانمستقل، بهتشريحوضعيت زناناقليتهاي
زن يك بهعنوان گفت: و پرداخت عراق در مذهبي
اقليتهاي ديني در عراق زنان كه مسيحي ميگويم
مشكالت مضاعفي و سختيها زنان ساير به نسبت

متحملميشوند.
كارگران اتحادية فعاالن از عقابي، اميره خانم
كرد قرائت گردهمايي را اين بيانيه پاياني عراق،
عراقي، رنجهاي زنان برشمردن ضمن  آن در كه

مواضع عراقي در زنان حضور شده است: تأكيد
بنيادگرايي يعني با مقابله راه تنها رهبري كننده،
عراق جامعه پيكر بر كه  است اختاپوسي همان

خنجرمي زند.
رژيم دخالتهاي همچنين بيانيه اين در
زنستيزي و بنيادگرايي صدور و عراق در ايران
تحت نام آزاديها سلب و بهعراق، رژيم آخوندي
شده تأكيد بيانيه است.  در شده محكوم اسالم
گردهمايي حمايت و اين در كه زنان شركتكننده
مستقر خلق مجاهد زن هزار با را خود همبستگي

مي نمايند. اعالم اشرف در

مراسمي  سجاد به دعوت انجمن زنان ١٧اسفندماه چهارشنبه  روز
مارس«روزجهاني ٨ بهمناسبت ديالي، استان مركز بعقوبه شهر  در
«اشرف»، در مستقر خلق مجاهد با١٠٠٠زن درهمبستگي  زن»و
سازمانهاي در اينمراسمنمايندگانشمارياز احزاب،  برگزارگرديد.
اجتماعي، و سياسي  و شخصيتهاي زنان فعاالن بشري،  حقوق
آخوندي زنستيز رژيم دخالتهاي زن، جهاني روز بزرگداشت  ضمن

نمودند محكوم را عراق  در رژيم عوامل اين جنايتهاي .و
احمد، دكتر بشري خانم مجيد قرآن از قرائت آياتي از پس
روز تبريك  ديالي، ضمن استان  در معلمان  دانشسراي  رئيس 
عراقي زنان دستيابي در اصلي مانع به شركتكنندگان، زن جهاني
رژيم سوي از صدور بنيادگرايي اجتماعي را و سياسي بهحقوق
در عراقي فعال زنان شركت ضرورت بر و به عراق دانست آخوندي

اجتماعي، تأكيد كرد. امور سياسي و
در ملي زنان جبهة گفتگوي نصر، رئيس انجمن ليال خانم
نميتوانند كه مرتجعاني از جانب عراق در گفت: ديالي، استان
وضعيت قربانيان اولين زنان بشناسند بهرسميت را زن حقوق
و طايفهگرايي عراقي زنان كرد تأكيد وي هستند. موجود سياسي
محكومميكنند تالشهايارتجاعيبرايبرافروختنجنگداخليرا

هستند. ملي وحدت دولت خواستار و
در را زن جهاني روز گفت: حقوقدان، حاتم، لمياء خانم
بيشترينظلم پديده عقبماندهييكه شرايطيجشنميگيريمكه
سربلند ما جامعه در اعمال ميكند دين  بهنام آنهم زنان به را
براي عراقي زنان تالش به رغم اخير سالهاي طي است. كرده 
در فرصتي بهآنان متأسفانه خود، سياسي بهدستآوردن حقوق
دين است. درحاليكه داده نشده اجتماعي  سياسي و عرصه هاي

مرد است، و زن مساوات و برابري اسالم خواستار
ايستادهاند. آن مقابل در بنيادگرايان

را خود حمايت ما افزود:  همچنين وي
اشرف  در شهر مستقر مجاهد خلق از١٠٠٠ زن
زنان كه  ميداريم اعالم و مي كنيم. اعالم 
ما عليه مبارزة براي برجسته يي مجاهد الگوهاي

بنيادگراييميباشند.
سجاد زنان انجمن عضو فاضل ليال خانم
بهمناسبتبزرگداشت روزجهاني قطعهشعري كه
انجمن طرف از كرد و را قرائت بود سروده زن
با را انجمن اين حمايت و همبستگي سجاد زنان

نمود. زنان مجاهد خلق اعالم
پيامهاي همچنين گردهمايي اين در
جمعيتهاي و احزاب از شماري همبستگي
اعالم و ٨مارس به مناسبت اجتماعي، و سياسي
شهر در مستقر خلق  مجاهد زنان  از حمايت

شد. خوانده اشرف
خبري رسانه هاي از  شماري  نمايندگان
بغداديه الديار، تلويزيوني شبكة جمله از عراق
و االنباء البرلمان المصير، روزنامه هاي و ديالي  و
گزارش و و فيلم عكس و بهتهيه داشتند حضور

پرداختند.

عراق ـ بعقوبه در زن روزجهاني بزرگداشت  مراسم
ميباشند بنيادگرايي عليه مبارزه برجستة الگوهاي مجاهد زنان

وخاطرة جـهاني زن گـراميداشت روز
سوئد يوتوبوري شهر در تروريسم قربانيان

من پدربزرگ گفت: چنين مانده بهيادگار سابق روسية و فنالند
در دشمن با اگر میگويد: است بوده آنزمان مبارز نيروهای از که
کنيم. وضعيت مبارزه سوئد در آنها با بايد بجنگيم فنالند نتوانيم
را مبارزه شرايط ايران در آنها اگر است. همين هم آخوندي رژيم
گفت فريدن آقاي در اينجا مبارزهکنيم. آنها با بايد کردهاند سخت
مالقات آمريکا و استراليا اروپا، سراسر در زيادي ايرانيان با من

دارم. آنها کامًال ايمان لياقتهاي و توانمندي ارادة و به و کردهام
آيدا دلنشين و گرم  صداي  برنامه اول  قسمت  پايان بخش

بود. زيبايش بسيار اشعار با ايراني جوان خواننده
جهاني روز مراسم از فيلمي نمايش با برنامه دوم قسمت

هنري و شخصيت سياسي، علمي، از هزار شرکت بيش با زن که
فريده خانم سپس گرديد. آغاز شده بود، برگزار پاريس در اجتماعي
طي ايران مقاومت ملي شوراي زنان کميسيون اعضاي از کريمي
به نه تنها متعلق که روز مسأله مبرمترين از جمله گفت: سخناني
کشورهاي جهان ميباشد، تمامي براي است بلکه تهديدي ايران
تضادهاي فعالکردن با بنيادگرايان است. اسالمي بنيادگرايي
و دموکراسي بر سر بحث سني، و شيعه بين تفرقه  مثل فرعي
هدف آنها ميکنند. پايمال بيراهه کشانده و به را برابري آزادي و
از زنان داشتن نگه و دور زنها خانهنشين کردن بيشتر چه هر
شاهد اروپا حتي در است. سياسي و فعاليتهاي اجتماعي صحنة

جوامع استفاده در موجود تضادهاي از چطور که آخوندها هستيم
مسلمان جوامع  به را خويش ارتجاعي انديشههاي تا ميکنند 

تحميل کنند.
خانم خصوصا ايران مقاومت  در نقش زنان به كريمي خانم
مقاومت صفوف درون در ما تأکيد نمود و کرد اشاره رجوي مريم
و خاص بهطور زنان با آزادي هيچ تضادي اسالم که اثبات کرديم

ندارد. عام بهطور دموکراسي و آزادي
پيرامون جنسيت  امور در محقق آذين گل خانم درادامه، 
با برنامه اين پرداخت. سخنراني به جنسيت و بنيادگرايي رابطه

رسيد. بهپايان استروم شرن شارلوت خانم شعرخواني

ايران در مورد وضعيت زنان در پاسخ و پرسش جلسه و جهان» ميزگرد «زنان در ـ پاريس

جلسه دريک فرانسه در ايرانی زنان انجمن ،Comité des Métallos دعوت و به زن جهانی روز با همچنين، همزمان
پاريس يازده در منطقه الفورژ مرکز در که جلسه اين در کردند. شرکت درايران زنان وضعيت خصوص در وپرسش پاسخ
ايرانی فيلم جلسه اين در داشتند. حضور معاونان شهرداری از يکی منطقه و انجمنهای و هنرمندان از تعدادی برگزارشد،

دادهشد. حضار پاسخ به سؤاالت آن از پس که درآمد بهنمايش «امتحان» ساخته ناصر رفائی، فيروزه،
ايران آرزوی مقاومت برای و اعالم  آخوندی با رژيم ايرانی مبارزة زنان از را خود حمايت جلسه، پايان در حاضران

پيروزی کردند.



شمارة ٧٩٢ ـ دوشنبه ٢٩ اسفند ١٣٨٤صفحة ٥
گزارش

ـ حـقوقي در مـجلس انگلستان كنفـرانس بـزرگ پـارلماني 
درحمايت از رئيس جمهور برگزيدة مقاومت و راه حل سوم

در اين كنفرانس كه به رياست مشترك بارونس 
دموكرات  ليبرال  حزب  مسئولين  از  هريس 
انگلستان و سخنگوي اين حزب در امور ايرلند 
شمالي و آقاي برايان بينلي نمايندة مجلس عوام 
از حزب محافظه كار  برگزار شد، عاليجناب لرد 
وادينگتون وزير كشور سابق دولت محافظه كار 
لرد  عاليجناب  ملكه،  مشورتي  رتبه  داراي  و 
در  محافظه كار  حزب  نمايندگان  رئيس  رنتون 
رتبه  داراي  حقوقدانان  رئيس  و  اعيان  مجلس 
عاليجناب  ولز،  و  انگلستان  در  ملكه  مشورتي 
دولت  در  اسكاتلند  دادگستري  وزير  فريزر  لرد 
سابق محافظه كار و داراي رتبه مشورتي ملكه، 
لرد تاورن نماينده مجلس اعيان از حزب ليبرال 
دموكرات و داراي رتبه مشورتي ملكه، لرد داالكيا 
معاون حزب ليبرال دموكرات در مجلس اعيان 
انگلستان، بارونس ترنر از كمدن معاون مجلس 
اعيان انگلستان، لرد اينگلوود وزير سابق و ناظم 
اندرو  آقايان   محافظه كار،  دولت  در  پارلماني 
مكينلي نمايندة مجلس از حزب كارگر و عضو 
كميسيون خارجه مجلس، جوليان بريزير نمايندة 
مجلس عوام از حزب محافظه كار و عضو كابينه 
سايه اين حزب، ديويد جونز نمايندة مجلس عوام 
از حزب محافظه كار، ديويد گوك نماينده مجلس 
نماينده  ليچ  جان  محافظه كار،  حزب  از  عوام 
ديويد  دموكرات،  ليبرال  حزب  از  عوام  مجلس 
درو نماينده مجلس عوام از حزب كارگر، استيون 
گروس از وكالي برجسته در زمينه حقوق بشر 
فاولر رئيس سابق جامعه  مالكوم  انگلستان،  در 
حقوقدانان بيرمنگام و عضو كميته حقوق بشر 
جامعه وكالي انگلستان، و خانم دولت نوروزي، 
نمايندة شوراي ملي مقاومت ايران در انگلستان، 

شركت داشتند و به ايراد سخنراني پرداختند.
سخنراني  هم چنين  جلسه  اين  در 
رئيس جمهور برگزيده مقاومت در ديدار با اعضاي 
هيأت پارلمانيـ  حقوقي انگلستان در پاريس كه 
روز دوشنبه در محل اقامت ايشان در اور سورآواز 
از سخنرانان  برگزار شد پخش گرديد. تعدادي 
كه از اعضاي هيأت پارلمانيـ  حقوقي يی كه روز 
دوشنبه همين هفته با خانم رجوي در پاريس 
ديدار كرده و در يك كنفرانس مطبوعاتی شركت 

داشتند، گزارشي از سفر خود ارائه كردند.
 آقاي اندرو مكينلي در گزارش خود از اين 
ديدار، از جمله گفت: يك هيأت پارلماني متشكل 
از نمايندگان دو مجلس عوام و اعيان انگلستان از 
هر سه حزب اصلي كشور روز دوشنبه ١٣مارس 
در پاريس با خانم مريم رجوي ديدار كردند. در 
تأکيد كردند  اين ديدار كلية شركت كنندگان 
كه ما از مواضع خانم رجوي مبني بر اينكه تنها 
راه حل در قبال ايران تغيير دموكراتيك توسط 
مردم ايران و برقراري يك دولت بر پايه هاي اصول 
دموكراتيك و احترام به حقوق بشر و مبتني بر 
جدايي دين از دولت، حمايت كردند. اين هيأت 
به  ايران  رژيم  اتمي  پروندة  ارجاع  از  هم چنين 
شوراي امنيت ملل متحد استقبال كرده و اعالم 
رژيم  عليه  بايستي  مشخصي  تحريمهاي  نمود 
سالح  به  رژيم  دستيابي  از  تا  وضع شود  ايران 
اعضاي هيأت  آيد.  به عمل  هسته يي جلوگيري 
هم چنين خاطر نشان ساختند كه مقاومت ايران 
قادر است تغيير دموکراتيک در ايران را محقق 

كند.
آقاي اندرو مكينلي هم چنين اظهار داشتند 
كه در پي اين ديدار بيانيه يی نيز از سوي كميته 
رياست  آزاد كه  ايران  براي  بريتانيايي  پارلماني 
دارد صادر گرديد، در  برعهده  لرد كوربت  آن را 

بخشي از اين بيانيه آمده است: 
برچسب تروريستي عليه سازمان مجاهدين 
خلق ايران از ابتدا ناعادالنه و توجيه ناپذير بوده 
و اكنون بيش از هر زماني اين مساله به اثبات 
رسيده است. رفع ممنوعيت از سازمان مجاهدين 
داراي  و  تجربه  با  متحد  به جامعة جهاني يك 
نظم و ديسيپلين باال، ارائه خواهد داد. سازمان 
به  فعاالنه يی  به صورت  ايران  خلق  مجاهدين 
ارتقاي پروسة سياسي در عراق و افشاي دخالت 
اين كشور كمك شاياني كرده  هاي ماليان در 
است. حق پناهندگي براي اعضای مجاهدين در 

اشرف بايستي مورد احترام قرار گيرد. 
عاليجناب لرد وادينگتون وزير كشور سابق 
دولت محافظه كار انگلستان طي سخناني حمايت 
را  ايران  مردم  برحق  مقاومت  از  را  خود  كامل 
اعالم كرده و ضرورت خارج ساختن نام سازمان 

جعفرزاده گفت رژيم ايران به شدت در تالش است كه برنامه اتمي خود را يك پروژه 
ملي و ميهني قلمداد كرده و مدعي است كه مردم ايران از چنين پروژه يی حمايت 
مي كنند درحالي كه كه اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران مخالف هرگونه حيف و 
ميل كردن ثروتهاي ملي براي اميال جاه طلبانه و توسعه طلبانة آخوندها مي باشند 
كه هيچ هدفي جز ادامة بقاي آخوندها و گسترش سلطة شوم خود بر كشورهاي 
منطقه ندارد. جعفرزاده خواستار اين شد كه جامعة بين المللي بدون كوچكترين 
درنگ و فراهم كردن هيچ گونه فرصتي براي رژيم آخوندی تحريمهای وسيع نفتي، 
تكنولوژيكي، تسليحاتي و ديپلوماتيك را بر آخوندهاي حاكم بر ايران اعمال نمايد و 
هرگونه محدوديتي را از روي اپوزيسيون اصلي اين رژيم برداشته و برچسب زدنهای 

غيرعادالنه و نامشروع را ملغي نمايند. 
آقاي چارلزنش در سخنراني خود، به بررسي راهكارهاي نظامي براي مقابله با 
تهديد يك رژيم مسلح به سالح اتمي پرداخت و از جمله گفت: سؤال اصلي اين 
است كه چه راهكارهاي ديگري وجود دارد كه به نسبت راهكار نظامي خطرات 
كمتر و شانس موفقيت بيشتری داشته باشد. اين راه حل مسلمًا در تغيير رژيم 
مي باشد كه الجرم بايستی با اتكا به اپوزيسيون اصلي رژيم و توسط خود مردم ايران 
صورت گيرد. وقتی که رژيم مورد تنفر بيش از ٩٥درصد مردمش قرار دارد، جاي 

هيچ ترديدي نمي ماند كه با اتكا به همين مردم تغيير رژيم محقق می گردد. 
پروفسور ريموند تنتر، به عنوان آخرين سخنراني اين برنامه ضمن انتقاد از راهكار 
ديپلوماتيك و مماشات در برخورد با تهديدات فزاينده رژيم آخوندي، تصريح كرد 
كه تنها راه جلوگيري از دستيابي رژيم آخوندي به سالح اتمي، حمايت از تغيير 
رژيم توسط مردم و مقاومت سازمانيافته آنهاست. وي افزود: دولت آمريكا و ديگر 
كشورها عالوه بر پيگيری اقدامات ديپلوماتيك از طريق شوراي امنيت ملل متحد، 
ميبايستي با برچيدن موانع سر راه اپوزيسيون اصلی رژيم در جهت تقويت آنها 
برآيد، تا اين نيرو با اتكا به حمايت مردمش رژيم حاكم بر ايران را سرنگون نمايد. 
نيروي اصلي مقاومت ايران، يعني سازمان مجاهدين خلق ايران در سال١٩٩٧ 
به داليل سياسي و براي خوش آمدگويي به خاتمي توسط دولت كلينتون درليست 
سازمانهاي تروريستي قرارگرفت. اين سازمان کماکان به داليل سياسي در ليست 
باقی مانده است. اما اکنون بنا به داليل سياسي مي بايستي که از ليست سازمانهاي 

تروريستي خارج گردد. 
ايران طی يك تحقيقات چندماهه  افزود كه كميتة سياست  پروفسور تنتر 
اتهامات مطرح شده عليه مجاهدين را که مبنای نامگذاری تروريستي آنها بوده است، 
توسط يك تيم مستقل، بيطرف و ذيصالح مورد بررسي دقيق قرار داد و نهايتًا به 
اين نتيجه گيري رسيد كه اين اتهامات هيچ پايه و اساسي ندارند. مهمتر اين كه 
مجاهدين خلق ايران تنها نيرويي هستند كه رژيم آخوندی به جد از آنها وحشت 
دارد و بيش از هر نيروي ديگري نسبت به آنها مشغوليت ذهني داشته . مورد حملة 
قرارگرفته است. رژيم ايران ميزان هنگفتي پول و امكانات كشور را صرف مقابله با 
اين نيروي اپوزيسيون مي نماند. بنابراين زمان آن فرا رسيده است كه بدون درنگ 

اين سازمان را از ليست تروريستي وزارت خارجه آمريكا خارج شود.

صبح روز پنجشنبه ٢٥اسفند١٣٨٤، (١٦مارس٢٠٠٦) يك كنفرانس بزرگ پارلمانيـ  حقوقي 
با عنوان «تهديدات رژيم ايران در قبال جامعه جهاني و نقش مقاومت ايران» با شركت دهها تن 
از نمايندگان برجسته مجلسين عوام و اعيان انگلستان و برجسته ترين حقوقدانان انگلستان در 
حمايت از مقاومت ايران و رئيس جمهور برگزيدة آن خانم مريم رجوي و راه حل سوم ارائه شده 
توسط ايشان و هم چنين در حمايت از حذف بالدرنگ برچسب ناچسب تروريستي از سازمان 
مجاهدين خلق ايران در پارلمان اين كشور برگزار شد. در اين جلسه هم چنين حمايت بيش از 
٤٥٠پارلمانتر انگليسي از مجلسين عوام و اعيان اين كشور و بيانية شماركثيري از پارلمانترهاي 
حقوقدان و داراي رتبه مشورتي ملكه خطاب به آقاي توني بلر نخست وزير انگلستان در حمايت 
از رفع ممنوعيت از سازمان مجاهدين از ليست سازمانهاي ممنوعه انگلستان براي نخستين بار 

اعالم گرديد.
در اين كنفرانس بزرگ پارلماني ـ حقوقي كه دوساعت و نيم به طول انجاميد، تعداد زيادي از 
نمايندگان پارلمان و دستياران آنها، سفرا و ديپلوماتهاي ارشد سفارتخانه هاي كشورهاي مختلف 
در انگلستان، نمايندگان سازمانهاي حقوق بشري و حقوق زنان، شخصيتهاي سياسي و آكادميك 

و نمايندگان رسانه هاي جمعي انگلستان و بين المللي حضور داشتند.

افشاگری مقاومت در جلسه يی در کنگرة آمريکا با حضور نمايندگان و شماري از دستياران و مشاوران نمايندگان كنگره، نمايندگان هيأتهای ديپلوماتيك خارجي مستقر در واشينگتن، جامعه آكادميك، و خبرنگاران رسانه هاي گروهي آمريكايي و بين المللي 

روز پنجشنبه، ١٨ اسفند١٣٨٤ (٩مارس٢٠٠٦)، به دعوت شماري از اعضاي مجلس 
نمايندگان آمريكا، يك بريفينگ تحت عنوان «برنامه تسليحات اتمي رژيم ايران: 
روندها، چالشها و انتخابها»، در ساختمان اصلي كنگره برگزار گرديد نمايندگان تام 
تانكردو، جمهوريخواه از ايالت كلرادو و عضو كميتة روابط بين المللي مجلس نمايندگان 
آمريكا، باب فيلنر، نمايندة دموكرات از ايالت كاليفرنيا و نماينده اد تاونز، نماينده 
دموکرات از ايالت نيويورك در زمره برگزاركنندگان اين بريفينگ بودند. شماري از 
نمايندگان هيأتهای ديپلوماتيك خارجي  نمايندگان كنگره،  دستياران و مشاوران 
مستقر در واشينگتن، جامعه آكادميك، و خبرنگاران رسانه هاي گروهي آمريكايي و 

بين المللي در اين جلسه حضور پيدا كردند. 
پروفسور ريموند تنتر، كارمند ارشد سابق شوراي امنيت ملي آمريكا و استاد 
دانشگاه جرج تاون در واشينگتن، و رئيس كميتة سياست ايران، چارلز نش، مؤسس 
و رئيس مؤسسه بين المللي تكنولوژيهاي در صحنه، و رئيس زيركميته راهكارهاي 
نظامي از كميته سياست ايران، دكتر پل لونتال، مؤسس انستيتوي كنترل هسته يی و 
از متخصصين مشهور كنترل هسته يی آمريكا، و آقاي عليرضا جعفرزاده به سخنراني 

پرداختند.
آقاي پل لونتال رئيس انستيتو كنترل هسته يی نخستين سخنران برنامه بود. آقاي 
لونتال ضمن بازشماري چالشهای متعددي كه جامعه بين المللي و آژانس بين المللي 
انرژي اتمي بعد از ارجاع پرونده هسته يی رژيم خميني با آن مواجه است گفت: 
شوراي امنيت ملل متحد كه اكنون مسئوليت رسيدگي به پرونده هسته يی رژيم را 
به عهده دارد، مي بايستي به آژانس بين المللي انرژي اتمي قدرتهاي بيشتري تفويض 
كند، مشابه مواردي كه در گذشته صورت گرفته است تا رژيم ايران نتواند به سادگي 

بازرسان آژانس را فريب بدهد.
لونتال گفت: جامعة بين المللي از تعهداتش مبني بر اعمال صريح معاهدة منع 
تسليحات غيرمتعارف سر باز زده است چراكه رژيم ايران اين معاهدات را نقض كرده 
است و بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي را به بازي گرفته است. ما مي بايستي 
مانع اين شويم كه رژيم ايران بخواهد مذاكرات بين المللي را با هدف سوءاستفاده 
براي تقلبهای بيشتر و سرباز زدنهای بيشتر از تعهدات بين المللي خودش در راستاي 

به دست آوردن سالح اتمي استفاده كند.
لونتال افزود: چنان چه شوراي امنيت ملي صرفًا بعد از يك محكوميت رقيق، 
پروندة اتمي رژيم ايران را به آژانس باز محول نمايد، بدون اين كه كيفًا دست آژانس را 
براي بازرسيهای «هرلحظه و هرمكان» تقويت نكرده باشد، اين صرفًا مشكل را به عقب 
انداختن و در عوض فرصت الزم فراهم كردن براي رژيم ايران جهت تكميل برنامه 
سالح اتمي اش در سايتهای نظامي و در مخفيگاههاي زيرزميني خواهد بود. جامعة 

بين المللي اكنون بايستي نشان دهد كه توان برخورد مقتدرانه با رژيم ايران را دارد.

بـرنـامة تسليحـات اتـمي رژيـم ايـران: رونـدها، چـالشها و انتخـابها

دهها تن از برجسته ترين نمايندگان مجلس و حقوقدانان انگلستان طی جلسه يی در پارلمان اين کشور ضمن اعالم حمايت از مقاومت ايران و راه حل سوم ارائه شده توسط رئيس جمهور برگزيدة مقاومت، 
خواستار حذف بالدرنگ برچسب ناچسب تروريستي از سازمان مجاهدين خلق  شدند

مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي را مورد 
تأکيد قرار داد. لرد وادينگتون در سخنان خود از 
جمله گفت: رژيم ايران فعالترين حامي تروريسم 
دولتي در سراسر جهان مي باشد كه مردم خود را 
وحشيانه و بيرحمانه سركوب مي كند و در عراق 
به تحريك و آشوب می پردازد و به طور وقيحانه و با 
تمام قوا بدنبال دستيابي به سالح هسته يی است. 

اكنون سؤال اين است كه راه حل چيست؟
ضمن  آن گاه  انگلستان  سابق  كشور  وزير 
اعالم  ضمن  موجود،  راه حلهاي  برشمردن 
خانم  توسط  ارائه شده  راه حل سوم  از  حمايت 
مريم رجوي گفت: ما بايستي دولت خود، دولت 
اياالت متحده و بقيه را قانع كنيم كه تنها راه حل 
مقابله با تهديدات رژيم ايران راه حل دموكراتيك 
ما  آنها است.  و مقاومت  ايران  از مردم  حمايت 
بايد موضع خودمان را نسبت به راه حل جنگ 
و راه حل مماشات روشن كرده و خود را تعيين 
تكليف كنيم. ما بايستي به جاي آن از راه حل 
سوم ارائه شده توسط رئيس جمهور مقاومت ايران 
ايران و  خانم مريم رجوي يعني راه حل مردم 
مقاومت عادالنه آنها براي تغيير دموكراتيك در 
بخوبي  «من  افزود:  وي  كنيم.   حمايت  ايران 
در  از همكاران من  بسياري  درك می كنم چرا 
هر دو مجلس عوام و اعيان انگلستان معتقدند 
ايران در  كه نامگذاري سازمان مجاهدين خلق 
ليست سازمانهاي ممنوعه توسط دولت انگلستان 
محسوب  ايران  ماليان  به  بزرگ  هديه  يك 
می شود. اين نامگذاري يك چراغ سبز به ماليان 
و يك عالمت خصمانه به مردم ايران بود. ما با 
اين كارمان در واقع بر سرکوب مردان و زناني 
كه به صورتی خستگي ناپذير براي افشاي نقض 
فاحش حقوق بشر رژيم ايران و افشاي برنامه هاي 

تسليحاتي آن تالش می كنند صحه گذاشتيم.
پارلمان  برجستة  حقوقدانان  از  تاورن  لرد 
انگلستان و داراي رتبه مشورتي ملكه سخنران 
بعدي كنفرانس بزرگ پارلماني در مجلس اعيان 
انگلستان بود. وي بيانيه يی كه توسط تعداد زيادي 
از پارلمانترهاي حقوقدان انگلستان شامل ١٠عضو 
مجلس اعيان داراي رتبه مشورتي حقوقي ملكه 
لرد  عاليجناب  اسلين،  لرد  عاليجناب  ازجمله 

آرچر، عاليجناب لرد رنتون، عاليجناب لرد فريزر، 
لرد ريس  عاليجناب  وادينگتون،  لرد  عاليجناب 
و لرد كامرون  و تعدادي ديگري از حقوقدانان 
برجسته مجلسين عوام و اعيان به امضا رسيده 
است، را به اطالع حاضران در كنفرانس رساند. 
در بخشهايي از اين بيانيه مهم خطاب به توني 
بلر نخست وزير انگلستان آمده است: درحالي كه 
كه  تروريسم  پديدة  گسترش  نگران  هم  ما 
بنيادهاي جامعة متمدن امروزي را مورد تهديد 
قرارداده است هستيم، همزمان معتقديم كه در 
جنگ عليه تروريسم بايد حق مردم براي مبارزه 
و برقراري يك حكومت دموکراتيک به رسميت 
شناخته شود. در بخش ديگري از اين نامه آمده 
است هنگامي كه نام سازمان مجاهدين خلق در 
ليست سازمانهاي ممنوعه قرار داده شد بسياري 
از پارلمانترها بر اين عقيده بودند كه اين كار با 

انگيزه هاي سياسي صورت گرفته است. 
در قسمت ديگري از بيانيه آمده است: «يك 
دليل محكم براي سياسي بودن اين نامگذاري 
توافقي است كه سه كشور اتحاديه اروپا با ايران 
در نوامبر سال ٢٠٠٤ با عنوان توافقنامه پاريس 
امضا نموده كه در آن متعهد شدند تا زماني كه 
ايران به همكاريهاي خود در زمينة اتمي ادامه 
خواهد  باقي  خود  قوت  به  نامگذاري  اين  دهد 
ماند». اين بيانيه می افزايد: «تغييراتي كه در سه 
سال گذشته رخ داده تمامًا بيانگر اين است كه 

اين نامگذاري بايد باز نگري شود».
آقاي جوليان بريزير از اعضاي برجستة حزب 
اظهار  خود  سخنان  از  قسمتي  در  محافظه كار 
تا  يافته ام  كنفرانس حضور  اين  در  من  داشت: 
بگويم هيچ دليلي براي نگهداشتن نام سازمان 
ممنوعه  سازمانهاي  ليست  در  خلق  مجاهدين 
نديده و نمي بينم و به همين خاطر از مبارزة شما 

حمايت مي كنم.
نمايندة  و  حقوقدان  جونز  ديويد  آقاي 
مجلس عوام از حزب محافظه كار اظهار داشت: 
درصورتي كه برچسب تروريستي از نام سازمان 
براي  مسير  شود،  حذف  ايران  خلق  مجاهدين 
تحقق تغيير دموكراتيك در ايران هموار خواهد 

گرديد. 

آن گاه آقاي عليرضا جعفرزاده به سخنراني پرداخت و از جمله گفت: اكنون بعد 
از ارجاع پروندة هسته يی رژيم آخوندی به شوراي امنيت ملل متحد، جامعه جهاني 
بايستي آخرين ويژگيهای برنامه تسليحات هسته يی اين رژيم را شناخته و متناسب با 

آن عكس العمل نشان دهد. اين ويژگيها بدين صورت هستند:
اوًال برنامة سالح اتمي رژيم ماليان اكنون با سرعت زياد به زيرزمين و به مخفيگاهها 
منتقل مي شوند، تونلها و پناهگاههاي متعددي كه رژيم خميني در اين مدت ساخته 
است با هدف مخفي كردن برنامه سالح اتمي و برنامة موشكي آن بوده است. سالنهاي 

اصلي مركز غني سازي اورانيوم در نطنز نيز بعد از تكميل رويشان پوشانده شده اند. 
ثانيًا سپاه پاسداران و وزارت دفاع رژيم خميني مستمرًا كنترل خود را بر برنامة 
اتمي افزايش داده است به نحوي كه اكنون بخش اعظمي از اين برنامه تحت كنترل 

سپاه پاسداران مي باشد. 

ثالثًا از ماهها قبل به خصوص بعد از روي كار آمدن محمود احمدي نژاد رئيس جمهور 
رژيم آخوندي پروسة تكميل برنامة سالح اتمي رژيم سرعت گرفته است.

عليرضا جعفرزاده سپس به افشاي يك مركز مخفي زيرزميني رژيم در تهران 
پرداخت و گفت: رژيم آخوندي در ادامة خط ساختن مراكز و تونلهاي مخفي نظامي،  
اقدام به ساخت يك مركز مخفي براي فرماندهي در شرايط بحراني،  به نام محل ستاد 
بحران نموده است. محل ستاد بحران در زير تپه های عباس آباد و نزديك مصالی 

تهران واقع شده است.
ايران گفت: مطابق گزارش  از منابع سازمان مجاهدين خلق  به نقل  جعفرزاده 
شاهدان عيني وسعت اين مركز  مانند يك شهرك در زير زمين مي باشد. مطابق 
گزارشهای رسيده، اين ستاد مخفي و زيرزميني به وسيلة تونلهايي با ساير مراكز رژيم 

در ارتباط مي باشد.

لرد رنتون بارونس هريس لرد فريزر لرد وادينگتن

بارونس ترنر لرد کينگ ديويد درو لرد تاورن

لرد اينگلوود جان ليچ جوليان بريزير ديويد جونز



٦ دوشنبه ٢٩ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٢ ـ شمارة
گزارش

مقاومت  سرفراز شهيد بزرگداشت مراسم
نقدي در ايتاليا حسين محمد

،٢٠٠٦ مارس  شانزدهم با برابر  ١٣٨٤ ٢٥اسفند پنجشنبه روز
شوراي نمايندة نقدي حسين محمد شهادت سالگرد سيزدهمين
تروريستهاي بهدست رم شهر در كه ايتاليا در ايران مقاومت ملي
حضور با مراسم اين گرديد. برگزار رسيد، به شهادت رژيم اعزامي
مقاومت ملي شوراي هواداران و اعضا ايتاليا، مقيم ايرانيان از تعدادي
گرديد. برگزار ايتاليايي سياسي و حقوقي شخصيتهاي از تعدادي و
جامعة اردالن نمايندة نريمان دكتر آقاي توسط برنامه اعالم با مراسم

متخصصين وفارغالتحصيالنايرانيمقيمايتالياآغازشد.
قابيل «به حقوقبشري انجمن مسئول دليا سرجيو آقاي سپس
خاطرة گراميداشت ضمن وي پرداخت سخنراني به نزنيد» دست
نام اروپايي كشورهاي كه متأسفم من گفت: نقدي محمدحسين
تروريستي سياه ليست در غيرعادالنه  بهصورتي را  شما مقاومت
انجام كه آنرا است كساني شرم باعث نهتنها عمل گنجاندهاند. اين
ومقامات سياسيوفرهنگياين بلكهباعث خجالتمردمما داده اند،
وقتي ديگر كه دارم يقين من ولي است. گرديده اروپا در كشورها
قطعًا ديگر سال يكي دو تا و است نمانده آخوندها باقي رژيم براي
گرفت. نخواهيم امروز بهشكل را حسين خاطرة گراميداشت مراسم
ملي شوراي پائولو سوداني وكيل اين برنامه آقاي بعدي سخنران
از و نقدي محمد حسين پروندة وكيل و در ايتاليا ايران مقاومت
از قبل من سخنانش گفت: از بخشي در او وي بود. نزديك دوستان
نقدي از شهادت قبل باشم، مقاومت ملي شوراي وكيل مدافع اينكه
اومالقاتهاييدرزمينةنقضحقوقبشردرايرانوفعاليتهاي جنبش با
وكالي از يكي طريق نقدي از ديدن از داشتم. قبل ايران انقالبي
و شناختم را او دارد مرا استادي حكم كه قديمي و معروف بسيار
نقطة حاالبعد ازسيزدهسالپيگيريحقوقيوقضاييخوشبختانه در
شوند ولي بايد مجازات قاتالن وي و هستيم حسين پرونده حساس
را اجازه اين كشور اين سياستمداران به ايتاليا مالي منافع متأسفانه

ببندند. ميدهدكهچشمبر واقعيتها
هنر و  فرهنگ كميسيون مسئول هزارخاني،  منوچهر آقاي دكتر
در بخشي وي بود مراسم اين بعدي سخنران مقاومت، شوراي ملي
ازسخنانش، ضمنتشكر ازدوستانشهيد محمدحسين نقديگفت:
ايتاليا در مقاومت ملي شوراي نمايندة من سالي دو حسين از «پيش
سياسي محيط نه با و داشتم را كشور اين در سابقة اقامت نه بودم.
فقط اوليا رضا گرانقدرم هنرمند و بهجز دوست بودم. آشنا ديار اين
از حفظ شرف كه براي و مددكار داشتم را بهعنوان راهنما حسين
او بود. مقاومت پيوسته صداقت به صفا و در نهايت و بريده رژيم
ايتاليا سياسي و نيروهاي سياست ورايش صحنة از كه بود من چشم
اين سياستمداران از طريقش گفتار بود كه من گوش ميديدم، را
وسيلهاش به كه بود زبان من ديدارهايمان ميشنيدم، در را كشور
هنگام به كه بود عصاي دستم و سخن ميگفتم سياستمداران آن با
و مهربان او خستگيناپذير تكيه مي كردم. آن به و ضعف خستگي
شورا در نمايندة بهعنوان او خود آنچه بعدًا ميكرد. همراهي مرا
آن سالهاي لرزان ناشيانه و تقالهاي به ربطي هيچ داد، انجام ايتاليا
در فعاليتهاي ديپلوماتيك تازه يي گشايندة دوران نداشت و اوليه

را حسين ميزنم شما براي را حرفها اين دارم كه االن بود. شورا
ول ميبينمكهروبهرويمايستادهاست،آنخندههايمخصوصشرا

مي كني؟ اغراق اينقدر چرا دكتر كه ميگويد من وبه داده
نمي كنم. اغراق كه شما ميگويم ولي به نميدهم. جواب او به من
نمونة يكي بهعنوان نقل ميكنمآنهم بهعنوانشاهد را دارم واقعيت

را». صد از
دكتر هزارخانيضمنتجليلاز شخصيتوااليمحمدحسيننقدي
آرمانهاي حسين، و ياران دوستان تالشهاي با كه اميدواري كرد ابراز

شوند. محقق وي
مورد گرديد كه نقدي پخش از فعاليتهاي شهيد فيلم كوتاهي سپس

توجهحاضرانقرارگرفت.
ملي شوراي اعضاي از و برجسته هنرمند اوليا، رضا آقاي آنگاه
نقدي محمدحسين در گراميداشت خاطرة سخناني ضمن مقاومت
ويژهيي معناي بزرگداشت امسال شهادت حسين، «مراسم گفت:
ارزندهاش نقش و  حسين خاطرة گراميداشت بر  عالوه دارد.
آرمان براي در مقاومت او فعاليتهاي و رژيم آخوندها عليه درمبارزه
و آمرين قاتلين جنايي محاكمة با همزمان جانش، فداي آزادي، با
«بهخوبي گفت: سخنانش از ديگر قسمتي در وي مي باشد». او قتل
سفارت در او هنوز كه زماني كه دارم ابه خاطر ديدارمان ر اولين
فشردن از ميخواستم گرفت. انجام مشتركمان دوست بهوسيلة بود،
بهمن او اما بود. دستگاه رژيم در چراكه او كنم. خودداري دستش
اين وبا داد اطمينان خاطر ميجنگيد برايشان آرمانهايي كه مورد در
تو ديدار تقاضاي دليل بههمين و هستم شما با ديگر االن «از كلمات:
ازمدت دادم. پس شوراخبر بالفاصله به مسئول را امر اين كردم». را
افشاگري دست به اختيار داشت، در مداركي كه حسين با كوتاهي

پيوست». مقاومت ايران ملي شوراي و به زد رژيم عليه
شوراي در مليتها روحاني مسئول كميسيون رضا محمد آقاي سپس
خود سخنراني از در قسمتي وي سخنراني پرداخت. به مقاومت ملي
آزاده زنان در تظاهرات را خود امروز و نقديها نقدي «انديشه گفت:
جنبشهاي حركات و در خودرا نقدي آرزوهاي نشان ميدهد. تهران
و حومه و تهران اتوبوسراني واحد شركت كارگران آزاديخواهانة

اعتراضهايروزمرةدستمزدبگيرانايرانبروزميدهد.
در افتخار  و عزت، شرافت، با زمانيها حجت را نقدي راه 
و تير ميدانهاي در  و خونخوار عمامهبهسران دوستاق خانههاي 
و جان بركفان مردان و را زنان نقدي ميدهند. راه دار ادامه چوبههاي
هنوز شرايطي چنين در ميپيمايند. غرور و سربلندي با اشرف شهر
بهجنايتكارانحاكم بر تهران باج بمبميريختندتا آنان كهبر سر ما
چهارشنبه شب جوانان بههمت ملي مقاومت تا نميگذارند بدهند،
گرسنگان كارگران، بيكاران، ايران، آزاده دانشجويان، زنان آتشين،
درهمبريزد وستمديدگانبساطبين الملل جنايتو جنگوتروررا
صحنة فعاليتهاي در ميكنند. عوض هم با را قرباني جالد و جاي و
كارآموزي رجوي كاظم دكتر شهيد مكتب در آنانكه بينالمللي
خطر سلطة نسبت به جهان سراسر در را عمومي روز افكار كردند هر

فاشيسممذهبيبيشترو بيشترآگاهمي كنند».

درقسمتبعديبرنامه، دكترسنابرقزاهدي مسئولكميسيونقضايي
دربارة توضيح به سخنراني پرداخت. اوضمن مقاومت ملي شوراي
محاكمة كه سيري و نقدي پروندة شهيد قضايي و سياسي موقعيت
بهبخشي از نامههاي قاتلينوي در دستگاهقضاييايتالياطيمي كند،
و رئيس جمهوربرگزيدة محمدحسيننقديخطاب بهمسئولشورا

قرارگرفت. توجه حاضران مورد كه بسيار پرداخت مقاومت
محمد شهادت  سال سيزدهمين سالگرد مراسم سخنران آخرين 
مقيم ايرانيان جامعة اعضاي از كبيري افشار علي آقاي نقدي، حسين
بخشي در نقدي، ياد زنده گراميداشت خاطرة ضمن او بود. ايتاليا
بهياد ايتاليا مقيم ايرانيان بهار، درآستانة سال «هر گفت: سخنانش از
حسين بهسوگ مي نشينندوبا اوتجديد عهدميكنندكه زمستان سرد
به بهارسبزپوش رهايي مردمميهنمان تبديل وسياهحاكميت مالها را
كه اوست خاطرات ما يادآور براي شانزدهم مارس سال هر نمايند.
رهبر مقاومت ينصرني“ ناصر من “هل به لبيك طنينانداز تمام قوا با
نامههايش خطاب آخرين در اوكه بود. رجوي مسعود برادر مجاهد
بهعنوان آرزوهايش باالترين از مقاومت برگزيده رئيسجمهور به
زندگي و عشق مجسم سمبل اوكه بود. گفته سخن رزمنده يك
ميتوانند حسين كشتن با كه كردند گمان آدمكش مالهاي بود.
را يأس و افسردگي و زمستان خاموش كنند را آزاديخواهي شعلة
شرايطي در هيچ هرگز و حسين ياران سازند. غافل ازاينكه غالب

اينسلطة اهريمني را نخواهند پذيرفت.
شركتكنندگان شديد،  باران  زير در و مراسم  پاياني  بخش در
رهبري سوي از گلهايي تاج و شدند حاضر نقدي شهيد مزار بر
خلق ايران، مجاهدين سازمان ايران، مقاومت ملي مقاومت، شوراي
بر ايتاليا، مختلف ايراني مقيم جوامع و جوانان و زنان انجمنهاي و
و همرزمانش ياران سوي از او پاك تربت و شد نقدي نهاده مزار

. گلباران گرديد
سال سيزدهمين گراميداشت از گزارشي ايتاليا سراسري راديو

پخش نمود. رم حسين نقدي در شهادت محمد

كشورهايمختلف سوريدر جشنچهارشنبه

تورنتو ـ كاناداتورنتو ـ كانادا

انگلستان ـ لندن

سوئد ـ استكهلم

ـ آلمان آخن برلين ـ آلمان

آلمان ـ ـ آلمانبرمن كلن كرفلد ـ آلمان

اسلو ـ نروژ

ـ دانمارك آرهوس دانمارك ـ كپنهاگ

بلژيك ـ بروكسل هلند آلميره ـ آمريكا آنجلس ـ لس

يك به چهارشنبهسوري را جشن ملي كشور در سراسر ايراني درحالي كه ميليونها
كارزاربزرگاعتراضيوضدحكومتي تبديلكردند، هزارانتنازهموطنانآزادهدر
را روز سوري امسال مراسم چهارشنبه ايران، مردم همصدا با و نيز همراه خارج كشور

كشورهاي مختلف برگزار كردند. در زيادي حال بسيار شور و اسفند با ۲۳ شنبه سه

برلين، مانند برخي شهرها در برف از زمين بودن پوشيده هوا و فوقالعاده سردي
لندن، مانند شهرها ديگر از در برخي بارندگي تورنتو، و كپنهاگ و اسلو، استكهلم،

نشد چهارشنبهسوري مراسم براي ايرانيان تجمع از مانع
شده آراسته رنگ ايران سه سوري، با پرچمهاي جشن چهارشنبه برگزاري محلهاي

سوري چهارشنبه و تنقالت گرم نوشيدنيهاي آش، عرضة به بود. غرفههاي مختلفي نيز
كه نمودند آرزو آن روي از پريدن كردن آتش و روشن با هموطنان بودند. مشغول
ايران در آبادي آزادي و شده و زدوده زنجير ميهن در آخوندي از رژيم نحوست

برقرارشود.
به مناسبت چهارشنبه تورنتو تبريك آقاي ديويد ميلر شهردار پيام ابتدا تورنتو كانادا در
ليبرال نمايندة حزب جايانتس آقای جيم كری سپس شد. نوروز خوانده و سوري
تبريك سخنان خود ضمن در وی پرداخت. سخنرانی به از شهر اسكاربورو پارلمان
در وی يابد. دست نبايد به سالح اتمی ايران گفت كه رژيم و نوروز سوری چهارشنبه
با هموطنان اينجا در هستيم. ايران در آزاد انتخابات برگزاري خواهان ما گفت ادامه

پرداختند. آزادی» آزادی، ايرانی، «فرياد هر شعار دادن سر به شادی و شور
پارلمانبود.وينوروزوجشنملیچهارشنبه سخنرانبعديخانمكاتلينويننماينده

تبريك گفت. سوری را
انگليسی و زبان فارسی تبريك نوروز به با فيلد نماينده شورای شهر پيت جين سپس
شهر شورای نمايندگان از تن دو پرداخت. تورنتو  ايرانيان فعاليتهای از تقدير به
از تعدادي خواندند. آنان را پيامهای كه بودند نمايندگانی فرستاده خود جانب از
با مصاحبه تهيه فيلم و انجام به مراسم شركت در با محلي و ساير رسانهها تلويزيونهاي
باشكوه مراسم اين به خود خبري مختلف هاي بخش در و پرداختند شركتكنندگان

انعكاس دادند.



٧ ٧٩٢ دوشنبه ٢٩ اسفند ١٣٨٤صفحة شمارة
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عـراق در آخـونـدي رژيـم مـداخـالت
مخالفتاحزابوشخصيتهاي

با آخوندي مذاكره رژيم با عراقي
آمريكاپيرامونعراق

درخواست مداخلهجويانهرژيمآخونديبراي مذاكره
احزاب، مخالفت پيرامون وضعيت عراق، با آمريكا با
شده روبهرو عراقي سياسي شخصيتهاي و سازمانها
بين المللي، و گزارشهاي رسانههاي عراقي به بنا است.
جريانهاي دعوت  عراقي، سياستمداران  از  بسياري
را، آمريكا رژيم آخوندي براي مذاكره با به وابسته
امور عراق در آخوندي رژيم دخالت تأييد آشكار
آنها مجاز نميدانستند. وجه به هيچ و ميكنند، تلقي
كه هستند جريانهاي عراقي و كه مردم داشتند اظهار

مي كنند. مشخص را عراق كشور سرنوشت

رژيم دخالت عراق: توافق جبهه
به را كارد عراق امور در ايران

است رسانده استخوان
تلويزيون عراق به توافق جبهه العاني، سخنگوي ظافر
كرده مطرح حكيم كه ابتكاري «در گفت: الجزيره
يك تناقض اين دارد. در بزرگي وجود تناقض است،
نشده، عراق تعيين مردم از نيابت كه به عراقي طرف
مشكالت سر بر آمريكا با ايران مذاكره خواستار
رژيم دخالت كه گفتيم اين از پيش ما است. عراق
رسانده استخوان به را  كارد عراق  امور در ايران
ايران رژيم كه است اين به صريح اعتراف اين است.
عراق امروز مشكل ميكند. دخالت عراق امور در
ميخواهد كه است ايران و آمريكا اختالف مشكل

ادامه يابد. خاك عراق در
نيز واشينگتن  از سياسي مفسر  سليمان، منذر دكتر 
ايران رژيم درخواست مورد در برنامه همين در
است روشن  «كامًال آمريكا گفت: با مذاكره براي
نقش اين ايفاي براي را ايران رژيم كه عراقي طرف
عراق آينده كليد كه است اين مثابه به كرد، كانديدا
آمريكا حاضر خود نظرم به باشد. داده رژيم به اين را
گفتگو مورد ايران با را ديگري موضوعات نيست
امنيت استراتژي سند در كه نشانهها تمام دهد. قرار
خطر كه است اين بيانگر شده، درج نيز آمريكا ملي
الجزيره رژيم ايران است». (تلويزيون بزرگتر و اعظم

.(۸۴ ۲۵اسفند

رژيم گفتگوي عراق اسالمي حزب
محكوم شدت به را آمريكا و ايران

ميكند
و نماينده حزب اسالمي دفتر سياسي عضو مكي، عال
ميباشد، عراق توافق جبهه از بخشي كه عراق، پارلمان
جبهه و اسالمي «حزب گفت:  الجزيره  تلويزيون به
محكوم شدت به را آمريكا و ايران گفتگوي توافق
را اين گفتگوها توافق «جبهة كرد: وي تأكيد ميكند».
اعالم علنًا ما امور عراق ميداند. در آشكار دخالت يك
كه هرگونه نتايجي به نسبت حال هر در كه ما ميكنيم
التزامينخواهيم هيچگونه ازاينگفتگوهاحاصلشود،
و سازمانها احزاب، تمام  از خاطر  همين به داشت.
در را عمل كه ابتكار سياسي مي خواهيم فراكسيونهاي
اجازه غيرقانوني ديگري طرف هيچ و به بگيرند دست
در عراق ايران رژيم دخالت قبًال اگر ندهند. دخالت
كسي بر ديگر ترتيب اين به بود، حاال رسمًا اعالم نشده

اسفند). (تلويزيونالجزيره۲۶ نيست» پوشيده

ايران رژيم درخواست سفيد كاخ
عراق مورد در آمريكا با مذاكره براي

مشكوكخواند را
كاخ «مقامات كرد: گزارش آسوشيتدپرس خبرگزاري
سفيد،به طورخصوصي،پيشنهادالريجاني راكماهميت
پايان سال در اظهاراتي چنين ميگويند، و جلوه داده
به كه ارشد يك مقام بود. شده نيز ابراز گذشتة ميالدي
بيشتر گفت، اين ميكرد، صحبت ناشناس ماندن شرط

است». جنجال تبليغاتي و جار يك
«كاخ كرد: گزارش در اين رابطه نيز فرانسه خبرگزاري
براي ايران رژيم كرد، پيشنهاد اعالم جمعه سفيد روز
براي تالشي احتماًال عراق مورد در با آمريكا مذاكره
سر بر تهران رژيم كه است فشاري“ ”منحرف كردن
هدلي استفن است. شده متحمل هسته يياش برنامة
ماهها ايران رژيم گفت، سفيد كاخ ملي امنيت مشاور
مذاكرات انجام به آمريكا پيشنهاد  با تا ماند منتظر
هسته يياش پروندة ارجاع از پس تنها و نمايد، موافقت
بهشورايامنيت براي(اعمال)تحريمهاي احتماليآنرا
تنها امر اين كه است اين ما نگراني اينرو «از پذيرفت.
آن كند توسط تالش تا است ايران رژيم براي وسيلهيي

منحرف احساس مي كند، در نيويورك كه را فشاري
”ايجاد براي گفت، اين تالشي است هم چنين وي سازد.
بر كه كشورهايي ساير و آمريكا ميان شكاف يك
براي و ميكنند؛ كار ايران رژيم هستهيي مسأله روي
هستهيي جاه طلبيهاي از توجه“ و فشار منحرفساختن

رژيم تهران صورت گرفته است.
آمريكايي ارشد مقام «يك افزود: فرانسه خبرگزاري
ايران رژيم پيشنهاد وي گفت. سخن بيپردهتر بسيار
احتماًال گفت، و كرد توصيف “شيرينكاري“ يك را
از كه مي پذيرد آنرا  خاطر اين به  فقط واشينگتن
ميتوانسته كه كاري را هر اينكه مبني بر “انتقادهايي”
انجام بدهد انجام در عراق خونين تنش كاهش براي

فرانسه۲۷ اسفند  اجتناب نمايد (خبرگزاري است، نداده
.(۸۴

با گفتگو در عراق سفير آمريكا در خليلزاد، زالماي
گراها بنياد به رژيم ايران گفت: «عوامل العربيه تلويزيون
اجازه و ميكنند كمك عراق در بنيادگرا گروههاي و
داريم را اين نگراني ما برسد. ثبات عراق به كه نميدهند
اين روشن بهصورت ايراني طرف با ديدار هنگام و
دولت وحدت تشكيل كرد... خواهيم مطرح موضوع را
مورد در و ما است عراقي موضوع عراق يك در ملي
ديدار در اين كرد. ما نخواهيم رژيم ايران گفتگو با آن
رژيم سياست داشت. خواهيم ابراز را خودمان نگراني
را كوششهايي و ميشود عراق در بيثباتي باعث ايران
انجام خود به متكي عراق موفق و يك بناي براي كه

العربيه۲۶اسفند). (تلويزيون ميبرد» بين از ميشود،
در آمريكا «سفير داد:  گزارش نيز الجزيره  تلويزيون
ميگيرد، رژيم ايران صورت كرد آنچه با اعالم عراق
در مورد نگرانيهاي بررسي و نيست بلكه بحث گفتگو
خليلزاد است. عراق در رژيم اين سياستهاي به نسبت ما
عراق بازسازي به تا خواست فارس خليج كشورهاي از
ايران رژيم از مشابهي دعوت وي اما كند. مالي كمك
كه كرد تكذيب عراق سفير آمريكا در نياورد... عمل به
گفتگوهايپيشبيني شدهدربغداد بينكشورشورژيم
ارتقاء آنها بين گفتگو به سطح عراق، با رابطه در ايران
رسمي تفسير رژيم ايران كرد... مقامهاي خواهد پيدا
بزرگ شيطان با گفتگو از انتظار غيرقابل دعوت براي
كه مخفيكاري از ميزان آن  برخالف  ميكنند.  ارائه
به رغم و داشت با عراق جريان جنگش در ايران رژيم
آمريكايي به سالحهاي با آمريكا، علنياش خصومت
معروف ايرانگيت اسم به  رسوايي  اين يافت. دست

است(تلويزيونالجزيره۲۶اسفند).
كه ميدهد نشان حكيم عبدالعزيز دعوت سامرايي: نزار
دخالت يك عراق داخلي امور در ايران رژيم دخالت

مستقيمميباشد
العربيه تلويزيون به روزنامهنگار عراقي سامرايي، نزار
بهصورت عبدالعزيز حكيم، دعوت توسط «اين گفت:
در ايران كه دخالت ميدهد را اين پيام واضح و روشن
مي باشد. طرح مستقيم دخالت يك عراق امور داخلي
ديگر بار كه ميكند تقويت را نگراني اين دعوتي چنين
تشكيلدولتدرعراقتابعدخالتهايخارجيميباشد،
العربيه (تلويزيون  است» بوده كنون تا كه همانطور 

۲۶اسفند۸۴).

رژيم هيأتعلمايمسلمينعراق:
داخلي در امور بن استخوان تا ايران

عراقدخالتميكند
مسلمين علماي هيأت سخنگوي الفيضي، بشار محمد
گفت: ۲۶اسفند، العربيه تلويزيون با گفتگو در عراق
دخالت عراق  داخلي امور در استخوان بن تا «ايران 
عمل ميكند به غايت منفي ايران ميكند. متأسفانه رژيم

هستند». دخالتها اين نگران عراق مردم و

مديراطالعاتعراق،جزئيات
در ايران رژيم دخالتهاي از جديدي

كرد را فاش عراق
مركز به عراق، اطالعات مدير الشاهواني، محمد 
كه تهاجمي جريان «در گفت: عراق الغد اطالعرساني
مركز يك به عراق اطالعات افراد توسط گذشته ماه
سازمان بدر عناصر آدرسهاي و اسامي صورت گرفت،
در آمد. دست به دارند، رابطه ايران رژيم با كه مستقيمًا
آنها يك از يكي كه شدند دستگير ايراني دو اين تهاجم
۴تن ميكرد. اداره پروانه بدون را تلويزيوني ايستگاه
افسر يك ترور قصد  كه ايران عوامل رژيم از ديگر
خود رابطه به شدند و دستگير را داشتند، عراق اطالعات

كردند». اعتراف ايران رژيم اطالعات وزارت با
عراق، در سرمايهگذاريهاي رژيم به ساير اشاره با وي
«رژيم گفت:  غيرمجاز ۵راديوي  راه اندازي جمله از

بدر  سازمان به دالر ميليون ۴۵ بر بالغ بودجهيي ايران
امنيتي ارگان يك همچنين  است،  داده اختصاص

داده تشكيل مديريت  چندين شامل عراق  خاك در
را عراقيان فيزيكي تصفيه و خرابكارانه طرحهاي تا
تالش ميكند اطالعات عراق اداره در آورد. اجرا به
به عنوان ايران را رژيم به وابسته حزب اهللا بدر و سازمان
گروههايتروريستيبهثبتبدهد»(عراقالغد۲۶اسفند

.(۸۴

ايران رژيم عراق: دفاع وزير مشاور
بهگروههايتروريستيكمكهاي

تسليحاتيميكند
دفاع وزير تبليغاتي مشاور عسكري، محمد سرلشكر
كرد تأكيد ابوظبي تلويزيون با مصاحبهيي طي عراق،
گروههاي به كرده و دخالت عراق ايران در رژيم كه

تروريستيكمكهايتسليحاتيميكند.
مجريتلويزيونابوظبيازويپرسيد:«وزارتاطالعات
و حتي طور كامل پاسداران به و سپاه رژيم ايران، بسيج
سالح و داشته دخالت عراق امور در نظامي صورت به
نظر ميرسانند تروريستي گروههاي به منفجره مواد و

شماچيست؟
اظهارات اين تأييد ضمن عسكري محمد سرلشكر
وارد منفجره ضدتانك مواد و گفت: «جديدًا تسليحات
اين ميگويند  آمريكايي نيروهاي  كه ميشود عراق 
است. شده پيشرفته ضدزره در ايران ساخته تجهيزات
عراق سياسي نيروهاي برخي و آمريكايي نيروهاي
رژيم افسارگسيخته دخالت به نسبت را زيادي اتهامات
اتمي برنامه  زمينه در رژيم اين ميكنند. ايران مطرح
تحت فشاراستونميتوانمنكردخالتهايگسترده آن

(تلويزيون ابوظبي۲۶اسفند۸۴). عراق شد در

سفيرانگلستاندرعراق:حمايت
تروريستي گروههاي از ايران رژيم

است عراق براي خطري
بر  ايران «فشار رژيم گفت: عراق، انگلستان در  سفير
رژيم حمايت است. كننده نگران عراق سياسي روند
عراق خطري در تروريستي و مسلح گروههاي ايران از
گروههاي با ايران رژيم روابط است. عراق دولت براي
اينرژيمبهاينگروهها مسلحوتروريستهاروشناست.
محسوب عراق براي  كه خطري ميدهد. اقدامي سالح

الحيات۲۶اسفند۸۴). (روزنامه ميشود

اعترافپاسدارمحسنرضاييبه
عراق در آخوندي رژيم دخالت

تشخيص مصلحت مجمع دبير رضايي، پاسدار محسن
با همراه و كرد اعتراف عراق امور در دخالت به رژيم،
نكردهايم. استفاده اين ظرفيت از هنوز كه گفت تهديد

آمريكا در قبال سياست درباره رژيم كه با تلويزيون وي
در ايران «نفوذ گفت: جمله از ميكرد، مصاحبه رژيم
از خيلي كم ايران ولي باالست. افغانستان بسيار و عراق
برنامهريزيهاي يعنيايرانمي تواندبا ايناستفادهميكند.
استفاده كشورها اين در نفوذش اين از وسيعتر خيلي
هستند، ِچَك دم اينجا مي دانند آنها بكند... بيشتري
است ممكن جا همه از بخورند تكاني كوچكترين
مسأله مهماالنبهنظرمنايناست لذا آسيبپذيرباشند،
جدي خيلي سرگرداني يك در آمريكا، دولتمردان كه
سال دو آينده سال يك بتوانيم ما اگر ميبرند. بهسر
هشت سال، كنيم، حداقل تا اين بحران عبور آينده از
نخواهيم داشت. آمريكا ناحيه از مسألهيي سال ديگر نه
داراي ظرفيت اسالم جهان تنفس... توي ميافتيم دوباره
داد انجام ميشود را برنامههايي مجموعه است. بااليي

كنيم». عبور بحران اين از كه
مذاكره از رژيم اصلي هدف بر رضايي، محسن پاسدار
سر بر گفتگو فايده در مورد  كرد و تأكيد اروپا با
كار اروپا كه با هم مقدار «همين هسته يي گفت: پرونده
اين هم افتاد، عقب به غرب با ايران منازعه سال سه شد،
زمان كسب به نبايد نسبت است ما دستاوردي خودش

باشيم». بيتوجه سال سه

يكپارچه عراق روزنامه االهرام: يك
هژموني رژيم ايران قوي، مانع از و

است فارس خليج در
مخوف «انفجارهاي نوشت: االهرام مصري روزنامه
است تالشي حاصل صدر، شهرك در جنايتكارانه و
تروريستي شبهنظاميان كه كند القا را اين ميخواهد كه
تنها و پرورش يافته اند، ايران آموزش ديده در كه بدر،
و مي دهد انجام را عملياتي چنين كه نيستند نيرويي
براي فرقه گرايي كه برافروزنده فتنه نيستند نيرويي تنها
يك كه چرا هستند... ايران بهنفع عراق كردن تكه تكه
در ايران هژموني رژيم از مانع و قوي يكپارچه عراق
كه اگر كنند درك بايستي عراقيان است. خليج فارس
پي در كه تلخي خونين جنگ و مذهبي فتنه مرداب به

ميهن بلغزند، جنايتكارانه مذهبي تصفيه همچنين و دارد
االهرام (روزنامه داد» خواهند دست از را خود بزرگ

۲۶اسفند۸۴).

سليمانيه عوامل رژيم در از ٨نفر
عراق دستگير شدند

اداره مديركل از  نقل به عراق چاپ المدي  روزنامه
اداره اين به وابسته «تيمهاي نوشت: سليمانيه شهر امنيت
را مواد مخدر فروش و اسناد تقلب باند دو توانستند 
اداره اين به وابسته تيمهاي كنند. بازداشت سليمانيه در

مواد  مقداري كه را ۹ نفر از متشكل شبكهيي توانستند
آوردند، سليمانيه شهر به تجارت هدف با را مخدر
مليت ايراني داشتند» ۸نفر اين تعداد از كه دستگير كنند

(روزنامهالمدي۲۶اسفند).

مذاكراتفعلي رهبرحزبفضيلت:
ائتالفشيعي،خاكسترپاشيدنبه

چشم مردم است
شيعي عضو ائتالف و فضيلت حزب نديم جابري، رهبر
«ائتالف گفت: الزمان روزنامه با مصاحبه در عراق،
براي ديگر با ليستهاي مشورت نكردن خاطر به شيعي
است، كرده استراتژيكي اشتباه نخستوزيري انتخاب
پارلماني ليستهاي بقيه با شيعي ائتالف فعلي مذاكرات
ميدهم چشم مردم است... ترجيح پاشيدن به خاكستر
در من است... خورده شكست مذاكرات اين بگويم كه

است. چون غيرجدي نميكنم مذاكرات شركت اين
جنوب  و ميانه در كه «من بسيجي را افزود: همچنين  وي
ميكنم. اين محكوم افتاده، راه به كردها عراق برعليه
باب درگيري قومي فرقهگرايانه، از دعواهاي مسأله بعد

ميكند». باز را

در ايران رژيم عوامل لوموند: روزنامه
رخنهكرده اند همهجا

علی با مصاحبهيی در لوموند، فرانسوي روزنامه
معرفی آيت اهللا سيستانی نزديکان از را وی که دباغ،
پارلمان شيعه دباغ، عضو مينويسد: «علی میکند،
و عراق جديد اساسی قانون  نويسندگان  از عراق،
که است مذهبی احزاب  متخصص  دانشگاه  استاد
سر به شديد حفاظت تحت بغداد سبز“ ”منطقه در
و است بدبين بسيار عراق آينده  درباره او می برد.
واقعی داخلی میگويد: ”خطر بروز جنگ جمله از
است... افزايش به سنی رو شيعه و بين است...شکاف
عراق تشکيل دهنده جامعه سه بين اجماعی ديگر
آمريکاييها فشار زير که اساسی قانون ندارد... وجود
مورد و است تناقض از مملو شد، تدوين زود خيلی
حرم انفجار  نيست... سنی اقليت از اکثريتی قبول 
عراق ۲۲ فوريه به مثابه ۱۱سپتامبر در سامرا در مقدس
کشته را سيستانی آيتاهللا شخص اگر است...حتی
نمیداشت»(روزنامه وخامت اين به عواقبی بودند،

۲۵اسفند). لوموند

عراق: مستقل حقوقدانان جمعيت
رهايي با جز آسايش و امنيت

تحقق ايران بنيادگراي حكام از
نمييابد

فراخواني  طي عراق، مستقل حقوقدانان جمعيت  
اعالم رسيده  چاپ به الحقايق روزنامه در  كه
عراق، در  مستقل حقوقدانان جمعيت «ما كردند: 
ضرورت به را  بينالمللي حقوقدانان و وكال  كليه
بين المللي سازمانهاي و دولتها پشتيباني در همبستگي
سياسي فكر و قانوني محكم پايههاي رأي تمامي با
و نيك اهداف به بتوان تا فراميخوانيم حكيمانه
بهدست دنبال كه بنيادگرايي  رژيمهاي  از رهايي
تروريسم پشتيبان و بوده هسته يي سالحهاي آوردن
نقض در را فضاحتهايي  و ميباشند بينالمللي 
داليل يافت. دست شدهاند، مرتكب حقوقبشر
شده انكارناپذيري حقايق ايران، رژيم برعليه قانوني
مورد ارجاع بينالمللي در خالل اجماع از كه است

ميشود. بارز امنيت شوراي به هستهيياش پرونده
است: آمده فراخوان اين از ديگري قسمت در
«طعمههايتوسعه طلبانهرژيمايرانوتالشهايشبراي
آن آشكار دخالتهاي در جهان و اوضاع بههمريختن
درامورداخليعراق،هم چنينناامنساختنخاورميانه
و اقدامات اين تمامي است. شده ثابت بهخوبي اكنون
آوردن بهدست در تالشهايش و اعمال تجاوزكارانه
ترس نگراني و منطقه، ملتهاي مقدرات هژموني بر
هستهيي اين استراتژيك طرحهاي از را جهان متمدن
ميباشد، آن شريرانه اهداف خدمت در كه رژيم

الحقايق۲۴ اسفند ۸۴). (روزنامه ميدهد افزايش

عراق، در احزاب خودي از طريق آخوندي رژيم
اعالم سفيد كاخ و آمريكا گرديد با گفتگو خواهان
براي واشينگتن بلكه نيست، كار در مذاكرهيي كرد

مي كند كار عراق ايران در دخالتهاي توقف
سخنگوي همچنين اسالمي عراق و دبيركل حزب
رژيم مذاكره پيشنهاد كشور، اين ملي توافق جبهه
امور دخالت در  را عراق مورد در با آمريكا ايران 

كردند اعالم كشور داخلي اين
رژيم  امنيت عالي شوراي دبير الريجاني، علي 
پشت در سخنراني از بعد ۲۵اسفند روز آخوندها،
گزارشگران به رژيم، مجلس  در بسته دربهاي

گفتگو كنيم». آمريكا با گفت:«ما موافقيم
الريجاني ۲۵اسفند فرانسه خبرگزاري گزارش به
رئيس حكيم، عبدالعزيز  درخواست «ايران  گفت:
حل براي را عراق اسالمي  انقالب اعالي مجلس

ميپذيرد». ( از طريق مذاكره آمريكا (با مشكالت
جمهوري  حكيِم رهبر گفت:«ما حكيم  عبدالعزيز
را آمريكا با گفتگو  كه ميخوانيم فرا  را اسالمي
را بحث عراق مورد در توافق عدم نقاط و آغاز كند

كند».
تلويزيون از ديگر الريجاني، كه اظهاراتش سوي از
گفت: رژيم شد، در مجلس پخش (۲۵اسفند)، رژيم
مذاكرات اين كرد كه مشخص خواهيم را «افرادي
بتوانند براي دولت و بدهند انجام در حوزه عراق را
كند كه از پتانسيل خوبي براي آينده عراق كمك

باشد». برخوردار مشكالت حل
سوي رژيم از آمريكا با مذاكره پي درخواست در
عراق اسالمي حزب دبيركل عراق، باره در آخوندي
مذاكره پيشنهاد عراق، ملي توافق جبهه سخنگوي و
در دخالت را عراق مورد در آمريكا با ايران رژيم
كردند. جريان صدر اعالم كشور اين داخلي امور
قاطعانه را عراق بر سر آمريكا ايران و بين گفتگو نيز
عراق اوضاع شدن پيچيدهتر باعث آن را و كرد رد

دانست.
پيشنهاد طارقالهاشميدبيركلحزباسالميعراق،

امور داخلي عراق در دخالت نشانه حكومت ايران را
كرد. توصيف دخالتها اين بر تأييدي و

مصاحبه در عراق، توافق جبهه سخنگوي العاني ظافر
اعالي مجلس دعوت ۲۶اسفند، العربيه تلويزيون با
و رد كرد را ايران رژيم  از عراق  اسالمي انقالب
اعتراض ما و بود نخواهد موفق دعوت اين گفت:
طرف هيچ كه است زاويه اين از ما اعتراض داريم.
كند نمايندگي را عراق مصالح ندارد حق سياسي
تعيين در و بگيرد  تصميم عراق مصالح  روي و
با ثاني در كند  نمايندگي را بقيه عراق  سرنوشت
عراق امور در ايران دخالت كه انگار اظهارات اين
انگيزهيي عراق اختالفات در نبايد است... مشروع
كردن مشروع براي يكديگر از گرفتن پيشي براي
عاليه منافع باشد. عراق در ايران دولت دخالتهاي
دولت هيچ ميكنند. تعيين عراقيان خود را عراق
من كند. دخالت عراق مسائل در ندارد حق ديگر
دعوتش اين حكيم در  مي كنم كه عبدالعزيز فكر
مشكل دچار عراق در را سياسي روند كه نشود موفق
اول برگزاري جلسه روز در ما سازد، بهويژه اين كه

هستيم. پارلمان
جريان  كرد: گزارش ۲۶ اسفند، تلويزيون الجزيره
عراق را سر بر آمريكا ايران و بين گفتگو صدر نيز
اوضاع پيچيدهتر شدن باعث آن را و رد كرده قاطعانه

عراق دانسته است.
متعاقبًا سفيد  كاخ الجزيره،  تلويزيون  گزارش  به
كار در ايران رژيم با مذاكرهيي كه كرد اعالم
ايران دخالتهاي توقف براي واشينگتن بلكه نيست،

ميكند. كار عراق در
سفيد كاخ نقل از به العربيه، پيشتر تلويزيون اين از
در مورد ايران با گفتگو هرگونه بود: اعالم كرده
روي يا  اتمي، پرونده روي تأثيري هيچ عراق 
از پس اظهارات اين داشت. نخواهد ديگر اختالفات
علي ايران رژيم امنيت عالي شوراي دبير صحبتهاي
آمريكا با گفتگو موافق ايران گفت كه بود الريجاني

عراق است. در دولت مستقل يك براي ايجاد

كه صدقيان  صالح نام  به رژيم مهرههاي  از يكي 
«مديرمركزتحقيقات تلويزيونالعربيه(۲۶اسفند)اورا
تبادل » گفت: العربيه به كرد، معرفي ايران» عربي
عناصر ماندگاري خاطر به آمريكا و ايران بين اتهامات

است». در عراق خلق ايران مجاهدين
و مفسر سياسي سلمان نويسنده سوي ديگر حسن از
احتمالي مذاكرات باره در الجزيره تلويزيون در لبناني
خالف بر كه امريكا گفت آمريكا ايران و رژيم بين
پرونده وارد اين مذاكرات نميخواهد در ايران رژيم

خلق شود. مجاهدين مسأله اتمي و
سردبير از  نقل به آخوندي  رژيم  حال، همين  در
وزارت سايتهاي در بي.بي.سي آيتاهللا امور جهاني
يكي داشت: برحذر چيز دو از را آمريكا اطالعات،
رفتن ديگري و رژيم، نظامي و اتمي تأسيسات بمباران

بهسويمجاهدين.
بگيرد بمباران به تصميم بوش جرج اگر رژيم گفته به
و شود» مي روبهرو غضب و خشم با جهان سراسر «در
كند «صرفًا فكر خلق مجاهدين گروه به تقويت اگر
حيثيت به و ميشود تهران حكومت تقويت باعث

خورد»!! خواهد بيشتري لطمه جهان در آمريكا
باره اين در اروپا در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي
گفت: معلومنيسترژيمآخونديازكيبهفكر حفظ
چرا كه است معلوم اما است، افتاده آمريكا حيثيت
قبرستان سراشيب از عبور هنگام به تاريك شب در
و سوت نظام، جان حفظ براي ترس از سرنگوني

صيحهمي زند!

عراق، خواهان در خودي احزاب از طريق رژيم
كرد اعالم سفيد كاخ و شد آمريكا با گفتگو

نيست كار در مذاكرهيي

و آخوندي ترسان رژيم
سوتزدن در تاريكي!

دوشنبه،۲۲اسفند۸۴، شماره روز واشينگتن پست در
آمريکا کارزار «هدف  عنوان با  مقالهيي در
بوش، رژيم ايران هستند»، نوشت: «جورج رهبران
پشت در جلساتی او تيم  و آمريکا  رئيس جمهور
دادند، تشکيل ايران رژيم درباره بسته دربهای
يک کرده، جمع مشورت برای را متخصصين
شنود پستهای و نموده باز واشينگتن در ايران دفتر
تهران عليه برای تخصيص تالشها کشور خارج در

ايجادکرده اند.
اول دوره در که مذاکرات داخلی می رسد نظر به
کسانی بين شدت جورج بوش به رياستجمهوری
طرفداری میکردند رژيم ايران با کار بيشتر از که
ترجيح می دادند، که رويارويی بيشتر را کسانی و
وی رياست جمهوری دوم دور در داشت، وجود
است... شده حمايت رويارويی شيوه از وسيعًا
رياستجمهوری اول  دوره در که  هاس ريچارد
گفته بود خارجه وزارت سياست طراح مدير بوش
استدستباالترباکسانی استکهبرایتغييررژيم
که باشد آنهايی با جای اين که به میآورند. فشار
که هرچند بيشتر حمايت میکنند. ديپلوماسی از
صورت به رژيم تغيير عبارت از دولت مقامات

و کلی طرح حقيقت در ولی نمیکنند استفاده عام
در ايجاد مقاومت میکنند برجسته آن را که هدفی

است. اين رژيم مقابل
گذشته هفته اظهارات  به اشاره با روزنامه  اين
گفت که کشور، اين سنای در رايس، کاندوليزا
و بوش افزود جرج است ايران با رژيم ما مشکل

مشاورينشدرجلساتخصوصیصريحتربودند.
بهنوشتهواشينگتن پستاعضایهيأتمديرهمؤسسه
هوورکهباجورجبوش،چينی،معاونرئيسجمهور
واستفن هدلی، مشاور امنيت ملیآمريکادو آمريکا
ديدند پررنگ ايده را اين مالقات کردند پيش هفته
است و شده سخت تر سياست دولت که سياست

ايران است. هدفش رژيم
۲۳اسفند، روز نيز، هرالدتريبيون بينالمللی روزنامه
طیتفسيرینوشت:«رژيم ايران بعدازاينکهساليان
شورای به خود هستهيی پرونده ارجاع از کرد تالش
خود اکنون مسير کند، جلوگيری ملل متحد امنيت
شورای با به شاخ شدن شاخ داده است و تغيير را
انتخاب کردهاست. بنابراين رژيم امنيت مللمتحد را
است ايرانجلب حمايت بينالمللیرا متوقف کرده

دهد». ادامه خود جديد مسير به میخواهد و

رژيم رهبران آمريکا کارزار هدف واشينگتنپست:
است ايران

میتواند که دارد را ايران رژيم عليه بیوقفه کارزار يک طرح آمريکا دولت
شامل تغييررژيمنيز باشد

از پس درماندگي، حضيض در آخوندي رژيم
سال١٣٦٣ در  اسفند چهارم و بيست انفجار ٢١سال،

مجاهدين نسبت داد. به را نمايش جمعه تهران
روزنامههاي مهر، و ايسنا حكومتي خبرگزاريهاي
وزارت سايتهاي  و  همشهري قبيل  از حكومتي 
بهطور ٢٥اسفند روز قابيليان قبيل از اطالعات
مجعول و  ناگهاني خبرسازي يك در هماهنگ 

در   ١٣٦٣ سال  اسفند  ٢٤ انفجار كه شدند مدعي
مجروح و ١٤نفر شدن كشته به تهران جمعه نمايش

است. بوده كار مجاهدين و انجاميده ٨٨نفر شدن
باره اين در اروپا در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي
در رفسنجاني ايام، همين در گذشته سال گفت:

 ١٣٦٣ سال در انفجار بمب جمعه، مسئوليت نمايش
عراقيها، همكاري با شاهپرستها يا «منافقين بين را
اين كرد و گفت توزيع « عراق و آمريكاييها بعث
منافقين بود، كه  هر حاال (بود)، ضدانقالب كار«
و عراق  بعث عراقيها، همكاري با شاهپرستها يا 

راكردند...». جنايت اين آمريكاييها
مجاهدين  ترس از بهخاطر امسال، بهنظر ميرسد  اما
بسياري و  تهران در چهارشنبهسوري در آنچه  و
نظام منافع شد، به چشم ديده ميهنمان شهرهاي از
ناگهان به رژيم كه كرده است اقتضا چنين آخوندي

نمايش  در پيش سال  ٢١ انفجار كه بياورد ياد به
!! است بوده مجاهدين جمعه،كار

پا و دست كرد: خاطرنشان  مجاهدين  سخنگوي
اتمي در پرونده آخوندي آخرخط رژيم زدنهاي
تروريسم و جنايتها گسترده افشاي همچنين و
در اكنون كه عراق در رژيم  اين افسارگسيخته
است، قرارگرفته  بينالمللي جامعه توجه كانون 
بين المللي تروريسم  پدرخوانده كين  و برخشم
اصلي «بانكدار و بهغايت افزوده مجاهدين به نسبت

خبرها، قبيل اين كردن سرهمبندي به را تروريسم»
٢١سال كه است حالي در است.اين كرده وادار
جمعه نمايش در بمب انفجار هم،مجاهدين، پيش
روز در متعاقبًا راستا همين در و كردند محكوم را

اطالعيه سازمان مجاهدين كه  در ٢٧ اسفند ١٣٦٣
گرديد، منتشر مجاهدين در پاريس دفتر سوي از
به نزديك دارد نظر در خميني رژيم كه شد اعالم

اعدام  آينده هفته هاي در را سياسي ٢٠٠٠ زنداني
كند. 

افزود: اروپا در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي
يازدهم دهم و امام حرم در انفجارهاي جنايتكارانه
كشتار مشهد، در امام رضا در حرم انفجار سامرا، در
اتوبوسهاي زدن آتش تهران، در مسيحي كشيشان
انفجار دادن  نسبت هم اكنون و شيراز در  شهري

رژيم  حقيرانه ترفندهاي مجاهدين، به پيش ٢١ سال
اوضاع تحول وسوي سمت كه است بهگوري پا
زيان خودش به را از جهان منطقه اين در سياسي 
ايران مردم مقاومت و مجاهدين ازترس و كشيده بو

ندارد. قرار و آرام
مركزي ستاد دستورالعمل با كه آخوندي حكومت
٢٤اسفند انفجار تا بود برآمده صدد در جمعه ائمه

جمعه  در را تهران جمعه نمايش ،در سال٦٣  در
به سوژه دجالگري ٢٦اسفند روز در آخوندي بازار
موضعگيري پي در  كند، تبديل مجاهدين  عليه
افشاي و  اروپا در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي 
آخوند و گرديد مفتضح كلي  به آخوندي، ترفند
انفجار در تهران،  ٢٦اسفند جمعه نمايش در جنتي

و  نسبت داد اسرائيل و به آمريكا ٦٣ را سال ٢٤اسفند
به دست صحنه درهمين جمعه نماز گفت: «شهداي
افراد،آمريكاييترين شريرترين افراد، شقيترين

شدند»! شهيد افراد اسرائيليترين و افراد

روزنامهواشينگتنتايمزآمريكا،طيمقالهييبهقلمحاتم
اين مجلس عضو و عراق ملي جنبش دبيركل مخلص،
ضروري» «حلقة را ايران خلق مجاهدين سازمان كشور،
توصيف ايران در عراق مقابله با بنيادگرايي رژيم براي

آن شد. از حمايت خواهان كرد و
اقيانوس خشونت» با عنوان «عراق، كه مقاله شروع اين در
به اشاره با  اين روزنامه درج شده، ۲۳اسفند شمارة در
«مشي محلي كه اين بر تأكيد و عراق وضعيت كنوني
اكنون عراق ممكن بود، مسائل گذشته براي حل در كه
منافع با خارجي «نيروهاي است: آمده شده»، غيرممكن
تغيير را اجتماعي سياسي- نظم و شده عراق وارد متضاد
ميكرد. تغيير بايستي نيز قدرت قبلي توازن پس دادهاند.
شود، عراق حل برود بحران انتظار اين كه از بنابراين پيش

بايدبهمسائل جديدترمنطقهيي رسيدگيشود».
به عراق «آتش است: افزوده مقاله اين در مخلص حاتم
سوخترساني عراق همساية شرقي توسط مداوم طور
در عمده تغيير بدون هرگز خشونت اين ميشود.
حرم انفجار شد. نخواهد متوقف ايران، رژيم سياستهاي
براي ننگين تالش از برجستهيي نمونة سامرا، مقدس در
روند سدكردن پيشرفت مذهبي و كردن جنگ شعلهور
توسط رژيم كه بهنحو گسترده يي است عراق سياسي در
كنوني دستاوردهاي گرفت. قرار بهرهبرداري مورد ايران
بسيارشكنندهوبهراحتيقابلنابودكردنهستند؛مگراين
انتخابات شود. غلبه آن بر و پرداخته اصلي تهديد به كه
عراق است. امور در دخالت از برجسته مثال اخير، يك
تقلب آشكار با و نيروهاي مستقل، مليگراها بسياري از

اين نتايج لغو پذيرش كه ميرسد بهنظر شدهاند. حذف
ميشد. تمام گران بسيار بين المللي جامعة براي انتخابات
ميسوزد. خاكستر زير در همچنان آتش نكنيم، اشتباه اما
اما بود، خواهد اوليه“ مشروع،”کمك توافق دولت يك

شد». نهايي محسوب نخواهد درمان
اقتصادي و آزاديهاي وجود عدم به اشاره با وي سپس
حتي يا ناچيز پيشرفت و خاورميانه كشورهاي در سياسي
ناكاميآمريكا درتأميناينآزاديها،نوشت: «بنيادگرايي،
بهخصوصنوعياز آنكهازكشورهاي همسايهميآيد،
توسعة كردن كند براي را نياز مورد مرج و هرج
رژيم هژموني است. آورده فراهم عراق در دموكراسي
محروم كردن از طريق صورت به بهترين عراق بر ايران
خود، حقوق آزاد و بهدستآوردن رقابت حق از ديگران
مذهبيون اين كه نكنيم فراموش شد. ميسر نحو بهترين به
چيز هيچ از خود اهداف به رسيدن براي بنيادگرا،
حفظ براي ابزاري ترور، صدور كرد. نخواهند فروگذار
ايران ميتواند خلق مجاهدين سازمان آنها است. قدرت
بنيادگرايي اين پديده باشد. تشخيص در ضروري حلقه
گام اولين شده است، شناخته تروريسم دولتي توسط كه
عراق مسائل تمامي  براي راهحل كردن پيدا  سمت به
ايران رژيم فشار تحت اما عراقيان توسط اين ميباشد.
دموكراتيك گزينههاي آزاديهاي مدني و ميشود. انجام
افراطي فعاليتهاي اين كه يابند رونق ميتوانند زماني تنها

متوقف شوند.
۲۷سال، از بيش مدت ايران به مجاهدين خلق سازمان
آنها است. بوده رودررو ايران رژيم سركوبگران با پيوسته

دموكراتيك واقعي اصول و به هستند، قدم ثابت شيعيان
و ساختار باالي سطوح در زنان مي باشند. معتقد اسالم
سازمان امر، اين دارند. قرار سازمان اين سلسلهمراتب
و دموكراتيك به فرد منحصر يك نهاد را به مجاهدين
با مقابله براي حمايت دريافت شايستة كه ميكند، تبديل

است». عراق در ايران رژيم تروريسم
به قانون اين مقاله ادامة در ملي عراق، دبيركل جنبش
صدور گنجاندهشدن  جمله از ايران رژيم اساسي 
بنيادگراييو حمايت ازانواعآندراين قانون اشارهنموده
خشونتباري بهطور كه عراق «كشتي نوشت: پايان در و
اينطرفوآنطرف بررويامواجاقيانوس خاورميانه به
به كه آنهايي از ساحل خواهد رسيد. به روزي است، رفته
مورد شد و خواهد ياد بهخوبي كرده اند، امر كمك اين

خواهند گرفت». قرار و قدرداني تشكر
اقتصادي و آزاديهاي وجود عدم به اشاره با وي سپس
حتي يا ناچيز پيشرفت و خاورميانه كشورهاي در سياسي
نوشت: «بنيادگرايي، اينآزاديها تأمين ناكاميآمريكا در
همسايه كشورهاي  از  كه  آن  از  نوعي بهخصوص 
توسعة ُكند كردن براي را نياز مورد مرج هرج و ميآيد،
رژيم هژموني است. آورده فراهم عراق در دموكراسي
محروم كردن از طريق صورت به بهترين عراق بر ايران
خود، حقوق آزاد و بهدستآوردن رقابت حق از ديگران
براي مذهبيون بنيادگرا، اين كه فراموش نكنيم شد. ميسر
فروگذار نخواهند چيز هيچ از خود به اهداف رسيدن
است». آنها حفظ قدرت براي ترور، ابزاري صدور كرد.

بعداز٢١سال! دروغ زوزههاي و بحرانزده و درمانده آخوندهاي

رژيمانفجار٢٤اسفندسال٦٣ درنمايشجمعه 
داد! نسبت مجاهدين به را تهران

را «حلقه مجاهدين واشينگتنتايمز، در مقالهيی در عراق ملی دبيرکل جنبش
کرد توصيف عراق در رژيم بنيادگرايی با مقابله برای ضروری»

دربهای پشت در جلساتی او تيم و آمريکا رئيس جمهور بوش، جورج
دادند ايران تشکيل درباره رژيم بسته



٨ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٩اسفند ٧٩٢ ـ شمارة
گزارش

مـروريبـرفعاليتهايمقاومتدرسـاليكهگذشت

و تحويل سال مراسم ـ فروردين اول
رجوي،  مريم حضور نوروزي٨٤ با جشن
شمال در مقاومت برگزيده رئيسجمهور

شد. برگزار پاريس
در ايرانيان نوروزي جشنهاي همچنين
و اروپايي كشورهاي مختلف شهرهاي

برگزار گرديد. كانادا آمريكا و
ابراهيم خاطره بزرگداشت ـ فروردين اول
بر آزادي ارتش قهرمان سردار ذاكري،

پاريس در پرالشز مزارش سر
از ٥٠٠تن از بيش ـ  ٢فروردين 
انگلستان حقوقي و سياسي شخصيتهاي
در بزرگ سمپوزيوم يك در شركت با
نام كردن خارج  راههاي هاوس،  چرچ
ليست از ايران خلق  مجاهدين  سازمان

دادند. قرار بررسي مورد را تروريستي
همبستگي در نوروزي جشن ـ ٣فروردين
و انگلستان  پارلمان در ايران مقاومت با 

آمريكا كنگره
رئيسجمهور برگزيده  ديدار ٤ فروردينـ 
نماينده رومپويي، وان هرمان با مقاومت

سابق و نايب نخستوزير بلژيك پارلمان
بينالمللي دبير گيسلس، پيتر و كشور اين
در بلژيك  مسيحي دموكرات حزب 

اورسوراواز
اورانيوم غنيسازي  افشاي ـ  ٤فروردين

يك سايت مخفي رژيم در
برگزيده رئيسجمهور ديدار ـ ٨فروردين
شمال در ژوسر كليساي از مقاومت

پاريس
برگزيده رئيسجمهور ديدار ـ ٩فروردين
مجلس نماينده ايمس ديويد با مقاومت

انگلستان عوام
براي رژيم تالش افشاي  ـ ١١فرودين
كنفرانس در پلوتونيوم به دستيابي
در مقاومت ملي شوراي  مطبوعاتي

پاريس
استان شخصيتهاي ديدار  ـ ١٣فروردين
و اور شهرهاي شهرداران فرانسه، والدواز

رئيسجمهور مقاومت بوآزمون با
ايراني هزاران  تظاهرات ـ ١٦فروردين 
حضور عليه پاريس باستيل ميدان در
تظاهرات اين  در فرانسه. در  خاتمي
سناي عضو ميشل، پير ژان سناتور
سازمان سابقه  رئيس بونه، ايو فرانسه، 
ژاگ اسقف فرانسه؛ ضدتروريستي
ژان گاالس ايو حقوقبشر؛ گايو، مدافع
آئونيت، مولود  صلح؛ رهبري جنبش از
براي و ضدنژادپرستي جنبش دبيركل
پيربرسي، رئيس (مرآپ)؛ دوستي خلقها
مسئولين از  برخي و نوين حقوقبشر 
ايران مقاومت ملي  شوراي  اعضاي و

كردند. سخنراني
مقاومت هواداران  تجمع ـ ١٧فروردين 
با همبستگي در استراليا سيدني در
سفر عليه پاريس در  تظاهركنندگان

فرانسه به خاتمي
كميته استماع جلسه ـ ١٧فروردين
آمريكا كنگره دموكراسي و حقوقبشر
پيرامونتهديدهايرژيمايرانوراهحلهاي
از تن يكصد از بيش شركت با موجود
هر از آمريكا نمايندگان مجلس اعضاي
از نمايندگاني جمهوريخواه، حزب دو
ارشد مشاوران  آمريكا، خارجه وزارت 
ديپلوماتهاي نمايندگان، مجلس اعضاي
شمالي آمريكاي و اروپايي كشورهاي

واشينگتن در مستقر
آمريكا كنگره نماينده تانكردو، تام
مجلس خارجي  روابط  كميته  عضو  و
ريموند پروفسور آمريكا؛ نمايندگان
ملي امنيت شوراي سابق ارشد عضو تنتر،
و مؤسس  لونتال، پل ريگان؛ كابينه در 
نيل دكتر  اتمي؛ كنترل انستيتوي رئيس 
رئيس و تروريسم متخصص ليوينگستن،
آپشنز(انتخابهاي گلوبال مشورتي كمپاني
كمپاني رئيس  نش، چاك جهاني)؛ 
سرهنگ بين المللي؛ پيشرو تكنولوژي
سرشناس تحليلگران از كوئن، بيل
كميته اجرايي  مدير لوپز كلر و آمريكا 
را خود پيشنهادي سياست ايران، سياست

كردند. تشريح
مشترك نامه انتشار ـ ١٧فروردين
انگلستان(لرد مجلسين نمايندگان
مجلس نماينده گريفيث، وين كوربت،
به كالرك)  لرد  و آرچر لرد  ، عوام
توطئه به  اعتراض در فرانسوي مقامات 

در فرانسه اطالعات وزارات
شوراي  آرم تقديم ـ ١٨فروردين٨٤ 
به عراق شخصيتهاي و شيوخ مركزي

ايران مقاومت برگزيده رئيسجمهور
وزارت اقدامات ـ ١٩فروردين و   ١٨

گردهمايي   ٤ طي فرانسه در  اطالعات
و شخصيتها  از تن صدها سوي از 
استان شخصيتهاي  ، عراق  عشاير شيوخ
عراقي جوانان و زنان صالحالدين،

شد. محكوم
جلسهيي برگزاري ـ ١٩فروردين
از پناهندگان حقوقي موقعيت درباره
شهر در ايران همبستگي انجمن سوي

گوتينگن
يكصد از بيش همبستگي ـ ٢٠فروردين
اجتماعي و و سياسي شخصيتهاي از تن 
محل در  حضور با والدواز استان مردم 

مقاومت برگزيده رئيسجمهور اقامت
مقاومت  هواداران شركت ـ ٢١ فروردين
ايالت در سبزها حزب فوروم سومين در

استراليا ولز نيوسات
و ٢ميليون بيانيه اعالن  ـ ٢٧فروردين
از حمايت در عراق مردم از تن ٨٠٠هزار

ايران خلق مجاهدين
و ١١حزب مطبوعاتي كنفرانس در
شركت با  اجتماعي و سياسي جريان 
اقشار نمايندگان و شخصيتها از ٥٠٠تن
بيانيه عراق فلسطين هتل در عراق مختلف
در عراق مردم از تن ٨٠٠هزار و ٢ميليون
در راهحل ايران، رژيم دخالتهاي باره
مجاهدين موقعيت و بنيادگرايي برابر

گرديد. اعالم ايران خلق
مقاومت برگزيده  رئيسجمهور ديدار  ـ
اروپا پارلمان از اسپانيايي هيأت يك با
ايماري، ژوان برنات پروفسور شامل
و اسپانيا از اروپا پارلمان نماينده
مجمع در هيأت پارلمان اروپا نايبرئيس
آسيا ـ ـ آمريكا مشترك افريقا پارلماني

در مقاومت نماينده شوراي ملي شركت ـ
جلسه پارلماني سوئد

شصتويكمين جريان  در  ٢ارديبهشت:
شماري حقوقبشر، كميسيون اجالس
نشست اين در ايران مقاومت اعضاي از
اجالس در همين يافتند. بينالمللي حضور
كميسيون مسئول چيتساز سروناز خانم
سخنراني به مقاومت ملي شوراي زنان

پرداخت
هتل در كنفرانس طي ـ ٣ارديبهشت
جريان و ١٠حزب نمايندگان بغداد، بابل
قاطع پشتيباني  عراق، در ديگر سياسي 
٨٠٠هزارتن و ٢ميليون بيانيه از را خود
از سازمان كشور در حمايت مردم اين از

كردند. را اعالم خلق ايران مجاهدين
از گروهي ديدار ـ ٣ارديبهشت
احزاب مسئوالن و سياسي شخصيتهاي
بغداد، استانهاي از عراق عشاير شيوخ و
شماري با جنوبي استانهاي و صالحالدين
بهمناسبت مجاهدين  سازمان مسئوالن  از
انتشار و ياران مقاومت جديد پيروزي

مجاهدين از عراق مردم حمايت بيانيه
مردم از تن  صدها ديدار  ـ ٤ارديبهشت 
در آزادي رزمندگان با ديالي استان

پيامبر اكرم ميالد مناسبت به اشرف
كاظم دكتر بزرگداشت  ـ  ٤ارديبهشت
بينالمللي كميته موزه سالن در رجوي،
لوح از پردهبرداري و ژنو در صليب سرخ
مقاومت و حقوقبشر بزرگ شهيد يادبود
ژنو شهر شوراي نايبرئيس توسط ايران
شهادت او سالگرد پانزدهمين به مناسبت
ايرانيان سراسري كنگره  ـ ٦ارديبهشت
جمهوريت دموكراسي، براي آمريكا مقيم

واشينگتن دولت در دين از جدايي و
عبارت  كنگره به پيامدهندگان و  سخنرانان
كيبيليهاچينسون؛ سناتور از: بودند
كنگره نمايندگان  تلنت؛ جيمز سناتور 
اد كلي، ليسي پو، تد فيلنر، باب آمريكا،
گامبرا، ويويان تانكردو؛ دكتر تام و تاونز
كنتول، توماس سرهنگ حقوقدان؛
آمريكا ارتش  گردان  سابق  فرمانده 
ليوينگستون، نيل دكتر اشرف؛ در مستقر
وكيل انزينا،  پل تروريسم؛ متخصص 
دانا پروفسور  مقاومت؛ ملي شوراي 
پروفسور ردآيلند؛ دانشگاه استاد هيوز،
الرش الهيات؛  علوم  استاد فانتين،  كارل 
فورست، پل نروژ؛ پارلمان نماينده ريسه،
مسلم پهلوان و كانادا پارلمان نماينده

فيالبي اسكندر
اشرف شهر در مراسمي طي ـ ٦ارديبهشت
عشاير و اقشار نمايندگان و شخصيتها
بيانه و لوح امضاها عراق فهرست مختلف
به را عراق ازمردم تن ٨٠٠هزار و ٢ميليون

كردند. تقديم ايران خلق مجاهدين
استان حقوقدانان كنفرانس ـ ٧ارديبهشت

اشرف در عراق صالحالدين
زنان از تن  ـ اجالس صدها ٨ارديبهشت

اشرف در عراقي آزاده
عراق مردم از  تن هزاران ـ  ٩ارديبهشت
اشرف شهر اكرم در ميالد پيامبر جشن در

كردند شركت
جهاني روز جشن  ـ  ١١ارديبهشت
از بيش با شركت شهر اشرف در كارگر

١٠٠٠كارگر عراقي
هواداران مقاومت شركت ١١اريبهشت ـ
لندن شهرهاي، در كارگر روز مراسم در
برمن ـ پاريس ـ برلين ـ اسلو ـ يوتوبوري ـ

تروندهايم ـ
هيأتي  و دبيركل ديدار ـ ارديبهشت  ١٢
عراق مليتهاي دموكراتيك حزب از
بيانيه با  همبستگي ابراز  براي اشرف  از
از حمايت در عراقي ٨٠٠هزار و ٢ميليون

مجاهدين
از تن صدها تجمع ـ ١٤ارديبهشت
و شيوخ و اجتماعي و سياسي شخصيتهاي

اشرف بعقوبه در شهر معتمدان عشاير
حزب سه نمايندگان ـ ١٤ارديبهشت
در استراليا سبزهاي و دموكرات كارگر،
نيوسات ايالت پارلمان در مشتركي جلسه
ليست از مجاهدين نام حذف خواستار ولز

شدند تروريستي گروههاي
«حقوقدانان كنفرانس ـ ١٥ارديبهشت
حقوقبشر نقض باره در عراق» مستقل
حقوقدانان و  وكال  از ١٠٠تن شركت با
سازمانهاي و احزاب نمايندگان و
و علمي شخصيتهاي و حقوقبشري
و نويسندگان و فرهنگي  و سياسي
بابل هتل در  پژوهشگران و  مهندسان

بغداد
از بيش گردهمايي ـ ١٦ارديبهشت
در اشرف عراق شريف از مردم ٢٠٠٠تن
در عراق مردم بيانيه اعالن به مناسبت

خلق ايران مجاهدين حمايت از
جريان و ٢٠حزب سمينار ـ ١٧ارديبهشت
بيانيه درباره  عراق  اجتماعي  و  سياسي
كشور از مردم اين ٨٠٠هزارتن و ٢ميليون
از حمايت ايران رژيم دخالتهاي عليه

مجاهدين
و دوستي انجمن  سمينار ـ ١٧ارديبهشت 
در بعقوبه ايران مردم با همبستگي عراقيان
نيروهاي و ائتالف شعار «تأسيس جبهه با

بنيادگرايي» عليه دموكراتيك
مقاومت همبستگي با ـ شب ١٧ارديبهشت
شركت با  فرانسه  ليل منطقه در  ايران 
و شهر شوراي  منتخبين از تعدادي 
اجتماعي و شخصيتهاي سياسي از برخي
نقض ٢٥سال از نمايشگاهي و فرانسوي

ايران حقوقبشر در
در ايرانيان بزرگ كنگره ـ ٢٠ارديبهشت

بروكسل
عبارت كنگره به وپيامدهندگان سخنرانان
اسكات، مكميالن ادوارد از: بودند
وان پاتريك اروپا؛ پارلمان نايب رئيس
بلژيك؛ سناي نماينده كرونكلسون،
از اروپا پارلمان نماينده كاساكا، پائولو
نماينده رومپيويي، وان هرمان پرتغال؛
جارنسكي، ريچارد بلژيك؛ از پارلمان
پيانورا لهستان؛ از اروپا پارلمان نماينده
فنالند؛ از  اروپا پارلمان نماينده كائوپي، 
مركز رئيس داويد، اريك پروفسور
پير بروكسل؛  دانشگاه بينالملل حقوق 
دكتر بلژيك؛ سناي نماينده گاالند،
ديالي پيشين استاندار الجبوري، عبداهللا
الندزبرگيس، ويتاتاس پروفسور عراق؛
ژانپير ليتواني؛ سابق رئيسجمهور
بلژيك؛ پارلمان نمايند مالمندير،
از اروپا پارلمان نماينده فيلنر، كريستوفر
پارلمان نماينده بوكورنا، محمد سوئد؛
هرمانس، مارگريت بلژيك؛ ايالتي
بري، آندره دكتر بلژيك؛ سناي نماينده
اريك آلمان؛ از اروپا  پارلمان  نماينده
انتصار از هلند؛ اروپا نماينده پارلمان ماير،
امل و عراق  زنان  جامعه رئيس  لعيبي، 
جامعه الدوالمي، معاونين انعام الجبوري،
شوراي عضو صدودي، فلور و عراق زنان

ايران مقاومت ملي
پيامبر ميالد جشن ـ ٢٠ارديبهشت
در فرانسوي مسلمانان حضور با اكرم

اورسوراواز
و حقوقبشر كميته جلسه ٢٠ارديبهشت:

آمريكا كنگره در ايران دموكراسي
تام تانكردو نمايندگان جلسه بهدعوت اين
باب و مجلس خارجي كميته عضو
دعوتشده سخنرانان شد. برگزار فيلنر
الجبوري، عبداهللا از: دكتر  بودند عبارت

كتزمن، كنت ديالي،دكتر سابق استاندار
گروه ميانه خاور امور ارشد كارشناس
متحده اياالت نمايندگان مجلس تحقيق 
فرمانده كنتول، توماس سرهنگ آمريكا،

مأموريتش  كه گردان٣٢٤  نظامي پليس
است، رسيده پايان به  عراق در اخيرًا
هيأت عضو وكيل و ويويان گمبرا، دكتر
نمايندگان با آمريكا ارتش مذاكرهكننده

خلق ايران سازمان مجاهدين
بزرگ كنفرانس ـ ٢٠ارديبهشت
سخنراني با پاريس در حقوقدانان
شخصيتهاي و  برجسته حقوقدانان 
وكيل لكلرك،  هانري چون، سياسي 
اسلين، لرد عاليجناب رجوي؛ مريم
سناتور انگلستان؛ ديوانعالي سابق رئيس
احمد سيد  فرانسه؛  سناي عضو  ميشل، 
لرد الجزاير؛ سابق نخستوزير غزالي،
عضو مكينلي،  آندرو  جانسون؛  راسل 
انگلستان؛ عوام مجلس خارجه كميسيون
عوام مجلس نماينده ويس، رودي دكتر
برجسته وكيل دارتويل، برنارد انگلستان؛
و قاضي كولكومبه، فرانسوا فرانسوي؛
پرفسور فرانسه؛  مجلس پيشين نماينده 
ژانايودوكار، پروفسور بولوك؛ برنارد
در بينالملل حقوق  انستيتوي  رئيس
برجسته وكيل بوردون، ويليام پاريس،
پيشين رئيس استازي، ماريو فرانسوي؛
وكيل پريكاپ،  رونالد پاريس، وكالي 
عضو هوگلوند، مورتون آمريكايي؛
مارك نروژ؛ پارلمان خارجه كميسيون
كانون كميسيون رئيس معاون مولر،
پتيتي، كريستف انگلستان؛  وكالي
كنفرانس اين فرانسوي؛در برجسته وكيل
ويدال آلخو ماهوارهيي ارتباط يك در
اروپا، پارلمان نايبرئيس كوادراس،
اروپا پارلمان  نماينده  كاساكا،  پائولو 
نماينده استيونسون، استروان پرتغال؛ از
آستريد انگلستان؛  از اروپا پارلمان 
از اروپا پارلمان ارشد عضو لولينك،
نماينده ماركف، هلموت لوكزامبورگ؛

آلمان از اروپا پارلمان
يكي محاكمه آغاز ـ ٢١ارديبهشت
مقاومت، سرفراز شهيد قاتالن از

ايتاليا در نقدي محمدحسين
ايرانيان جامعه گردهمايي ـ ٢٢ارديبهشت
استاندار شركت با واشينگتن در ويرجينيا

سابق استان ديالي عراق
تن صدها گردهمايي  ـ ٢٢ارديبهشت 
شهروندان و شخصيتها عشاير، شيوخ از
اشرف در  عراق صالحالدين استان
و٨٠٠هزار ٢ميليون بيانيه اعالم بهمناسبت

مجاهدين از حمايت در نفر
مقاومت همبستگي با ـ شب ٢٤ارديبهشت

پونتواز سرژي در ايران
آزاده ايرانيان تظاهرات ـ ٢٦ارديبهشت
اعتراض در كانادا در مقاومت وهواداران

كاظمي زهرا خانم قتل به
در ايرانيان بزرگ كنگره ـ ٢٧ارديبهشت

برلين
از: عبارتند كنگره اين سخنرانان از برخي
آلمان؛ پارلمان نماينده تيده، ديتريش
پيشين نماينده هوتر، هولتس اينگريد
پارلمان نماينده لبن، زنفت آلمان؛ پارلمان
پارلمان نماينده پانسه، ميشائيل برلين؛
منطقهيي شهردار تيمن؛ مونيكا آلمان؛
سردبير و ناشر تولمن، گرتا دكتر برلين؛

مجله هفتگي زنان
مريم ميتران با دانيل ديدار ٢٨ارديبهشت ـ

اورسور اواز در رجوي
براي هلند جوانان جلسه ٢٩ارديبهشت:
حضور با  بنيادگرايي شناخت و بررسي 

ايران مقاومت هيأت
مقاومت همبستگي با ـ شب ٣١ارديبهشت

فرانسه شهر ليون در ايران
هزاران بزرگ تظاهرات ـ ٣١ارديبهشت
سوئد براي محكوميت گزارش ايراني در
عليه مجاهدين حقوقبشر مغرضانه ديدبان

پناهندگان  تظاهرات ـ ارديبهشت  ٣١

اعتراض به وضعيت در ايراني در بلژيك
پناهجويان

بينالمللي كنفرانس ـ ٣١ارديبهشت
قرار عليه آلمان و انگلستان  حقوقدانان

ليست تروريستي نام مجاهدين در دادن
نظير حقوقدانان و وكال معروفترين
كالك ولفگانگ باورينگ، بيل پروفسور
در خان عمران و مولر مارك آلمان، از

كردند سخنراني كنفرانس اين
در ايرانيان گردهمايي ـ ٣١ارديبهشت

كاليفرنيا
و پزشكان سمينار ـ ٣١ارديبهشت
هتل در عراقي  استادان و متخصصان 
«ديدبان گزارش محكوميت در فلسطين

مجاهدين عليه حقوقبشر»
عليرضا جعفرزاده پيرامون ٣١ارديبهشت ـ
رژيم ساخت فاش رژيم هسته يي فعاليتهاي
از تركيباتي يا گرافيت ماده مخفيانه ايران
يا هستهيي تسليحات در مي تواند كه آنرا
خريداري بگيرد، قرار استفاده مورد اتمي

است كرده
از ٢٠٠٠تن از و گردهمايي بيش جشن ـ
اعالن مناسبت به  اشرف در  عراق مردم
مجاهدين حمايت از در مردم عراق بيانيه

ايران خلق
با  مقاومت برگزيده رئيسجمهور ديدار  ـ
برجسته پارلمان عضو راسل جانستون، لرد

انگلستان
بغداد ناديالسالم باشگاه اعضاي ديدار ـ

اشرف شهر رزمندگان آزادي در با
عشاير، شيوخ  از گروهي حمايت  ـ
عراق مندلي اهالي و اجتماعي شخصيتهاي

مندلي مجاهدين در تجمعي در شهر از
عراقي كرد شهروندان از گروهي ديدار ـ

اشرف شهر رزمندگان با
شخصيتهاي و شيوخ از ١٠٠تن از بيش ـ
گردهمايي، اعالم يك طي منطقه مقداديه
عراق از مردم تن ٨٠٠هزار و ٢ميليون بيانيه
گفتند را تبريك از مجاهدين حمايت در
مدينهالصدر شيوخ از گروهي ـ ارديبهشت
و مسئوالن الجديده بغداد شوراي شيوخ و
با در بغداد رصافه كشاورزان اتحاديه
بزرگ موفقيت اشرف شهر در حضور
عراق، مردم حمايت اعالم را با مجاهدين

تبريك گفتند
رئيس مالمندير، ژانپير مالقات ـ:
با بلژيك پارلمان لوايح كميسيون

مقاومت برگزيده رئيسجمهور
راهحل از  ايتاليايي قانگذاران حمايت  ـ
حدف براي فراخوان و رجوي مريم سوم

تروريستي ليست از مجاهدين نام
حضور با كه پارلماني سمينار يك در ـ
خارجه كميسيون مسئول محدثين، محمد
سناتور شد، برگزار مقاومت ملي شوراي
باد «زنده حزب حاكم گوتسانتي از پائولو
نمايندگان كاواالرو، ماريو ايتاليا»، سناتور
روسو جواني جكو، لوئيجي پارلمان،
بيانكي، جواني آلفونسوجاني، اسپنا،
پروفسور و ورنتي جاني چنتو، پائولو
اوليا، رضا و حقوقدان چيتارال، لوئيجي 
مقاومت ملي شوراي  عضو هنرمندان  از

داشتند شركت
مدافع سرشناس سازمان دو دعوت به ـ
دست قابيل «به ايتاليا در حقوق بشر
هلسينكي بين المللي  سازمان و  نزنيد»
حقوقبشر «ايران: ايتاليا، جلسه  شعبه واچ
گرديد. رم برگزار در شهر سنگسارشده»
محدثين، مسئول محمد جلسه ميهمان اين
مقاومت؛ ملي شوراي خارجه كميسيون
بودند عبارتند جلسه،  اين  سخنرانان و
«به سازمان  دبيركل دليا، سرجيو از: 
از زامپاروتي، اليزابتا نزنيد»؛ دست قابيل
نزنيد» دست  قابيل سازمان«به  مسئوالن 
بين المللي سازمان رئيس  ولتري يوالندا
سوداني، پائولو ايتاليا؛ در واچ هلسينكي
ملي شوراي عضو اوليا، رضا و حقوقدان

مقاومت

فروردين

ارديبهشت

از نفر و٨٠٠هزار ٢ميليون حمايت ـ
خلق مجاهدين از عراق مردم

ميدان ايرانيان در تظاهرات بزرگ ـ
در خاتمي حضور عليه باستيل

فرانسه
حقوقي ـ پارلماني بزرگ سمپوزيوم ـ
از مجاهدين نام خروج براي لندن در

تروريستي ليست
افشاي براي مطبوعاتي كنفرانسهاي ـ

رژيم پروژههاي اتمي
 

پاريس  ميدان باستيل بزرگ ايرانيان در تظاهرات

بروكسل ايرانيان در كنگره بزرگ دو ـ
برلين و

در حقوقدانان بزرگ كنفرانس ـ
پاريس

رجوي مريم با ميتران دانيل ديدار ـ
در ايراني هزاران بزرگ تظاهرات ـ

سوئد
ـحمايت قانونگذارانايتاليايياز راهحل

رجوي شده توسط مريم ارائه

ايران خلق مجاهدين سازمان از عراق مردم از تن ٢ميليون و ٨٠٠هزار حمايت

بروكسل در ايرانيان بزرگ كنگره

در برلين ايرانيان كنگره بزرگ

اورسوراواز در رجوي مريم با ميتران دانيل ديدار

در ايران دموكراتيك تغيير براي رجوي مريم سوم راه حل از ايتاليايي حمايت قانونگذاران بقيه در صفحه٩



٩ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٩اسفند ٧٩٢ ـ شمارة
گزارش

مورد در گفتگو و  بحث جلسه  ـ تير اول
استراليا در پارلمان فدرال ايران مسائل

سياست كميته مطبوعاتي كنفرانس ـ تير اول
در حقوقبشر گزارش ديديان مورد در ايران

مطبوعات آمريكا باشگاه ملي
مقاومت هواداران اعتراضي تجمع ـ ٣تير
در آخوندي انتخابات تحريم از حمايت در

لندن
مجاهدين سازمان  فراخوان پي در  ـ ٣تير
در تهران  مردم از تن  هزاران  ايران، خلق 
برگزار اعتراضي تجمع تهران دانشگاه مقابل

كردند
اشرف به در عراق مردم گردهمايي ٥تير ـ
مردم و مقاومت بزرگ پيروزي مناسبت
انتخابات شعبده يكپارچه تحريم در ايران

آخوندي رژيم
دفاع «كميته  مطبوعاتي كنفرانس ـ  ٨تير
نقض باره در مونترال  در حقوقبشر»  از

و علني اعدامهاي و ايران در حقوقبشر
رياستجمهوري انتخابات نتايج بررسي

دانشگاه در ايراني جوانان كنفرانس ٨تيرـ
ايران در حقوقبشر نقض افشاي براي اسلو

و «حقوقبشر پارلماني كميته جلسه ـ ٨تير
نمايندگان مجلس در  ايران»  دموكراسي

آمريكا
خواستار فرانسوي شهروند صدهزار ـ ٨تير
مقاومت عليه محدوديتها به خاتمهدادن
دوستان توسط اين امضاها ـ ميشوند ايران
ايل ايران در مقاومت هواداران فرانسوي و

شدند جمعآوري دوفرانس
٩تيرـبررسينتايجانتخاباترياستجمهوري
با اروپا پارلمان مقر در جلسهيي در رژيم

ايران مقاومت از هيأتي حضور
بنيادگرايي سمينار برگزاري ـ ١٠تير
باشگاه در زنان بر آن تأثيرات و اسالمي
بهطور برنامه اين واشينگتن ـ مطبوعات ملي
تلويزيون از نيم و ساعت سه مدت به زنده

شد آمريكا پخش اسپن سراسري سي
و امضاهاي بيانيه فرانسوي يك هيأت ـ ١٠تير
از حمايت در فرانسوي شهروند ١٠٠هزار
به را ايران مقاومت برگزيده رئيسجمهور

كاخ اليزه تحويل داد
باشكوه گردهمايي برگزاري ـ ١١تير
رئيس جمهور آزادي روز ٣ژوئيه، بهمناسبت

مقاومت برگزيده
سالگرد دومين گراميداشت ـ ١١تير
حسني، ندا و مجاوري صديقه جاودانگي
اتاوا، شهرهاي در آزادي، فروزان شعلههاي

كلن لندن،
با مريم همبستگي و ژوييه سوم ـ جشن ١١تير
در عراقي شهروند هزاران حضور با رجوي

اشرف شهر

ايراني با پناهندگان همبستگي شب ١٢تير ـ
پاريس در ايران مقاومت

در مطبوعاتي  كنفرانس يك در ـ ١٤تير 
نتايج و كانادا نقض حقوقبشر وينيپگ شهر
بررسي رژيم جمهوري رياست انتخابات

شد
شهر در جلسهيي برگزاري ـ ١٤تير
براي ابتكار سازمان «آمريكاييان به نيويورك
وضعيت حول خاورميانه» در دموكراسي
در آمريكا سياست و ايران در حقوقبشر

آخوندي رژيم قبال
در مطبوعاتي  كنفرانس يك در ـ ١٥تير 
و انتخابات از بعد  ايران وضعيت  اوكالهما
مورد ايران  قبال در آمريكا سياست دولت

گرفت قرار بررسي و بحث
در منصوريه  منطقه مردم  اجتماع ـ ١٥تير 
مجاهدين خلق سازمان از حمايت اشرف در

آخوندي رژيم دخالتهاي كردن محكوم و
انتخابات از بعد ايران وضعيت بررسي ـ ١٥تير
برابر در  آمريكا دولت سياست و نمايشي 
جامعه ايرانيان مطبوعاتي در كنفرانس ايران،

اوكالهما
ايرانيان  جامعه مطبوعاتي كنفرانس ـ ١٦ تير
محمود پاسدار  سابقه افشاي در كلرادو 
سوم راهحل از حمايت و احمدينژاد
تغيير براي سوي خانم رجوي از شده ارائه

ايران در دموكراتيك
«ايران: تحتعنوان  كنفرانسي در  ـ ١٦تير
سياست ايران، مقاومت قدرت، در سرسختها
انگلستان»، رياست تحت  اروپا اتحاديه
حزب سه هر از قانونگذاران و حقوقدانان
مماشات به دادن پايان خواستار انگلستان
ليست تروريستي نام مجاهدين از حذف و

شدند

كوربت؛ لرد از، بودند عبارت سخنرانان
لرد فريزي؛ لرد وادينگتون؛ لرد رنتون؛ لرد
بارونس كالرك؛ لرد آلتون؛  لرد اسلين؛ 
كلرميسكين؛ خانم ترنر؛ بارونس گيبسون؛
درو؛ ديويد اندرومكينلي؛ كينگ؛ لرد
مالكوم گروسي؛ استيون هوگوچارلتون؛

گريوز ادوارد فاولر؛
ايرانيان و مقاومت حاميان تظاهرات ـ ١٧تير
اجالس سران با همزمان اسكاتلند در آزاده

جهان صنعتي كشور هشت
جامعه مطبوعاتي كنفرانس ـ ١٧تير
سياست كميته و گو  سنديه  متخصصين
رياست انتخابات نمايش باره در ايران

آن رژيم و پيامدهاي جمهوري
در ايران  مقاومت هيأت شركت ـ ١٨تير 

آسيا» در دموكراسي «روز جلسه
و گردهماييها و تظاهرات ـ ١٨تيرماه
شهرهاي كنفرانسهاي مطبوعاتي ايرانيان در

١٨تير سالگرد قيام در مختلف جهان
گردهماييها و آكسيونها تظاهرات، اين
اشتوتگارت، هامبورگ، شهرهاي در
اولم، فرانكفورت، گوتينگن، برمن،
كلن( و اليبزيك برلين، نورنبرگ،
الهه (بلژيك)، بروكسل آلمان)،
(سوئد)، يوتوبوري  و استكهلم (هلند)، 
كپنهاگ(دانمارك)، هلسينكي(فنالند)،
رم (نروژ)، آرندال و تروندهايم اسلو،
وين(اتريش)، سيدني(استراليا)، (ايتاليا)

برن(سوئيس)، ليماسول(قبرس)، ليل(فرانسه)، 
بركلي، لسآنجلس، دنور،  لوگزامبورگ،
ساندياگو،هوستون، واشينگتن، آتالنتا،
تورنتو، كلرادو(آمريكا)، داالس، نشويل،
برگزار (كانادا) ونكور  و  مونترال اتاوا،

گرديد

«ايران، نمايشگاه برگزاري ـ خرداد اول
آتالنتا در شده» سنگسار  حقوقبشر

(آمريكا)
سالگرد دومين بزرگداشت ـ خرداد اول
شادروان ايران، موسيقي استاد درگذشت

عماد رام
كاليفرنيا در ايرانيان گردهمايي ـ  ٢خرداد

ايران در دموكراتيك تغيير براي
برچسب حذف ضرورت ـ ٢خرداد
در خلق مجاهدين سازمان از تروريستي
مجلس در پارلماني  گفتگو و بحث  جلسه
كوربت لرد سوي از انگلستان عوام و اعيان

شد  طرح ايمس و ديويد
ايرانيان كنفرانس مطبوعاتي جامعه ـ ٣خرداد
گزارش به اعتراض آمريكا در كلرادو ايالت

عليه مجاهدين «ديدبان حقوق بشر»
ايران مقاومت مطبوعاتي كنفرانس ـ ٣خرداد
اعدامهاي وحشيانه در « افشاي تحت عنوان

پاريس در حقوقبشر» به خيانت و ايران
٢٠٠تن بيشاز گردهمايي  ـ  ٣خرداد
و ديالي  استانهاي از  محلي معتمدان از 
گزارش به اعتراض در عراق صالحالدين

مجاهدين عليه حقوقبشر» «ديدبان مجعول
مناطق مردم و همسايگان تجمع ـ ٥خرداد
سازمان از حمايت در اشرف شهر اطراف
«ديدبان گزارش به اعتراض و مجاهدين

حقوقبشر»
سالگرد ٤خرداد، بزرگداشت ـ ٤خرداد
خلق مجاهدين سازمان بنيانگذاران شهادت

اشرف   ايران در شهر
ايرانيان مقيم مطبوعاتي كنفرانس  ٤خرداد ـ
مغرضانه گزارش به اعتراض  در نيويورك

حقوقبشر» «ديدبان
خارجه وزراي با اجالس همزمان ٤خرداد ـ
آخوندي، رژيم با اروپا اتحاديه كشور سه
در مقاومت ملي شوراي مطبوعاتي كنفرانس

گرديد برگزار ژنو
و شيوخ ديني،  علماي كنفرانس ـ  خرداد
مختلف استانهاي از سياسي شخصيتهاي
سالروز بزرگداشت  براي اشرف در  عراق
از حمايت و مجاهدين سازمان بنيانگذاري

مجاهدين
شهادت ـ  افشاگرانه كنفرانس ٥خردادـ 
گزارش عليه عيني  شاهدان و  حقوقدانان

واشينگتن در حقوقبشر» «ديدبان
ايران مقاومت هيأت شركت ـ ٧خرداد
مسئول چيتساز، سروناز سرپرستي به
در زنان جهاني راهپيمايي در زنان كميسيون

مارسي
در حقوقبشر» «ديدبان  گزارش  ـ ٧خرداد
استان حرف كارمندان و صاحبان گردهمايي

محكوم گرديد اشرف شهر ديالي در
با مقاومت همبستگي ـ گردهمايي ٨خرداد

لندن در ايران
ديالي استان مردم گردهمايي ـ ١٠خرداد

حقوق بشر» گزارش«ديدبان عليه
«انتخاب كنفرانس برگزاري ـ ١١خرداد
ايالت در ايران» باره در درست سياست

آمريكا آركانزاس
در ديالي استان مردم از ٤٠٠٠تن ـ ١١خرداد
خواستار اشرف  شهر در خود گردهمايي 
ليست از خلق مجاهدين سازمان نام حذف

شدند. تروريستي
از حفاظت بزرگ كنفرانس ـ ١١خرداد
از تن در لندن با شركت يكصد حقوقبشر
برجسته حقوقدانان و سياسي شخصيتهاي

انگلستان
و عشاير شيوخ از تن يكصد ـ ١٢خرداد
يك در اشرف شهر اطراف مناطق معتمدان
را حقوق بشر» گزارش«ديدبان گردهمايي
سازمان نام حذف خواستار و كرده محكوم

گرديدند. تروريستي ليست از
تاالر در  زنان گردهمايي ـ ١٢خرداد 
زنان انجمن ـ  هلند اترخت شهر  شهرداري
زنان در «تظاهرات زنان هلند لوحه در ايراني
كرد دريافت را مارسي» در ٧ و ٨خرداد در

اصناف كارمندان،  از  ٣٠٠نفر ـ ١٣خرداد
يك در ديالي استان  بعقوبه شهر  جوانان و
نام حذف خواستار  اشرف  در گردهمايي 
مجاهدينازليستتروريستيوبازپسگرفتن

شدند حقوقبشر» «ديدبان گزارش
عراقي كرد شهروندان از جمعي ـ  ١٣خرداد
به نسبت را خود انزجار گردهمايي يك در

داشتند گزارش«ديدبان حقوقبشر» ابراز
مقاومت مطبوعاتي  كنفرانس ـ  ١٤خرداد
و حقوقبشر نقض افشاي در الهه در ايران
انگيزه افشاي و ايران در خياباني اعدامهاي
عليه حقوقبشر»  گزارش«ديدبان هدف  و

مجاهدين
٣هزار از بيش گردهمايي  در ـ  ١٤خرداد
گزارش اشرف شهر در  عراق  مردم از تن

گرديد محكوم حقوق بشر» «ديدبان
تگزاس در  ايرانيان گردهمايي ١٥خردادـ 

ايران در دموكراتيك تغيير براي آمريكا
فاجعهبار وضعيت افشاي ـ ١٥خرداد
مقاومت هيأت توسط ايران  در حقوقبشر
در شهر «انسانيت٢٠٠٥» نمايشگاه  در  ايران

ايتاليا والمانتونه
مردم مختلف  گروههاي ـ ١٦خرداد 
يك خالص در و مقداديه شهرهاي بعقوبه،
از مجاهدين نام حذف خواستار گردهمايي

ليست تروريستي شدند
در بلفاست مطبوعاتي ـ كنفرانس ١٦خرداد
توسط حقوقبشر نقض افشاي در (ايرلند)

آخوندي رژيم
مسئول حضور با  جلسهيي در  ـ ١٧خرداد
مقاومت ملي  شوراي خارجه كميسيون 
استراسبورگ، در اروپا پارلمان محل در
«ديدبان مغرضانه گزارش نمايندگان

كردند محكوم را حقوقبشر»
گردهماييدرساختمان«كليفتون ١٧خردادـ
جنايات محكوميت براي بلفاست هاوس»

ضدبشري رژيم آخوندي
اروپا پارلمان در جلسه تشكيل ـ ١٧خرداد
و پارلمان  اعضاي از  شماري حضور با 
و همچنين مسئول كميسيون آنها دستياران 
چيت ساز سروناز مقاومت، ملي شوراي زنان
گزارش افشاي براي استراسبورگ در

حقوقبشر» «ديدبان مغرضانه
ژنو شهر شوراي درخواست نامه ـ ١٨خرداد
ممنوعيت رفع براي سوئيس خارجه وزير به
به سازمان ايران مقاومت ورود نمايندگان از

متحد ملل
جامعه مطبوعاتي كنفرانس  ـ ١٩خرداد
به اعتراض در كاليفرنيا شمال در ايرانيان

حقوقبشر» «ديدبان گزارش
دانشجويان و استادان گردهمايي ـ ٢٠خرداد
با در همبستگي فرانسه شهر مونپليه دانشگاه

ايران جوانان
در حقوق بشر «نقض كنفرانس ـ ٢٠خرداد

هلند خرونينگن در ايران»
و شيوخ شهروندان،  اجتماع ـ  ٢٠خرداد
محكوميت در  مندلي  شهر در  فرهنگيان 

١٧ژوئن توطئه
كانادا در آزاده ايرانيان تظاهرات ـ ٢١خرداد
و رژيم نمايشي انتخابات  تحريم  به منظور
سوي خانم از شده ارائه راه حل حمايت از

براي تغيير دموكراتيك رجوي
سوي از كه  گردهمايي  در  ـ  ٢٢خرداد
برگزار ايراني مذهبي  اقليتهاي  جامعه
سوم راهحل از شركت كنندگان گرديد،
حمايت مقاومت برگزيده رئيسجمهور

كردند.
ايران مقاومت با همبستگي جلسه ـ ٢٢خرداد

پاريس در

در حقوق بشر جشنواره پايان در ـ ٢٢خرداد
جشنواره سوي از شهرداري يادبود لوح ايتاليا
شد اهدا ايران مقاومت نماينده به حقوقبشر
انجمن مطبوعاتي كنفرانس  ـ ٢٣خرداد
ملي شوراي (هواداران ايراني متخصصين

نروژ شهر تروندهايم در مقاومت)
خارجه كميسيون دعوت به ـ ٢٤خرداد
در قبال ايران» «سياست پارلمان نروژ سمينار

گرديد برگزار نروژ پارلمان در
دانيل بنياد مطبوعاتي كنفرانس در ـ ٢٥خرداد
ايران رژيم  توطئهآميز اقدام ژنو، ميتران در
حقوق بشر فعاالن حضور از ممانعت براي
شد محكوم متحد ملل در مقاومت به وابسته
ليگ مطبوعاتي كنفرانس ـ ٢٥خرداد
پرونده بررسي براي فرانسه حقوقبشر
حقوق بشر ليگ رئيس حضور با ١٧ژوئن
ميشل، ژانپير دوبوا و سناتور ژانپير فرانسه،
فرانسوي، برجسته حقوقدان بوردون، ويليام
كانون حقوقبشر انسيتيوي رئيس فلشو، ژرژ
رئيس بودوئن،  پاتريك پاريس، وكالي 
حقوقبشر، بينالمللي فدراسيون افتخاري
قضات سنديكاي دبيركل ژاكمن، كوم
جنبش دبيركل آئونيت، مولود فرانسه،

صالح رجوي دكتر مرآپ و
ايران مقاومت با همبستگي شب ـ ٢١خرداد

لوكزامبورگ در
«نقض مطبوعاتي  كنفرانس ـ ٢٥خرداد 

رم در ايران» در حقوقبشر
در ايران مقاومت كنفرانس ـ ٢٥خرداد
نقض اعتراض به در سوئد دانشگاه استكهلم

ايران حقوقبشر در
مريم با  اكورژيونال مصاحبه ـ ٢٥خرداد 

رجوي
و دوستي انجمن گردهمايي در ٢٦خردادـ
و توطئه ها اورسوراواز ايرانيان از حمايت
افشا حقوقبشر»  «ديدبان دروغين دعاوي 

شد.
در ايرانيان اجتماع بزرگترين ـ ٢٨خرداد
حمايت: با ١٧ژوئن سالگرد دومين در فرانسه
ژانكلود والدواز، استان شهرهاي شهرداران
بكه،دومينيك بوسكاوه، ژانپير بوريس تانر،

ژانپيرمولر، و لوفور
آزادي؛ فرانسه بنياد رئيس ميتران، دانيل
فرانسه؛ شخصيت  محبوبترين آبهپير، 
يونان؛ سابق اول بانوي پاپاندرئو، مارگريتا
اعيان انگلستان؛ مجلس كوربت، عضو لرد
پارلمان رئيس كوادراس، نايب آلخوويدال
فرانسه؛ پيشين وزير استازی، برنارد اروپا؛
آلن آمريكا؛ كنگرة نمايندة  فيلنر، باب
فرانسه؛ سكت با مبارزه سابق وزير ويوين،
فرانسه؛ سناي عضو  دوبره، ايزابل  سناتور
سناي عضو هاچينسون، بيلي سناتوركي
سابق نمايندة بلورژه، ميشل ژان آمريكا؛
مريم وكيل لكرك، هانري فرانسه؛ مجلس
نخست وزير غزالي، احمد سيد رجوي؛
آمريكا، كنگره نمايندگان  الجزاير؛  پيشين
ليسي ويليام جكسونلي؛ شيال فيلنر؛ باب
شيف؛ آدام ديگت، ديانا گرين؛ ال كلي،
سناتور فرانسه؛ مجلس سني رئيس هاژ، ژرژ
فرانسه؛ سناي مجلس عضو كولن، ايوون
اروپا پارلمان عضو استيونسون،  استروان
سابق نماينده گريفيث، وين انگلستان؛ از
مكينلي، آندرو انگلستان؛ عوام مجلس
انگلستان؛ مجلس خارجي  كميته عضو
جانسون، راسل لرد فرانسه؛ سناي نمايندگان
كالرك، لرد انگلستان؛ اعيان مجلس عضو
پائولو كاساكا، انگلستان؛ مجلس اعيان عضو
ژانپير پرتغال؛ از اروپا پارلمان نماينده
دكتر بلژيك؛ پارلمان نمايند مالماندير،

ديالي سابق استاندار الجبوري، عبداهللا
در استراليا مقيم ايرانيان آكسيون ـ ٢٨خرداد
چهارمين و بيست و ١٧ژوئن سالگرد دومين

٣٠خرداد سالگرد
بهمناسبت عراق مردم گردهماييهاي
از حمايت در ١٧ژوئن و سالگرد٣٠خرداد

ايران مقاومت
روشنفكران تن از اجالس صدها ـ ٢٨خرداد

موصل در شهر عراقي
نمايندگان و مردم بعقوبه اجتماع ـ  ٢٨خرداد

ديالي عشاير شيوخ و سياسي ١٠حزب
از ٥٠٠تن از بيش گردهمايي  ـ  ٢٨خرداد
سياسي، جمعيتهاي احزاب،  نمايندگان
عشاير شيوخ و شوراهاي انجمنها سنديكاها،

دانشگاه استان صالحالدين در
باشكوهي گردهمايي برگزاري ـ ٢٩خرداد
١٧ژوئن در شهر سالگرد دومين بهمناسبت
و آزادي رزمنده هزاران شركت با اشرف
سازمانهاي و احزاب نمايندگان از ٥٠٠تن
شخصيتهاي و عشاير شيوخ و سياسي

عراق اجتماعي در
عضو مكينلي اندرو ديدار ـ ٢٩خرداد
با انگلستان پارلمان خارجه كميسيون
در مقاومت برگزيده  رئيسجمهور 

اورسوراواز
در نقض حقوق بشر جلسه بررسي ـ ٣٠خرداد

ايتاليا مارگريتاي حزب در ايران
دوران در انتخاباتي تحريم بزرگترين ـ خرداد
در تظاهركنندگان ـ آخوندي حاكميت
در حالي تهران وليعصر خيابان و ميدان گلها
مقاومت برگزيده رئيسجمهور عكس كه
حمايت بودند، برده باال در دستهاي خود را

خانم مريم رجوي اعالم نمودند از خود
استان از داقوق مردم شهر اجتماع ـ خرداد

عراق تأميم
پارلمان در مطبوعاتي اطالعيههاي صدور ـ
شخصيتهاي نمايندگان، انگلستان، و اروپا
گزارش عليه مذهبي و حقوقي و سياسي

حقوقبشر ديدبان
توطئه  حمرين، منطقه شهروندان اجتماع در ـ 
در دولت فرانسه رژيم آخوندي و مشترك

شد محكوم ١٧ژوئن
نمايندگان پارلماني اجالس يك در ـ
حقوقبشر انگلستان گزارش ديدبان پارلمان
رياست كردند. محكوم را مجاهدين عليه
رئيس لردهاي حزب لرد كوربت، جلسه را
بريتانيا براي پارلماني كميتة رئيس كارگر و
اين اجالس داشت. سخنرانان ايران برعهد

از بودند عبارت
دولت سابق وزير رنتون لرد عاليجناب
محافظهكارورئيسمادامالعمرمحافظهكاران
درمجلساعيان انگلستان،لرد راسلجانستون
رئيس و دموكرات ليبرال حزب مسئوالن از
لرد اروپا،  شوراي پارلماني مجمع سابق 
كالركرئيس پيشين حزب كارگر انگلستان،
حزب از مسئوالن هريس ريچموند بارونس
نايبرئيس دوالكيا لرد دموكرات، ليبرال
مجلس در دموكرات  ليبرال فراكسيون 
مجلس نمايندة مككينلي، اندرو اعيان،
كميسيون عضو  و  كارگر حزب  از  عوام
ويس عضو رودي دكتر ، خارجي ويژة امور
از حزب اروپا شوراي عضو و مجلس عوام
مجلس عضو كيب مك استيون كارگر،
معاون ديويد ايمس حزب كارگر، از عوام
كار محافظه پيشين دولت در دفاع وزارت
عضو ترنبرگ لرد عوام، مجلس نمايندة و
ترزا ويليرز خانم كارگر، از حزب مجلس
حزب محافظهكار، از مجلس عوام نمايندة
حزب از عوام  مجلس نمايندة جاناتان شاو
و اعيان عضو مجلس بارونس ترنر كارگر،
حزب از عوام مجلس نمايندة  درو ديويد
مشتركي ميخوردند.بيانية چشم به كارگر
لرد توسط پارلماني اجالس  اين پايان  در

گرديد. قرائت كوربت
مردم از نفر  ٤هزار از بيش گردهمايي ـ
بهمناسبت اشرف در شهر عراق ديالي استان

٤خرداد
شهادت سالگرد  ٤خرداد،  بزرگداشت ـ

بنيانگذارانمجاهديندرقطعه٣٣ بهشتزهرا 
اجراي نيز و شهيدان مجاهد خلق مزار بر و
تبريز، تهران، شهرهاي در روز اين مراسم
گرگان، بهشهر، اروميه، اصفهان، مشهد،

سنندج و بندرعباس، خرمآباد آبادان،
در هامبورگ مطبوعاتي جلسه ـ خرداد
اعدامهاي و آخوندي رژيم جنايات افشاي

مألعام در
در مقاومت هواداران تبليغي فعاليتهاي ـ
مختلف شهرهاي در انتخابات تحريم جريان

ميهن

تير

در انتخابات «پيامدهاي سمينار ـ
پاريس ايران»

كرسون، اديت  خانم  ديدار  ـ
با فرانسه سابق نخستوزير

مقاومت برگزيده رئيسجمهور
«حقوق بشر پارلماني  كميته  جلسه
مجلس در ايران» دموكراسي و

آمريكا نمايندگان
مردم از تن هزاران اعتراضي تجمع
بهدنبال تهران دانشگاه مقابل در
براي مجاهدين سازمان فراخوان

انخابت رياستجمهوري تحريم

خرداد

در حقوقدانان بزرگ كنفرانس ـ
پاريس

ديدبان گزارش جهاني محكوميت ـ
حقوقبشر

تگزاس در ايرانيان گردهمايي ـ
براي حقوق بشر ليگ كنفرانس ـ

١٧ژوئن پرونده بررسي
از حفاظت بزرگ  كنفرانس  ـ

لندن در حقوق بشر

١٧ژوئن ٢سال پس از پاريس در حقوقدانان بزرگ كنفرانس

١٧ پرونده بررسي براي حقوقبشر ليگ كنفراس

انگلستان وستمينتستر كاخ در بزرگ پارلماني اجالس

پاريس در ايران» در انتخابات «پيامدهاي سمنيار

داد تحويل اليزه را به كاخ مقاومت ايران برگزيده از رئيسجمهور فرانسوي در حمايت شهروند ١٠٠هزار امضاهاي و بيانيه فرانسوي هيأت يك بقيه در صفحه١٥

١٧ژوئن دومين سالگرد مناسبت به فرانسه در ايرانيان اجتماع بزرگترين گوشهيي از

مـروريبـرفعاليتهايمقاومتدرسـاليكهگذشت

اورسوراواز رجوي در مريم خانم با فرانسه سابق نخستوزير اديت كرسون، خانم ديدار

١٧ژوئن در اشرف و دومين سالگرد ٣٠خرداد



١٠ دوشنبه ٢٩ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٢ ـ شمارة
سياسي

پروندةاتميرژيمدرشورايامنيت، دستاوردهاوچشماندازها
مصاحبهبامهندسيزدانحاجحمزه

تا  گذاشتهايم،  سر پشت را   ١٣٨٤ پرماجراي  سال  
شما ميگردد. بر ايران كشورمان اوضاع به كه آنجا
وارد سال اين از ملي دستاورد چه با ميكنيد فكر

سال١٣٨٥ميشويم؟
به را نو رسيدن سال مجاهد، فرا نشريه از طريق بدهيد ابتدا، اجازه -
همةهموطنان ارجمندوبهخصوصخوانندگانگرامي ايننشريه،
طي مّلي» «دستاورد در مورد كه شما از تشكر با بگويم. تبريك

كه عامل اصلي  تأكيد مي كنم من هم سال٨٤ سؤال مطرح كرديد،
و تالش آزادي براي ايرانيان مبارزة عنصر ايران، اوضاع تحول در
بهايناعتبار آنهابرايزيستندرجامعهييبامعيارهايانسانياست.
هرتحّول سياسيمثبتي كهتابهحال اتفاقافتاده وازاينبه بعدپيش
اجتماعي نوع تالش اين و سياسي مبارزه نوع از آن آمد خواهد
كرد. تلّقي ملي دستاوردي آنرا بايستي و ميشود و شده حاصل

در سه  سال٨٤ را مي توان طي ما ملي دستاورد مهمترين من بهنظر
خالصه كرد: زير مورد

بازي به ١٦سال كه شد مجبور رژيم واليتفقيه طي سال١٣٨٤ ـ
و رفسنجاني نظير مهرههايي توسط خود توهمآفريني و سياسي
نيست، دهد، در عمل اعتراف كند كه اصالح پذير خاتمي پايان
پاسدارانشكنجهگرراكهنگهباناناستبدادخونريزمذهبيدرايران
هستندبهحاكميتبرساند و جامعة ايران و جامعةجهانيرابهسمت
تعيينتكليفنهاييباخود سوق دهد. اين تحّولمهموتعيينكننده
آسمان از را توّهم تيره ابرهاي باقيماندة ايران، سياسي اوضاع در
با مبارزه براي را روشني افق و زدوده ايران در آزادي براي مبارزه

است. گشوده ما كشور در آزادي دشمن
و گوناگون، اشكال به ايران آگاه جامعة گذشت، كه سالي در ـ
نشان صنفي خود، خواستهاي و شعارها كيفي در تغيير بهخصوص
با حكومت تعيينتكليف  و ايران اوضاع تغيير كه در مسير داد
«سنديكاي خواست طرح است. افتاده بهراه آخوندها و پاسدارها
صنفيمستقل»،بهقيمتپذيرشزندانوشكنجهازجانبكاركنان
زنان نمايندگان تحّصن تهران، اتوبوسراني واحد شركت شجاع
«دنياي انقالبي شعار با تهران دانشجوي پارك در برابري طلب
با شريف دانشجويان دانشگاه است»، رويارويي ممكن ديگري
بسيجيهايي كهميخواستندمسجدايندانشگاهرابهتريبون تبليغاتي
خودتبديل كنند،مقابلهعصيانگرانهجوانانايرانبادولت پاسداران
اجتماعي حركتهاي نمونه هايي از چهارشنبهسوري و…، شب در

نوين  كيفيتي با سركوب، فضاي تشديد بهرغم كه سال٨٤ هستند،
رودر رويهيأتحاكمة جديدشكلگرفتهاست.

مورد در بيتوجهي از سالها بعد خارجي، قدرتهاي طي سال٨٤، ـ
آخرين مورد در ايران، واليتفقيهي  رژيم تروريستي اقدامات
اين مجهزشدن يعني ايران، مردم سازمانيافته مقاومت اعالمخطر
رژيم بهبمباتميكهخطرناكترينسالح تروريستيجهاناست،
تكانيبهخوددادندوپساز اتالفوقت زياد،رسيدگيبهپروندة
بهشورايامنيتسازمانمللمتحدواگذار فعاليتهاياتميرژيمرا
قدرتهاي رابطة در تنظيم جديدي تحّول، سرفصل اين با كردند.
اينها كه بهطوري شد، گشوده ايران جديد حاكمة هيأت با جهاني
منافع صرفًا دنبال ايران در گذشته ٢٧سال ديگر نميتوانند مثل
جانب از كه خطري به بايد و ناخواه، خواه و باشند خود خاص
اين تهديدميكند نيزتوّجهكنندوبا امنيتمنطقهوجهان را رژيم،

مسألهدر شوراي امنيت تعيين تكليف نمايند.

چه  امنيت شوراي در رژيم اتمي پرونده به  رسيدگي
پيامدهايعمليميتواندداشتهباشد؟

نشان ايران جديد حاكمة هيأت  عملي  و نظري واكنشهاي -
جامعة جهاني تن بدهند بهخواست ميدهد كه اينها نميخواهند
خارجي طرف دست بردارند. خود اتمي خطرناك فعاليتهاي از و
حكومت اين اتميشدن خطر به نميخواهد مختلف به دالئل هم
دراينفضايبنبستگونه،روندمنطقيرويارويي رضايتبدهد.
تعليق به رژيم واداركردن براي امنيت شوراي كه ميكند ايجاب
عملي اختيارات سمت استفادة تدريجي از اتمي اش به فعاليتهاي
منزويكردن نظير اقداماتي به مي تواند شورا اين رويآورد. خود
با خود روابط ديپلوماتيك سطح طريق كاهش از رژيم سياسي
خدمت در ميتوانند كه تكنولوژيهايي انتقال از جلوگيري ايران،
اهدافنظاميرژيمقرار گيرندو باالخرهتحريم نفتي محدود رژيم

متوّسلشود.

شعار  به  خارجي فشار با سياسي مقابلة براي رژيم   
انطباق و ماست»  مسلم حق  هستهيي «تكنولوژي 
تا است. آورده روي ملي» «منافع با اتمي اش فعاليتهاي
اتمياش فعاليت سپر اين شعارها زير مي تواند حد چه
چه فعاليتها تا اين ملي» «منافع زاويه از و پيش ببرد را

حدقابلتوجيهاست؟
از يكربع بيش كه سابقه ايران، جديد هيأت حاكمه از اوًال بايد -
شما كه پرسيد دارد، ايران در ضد ملي و ضدمردمي اقدامات قرن

كيبانظارتسازمانملل ازطريقمراجعه بهآرايعموميبه قدرت
و مسلم» از «حق دفاع در مردم اين نمايندگي كه ادعاي رسيدهايد
ميكند ايجاب حقوقبشري منطق ميكنيد؟! را آنان ملي» «منافع
اين كردني نيست، حساب نشود، كه ثابت اين موضوع ثابت تا كه
ندهد اجازه ايراني جداكرد و ايران حساب مردم از بايد را رژيم
جا ايران مردم «نماينده» را خود بيايند جنايت و ظلم پاسداران كه
كه جامعة شود آن نمي تواند منكر هيچ قدرتي آنكه بزنند. دّوم
قدرتهاي برخوردارشود. خود مسلم» «حق از لزوم درصورت ايران
انرژي بينالمللي آژانس شوراي حكام قطعنامة آخرين در جهاني
تعطيل نه و (دهساله)، تعليق خواستار اطمينان، ايجاد براي اتمي،
فعاليتهايغنيسازيدرايرانكنونيشدهاندودرهمين هميشگي،
قطعنامهبهرژيمتوصيهميكنند دستازادامةساختنيروگاهآب
بمب توليد خدمت به آن مي تواند پلوتونيوم كه اراك، سنگين
حق مسلم از ايران مردم كردن محروم صحبت اصًال بردارد. برسد،

آنهامطرحنيست!
براي فعاليتها اين آن كه ولو نيز، رژيم اتمي فعاليتهاي درباره

زاوية از بهحال چند بار، برق باشد، تا غيرنظامي مثل توليد مصارف
اعالم و گرفته انجام كارشناسانه و بيطرفانه قضاوت ملي» «منافع
سازگاري ندارد. در ايران ملي منافع با فعاليتها كه اين شده است
بر كشور را اختناق فضاي هنوز پاسداران كه موقعي انقالب، اوايل

بررسي  به ٣٠ نفره كارشناسي گروه يك بودند، نكرده حكمفرما
مربوطه خارجي قراردادهاي و بوشهر اتمي نيروگاه در برق توليد
و شاه، با مصالح رژيم اتمي بلندپروازي آنكه و پس از پرداخت
لغوشد منافعمليدرتضاد ديدهشد، دردولت موقتاين قراردادها
جنگ ايران از پس گرديد. حتي بوشهر تعطيل ساخت نيروگاه و
اتمي فعاليتهاي سراغ به مخفي صورت به پاسداران كه نيز عراق و
رفتند،دردرونرژيمبحثغيراقتصاديبودننيروگاههستهييبرق
مجلس پژوهش مركز در سال١٣٨٢كارشناسان است. مطرح بوده
تهيه هفتمبهخواستاين مجلسگزارشمحرمانهييرا دراينباره

نيروگاهاتميبرايتوليدبرق٢/٤ برابر  كردندكهدرآنآمدهاست:
هزينة و ميطلبد سرمايه گذاري منظور همين براي گازي نيروگاه

در  است. گازي نيروگاههاي حدود٢/٣ برابر آن از استفاده جاري
اين گزارشكارشناسان رژيم بهمجلس هفتم متذكرشدهاندكه در
بودجهبندي سالهايگذشتههيچگونهرّديازتأمينهزينة فعاليتهاي
سوخت چرخة تدارك و اورانيوم غني سازي براي رژيم مخفي
خزانة از از منابع خارج فعاليتها اين و هزينة مالي شود نمي ديده
با كارشناسان اين شده است. مخفيانه تأمين بهصورت عمومي،
اتمي نيروگاه تأمين سوخت اندازة به حتي تا بهحال به اينكه اشاره
سرمايهگذاري نشده، ايران كشف اورانيوم در معدن سنگ بوشهر
غنيشده و توليد اورانيوم اتمي براي توليد سوخت كه را هنگفتي
تلّقي اقتصادي بهكلي ناموّجه منطق نظر انجام گرفته، از ايران در
اتمي فعاليتهاي مورد در كارشناسي قضاوت فقره دو اين كردهاند.
ازهرنوعتوضيحبيشتر دربارةضدمّليبودناينفعاليتها رژيم،مارا

بينيازميكند.

ايران  گاز و نفت ذخاير بههرحال، حمزه، حاج  آقاي
محدودي مدت براي ذخاير اين است. تمامشدني
سؤال كنند، تأمين انرژي به را ما كشور نياز ميتوانند
كالن مديريت چشمانداز، اين با كه است اين مقّدر
به نياز فزايندة پاسخگويي براي در بلند مدت كشور،
داشته تواند مي منطقي سياست چه انرژي، به كشور

باشد؟
ايران، گاز و نفت ثروت به اگر كشور اقتصادي كالن مديريت -
باشد ندوخته طمع سياسي چشم اقتصادي پاسداران مديريت مثل
حل قابل مسأله كند، ملّي نگاه اين سرمايه به اقتصادي نگرش با و
از مديريت جلوگيري اين اقدام فوريترين اين صورت در است.
حال حاضر در است. كشور نفت وگاز سرمايه گذاري اتالف منبع
سياسي استفادة سوء مورد را سرمايه اين از مهمي بخش رژيم
نظامي –سياسي خود تأمين هزينه هاي مصرف به قرار ميدهد و
موتور روزه در هر نيز سرمايه اين از قابلتوجهي ميرساند. بخش
دارند، تردد ايران در  كه خودرو ميليونها غيرفني  يا و فرسوده

ايران برق و گاز و نفت انرژي از ديگري بخش مي شود. تلف
ميرود. بههرز حرارتي عايقبندي فاقد مسكوني ساختمانهاي در
ميليونهاوسيلةبرقينظيريخچال و ياگازيمثلبخاريكهدرايران
و توليد ميشوند با تكنولوژي قديمي حاكميت پاسداران تحت
بيشازحدمتعارف انرژيمصرفميكنندنيز عاملاتالف انرژي
هستندكهميتوانجلويآنراگرفتو...همزمانبااتخاذسياست
بايدبه سراغاستفاده اجتنابناپذير صرفهجوييدرمصرفانرژي،
در كه خورشيد انرژي و باد انرژي مثل ديگر خدادادي امكانات از
امكانات اين از و رفت يافت ميشود، بهوفور ايران پهناور خاك
كرد. استفاده كشور انرژي نياز به پاسخگويي براي نيز پايان ناپذير
خصوصي بخش كه ميدهند گزارش رژيم منابع هماكنون

منطقة  نيروگاههاي بادي برق در ١٠٠٠ مگاوات توليد براي ايران
مورد هنوز كه داده، درخواست بهدولت بينالود و منجيل بادخيز

نقل  فارس٢٥ بهمن ٨٤ به (خبرگزاري نگرفتهاست قرار رسيدگي
در ازبرق ميزان اين توليد ايران). نو انرژيهاي سازمان مديرعامل از
داوطلب ايراني سرمايهگذار كه بادي، سالم و ساده نيروگاههاي
نيروگاه اتمي و در است قرار كه است برقي ميزان آن است، معادل

خطرناكبوشهرتوليدشود!
نيز  كشور ذخاير گازي بهرهبرداري از بهترين راه بهينه و  استفاده
قرار كشور اقتصاد كالن مديريت نظر مد در همزمان بايد بهطور
گيرد.درحالحاضربهعلتعدمتزريقگازبهچاههاينفتيايران
(در حدود استخراج ايران معرض در نفتي از ذخاير ميزان ناچيزي

آنكه بررسيهاي  حال است. استخراج قابل اين ذخاير) ٢٠ درصد
از توليدي ايران اگر گاز كه ميدهد ايران نشان كارشناسان نفتي
سياسي براي استفادة مورد سوء به جاي آنكه جنوبي ذخاير پارس
رمق افتادة نفت چاههاي از قرار گيرد، به هند و... چين يا سازش با

در معرض  نفتي ٣٠ درصد ذخاير از بيش ميتوان شود، تزريق
از بيشتر بسا اين محل از و كرد استخراج را ايران  بهرهبرداري

براي كشور به دست آورد. آمد به خارج در صادرات گاز

اتمي  پروندة ارجاع سرفصلي مسألة به برگرديم  
ايران، در حاكم مقامات برخي شوراي امنيت، به رژيم
اگر ميكنند كه تهديد را خارجي كشورهاي مخاطب
درشورايامنيتسازمانمللتصميمبگيرندفشارمادي
اين به را خود نفت صادرات ايران بياورند، رژيم روي
براي حد چه تا تهديد اين خواهدكرد. قطع كشورها
پيشدستي رژيم چه صورت هر در اجراست. قابل رژيم
بهاجرادرآوردو چهشورايامنيت كندواينتهديد را
خريداران بگيرد، ايران رژيم نفتي تحريم به تصميم
نفت وارداتي كردن جايگزين براي نفت ايران عمدة

رو دارند؟ پيش در راهي چه ما از كشور خود
كه اين كرد را بايد اضافه توضيح سؤال شما، اين اول به بخش -
نقشي دولتي كه مقام يعني احمدي نژاد، دولت وزير كشور فقط
بودهاست ندارد، و روابط خارجي رژيم نفتي سياست تعيين در
تنگة بستن و ايران نفتي صادرات به قطع را خارجي مخاطبهاي كه
هرمزتهديدكردهاست.حال آنكههمة مقاماترژيمميدانندكه
معتاد نفت بشكة بشكه درآمد به بناستخوان تا آنها حكومتي نظام
خودكشي آنها يعني خود به دست صادرات قطع است و وابسته و
تهديد، اين همزمان با ميبينيم كه است همين حساب به سياسي.
و نفت پاسدارها يعني وزير دولت خارجي طرفحسابهاي نفتي و
اتمي اعالمميكنندكهدردعواي احمدينژاد وزير خارجة دولت
نخواهند استفاده سياسي به مثابة حربة ايران نفت از جهان با خود
بههرحالمصرفكنندگانوخريدارانعمدةنفتايراننظير كرد.
صنعتي كلوپ كشورهاي عضو كرةجنوبي ايتاليا، فرانسه، ژاپن،
جهانيعني«سازمانبينالملليانرژي»هستند.سخنگوياينسازمان
نفت صادراتي تمام حتي كه صورتي در كرد، اعالم پيش چندي
ايرانبهبازاربينالمللينفتقطعشود،كشورهايعضواينسازمان

آنرا  ١٨ ماه مدت به خود نفتي استراتژيك ذخاير از ميتوانند
عالوه براين، برخي شوند. بازار نفتي نياز پاسخگوي و كنند جبران
ازكشورهايعضواوپكنظير عربستان سعوديكهتواناييافزايش
را خود توليد كه ميتوانند كردهاند اعالم دارند را خود نفتي توليد
افزايش دهندوكمبودعرضةنفتايرانبهبازاربينالملليرا جبران
برميگردد، عرضة نفت ميزان به افت كه آنجا براين تا بنا كنند.
روزها براي كه اين ساير تهديدهايي مثل رژيم را، تهديد نفتي
جدي نبايد ميكند، خود خارجي طرفحسابهاي كردن متزلزل
كشاندن بيرون خريدن، وقت براي را تهديدها اين رژيم گرفت.
چشم انداز در كه مجازاتهايي تعويق يا و امنيت شوراي از پرونده

قرارگرفتهبهعملميآورد.

تحريم  كه  ميكنيد تأييد هم شما صورت هر  به  
كه است پيچيدهيي مسألة ايران رژيم نفتي همه جانبة
امنيت كه شوراي دائمي اعضاي تمام بايد روي آن
و روسيه، موافقت كنند. وتو دارند، ازجمله چين حق
اگر كه است است اين مطرح سؤالي كه حال هر به
آيا كند، استفاده نيز سياسي حربة اين از امنيت شوراي
مجهزشدن بتواند از اين شورا كه وجود دارد تضميني

رژيمبهبمباتميجلوگيرينمايد؟
و حاد  سياسي درگيريهاي  در كرديد! مطرح سختي  سؤال  -
را خودش مقابل كه طرف دارد برد بيشتر شانس طرفي پيچيده،
و نشود شناخت كمبود خطاي ناشي از مرتكب بشناسد، خوب
حريف و عقبراندن خنثيكردن الزامات جميع جهات از بهموقع
شوراي رژيم به اتمي پروندة ارجاع با من بهنظر بهكار بگيرد. را
شده آغاز جهاني قدرتهاي و ايران رژيم بين مسابقه نوعي امنيت،
تمام امكاناتي عمل در خود، سياسي بازيهاي وراي رژيم در است.
انداخته است، بهسرعت بهكار آورده بمب فراهم توليد كه براي را
قبل ازآن كهفشارهاي خارجيفرساينده، نظيرتحريمنفتي، اورا تا
در و جهان را برسد اتمي بمب يعني خود فرسوده كند، بهمقصود
خارجي طرفهاي از بخش آن دهد. قرار شدهيي انجام كار مقابل
امنيت شوراي در تالش ضمن گرفتهاند، خطر را جدي كه رژيم
ممكن امنيت، شوراي همة اعضاي دائم اجماع به رسيدن براي
از جلوگيري  براي هم را مستقلي و جداگانه طرحهاي است 
در اجماع به درصورت نرسيدن كه داشته باشند رژيم اتميشدن
تعيينكننده، مسابقة اين اجرا درآورند. در به را آنها امنيت شوراي
نظامي عمليات انجام  مثل  مرتكب خطايي خارجي  طرف اگر
مي توانند كه را راههايي وبهموقع همة كند تلف وقت ويا شود
از براي جلوگيري نمايند، بازنكند، تضميني مسأله كمك حل به
اتمي كارشناسان همانطوري كه و وجود ندارد رژيم اتميشدن
اتمي بمب به رژيم زود يا دير كرده اند، پيشبيني روسيه و آمريكا

مجّهزخواهدشد.

بهضرورتبازكردنبهموقعهمةراههايياشاره   شما
اتميشدن مسأله قطعي حل به ميتوانند كه كرديد

چيست؟ راهها اين از منظورتان كنند، كمك رژيم
ايرانوجهان ببينيد،رژيمضدتاريخيواليتفقيهباجامعةآگاه -
با محيط ناسازگاري، اقتضاي اين و به ندارد كنوني سرسازگاري
را اتمي تغييرناپذير، سالح رژيم اين است. پيرامون خودش درگير
نيازغيرقابل اجتنابيتلقيمي كندكهمي تواندبيناوومحيطسياسي
عبارت به كند. زور برقرار و وحشت مبتني بر تعادلي پيرامونش
اتمي گره به سالح دستيابي به را خود اين رژيم موجوديت ديگر
رسيدن ميتوانسته براي كه آنجا تا حساب به همين است. زده
پيش آن دستيابي به مسير در شتاب با و گذاشته بمب مايه اين به
بنابراين طرفحساب رژيم ونيرويي كهمي خواهدجلوي ميرود.
رژيم موجوديت و اتمي بمب پيوند به بايد بگيرد، را او اتميشدن
گرهخوردن يعني مسأله به صورت توجه بدون اگر كند. توجه
را اتمي، صرفًا تالش خود سالح تدارك به رژيم اين موجوديت
حريف كند، محدود اتميشدن از رژيم منصرفكردن مسألة به
منطقي راه بايد مسأله، قطعي حل براي من بهنظر نميشود. رژيم
پاككردنصورتمسأله،كههماناموجوديترژيمباشد،گشوده
كه است آن مسأله اين صورت پاك كردن منطقي و مؤثر راه شود.
مسأله، اصل روي خارجي امنيت و عامل شوراي فشار با همزمان
تحوالتبهسمتي پيشبرودكهصورتمسألهيعني شّروجودرژيم
مقاومت سازمانيافته و ايران مردم به دست فقيه، واليت تغييرناپذير
رژيم در تحريم نفتي و امنيت شوراي فشار پاك شود. اين مردم،
مساعدي به فرصت باشد و داشته كمكي ميتواند نقش اين مسير
واليت رژيم شر به دفع فرصت اين در مردم ايران كه آورد وجود

بپردازند. فقيه،كهراهحل قطعيمسأله است،
بهايياستكهجامعةبين الملليو به نظرمنتحريمنفتياينرژيم،
اين سرنگوني براي شرايط تا بپردازند بايد ايران جامعة حدودي تا
سرنگوني خدمت به اگر رژيم مجازات و تحريم شود. آماده رژيم
مسأله قطعي به حل و باشد كارساز شود مي تواند گرفته رژيم
منجرشود.مسابقهييكهآغازشدهوقتيميتواندبهنفعجامعةايران
از ايراني، بهدست ايران آزادي چرخ كه تمام شود جهاني جامعة و
بچرخد. سريعتر كرده، اسير ايران را كه حكومتي اتميشدن چرخ
مسألة آزاديجامعةايران، درحاليبه موجوديتواتميشدن رژيم
باشد، مسألة ما مسأله خارجيها براي آنكه از پيش گره خورده كه
ايرانيهاست.عنصرايرانيدرسمت دادنتحوالتبهسويسرنگوني

كند. ايفا را نقش اصلي ايران بايد آزادي و رژيم

خودم  سؤال آخرين در من كه به جايي رسيديم  
در كه شوم جويا نيز مورد اين در را شما نظر ميخواستم
آن چه هواداران و مقاومت بعدي اقدامات اين شرايط،

باشد؟ تواند مي
ايران، مردم سازمانيافته مقاومت هواداران و وقت تمام فعال هزاران -
ضدبشري رژيم قراردادن كار در خود، انساني و ملي وظيفة بهحكم
نقشي كنوني بينالمللي و داخلي سياسي تنگناي در واليت فقيه
و آگاه رهبري از برخورداري به يمن مقاومت اين داشتهاند. پرافتخار
موانع برداشتن جهت در پيشتازي كه تا بهحال نقش بهدنبال فداكار،
در كه گرانبهايي تجربة به اعتبار داشته و ايران آزادي راه گشودن و
كسب فقيه واليت رژيم سرنگوني الزامات تدارك و كار سازماندهي
بهكانوناميديبراي آزادي ايران تبديلشدهورسالتتاريخي كرده،
به اين نقش و ميكند به دوش خود حمل را ملي تحقق اين آرزوي
در كه ميكنم فكر روي من اين از وقوف دارد. خود افتخار آميز
هواداران و مقاومت شده، گشوده كه تعيين كنندهيي و جديد سرفصل
واليت حكومت بينالمللي براي انزواي را بيشتري فعاليت مقاومت،
نفت ايران پول و نفتي امكانات از حكومت اين خلعيد و پيگيري فقيه
رادرعرصهجهاني،پيشرودارند. در عرصةداخلينيزبهاعتبارآنكه
قرارگرفته، چشمانداز در ايراني بهدست رژيم اين شر دفع و سرنگوني
الزم نيروي آمادهسازي مردم ايران كار تجهيز و سازمانيافته مقاومت
دورهيي وارد اوصاف  اين با دارد. به عهده را مهم اين  تحقق براي
و پيش اعضا از بيش فداكاري و كار با كه آنست مستعد شدهايم كه
در كه كساني و رنج همة مقاومت ي مقاومت، خون شهدا هواداران
بهارآزاديايران راهآزاديايرانمتحّملسختيهاشدهاندبه ثمربنشيند،
ديكتاتوري مهيبترين مقابل مردم ايران در تاريخي مقاومت و فرارسد
مقصد به ميكشد دوش بر كه را رسالتي شود موّفق معاصر، دوران

برساند.

جامعة ايران حدودي تا و بينالمللي جامعة كه است بهايي رژيم اين نفتي تحريم نظر من به
رژيم اگر ومجازات تحريم شود. آماده اين رژيم سرنگوني براي شرايط تا بايد بپردازند
منجرشود. حل قطعي مسأله و به باشد ميتواند كارساز سرنگوني رژيم گرفته شود، بهخدمت
چرخ كه شود تمام جهاني جامعة و ايران نفع جامعة به ميتواند وقتي شده آغاز كه مسابقهيي
سريعتر كرده، را اسير ايران كه حكومتي شدن اتمي چرخ از دست ايراني، به ايران آزادي
كه خورده گره شدن رژيم اتمي و درحالي به موجوديت ايران آزادي جامعه مسأله بچرخد.
دادن سمت ايراني در عنصر ايرانيهاست، ما مسأله باشد، مسأله خارجيها آن كه براي از پيش

كند. را ايفا اصلي ايران بايد نقش آزادي سرنگوني رژيم و به سوي تحوالت

و ضدمردمي اقدامات يكربع قرن از بيش سابقة كه جديد ايران، حاكمة هيأت از بايد
به مراجعه از طريق و ملل سازمان كي با نظارت شما كه پرسيد ايران دارد، در ضدملي
از «حق دفاع در مردم اين «نمايندگي» ادعاي كه رسيده ايد قدرت به آراي عمومي
اين كه تا مي كند ايجاب حقوقبشري منطق ميكنيد؟! را آنان ملي» و «منافع مسلم»
موضوعثابتنشود، كه ثابت كردنينيست. حساب اينرژيمرا بايد از حسابمردمايران
مردم را «نماينده» خود جنايت بيايند و ظلم كه پاسداران ندهد ايراني اجازه و جداكرد

بزنند. جا ايران

بررسي با همزمان نيويورك ايرانيان جامعة گردهمايي
امنيت اجالس رسمي شوراي در رژيم اتمي پروندة

ايرانياندر تظاهراتخودخواستاراعمالتحريمهاياقتصاديوديپلوماتيكعليهرژيم آخونديشدند 
اجالس همزمان با برگزاري (١٧مارس)، اسفند ٢٦ جمعه روز
اتمي پروندة بررسي جهت متحد ملل امنيت شوراي رسمي
مقابل در آكسيوني نيويورك، ايرانيان جامعة آخوندي، رژيم
هدف كرد. برگزار شهر، اين در متحد ملل سازمان ساختمان
اينگردهماييحمايت ازتحريماقتصادي وديپلوماتيكرژيم
سردادن با اين آكسيون در بود.هموطنان شركتكننده مالها
ضدبشري رژيم عليه مجازات اعمال خواستار شعارهايي
حقوقبشر نقض شديد حشيانه و به خاطر سركوب و آخوندي
پيش و عراق در سياسي گستردة نظامي و دخالت ايران، در
شدند. هستهيي تسليحات توليد جهت اتمي مخفي برنامة بردن
آنهاهمچنينباپخشتراكت،ازهيأتهاينمايندگيكشورهاي
و مماشات هرگونه ملل ميخواستند كه سازمان در مختلف
تغيير از و گذاشته كنار را ماليان تروريستي رژيم با سازش
محقق ايران و مقاومت مردم توسط ايران كه در دموكراتيك
ميشود،حمايتكنند.بسياريازهيأتهاباتظاهركنندگاناعالم

ميكردند. حمايت آكسيون اهداف از و كرده همبستگي
اينآكسيونموردتوجهبسياريازرسانههايمحليوبينالمللي
با مصاحبه و فيلم گرفتن به زيادي خبرنگاران و گرفت قرار

شركتكنندگانپرداختند.
كرده مراجعه ملل سازمان به تظاهركنندگان از هيأتي پايان در
سازمان مقامات به و قطعنامة تظاهرات را خواستهها مدارك، و

داد. تحويل ملل
زير بهشرح تظاهرات اين از گزارشي روز همان آمريكا راديو

پخشكرد:

ايرانيان از کوچکي گروه پيش ساعت يک حدود «از
اين کردند. اجتماع متحد ملل سازمان مقابل در آمريکاييان
مريم از که تصاويري هستند خلق هواداران مجاهدين از گروه
طي ضدحکومت اسالمي. شعارهاي و دارند با خود را رجوي
آمريکا جمله صداي از خبرگزاريها به گروه که اين بيانيهيي
ارجاع از حمايت راهپيمايي اين از هدف که گفتهاند فرستاده،

خواستار و آنها امنيت است شوراي هستهيي ايران به دوسية
ايران عليه اقتصادي نفتي و مختلف، تحريم تحريمهاي اعمال
به جهاني جامعة که  ميخواهد هم چنين گروه  اين هستند.
گروه اين و بدهد نشان توجه ايران در حقوقبشر نقض موازين
در خشونتها و بروز ادامه مشوق ايران است که مدعي همچنين

است». عراق

حزبكارگراستراليا از ارجاعپروندةاتمي
كرد استقبال امنيت شوراي به ايران رژيم

بينالمللي استراليا درمورد امنيت و خارجي درامور سايه وزير راد، اطالعية مطبوعاتي كوين
متحد ملل امنيت شوراي ايران به اتمي پروندة ارجاع

انرژي بينالمللي آژانس گزارش ارجاع از استراليا كارگر حزب
شوراي به ايران، توسط اتمي ضوابط اجراي نحوة مورد در اتمي

امنيتمللمتحداستقبالمي كند.
تعهدات توسط گرفتن ناديده ادامة نگران بهحق جامعة بينالمللي
(ان. هستهيي  تسليحات گسترش منع پيمان قبال در ايران رژيم 

پي.تي)وفقدان شفافيت درزمينة برنامة اتميمي باشد.
حزبكارگربرايناعتقاداستكهشورايامنيتبايستيقطعنامه يي
و نظارت امكان دادن را به رژيم و اين كند صادر صريح و روشن

دسترسي كاملبهآژانسبينالملليانرژياتميوادار سازد.
براي بينالمللي جامعة تخالف با تالش ريسك باالي به باتوجه
گسترش تسليحات منع پيمان چارچوب به ايران كرن دولت ملزم
زمينة در استراليا) حاكم هاوارد (دولت دولت بستان بده هستهيي،
كاري ان.پي.تي، پيمان چارچوب از خارج ايران به اورانيوم فروش

بسيارخطرناكميباشد.
روشننبودنموضعدولتاستراليادرزمانيكهجامعةبينالمليدر
تالشاست كهازدولت ايراندربرابرموازين اينمعاهده حسابرسي

كند،فقطدرخدمت تضعيف پيمان منعگسترشاست...
موضع كه ميخواهد هاوارد دولت از استراليا كارگر حزب
مشخصيدرحمايتازپيمان ان.پي.تيبگيرد وازصدوراورانيومبه
خودداري ان.پي.تي پيمان به آنها پيوستن زمان تا ديگر كشورهاي

كند.

(۱۹ اسفند ۸۴) ۱۰ مارس ۲۰۰۶



١١ دوشنبه ٢٩ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٢ ـ شمارة
زنان

گفتـگوبادوتناززنـانجوان
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سمـيرامـؤمـني،رزمندهارتـشآزاديبخش
سال  چند بگو و كن  معرفي را  خودت لطفًا
ارتش آزادي و مجاهدين به سالي و چه داري

پيوستي؟
در و هستم ٢٨ساله مؤمني، سميرا(منيره) من

پيوستم. آزاديبخش ارتش به سال١٣٧٩

ميكردي؟ چكار ارتش به پيوستن از قبل
مالي وضعيت بودم، زمين شناسي رشتة دانشجوي
كه بودم نوشته را پاياننامهام تز بود. متوسط ما خانوادة
داشتم و زيادي عالقة زمينشناسي به پيوستم. سازمان به
ژئوفيزيك دردانشگاه تصميمداشتمبرايفوق ليسانسيا
نفت تحصيل كنم. رشتة در اين كه يا ادامة تحصيل بدهم
زمينه اين در و بودم عالقمند بسيار نقاشي هم ضمنًا به

داشتم. فعاليت هم

كه  شد چطور و شدي آشنا سازمان با  چطور
بپيوندي؟ مجاهدين به گرفتي تصميم

مجاهد بستگانم از يكسري كه است اين حقيقت
دست به مسير  اين در هم آنها  از تعدادي و  بودند
قبل بودند. از آخوندها بهشهادت رسيده دژخيمان رژيم
مجاهدين با ميرفتم دانشگاه كه سالهايي در بار چندين
سيماي ماهوارهيي شبكة طريق از سپس و داشتم تماس
تز نوشتن حال در شدم. آشنا آنها با بيشتر آزادي
نهايت در و گرفتم را تصميم نهاييم كه بودم پاياننامهام
به پيوستن و كشور  از خروج به تصميم ترم  پايان در
مجاهدين با كودكي گرفتم. چون از آزاديبخش ارتش
ولي حقانيت راه آنها نداشتم، آشنا بودم شكي در تقريبًا

بود. بسيار برايم سخت تحصيالتم و عاليق از گذشتن

تأثير  تو انتخاب روي چيزي چه مشخصًا
گذاشت؟

ديگر تحمل اما چيزي كم نداشتم فردي در زندگي من
در را بيعدالتي تبعيض و همه كه آن نداشتم هم را آن
به خانه دانشگاه از هربار ببينم. هموطنانم ميان جامعه و
و بودند نشسته خيابان كنار كه كارگراني انبوه مي آمدم
هر بار خودم ميآورد. به درد را دلم بودند منتظر كار
هرزروي ميپرسيدم خود از ميگذاشتم، آنها جاي را
ما مملكت كه صورتي  در چرا؟ ميهن جوانان  انرژي
در آنها ولي آنان است و استعدادهاي خالقيتها محتاج
نافرجام سرنوشت منتظر نمير و بخور نان يك انتظار
را خيلي من كه چيزي ديگر طرف از خودشان هستند.
اهدافش به اينكه به خاطر رژيم كه بود اين مي داد تكان
و بود گذاشته حراج به كشورمان را طبيعي منابع برسد
مي كرد. استخراج زمين از غيرعلمي و بي رحمانه را آن
را آدمها اينطور كه رژيمي ميگفتم خودم به بارها و
دلش هرگز مي گذراند، تيغ  دم  از و ميكند شكنجه
خودش منافع به تنها و نسوخته طبيعي منابع حال به

توان شد باعث ديدن اين واقعيتها بود كه ميكند. فكر
فكر وطنم تماميت به و آورم به دست را تصميمگيري
مردم همة و ميشود بزرگ قلبش اينطوري آدم كنم.

ميگيرند. جا قلبش توي

و  ديدهاي چه آموزشهايي آزاديبخش ارتش  در
كارهايي هستي؟ مشغول چه حال حاضر در

بودم و تانك يكان خودم توپچي رزم در سازمان
پياده از آموزشهاي هم ديدهام. يكسري را توپ آموزش
نظامي آموزشهاي براي چنداني فرصت گذراندم. هم را
مجاهدم هستند خواهران بسياري از اينجا نداشتم ولي
و نظامي  ابزارآالت اكثر به بگويم  ميتوانم تقريبًا كه
دورة آموزش همچنين من هستند. مسلط و نفربر تانك

سايت فعاليت  در طراحي ٣ تا ٤ ماه و گذراندم را سايت
اشرف، شهر در ايران دانشگاه در سپس ميكردم.
گذراندن االن در حال و گذراندم را دورة حقوق يك
در درعين حال هستم. پياده نظامي مرور كالسهاي
ميدهيم. انجام هم كارهاي ديگري را فراغتمان اوقات
استقراري پشتيباني، امور به رسيدگي قبيل از كارهايي
در يا هفتگي بهصورت كه جمعي مراسم و برنامهها و
روزانه ورزش برنامة همينطور داريم. خاص مناسبتهاي
مورد برنامه هاي از و نميشود ترك هرگز كه هست هم

عالقة همة ماست.
آزادي ارتش به وقتي آموزشها همه از مهمتر اما
مريم خواهر اهداف و آرمانها  با  بيشتر و شدم ملحق
و قدرت احساس زن يك بهعنوان خودم در شدم، آشنا
چگونه كه گرفتم ياد مريم خواهر از كردم. دگرگوني
غلبه ضعف و ناتواني بر تبديل كرده و بايد به را نبايدها
باشم داشته دوست مردم را چطور همة گرفتم ياد كنم.
به محبت، را بقيه نسبت به و قهر كينه چطور حسادت، و
مريم خواهر از كنم. تبديل مسئوليت احساس و انسانيت
را هر خودم انسانيت و باشم مجاهد چهطوري ياد گرفتم

بزنم. صيقل هرلحظه و روز
شدم، مردم ميكنم خيلي قدرتمند اكنون احساس
وقف را شبمان تا صبح ما چون دارند، جا خيلي دلم در
مثل راهبري خاطر همين و به كردهايم مردممان آزادي
بتوانيم كه را داده و توان الزمه انرژي ما مريم به خواهر

كنيم. طي را مسير اين

روزمرهات  مسئوليتهاي و كارها بر عالوه تو آيا
اصًال داري؟  هم سياسي مطالعات امكان 
مبارزه در آن كاركرد و ميبيني چه را سياست

ميكني؟ را چگونه تعبير خودت روزمرة
هفته اخبار حول كه سياسي نشستهاي در هر هفته من
ايران وقايع  و اخبار و ميكنم شركت برگزار ميشود
ادارة علم  سياست ميگيرم. پي روزانه نيز را جهان  و
قديمي بسيار فالسفة از  يكي گفتة  اين است. كشور

براي وسيلهيي را سياست بيرون، دنياي در خودم است.
سوم جهان كشورهاي بهخصوص كشورها چاپيدن
مفهوم يك سياست مجاهدين منطق در ولي ميدانستم.
را مفاهيم ايدئولوژيكي كه ميگوييم و ما دارد مبارزاتي
يعني كنيم. ميتوانيم فهم درست سياسي درك از بعد
در كه ياد گرفته ام من است. مابعد سياست ايدئولوژي
وارد بعد و كنم عبور سياسي بهلحاظ ابتدا هرسرفصل
هر به  ورود براي ما واقع در شوم. ايدئولوژي بحث 
ميكنيم و فهم بررسي سياسي زاويه از آن را ابتدا بحث
شود باز حقايق روي چشم ما به ميشود باعث سياست
سياست با ديگران از مجاهدين بيش ميكنم فكر من و

دارند. كامل آشنايي

صفوف  در كساني چه تو بستگان و اقوام از  
شهيد كساني چه هستند؟ اشرف در مجاهدين

شدهاند؟
آزاديبخش ارتش در پدرم و خواهرهايم از تا دو
رژيم شهيد تن از پسرخالههايم به دست پنج هستند و

شدهاند.

تو  نظر به چيست؟ هموطن جوانان به تو  پيام
اين سرنگوني براي كارهايي و فعاليتها چه

ساخته است؟ آنها دست رژيم از
از سرنگوني رژيم راه كه است اين آنها به  پيامم
ارتش اين به است. آزاديبخش ارتش و مقاومت طريق
در باشيد. مقاومت  اين  طرفدار و  حامي و  بپيونديد
كنيد، ميدهد شركت فراخوان سازمان برنامه هايي كه
نگذاريد هستند. پرانرژي و فعال ايران جوانهاي همة
بگيرد. از شما و كند را سلب حقوقتان حق و رژيم اين
باال را اعتراضات موج جا هر در و كنيد تهاجم خودتان

ببريد.
تبديل رژيم با صحنة جنگ به دانشگاهها را بايد شما
و مي كند سركوب رژيم نشويد. اگر رژيم مقهور بكنيد.
رژيم چون متحد شويد هم با و شما نترسيد ميترساند،
زخمي مار مثل خاطر به همين است. سقوط سراشيبي در
را دارد خودش و به زور را بريزد خودش ميخواهد زهر

است. ميدارد ولي درواقع طبل توخالي نگه
بجنگيم تا آزادي قوا با تمام كردهايم اينجا ما عهد
دندان بهدست و ناخن و چنگ با ولو هرچه زودتر را
افتخار ميكنيم مقاومت اين هواداران شما به بياوريم. ما
دلمان مردم ياد با و ميتپد دلهايمان شما ياد به شبانه روز و
كشور هم خارج در هواداران مقاومت به گرم ميشود.
در شما كه  تظاهراتي  و آكسيون برنامه، هر  ميگويم 
سرنگوني راستاي در است گامي ميكنيد، برگزار خارج
خميني يوغ رژيم زير از ايران مردم و تا جوانها رژيم اين
گام به گام به هدفهايش ارتش آزاديبخش و بيايند بيرون

شود. نزديكتر و نزديك

اشرف خبرنگار «مجاهد» در

چند  بگو و كن معرفي را خودت لطفًا
و خانواده درباره  كمي و  است سالت

خودت بگو؟
٢٣سال سن و من صفورا سديدي است اسم
٤ماهه وقتي و  آمدم به دنيا تهران در من دارم. 
به و خارج شديم ايران از مادرم با همراه  بودم
و بودم فرانسه در سالگي چهار تا رفتيم. فرانسه
عراق به نيز زندان ما از آزادشدن پدرم با سپس
عمليات در پدرم آمديم. اشرف قرارگاه به و
٨سالم بود وقتي من و شد شهيد جاويدان فروغ
امانماندن در جنگ خليج فارس و وقوع بهخاطر
فرستاده دانمارك كشور به و خارج به بمبارانها از
خانواده بسيار يك آنجا نزد در كه سالها شدم
بسيارنزديك هوادار آنها خوبزندگيمي كردم.
خودشان رفتار دختر مانند من با و سازمان بودند
كمبود احساس كه من هرگز طوري ميكردند،
پدرم يا مادر  نميكردم احساس و نميكردم 
بود مرفه  به رو  متوسط زندگيمان  نيستند.  پيشم 
در مي كردند. تهيه برايم مي خواستم كه هرچه و
رشته اين در  و بشوم وكيل داشتم آرزو  خارج
قانون كتابهاي نيز كوچكي سن از كنم. تدريس
كافتريا يك در مدرسه كنار در ميكردم. مطالعه
به در ميآوردم.  را خودم پول و  كار ميكردم
باشگاه در داشتم و زيادي عالقه نيز بسكتبال بازي
براي بار دو هفتهيي و بودم كرده ثبتنام شهرمان
داشتم زيادي عالقه تفريح  به  ميرفتم. تمرين 
سينما به يكبار هفتهيي بايستي حتمًا كه طوري
به دوستانم عالقهام ميرفتم. با مورد رستوران و
خوشي روزهاي هم با  و ميرفتيم  و… جشن
چيزي هيچ ميكردم احساس مي گذرانديم. را
همه چيز و باشم  نداشته زندگيام در  كه نيست
بسيار دلسوز، دوستان و گرم خانواده بسيار دارم.
بودند خوب هميشه نمراتم درسي بهلحاظ خوب،
ميكردم شرايطي زندگي در نداشتم و مشكلي و

بود. فراهم برايم همهچيز كه

براي  را آيندهيي چه مبارزه انتخاب از  قبل
بودي؟ كرده برنامهريزي خودت

من كردم، اشاره نيز باال  در  كه همانطور 
اين از كه و آرزويم بود وكيل بشوم ميخواستم
داشتم كه بعد برنامه كنم. خدمت طريق به مردم
بگيرم، خانه همه نيز مانند شدم وكيل اينكه از
كالم يك در خالصه و بدهم خانواده تشكيل
را «خوشبخت» بهاصطالح و راحت يك زندگي

داشتم. نظر در

خودت  زندگي براي كه برنامهيي اين  با
و مبارزه به كه چطور شد  بودي ريخته

شد؟ شروع ازكجا پيوستي مجاهدين
كمي از  مجبورم سؤال اين به پاسخ براي 
من مبارزهام. انتخاب  يعني كنم  شروع قبلتر
بهرغم و نبودم نزديك سازمان  به زياد اساسًا
ميكردم زندگي نزدشان كه خانواده يي اينكه
من اما بودند دانمارك هواداران  نزديكترين از
و نداشتم سياست به عالقهيي چندان خودم
مسائل اين درگير را خودم زياد ميدادم ترجيح
مانند كساني  كه بود ذهنم در همواره و  نكنم
كردند انتخاب  را  مبارزه  كه ما  مادران  يا  پدر
و بودند ديده ايران در كه بود شرايطي به خاطر
دوست زندگي را آنها ميكردم خودم فكر پيش
چون باشم آنها  مانند نميخواهم و من نداشتند
هم خارج در  و دارم خوبي بسيار زندگي  من
و خودم چه و اساسًا وجود دارد. امكانات همه
نميگنجيد مخيلهشان در خانوادهام و دوستان چه
آزاديبخش ارتش و مجاهدين به من روزي كه
قرار مسير اين برابر روزي در اينكه تا بپيوندم.
جام فوتبال مسابقات  در بار اولين براي  گرفتم.
كه بود فرانسه در (Leon) ليون شهر در جهاني
آخوندي عناصري از رژيم واقعي در مقابل بهطور
آنها وحشيگري و غيرانساني بودن و گرفتم قرار
با خودم من كه بود نقطهيي آن ديدم. به عينه را
آدمهايي چنين با روزانه ايران مردم يعني گفتم
ايرانيان كه با ما حتي كه دارند. آدمهايي سروكار
بوديم آمده فوتبال تماشاي براي و بوديم عادي
ايران. بهحال مردم واي ميكنند، اينبرخوردها را
وحشي چه موجودات شدم كه متوجه بود اينجا
براي اولينبار و هستند حاكم ايران درندهيي در و
تا كردم. پيدا ايرانيبودن قبال در مسئوليت حس
اما ايراني هستم كه نميگفتم بقيه به آن من از قبل
در آنجا كه و صحنههايي فوتبال داستان مسابقه
سمت به و گذاشت تأثير رويم خيلي شد خلق
كشورم و مردم آزادي براي مبارزه و مجاهدين

كشيده شدم.

بودي،  چه تضادهايي رو به رو با  درمبارزه
شدي، ارتش  وارد كه روزهايي اولين 

بود؟ چطوري
شدم، جمعي زندگي و ارتش وارد وقتي كًال
روزبه روز بارز شدند. يكي يكي تضادهايم تازه
كه را هركدام جديدي ميشدم و تضاد متوجه
اولين ميزد. بيرون ديگر يكي ميكردم، حل
همين به محدود بودن بود برايم سخت كه چيزي
از من چون بود. ٧٠درجهيي ارتش در تابستان فرم
٣٠درجه حداكثر هوا دماي كه بودم آمده جايي

از همه افراد كه برايم اين بود مشكل بعدي بود.
ذهن و بودند پيوسته ارتش  به مختلف جاهاي
با مخلتف تيپهاي اين جا بود. طبقاتي خيلي من
خارج رمادي، ايران، از مختلف خصوصيات
فقير، بعضيها قشر از بعضيها و… هستند. كشور
و يكدست مناسبات اين و متوسط بعضيها مرفه
را خودم چون بود، سخت بسيار برايم عادالنه
چون مي كردم فكر و  ميديدم خيليها  از باالتر
من داده شود به ويژهتري امتيازات مرفه بودم بايد
بايد شده شهيد پدرم و هستم سازمان بچه چون يا
از آنجا اما و… بهمن داده شود امتياز ويژهيي
ندارد و اصالت چيزها اين اساسًا سازمان در كه
اينطوري اصًال مي شود، برخورد يكسان همه با
به افراد، شخصي خصوصيات  به خاطر  كه نبود
كار، يك همه شود. داده ويژهيي امتيازات آنها
اين جا ميخوابند. يك غذا و يك لباس، يك
و فرماندهان  بين بلكه رزمندگان بين فقط نه 
مثل من فرمانده بود يعني صادق هم رزمندگان
محل در يك ميخورد غذا لباس مي پوشيد، من
خيلي كه بود چيزي  اين و و…  ميخوابيد
همزمان و دموكراتيك  و گرفت را  من چشم
ميكرد. بارز خيلي را سازمان ضداستثماريبودن

بودي چه  سازمان در كه مدت  طي اين
مسئوليتهايي داشتي؟ و چه كارها

سازمان و ارتش كه من در  مدتي اين طي
اجتماعي و سياسي آموزش و مطالعه از غير بودم،
نظامي، آموزشهاي ايران،  درمورد  تاريخي و
پياده، سالحهاي از اعم پياده، آموزشهاي كليه
و ديدم آموزش  را پياده  تاكتيك  و تجهيزات 
كليه آموزشهاي زرهي، توپخانه، رانندگي سپس

زرهي  برق و آنها دوي ١ و ٢ هر خط تعميرات و
تاكتيكهاي مفصل آموزش ديدم. سپس بهطور را
را ارتباطي دستگاههاي كليه و فرماندهي و زرهي
و توپخانه گذراندم، آموزشهاي پايهيي مهندسي
شب و در ديد دستگاههاي انواع ديدهام. نيز را 
اين در ديدم. خودم آموزش را نيز و… رديابي
بهعنوان كردم. كار مختلفي مواضع در دوره

مي كردم. تانك كار فرمانده راننده و توپچي،
فني خدمات آموزش اخير سال سه دو در
كامپيوتري برنامه هاي ساير  و سرور كامپيوتر،
ديدم. آموزش را و… تريدي ـمكس مانند
و كالس حقوق گذراندم كامل ترم يك سپس
در كردم. پيدا تخصص  خبر و  سياسي كار در
را مختلفي آموزشهاي ساليان  اين طي مجموع
آموزشها، كليه بهتر يادگيري كليد ولي گذراندم
با كه هم آموزش انقالب بود آن يك آموزش
ابتدا در كه آموزشهايي ساير بهراحتي توانستم آن
غيرممكن و يادنگرفتني دستنيافتني، ذهنم در
واقع در  يعني  بگيرم. ياد  سرعت به را  بودند 
بيرون در يا در ارتش كالسيك شايد كه دورهيي
بكشد، طول سال يك معمولي فرد يك براي
ديگر درگير آزاد شد و انقالب كه اذهان از بعد
فرد دوره را همان نبود، فرد مشكالت و مسائل

ماهه بگذراند. ميتوانست چند

وارد  كه جوان دختر يك بهعنوان تو  
نقش و حضور مجاهدين شدي مناسبات

ديدي؟ چطور سازمان در را زنان
مجاهدين كه وارد مناسبات لحظهيي از من
دارند، هژموني امور همه در زنان كه ديدم و شدم
را قضيه خودم  ساده و كوچك ذهن با  ابتدا
ولي بودم خوشحال و ميديدم فمينيستي صرفًا
عنصر با آشنايي و ايدئولوژيك انقالب از بعد
هژموني اين كه شدم متوجه تازه ضداستثماري
بلكه در ادامه نيست فمينيستي اساسًا در دستگاه
اين بگذاريد است. سرنگوني ضرورت و مبارزه
كارشان هيچ مجاهدين ببينيد دهم. توضيح را
همان يعني اصليشان هدف به داشتن ربط بدون
زنان هژموني نيست.  خميني  رژيم  سرنگوني
فمينيستي امر يك مجاهد نه فقط مردان بر مجاهد
در بودنشان ضداستثماري اوج از بلكه نيست
استثماريترين با داريم  ما  كه آن جا  از ميآيد.
مي جنگيم، است خميني رژيم همان كه عنصر
است خودمان خلص آن الزم بردن بين از براي
بيان به واقع در باشيم. ضداستثمار بيشكاف و
عكس هرچيزي نياز به بينبردن ساده تر براي از
اگر دارد. تز آنتي يك تزي هر يعني است. آن
باشيم، خميني  رژيم تز آنتي كه است قرار  ما
در عمل بلكه حرف در فقط نه كه است الزم 
ضد استثمار بايد  همين براي باشيم. تز  آنتي نيز
استثمار استثمار، نوع باالترين آنجا كه و از باشيم
دستگاه اين مجاهد، زنان هژموني با است، جنسي

داغان ميكنيم. و درب استثماري را
روزهاي در  را من چشم  خيلي كه  چيزي
سازمان در كه من بود اين سازمان گرفت در اول
مختلف، قيافه هاي شكل و را با زنان اقسام انواع
ولي ميديدم باال يا سواد كم و… با تحصيالت
هنر، قيافه، شكل، بهخاطر  هيچگاه  اينجا در
مي دهند يا… به كسي نه پوئني سواد تخصص،
فكر ميكردم من مثًال ميكنند. را ويژه كسي نه و
باال قيافهشان با را بيرون همه جامعه مانند اينجا
در و خارج در مي كنند. بهخصوص كه پايين و
بايد كه بود اينطوري ميكردم كار كه محلي

كار آنجا بتواني تا باشي  داشته خوب قيافه
نميبود، دانماركي لهجهات اگر مثًال يا كني
بودم اين شاهد و كني كار آن جا نميتوانستي
كار تقاضاي براي كه  افرادي بارها  و بارها كه
همين براي ميشدند. رد معيار اين با ميآمدند
اين ولي است. اين طوري همهجا ميكردم فكر
قيافه اصًال به اين جا كه گرفت را چشمم خيلي
ارزشهاي آن و اصل برايشان ندارند كاري افراد
اينكه و دارد هر فردي وجود در كه است انساني
كسب ارزشها را تالش ميكند آن چقدر هر فرد
كه است اين مسئولترشدن براي معيار مثًال كند.
فداكاري، مانند انساني ارزشهاي پاي چقدر فرد
نفر پايينترين را خود خاكيبودن، صداقت،
ديگران براي خود از انجامدادن، سياه كار ديدن،

ميآيد. گذاشتن و… مايه
را گرفت چشمم خيلي كه موضوع ديگري
را كارهايشان  همه مجاهد زنان كه بود اين 
نيستند. مردي به وابسته و ميدهند انجام خودشان
مردانه شناخته كارهاي به بيرون در كارهايي كه
خودرو، تعمير تانك، رانندگي مثل ميشود
هركاري و و…  برقي كارهاي لولهكشي، 

است. شدني برايشان
ارتش به كه اول روزهاي ميآيد يادم من
تنظيف وقتي بودند ناخنهايم بلند چون بودم آمده
برايم ميشكستند خيلي يكي و يكي كردم سالح
ميرفتم سينهخيز بايستي وقتي مثًال بود يا سخت
خيلي استتار ميكردم، گل با خودم را بايد يا و
ميكردم دارم احساس و بود دشواري برايم مسأله
يادم ميكنم. حل  را زندگي ام تضاد  بزرگترين
رفته زرهي روغن تعويض براي يكبار ميآيد
زرهي روي كردم روغن باز كه زير را پيچ بودم و
و شدم كثيف حسابي ريخت، لباسهايم و صورتم
كه مسيري تضادهاي ذره ذره اين طوري خالصه
اين ميكردم. منظورم حل را كرده بودم انتخاب
در ابتدا آدم و هستند طبيعي اينها كه همه است
هميشه تاريخًا زن چون است سخت برايش خيلي
و ضعيف مي بيند و ناتوان در هركاري را خودش
مي كردم تالش اينكه بهرغم بيرون جامعه در من
پس هركاري از كه دهم جلوه را طوري خودم
احساس جاها خيلي واقعي به طور ولي ميآيم بر
اثبات برايم ولي در مجاهدين ميكردم، ناتواني
صرفًا بايد  آدم و است شدني همهچيز كه  شد
كار همه كند كه يادآوري براي خودش را اين
نترسد چيز هيچ از و دهد انجام بايد و ميتواند را
عنصر آن كه مي شود باعث اين و نيايد كوتاه و
آدم در كم كم ضعيفگي كه تاريخًا در زن است
در ميكند. توانمند را فرد و ميشود كمرنگ
زيرا او بود. مريم خواهر خود شاخصم اين رابطه
راه بعد اينكه آزمايشكننده اين راه بود تا اولين

كرد. باز ما براي را

حل كردي؟ چطور جمعي را تضاد زندگي
طبيعي بسيار امر يك اين ميكنم فكر خوب
است اين فردياش تمايل فردي هر كه است
ميل كند، باب زندگي مستقل مستقل باشد، كه
از يكي و دهد و… انجام را هر كاري  خودش
مبارزه مسير  در بايد فرد كه مسائلي سختترين 
با آدم است چون جمعي همين زندگي كند حل
مواجه ميشود. گوناگوني و تضادهاي مشكالت
يك از ميآيد،  خوشت سليقهيي يك از مثالًٍ 
در كه چارچوبهايي يا ميآيد بدت سليقهيي
زمانبندي يك در است،  حاكم  جمعي زندگي
است ورزش است، بيدارباش است، خاموشي
كه را هركاري  خودش دارد تمايل آدم  و…
در زندگي جمعي اين ولي دوست دارد انجام دهد
ميشود. مرج ايجاد و هرج نيست زيرا امكانپذير
كه ياد مي گيرد فرد جمعي در زندگي بنابراين
خودش كوتاه بيايد. منافع از بهخاطر منافع جمع
ولي است، سخت آدم براي خيلي امر اين ابتدا در
بسيار آدم همين براي كه ميگذرد زمان مرور به
مختلف از اقشار كه جمع همين ميشود و شيرين
و خلق و خصوصيات و روحيات و آمده جامعه
و آدم ميشوند مانند خانواده مختلفي دارد، خوي
حاضر و دارد دوست اندازه همان به را آنها آدم
انجام كارها خيلي آنها بهخاطر جاها خيلي است

دهد.

ايراني  دختران و  زنان براي  پيامي چه  
داري؟

سراسر در دختران و زنان به مي خواهم اول
من بگويم. پيام تبريك را زن روز جهاني جهان
جوان ايراني اين دختران و بهخصوص براي زنان
پيام و صدا ما تنها هستيد. نكنيد فكر كه است
ميخواهيم شما و از جهانيان ميرسانيم به را شما
كوتاه آخوندي رژيم برابر در مقاومت از كه
در ميكند رژيم تالش برعكس آنچه و نياييد
ناتواني ضعيفگي و همان يعني برجسته كند شما
كل به بلكه  رژيم به فقط نه شما زن، تاريخي 
شجاع و توانمند ايراني زن كه دهيد نشان جهان
خود حق از نمي ترسد و هيچ چيزي از و است
آزاديبخش ارتش بهزودي تا آمد. نخواهد كوتاه
سرنگون را دژخيم رژيم ددمنش و اين ايران ملي

بياورد. ايران مردم تمام براي را آزادي و كرده
روز آن اميد به

صـفوراسـديـدي،رزمندهارتشآزاديبخش

پرچمداران آزادی زنـان ايـران

مقدمه
زندگی که برمیخوری حوادثی به تاريخ مرور در
دگرگون را جهان تمامی گاه و نسل چند جامعه، يک
استواری، با  که  میشوی مواجه  انسانهايی  با  کردهاند. 
کرده دگرگون را تاريخ مسير دالوريهاشان و مقاومت
بازيگران عنوان به مردان از جا همه و هميشه اما اند.
دگرگونکننده قهرمانان يا  و رويدادها اين اصلی
که اگر جايی اينجاست شگفت است. تاريخ ياد شده
شده، برده نيز زنی نام جبرـ سر از شايد ـ نادر موارد در
اصلی قهرمان  «مرد» خواهر يا مادر همسر، زن  آن
قهرمان اصلی و نه بازيگر بوده است حادثههای تاريخی

تاريخ!! دگرگونکننده
پس در برای پنهان شدن ـ البد نگاران تاريخ من به باور
پس هر ساختند: «در نيز جملهيي شرم هميشگی خودـ
مضمون). به دارد»- (نقل وجود يک زن تاريخساز مرد

که تاريخ دوردستهای دورترين در که خواندهايم
در که زنان بودهاند نبوده، جوامعی نيز به اينگونه اوضاع
چگونگی در مورد هرگز اما رهبری داشتهاند، نقش آن
پنهان دستی گويی نيست.  ميان در  سخنی جوامع آن
تاريکترين به را بشری جوامع در زن تأثير و نقش حقيقت
شايد نمیداند و هيچکس است. رانده تاريخ پستوهاي 
زنان و بودهاند چگونه جوامع آن که بداند نمیخواهد

چرا؟ راستی بوده اند. که جوامع آن سازنده
چگونه و مردان تغيير کرد؟ نفع تاريخ تعادل به از کجای
دوم درجه شهروندان به مزورانه گذار يک در زنان چرا

گرديدند؟ تبديل بشری جوامع
بر بسياری آزاده زنانی همت به متمدن جوامع در امروزه

پرسشها بيابند. برای اين تا پاسخی آنند
است. تأسف بارتر شرقی اما بسيار جوامع در زنان وضع
را زنان خرافه فرهنگ رواجدادن با ارتجاعی مذاهب
که بدانگونه نمودهاند، سرکوب همهجانبه شيوهيي به
مرد ساالر محاصره همهسويه پلشتيهای جامعه در که زن
مضاعف» اسارت پديده «ستم به سادگی به داشت قرار
آن مبارزه با و شناخت بررسی، که هولناکی درآمد. ديده

است. جامعه فرهنگی دگرگونی با مستقيم ارتباط در
تغييری در اندک نيروی کار نياز به و رشد تکنولوژی
اما آورد، وجود به جهانسومي ستمديده زن وضعيت
نخورده ماند، دست با زن رابطه جامعه ساختار بنيادين

با جز سومی جهان درجامعه تغيير گونه هر چراکه
بود. امکانپذير نخواهد همه جانبه رنسانسی

***
زنان بعد از آن تحوالت و مشروطه انقالب با ايران در
اما يافتند.  وجود اظهار توان اندکی جامعه از بخشی 
نمايندگی را مذهبی ديدگاه ارتجاعی ترين که قشريونی
حضور با را  خود قدرت  تمامی يکباره  میکردند 
رزيالنهترين به با دست يازيدن و ديدند خطر در زنان
امروز نشانه رفتند. به سوی زنان را پيکان حمله ترفندها
با دجال ضد بشر خمينی آشکار از مخالفتهای کمترکسی

است. بیخبر زنان رأی دادن فرماليستی حق
با سوءاستفاده قدرت اريکه در و جنايت جهل جمهوری
داشته بر زنان ايران روا باورهای مذهبی چنان ستمی از
انقالبی زن عنصر حضور  با جز آن  ترميم که است

بود. نخواهد امکانپذير
تروريستی ـ اطالعاتی پروپاگاندای و سرکوب دستگاه
ننگين حاکميت که ايران بر حاکم ضدبشری رژيم
سالهاست که تعارض میبيند زنان در وجود با خود را
بر را سرکوبها و هولناکترين است کشيده دربند را آنها
رسيدن، بهقدرت فردای همان  از  میکند. اعمال آنان
خود مسخ شده اوباش دينفروش و مرتجع آخوندهای
با زنان رويارويی يا توسری» روانه روسری يا با «شعار را
زنستيزانه قوانين انواع اعمال با امروز و کردند. ايران
فاجعه از نشان آمار مشغولند. آنان تحقير و سرکوب به
خواهران، که زنانی زنانند. قربانيانش که فاجعهيي دارد.
ما همرزمان همه از  فراتر و  همسران دختران،  مادران،

مردانند.
را  ما هنوز ايران زنان بر حاکم دهشتناک شرايط  آيا
سربلندی و افتخار که با نرسانده است ضرورت اين به
در که برآوريم فرياد شعارـ و حرف به نه و عمل در ـ
بغضهای حبو از عاری مرد يک انقالبی زن هر پس
ارتجاعی بهغايت ديدگاههاي از وارسته و تبعيضآميز

دارد؟ وجود جنسيتی
مبارزه پروسه  در خلق مجاهد انقالبی زن حضور
چنان به گذشته در٢٧سال خود بیامان  و سهمگين 
آغازگر بیشک که است  يافته دست  رفيعی جايگاه
مرتجعين ريشه و ريش میرود که است رنسانسی
چرکيندل باورهای زنستيز تمامی حاميان دينفروش و

کند. خاکستر هميشه بسوزاند و برای را
به مجاهدين انقالبی باورهای  و  که فرهنگ اينجاست
تاريخ در نوين  صفحهيي خود هوشيار رهبری  همت

تمامی زنان الجرم و ايران زنان قهرمانانه مبارزات
که زرين صفحهيي می گشايد. منطقه کشورهای
فدارکارترين پاکترين و خون با واژههای آن تکتک
نيست و هست زنانی که شدهاند. خلق حک مجاهد زنان
ديگر در رنسانسی اخالص گذاشتهاند تا طبق در را خود
رقم اقيانوسها سوی اين ستمديده زنان و مردم جوامع

زنند.
زنانیکهباشيردلی واعتمادبهنفسیبه راستیتحسينانگيز
راستين جايگاه به و طی نمودند را انقالبی مبارزه مدارج
حاکم دژخيمان با سهمگين مبارزهيي رهبری يعنی خود

رسيدهاند. ايران بر
حاکم ارتجاعی  سنتهای و  عرف  خالف بر که زنانی
رها و گسستند تبعيض زنجيرهای مردساالر جامعه بر
پرواز به ايران غمزده آسمان در سبکبال کبوتران چونان

آزادی پيوستند. فروغهای جاودانه به آمدند و در
مهری جعفری،  سهيال  مجاهدم خواهر همچون زنانی
و ندا حسنی مريم انقالب  بهار گل هميشه و موسوی
فديه رهايی پاکشان را جانهای که هزاران جاودانه فروغ
از يکی جعفری شهيد سهيال نمودند. مجاهد ايران مردم
از برخورداری و درس دانشجويانی بود که برجستهترين
ارتش قهرمانان صفوف در تا کرد رها را زندگی رفاه
مصاف و به کند تن بر رزم لباس ايران آزاديبخش ملی
انقالب رهبری به نامهيي در وي درآيد. بشر دشمن
انقالب جريان در من  …» نوشت:  ايران  مردم نوين
پی شما و هدف راه و شما حقانيت به ايدئولوژيک، 
آرمان راه در خونم، آخرين قطره تا حاضرم و بردهام
از بجنگم. است توحيدی بی طبقه جامعه که شما واالی
کنيد تا اعزام منطقه به مرا که می کنم شما درخواست
وی «… کنم ادا خلق و خدا به را خود دين بتوانم شايد
که دارم اعتقاد و «ايمان نوشت: منطقه به آمدن از پس
تبلور همانا که ذيصالح رهبری و ايدئولوژی يک بدون
مريم و مسعود در  را راستين) (اسالم ايدئولوژی اين

نيست…» متصور برايم زندگی میبينم،
اياالت در پردرآمد موسوی که کار مهری شهيد مجاهد
در رهبری شورای عضو مقام در و کرد رها را متحده
و رسيد. شهادت به جنگ اخير بمبارانهای و حمالت
نوک بر هستی جاودان تا وجودش فروزان شعله که ندا
آزادگان عاشق دلهای گرمیبخش فدا و رزم پيکان
در چه که ديگر قهرمان هزار زن هزاران و بود. خواهد
در خونخوار اسارت دژخيم در چه دشمن و با نبرد جبهه

فقيه واليت مخوف سياهچالهای

علياصغر بهروزيان

١٥ صفحه در بقيه



١٢ دوشنبه ٢٩ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٢ ـ شمارة
مقاالت

خانواده»! و «عواطف در زرورق بهدشمن تسليم و خيانت
حسننايب آقا

منب نامه هاي انتشار از پس الفاصله
برايازهمدريدنپردههايدجاليتو
آخوندي بهوزارت اطالعات شقاوت
نامههاي انتشار همچنين و گذشته ماه آبان در
توطئة هدف كه خانوادههايي افشاگرانة
داد بودند، رژيم ترجيح اطالعاتيها قرار گرفته
بههمين كند. عقبنشيني شده هم مدتي براي
شب و روز كه خود،  مزدوران بهتمام  دليل
دستور بودند، ما عليه  لجنپراكني  سرگرم
چندماهي كنند. سكوت موقت بهطور كه داد
صدايي از هيچ و گرفتند خفقان اين مأموران
افشاي فشار زير كه هم يوسفي ميترا نبود. آنها
اين در بود، اطالعات وزارت با  رابطهاش
توجيهات و دستورات تا شد برده بهايران مدت
به جاي بازگشت، در شود. او ابالغ بهاو جديد
با همكاريهايش مورد خيانتها و در پاسخگويي
كه بنابهدستوراتي آخوندي، اطالعات وزارت
با لجنپراكني را مأموريتش بود، كرده دريافت
هنرمنداني كرد. مقاومت شروع هنرمندان عليه
حاكم دژخيمان نظر از  آنها  بزرگ گناه كه
براي ايستادگي و مقاومت آنها عوامل و

است. رژيم آخوندي تمام تام و سرنگوني
اماآنچهدر ماجرايجنگرواني وتوطئههاي
بسيار ايران، مقاومت  عليه اطالعات  وزارت 
تمساحريختن اشك داستان است، مضحك
و كودكان براي خونريز آخوندهاي
ميباشد. مقاومت اعضاي خانوادههاي
روز از  كه شقاوتپيشه يي آخوندهاي همان 
پسران و دختران دسته دسته سال٦٠، ٣٠خرداد
هويت و بدون احراز بدون را كمسن و سال
ميسپردند اعدام بهجوخههاي گناهي هيچ
روزنامههايشان در  را  عكسشان سپس و
براي آنها مادران و پدرها تا ميكردند چاپ
تحويل گيريجسدعزيزانشانبه دادستانيرژيم
در دردناكي تراژدي شروع اين كنند. مراجعه
نقطة شروع در بود كه ميهن ما تاريخ معاصر
و پير  پدران و مادران و نوجوانان اعدام با 
نيست هيچترديدي جاي بود. همراه سالخورده
آخوندي خانوادگي «عاطفه» و «احساس» كه
از بيش و شد جاري ايران زمين در اين چنين
سراسر خاك وطن همچنان كه ربع قرن است

مينوردد. در را
شكنجه از شگفتانگيزي داستانهاي سپس
حضور در  سياسي زندانيان خانواده اعضاي 
جهان كجاي در هيچ شد كه  آغاز يكديگر
مادران يافت نشده بود. آخوندها نمونههايش
آنها فرزندان چشمان  مقابل  در  را پدران و
و خواهران بدينوسيله تا كردند شكنجه
خود عزيزان كه كنند مجبور را برادران
و پاسداران  و  كنند  شكنجه و  بدهند  لو را 
در سياهچالها، در مردان و بهزنان شكنجهگران
تجاوز خانوادهشان، اعضاي و همسران مقابل

ميكردند.
در زندان را كه خاطرات هركدام از كتابهاي

سابق زندانيان از برخي توسط اخير سالهاي
از اين كنيد، انبوهي شده مطالعه رژيم منتشر
ما و است ذكر شده آن هولناك در جنايات
بيشمار از ذرهيي اين تازه كه ميدانيم همه
بهرشتة است كه مردم ايران رژيم عليه جنايات

است. درآمده تحرير
تن از صدهاهزار كه آن از بعد اما آخوندها،
يا زندانها در را ايراني خانواده هاي و مردم
و كشتند  عراق با ضدميهني جنگ تنور در 
يكبار بهعنوان سربازان كودك را هزار دهها
نابود روي ميدانهاي مين فرستادند و مصرف
سر آنها از اقصي نقاط جهان دست تا كردند و
و اذيت و به آزار  هرفرصتي در و برنداشتند 
ميخواهند نيز  اينك پرداختند، آنها  شكنجة
برسر خودش كه  را باليايي و  جنايات تمام
سر است، بر آورده ايراني خانوادههاي بچه ها و
نميداند چه كسي ولي كند. خراب آنها خود
و مردان  و زنان بدبختيهاي تمام مسبب كه 
رژيم آخوندي در سراسر دنيا بچههاي ايراني

است؟
حاكميت اثر در كه است  دهه دو از بيش
از ايران در خانواده  ميليونها آخوندي،  سياه
كودك و پيروجوان ميليونها و همپاشيده
روحي صدمات و افسردگي عوارض از ايراني
در ايراني  بچة و زن ميليونها و ميبرند رنج 
تبعيد در و آواره جهان مختلف كشورهاي
ملل متحد سازمان و مختلف دولتهاي هستند و
رژيم جنايات بهدليل را آنها پناهندگي حق
ـ ايران مقاومت و مجاهدين نه و ـ  آخوندي

بهرسميتشناختهاند.
و باعث و باني  خود كه  رژيمي همين  حاال
خانواده هاي و بچهها بدبختي اصلي عامل
اداي مبتذل، و ناشيانه به شكلي است، ايراني
را براي خانوادگي روابط و عواطف احساس و

درميآورد. عوامالناس گولزدن
در آخوندها دجالگريهاي  از  نمونه يك
نقل جا  اين در  را خانوادهها و بچهها  مورد 
تبليغات و واقعيت اينگونه ماهيت تا ميكنم
رژيم اطالعات  وزارت شود.  روشنتر مالها
خود در مطلبي ايرانديدبان آخوندي در سايت
است: نوشته «فرياد كودكانه» چنين زيرعنوان

«كودكانزندانی واسرایاشرف، فريادمیزنند
البهالی ما در کودکی شاد میگويند: دنيای و
اجباري توسط وتبعيد اسارت و سختی، رنج
را ما آيا کسی هست نابود شده است. رجوي

و آزاد نمايد؟» جهنم رجوی رها از
«رهايي راه تمام حماقت  و  لودگي با بعد و
نشان ايراني كودكان بهمثًال را  آزادي» و

ميدهد:
و نشان نام تحقيق، و تالش و سعی با ما …»
و ايرانی که میدانيم ما گرفتيم، ياد را ميهنمان
هستيم درخشان با تمدنی بزرگ ميهنی دارای
حق هم ايران به  بازگشت  که  آموختهايم  و
از دور پرستوهای مهاجر، است. ما ما قانونی
اقصی در آواره و وسرگردان کاشانه و خانه
داريم دوست هم نجات دهيد. ما را جهان نقاط
شانه به شانه و ايرانی کودکان دست در دست

تمام با را ايران سر سبز بهار هموطنمان، جوانان
بگيريم…» در آغوش زيباييهايش

خونخوار وزارت اطالعات، بازگشت نويسندة
سركوبي و  اعتياد نكبت، جنايت، بهجهنم 
قانوني حق  بهايران  «بازگشت را  آخوندها 
بهزيرعباي خزيدن  و كرده عنوان  ماست»
«بهار پوش در  را احمدي نژاد و  خامنهاي
در آغوش زيباييهايش تمام با را سرسبز ايران
كه اين از  غافل است. كرده پنهان بگيريم» 
بهاين است قرن ربع  از  بيش  ايراني  ميليونها
رژيم اين و عطاي پشت كرده منحوس رژيم
و «خانواده» «مهرورزي» و بهلقاي «عاطفه» را

بخشيدهاند. آن
و «هنر «كتاب هنر گوشكردن» در مقدمه من
اينگونه به ماهيت فروم، اريش اثر بودن»،
ارتجاعي خانوادگي»  عواطف و «احساسات 
اين در خود فروم كردهام. اشاره آخوندي و
عشقورزيدن»، «هنر كتابهاي در نيز و كتابها
گرايشش و آدمي «دل و آزادي» از «گريز
و واپسگرايانه تلقي نوع اين شر» و به خير
نام خانواده» «اصطبل را خانواده از ارتجاعي
را خانوادگي روابط نوع اين و است نهاده
ساديستيـمازوخيستي ناهنجاريهاي از ناشي
سرمنشأهاي از يكي را  آن و كرده توصيف

مقولهيي آن معرفي نموده است. انسان شرارت
اطالعات وزارت مأموران اكنون كه هم را
خانوادگي» «عواطف نام تحت ميكنند تالش
انسان روانكاوي علم در بدهند ديگران بهخورد
(folio a deux) دوسره» «سفاهت  بهعنوان 

است. گرفته قرار بحث مورد
درك انتظار  هيچكس  كه  است روشن 
از را در مقوالت انساني هم آن مسائل علمي
و دژخيمان از و  آخوندي اطالعات  وزارت
است اين توجه  شايان اما  ندارد، مزدورانش 
زمينهها ساير در آخوندها دجالگري كفگير كه
بهناچار كه است خورده بهتهديگ آنچنان
خانوادگي» و «عاطفي خود به زعم مسائل به
وامانده به بقاياي مي خواهند و رويآوردهاند
نيست اين رژيم كه  پسمانده خود بگويند و
و سيهروزي ميليونها خانوادة مسئول بدبختي كه
نسل ايران چند عاطفة و عشق نابودي ايراني و
مسئول را مقاومتي بلكه است. شده زمين
را خود هستي زندگي و كه تمام كنند قلمداد
ايراني ملت و خانوادههاي بزرگ رهايي براي

كردهاند. فدا آخوندها، چنگال از
و غارتشده خيانتشده ملت دعواي يك اين
تام و تا سرنگوني و ضدبشري است با رژيم

يافت. خواهد ادامه آن تمام

يادآوري
مجاهد نشريه در كه مطلب،  اين ودوم  اول بخشهاي در
رسيده چاپ به آذر٨٤) اول و (١٧آبان ٧٧٦ ٧٧٣و شمارههاي
رويآوردن و مذهبـي فـاشيسـم رسـواي شگـردهاي است،
وزارت مأموران اعزام در واليت فقيه، ذاتـي بـهروشهـاي
بسيج در  و « مجاهدين  «اعضاي سابق تحت٧عنوان  اطالعات
برگ برگرداندن براي آخوندي حكومت توطئه و تبليغاتي

گرفت. قرار بررسي مورد حقوقبشر،
«برگرداندن براي رژيم طرح در مورد كه نوشتيم بررسي اين در
تصميمگيري مقاومت ايران، و عليه مجاهدين حقوقبشر» برگ
رياست رفسنجاني به رژيم امنيت شورايعالي در جلسه اجرايي

سردمداران  جلسه اين در  است. گرفته صورت ٦آبان٧٤  در
«سازمانهاي و  «غرب» كه  زيادي» «حساسيت  براساس  رژيم
دارند، عراق» در شكنجه و زندان «مسأله درمورد « حقوقبشري
مجاهدين اينگونه اتهامات به كه طراحي ميكنند برنامهريزي و
كامًال روي بايد «طرح  كه ميكنند تأكيد و  شود داده نسبت
تلقي نظام بهعنوان تبليغات بههيچوجه شود كه سوار جداشدهها

نشود».
كه بود آمده همچنين رژيم آخوندي امنيت شورايعالي طرح در
خارجه وزارت با كمك شده داده اطالعات مأموريت بهوزارت
كشور خارج در را هيأتهايي بهايران، گزارشگران ورود از قبل تا
درون در اعدام و شكنجه «زندان، درباره تا بفرستد آنها بهنزد
طرح اين در بدهند. شهادت آزاديبخش»  ارتش و مجاهدين
در يا اسالمي جمهوري از طرف «نبايد هيأتها كه بود تأكيد شده
در كه نظام» مخالفان «بهعنوان بايستي بلكه باشند»، آن با رابطه
گيومهها نقل (داخل هستند، شناخته شوند پناهنده خارج كشور

امنيت  كميسيون اطالعيه دي ٧٤ شماره٧٨ ايرانزمين نشريه از
تررويسم). وضد

شكنجهگاههاي وزارت و رسوايي زندانها
عراق آخوندي در رژيم عوامل اطالعات و

آخوندي حاكميت رسواي شگردهاي از ديگري وجه به اكنون
نوعي و فرافكني را آن ميتوان عبارت يك در كه ميپردازيم
توصيف ضدانساني رژيم جنايتهاي پوشاندن جلو براي به فرار
زمينه هاي در اطالعات، وزارت رسواشده، شگرد اين در كرد.
انجام تدارك در يا شده مرتكب خود كه را جناياتي مختلف
ايران مقاومت مجاهدين و يعني خود دشمن اصلي به آنهاست،

مي دهد. نسبت
بهخاطر آخوندي حكومت درحاليكه اخير، مقطع همين در
و عراق در ضدانسانيش جنايتهاي وحشيانه و و مداخلهجويي
و بغداد در مخفي شكنجه گاههاي دايركردن بهخاطر مشخصًا
بود، روبهرو رسوايي جهاني يك با اين كشور ديگرنقاط و بصره
درخارجه، اطالعات سايتهاي وزارت اعزامي و مأموران و عوامل
متهمكردن براي مسخره  دروغسازيهاي و  لجنپراكني به
در كه دروغپردازيهايي پرداختند. جنايتهايي چنين به مجاهدين
گزارشگران و ناظران حضور بهخاطر و عراق امروز وضعيت
كه پيداست و ر انميفريبد ائـتالف، هيچكس نيروهاي و غربي
جلو و فرار فرافكني به آخوندي اطالعات سايتهاي و مأموران

و رژيم مشخص جنايتهاي بهزعم خود بر تا ميكنند مبادرت
بگذارند. سرپوش عراق خاك در آخوندي اطالعات

پاييز و تابستان در دارند بهياد گرامي خوانندگان كه همچنان
عوامل جنايتهاي آخوندي، رژيم يكپايگي با همزمان و گذشته
در كشتار و شكنجه  و آدمربايي  صورت  به درعراق  رژيم
روزهاي در و ميشد منعكس درخبرها مستمر مخفي زندانهاي
يك در شكنجه بازجويي و يك مركز خبركشف ٢٤آبان ٢٣و
آنرا آخوندي رژيم عوامل كه عراق كشـور وزارت ساختـمان
به تلويزيونها و قرارگرفت جهان اخبار درصدر ميكردند، اداره
انجام هولناك جنايات درباره خبري فوقالعاده برنامههاي پخش
بينالمللي سي.ان. تلويزيون پرداختند. شكنجهگاه در اين شده
جستجو براي حال در كه آمريكايي نيروهاي ان(٢٣آبان) گفت
ساختمان يك در بودند، مفقودشده ١٥ساله بچه يك پسر يافتن
كشتار و شكنجه بازجويي، مركز يك عراق، كشور وزارت
در شكنجهشده ١٧٠زنداني از بيش  آن در كه كشف كردند
برخي شدهاند، شكنجه زندانيان بودند. محبوس وخيم وضعيتي
تلويزيون است. شده كنده تعدادي پوست و شدهاند فلج آنها از

بدر گفت :اعضاي تيپ عراقي مقام يك نقل از بي.بي.سي به
در جدي مشكل يك اين ميكردند. كار ساختمان اين در
كردهاند. نفوذ پليس در جنگ طلب نيروهاي كه است عراق
آمريكايي نيروهاي «تهاجم زيرعنوان لسآنجلستايمز روزنامه
نوشت: ايران»، رژيم الحمايه تحت كشور وزارت مجموعه به
٤٠زنداني تنها گفتند به سربازان آمريكايي محل اين «نگهبانان
٤برابر اين آمار تقريبًا آمريكا نظاميان اما دارند وجود آنجا در
كه سياستمدار عراقي يك گفته به كردند. پيدا در محل زنداني
مركزي اين وزارتخانه، ميكند، محل زندگي اين نزديكي در

بود». بدر نيروي به وابسته پليس افسران براي
شد كه سبب عراق در آخوندي رژيم عوامل كشف شكنجهگاه
عواملش و آخوندي رژيم قبيل جنايات اين درباره قبلي خبرهاي
عراقي رسانه هاي و قرارگيرد مجدد توجه معرض در عراق در
كشتار و از آدمربايي متعددي موارد نوشتند تاكنون بينالمللي
وابسته پليس نيروهاي كه در قالب آخوندي رژيم عوامل توسط
گزارش مي كردند، آنها عمل لباس و با عراق كشور وزارت به

است. شده
خبر امسال ماه ١٥مهر در الديار و العربيه تلويزيونهاي ازجمله
با لباس نيروهاي كه توسط افرادي ٢٢عراقي كه جسد داده بودند
بودند، شده دستگير عراق كشور وزارت به وابسته امنيتي
روزنامه گرديد. كشف ايران مرز  نزديكي در منطقه يي در
خليل از نقل به جاري آبانماه اول روز انگلستان چاپ اينديپندنت
داخل مرگ از جوخههاي بود: نوشته عراقي از وكالي الُدليمي
عراق، انقالب اسالمي اعالي توسط مجلس كشور و وزارت

شبهنظاميان تشكيلدهنده و آموزشديده و ايراني اعضاي شامل
ميشوند. كنترل بدر،

اسالمي  حزب از  نقل به ٧شهريور٨٤ روز الجزيره تلويزيون
از  دستهاي با كه بغداد در پيداشده ٣٦ جسد كه داد خبر عراق
و با عراقي پليس افراد توسط ابتدا بودند، شده اعدام پشت بسته
به سپس و كشور ربوده شده وزارت پليس متعلق به خودروهاي
عبدالكريم، دراين باره، سرمد قتل رسيده بودند. به فجيعي طرز
بركسي عراق در گفت: الجزيره به العراقيه اخبار آژانس مدير
و ميگيرد صورت هويت براساس قتل كه نيست پوشيده
هستند، ويژه اختيارات داراي كه دارند وجود جوخههايي

دارد. حضور آنها در رسمي صورت به ايران رژيم اطالعات
كه نوشت ٢٩آبان روز عراق جنبش ملي الوطن ارگان روزنامه
كه دارد نام االوندي  ابو اكرم  عراق در  مرگ تيمهاي مسئول
شماره به قدس سپاه عضويت در و كارت ايراني تابعيت داراي
از يكي و بدر سازمان در اطالعات مسئول ١١٢٦٠مي باشد. او
داراي حاضر حال در وي  مي باشد. كشور  وزارت مسئوالن
كشور وزارت در را امنيت مسئوليت و است سرلشكري درجه

وابسته ظفر قرارگاه فرماندهي تحت وي فعاليتهاي دارد. برعهده
است. صورت گرفته قرارگاه رمضان به

سرپوش براي آخوندي اطالعات فرافكني
رژيم درعراق ضدانساني گذاشتن برجنايات

نه اطالعات وزارت كه شگفتي شاهد بود با جهان كه درحالي
دايركردن به همسايه كشور درخاك بلكه ايران درخاك تنها
ميكند، مبادرت  كشتار  و  شكنجه اعمال  و  مخفي زندانهاي 
در آخوندي اطالعات كشوري خارج مأموران و سايتها
ديدبانهاي و  ايهاالناس كه ميدميدند فرافكني بوقوكرناي 
اطالعات وزارت عوامل مطبوعاتي كنفرانسهاي به معلومالحال
در مجاهدين مخفي زندانهاي در شكنجه داستانهاي تا بشتابيد

را بشنويد! عراق
ايرانديدبان(١٧مرداد٨٤) به موسوم اطالعات وزارت سايت
و بغداد در عوامل رژيم آدمربايي كه خبرهاي زماني در درست
رژيم عوامل توسط دست بسته كشتارشده با جسد دهها كشف
اعضاي يكي از توسط «آمريکاييها : نوشت روز بود، موضوع
كشف را اشرف درون شكنجهگاه يك مجاهدين جداشده
هركس از بيش خود  كه آخوندي اطالعات سايت كردند». 
اضافه خود اباطيل ادامه در بود واقف آخوندي دروغبافي به
دست كسي به عليالظاهر آمريکاييها ماجرا اين «در كه ميكند

نيافتند»!
(١٣تير٨٤) اينترلينك نام ايران اطالعات آخوندي به ديگر سايت
(٢٠٠٥) امسال ١٨مي در ميدانند همه که «همانطور نوشت: هم

حقوقبشري مستقل سازمان يک که حقوقبشر ديدبان سازمان
در مجاهدين سازمان غيرانساني اعمال از گزارشي طي است،
اعمال اين و کرد نگراني ابراز خود ناراضي اعضاي عليه عراق
شاهدان پايه شهادت بر اساسًا که اين گزارش کرد. محکوم را
سازمان اردوگاههاي  جهنم از اخير سالهاي طي که زندهيي 
و شده تهيه رسيده اند اروپا به و شده جدا عراق در مجاهدين
اعمال خشونت از غيرقابل باور ابعاد نکاتي در حاوي هرچند که
مجاهدين سازمان تشکيالت  درون در سرکوب و شکنجه  و
اشاره خشونتها اين از کوچکي بخش به فقط ولي باشد مي

ميکند».
در آخوندي اطالعات و عوامل فرافكنيها، سايتها اين در ادامه
كه مي كردند تصور ابلهانه و كردند ياوهسرايي بسي نيز خارجه
در خود وزارت متبوع برجنايات مجاهدين، به لجنپراكني  با
دريك بگذارند.  سرپوش درعراق شكنجهگاه و زندان ايجاد 
قلمبهگوييهاي با (٨٤ (١٩دي رژيم ديگر، انجمن نجات نمونه
عيني تجسم «زندان اشرف، كه ميزد بر زمين عمامه پربالهت
اشرف زندان رهاشده از افراد » و است فرقهيي» فاشيستي و انديشه

آرامش، و رهايي احساس و آزاد فضاي در تنفس محض به
اشرف مناسبات حاکم بر قرارگاه خود را نسبت به شديد نفرت
در مستقر افراد عذاب  و رنج دراز «ساليان و ميدارند»  ابراز
ميکنند» بيان خويش تلخ بسيار خاطرات در را اشرف قرارگاه
كه ميكند اضافه وته بيسر عباراتي بلغوركردن با هم بعد و
که است قرارگاه…، وضعيتي در مستقر بر افراد حاکم «شرايط
عليه ديگر نيمي و ميبرند بهسر انديشه فقر در آن افراد از نيمي
قرارگاه گشتاپويي مقررات و منجمد بسته، توتاليتر، فکري نظام

برشوريدهاند»(؟!) اشرف
اطالعات ازسوي ابلهانه به جلو و فرار فرافكني رسواي نمونههاي
در مطلبي به را شما توجه زمينه اين در است. فراوان آخوندي
از پس  دقيقًا آخوندي، حكومت واكنش به كه زمينه، اين
و در نطنز رژيم سايتهاي اتمي ايران درمورد روشنگري مقاومت
ميشود، مربوط رژيم ضدبشري اتمي اين بحران آغاز و اراك

ميكنيم. جلب

سرپوش گذاشتن براي دروغپرازي و فرافكني
كشتارجمعي و اتمي سالحهاي برتوليد

٢٦شهريور٨١: ٦٠٠مورخ از نشريه مجاهد شماره نقل
و دفاعي تحقيقات كميسيون  اطالعيه  انتشار از پس ٣٣روز
رژيم تالشهاي افشاي در مقاومت ملي شوراي استراتژيك
و اتمي كشتارجمعي سالحهاي به دستيابي براي آخوندي 
برگزاري با كه واراك] نطنز [سايتهاي  ميكروبي و شيميايي
مقاومت ملي  شوراي نمايندگي دفتر مطبوعاتي كنفرانس 

بنفش جيغهاي كرد، جهاني بسيار وسيعي پيدا بازتاب درآمريكا،
و جلعيات انتشار با جگرسوخته، و نشادورخورده آخوندهاي
يك در آخوندي پرداخته اطالعات ساخته و شاخدار دروغهاي
كرد. شمهيي ٢٣شهريور) فوران مورخ (الوطن كويتي روزنامه
درج كردي منبع يك قول از كه آخوندساخته جعليات اين از
مياندازد بهخنده هم را پخته مرغ آن شنيدن و خواندن و شده
بهرقت را زنده مرغهاي آخوندها، زار حال بابت از هم شايد و

قرارزيراست: به آورد؛
در كه قرارگاههايي خلق مجاهدين عراقي به سازمان «مقامات ـ
با ”ابابيل“ ١٥موشك ازجمله سنگين نظامي تجهيزات دارد عراق

دادهاند». كالهكهاي شيميايي حمل به قادر ٧٥كيلومتر برد
ويس“ ”امام و در منطقه مي شود بالغ ٦متر به موشكها اين ـ«طول
داده استقرار عراق شرقي شمال در خانقين شهرستان به نزديك

شدهاند»!
نظامي  منطقه گشتهاند مستقر آنها در موشكها كه «منطقهيي  
دارد»! قرار اصلي جاده ٦٠كيلومتري ودر فاصله بهشمار ميآيد
به گردان عراقي مقامات كه ساخت  فاش كردي منبع «اين ـ
شيميايي بمبهاي مجاهدين بهسازمان وابسته ”آزاديبخش“
ساخت روسيه (تي٥٥) تانكهاي از را آنها ميتوان كه داده اند

كرد»! شليك
عصبي واكنش آخوندي دريك اطالعات كه پيداست كامًال
رژيم، شيميايي و اتمي پروژههاي افشاي قبال در هيستريك و
با و بالهت حداكثر  با را مطالب همان مشابه است  كوشيده
كار، حاصل و برگرداند مجاهدين روي عراقي، كردي پيازداغ
شيميايي و كالهكهاي بيسروتهي اندرباب اراجيف چنين يك

كه بهناگزير  درآمده آب از موشكهاي ابابيل، تي٥٥ و تانكهاي
و آورده آخوندي هم دالربازي جاني فقره يك آن را با سروته

افزودهاست:
لباسهاي  خود واقعيت پنهانكردن براي خلق“ ”مجاهدين  «افراد
براي و سوار ميشوند غيرنظامي و اتومبيلهاي مي پوشند كردي
مناطق به داخل كردي عناصر نفوذ از جلوگيري و امنيت كنترل
شبانه كمينهاي مناطق  اين  در مركزي  دولت  كنترل تحت

ميگذارند»!
كذب پاريس در مجاهدين مطبوعاتي دفتر اطالع، قرار به
الوطن كويتي را بهروزنامه ياوههاي مسخره اين جزيي و كلي
زياد آنقدر هرچند سخافت دعاوي آخوندي است، متذكرشده
اين كه است شگفتي جاي و نيست تكذيب نيازمند كه است
آخوندهاي جعليات بهلجنزار چنين اين را خود صفحات روزنامه
روز اين روزنامه است. كرده تبديل ايران عليه مقاومت ارتجاعي
مشترك مانور  درمورد آخوندساخته دروغهاي نيز ٩شهريور 
همان كه بود رسانده بهچاپ را عراقي نيروهاي با مجاهدين
را زنجيرهيي اراجيف منشأ اين تكذيب و را آن مجاهدين زمان

ساختند. خاطرنشان است، آخوندي اطالعات كه
الوطن  در  مندرج اباطيل  درخصوص كه است  توجه شايان   
اعالم كشور داخل در مجاهدين فرماندهي ستاد ٢٣شهريور،
رژيم در بولتنهاي دروني قبل يك هفته همين مطالب كه كرد

بود. شده درج

آشنـاييباشگـردهايرسـواي فـاشيسـممذهبـيورويآوردنبـهروشهـايذاتـيواليت فقيهدرسرفصـلانقبـاض وبـحران سرنـگوني(٣)

فرافكنيو فراربهجلوبرايسرپوشگذاشتنبرجناياتضدانسانيوپنهانكاريدرتوليدسالحهاي اتميوكشتارجمعي

و اعمال مخفي زندانهاي دايركردن به كشور همسايه نه تنها درخاك ايران بلكه درخاك اطالعات وزارت كه بود شاهد شگفتي با جهان كه درحالي
ديدبانهاي و ايهاالناس ميدميدندكه فرافكني كرناي بوق و در كشوري اطالعات آخوندي خارج مأموران و سايتها ميكند، مبادرت كشتار و شكنجه

بشنويد! را عراق در مجاهدين مخفي در زندانهاي شكنجه داستانهاي بشتابيد تا اطالعات وزارت عوامل به كنفرانسهاي مطبوعاتي معلومالحال

شد. جاري ايران در اين چنين خانوادگي آخوندها احساس و عاطفه
حتي كه اين بدون ايراني را، بيگناه پسران و دختران آخوندي كه رژيم دادستاني
براي كه است  خواسته آنها خانواده هاي از  است، كرده اعدام بداند را آنها  اسم

نمايند! مراجعه خميني بهدادستاني اجسادشان تحويل گيري و شناسايي

آخوندي رژيم خلق ايران خبررساني مجعول ايادي مجاهدين سازمان
را شهر اشرف اداره بلغاري نيروهاي اينكه بر مبني را راديو فردا در

خواند  بيربط و آنرا سراپا گرفتهاند، تكذيب كرد برعهده
آخوندي رژيم خلق ايران خبررساني مجعول ايادي مجاهدين سازمان
را شهر اشرف اداره بلغاري نيروهاي اينكه بر مبني را راديو فردا در

خواند. بيربط سراپا آنرا كرد و گرفته اند،تكذيب برعهده
از  نقل به  مجعول خبر يك در فردا راديو اسفند،   ٢٢ شب دوشنبه
اداره قبل هفته از بلغار «نيروهاي مجهولالهويه،گفت: خبرگزاريهاي
اين گرفتهاند. بهعهده را بغداد شمال ٧٠كيلومتري در اشرف اردوگاه
مجاهدين سازمان بازماندگان از ٢٠٠٠نفر حدود اقامت مركز اردوگاه
نيروهاي ائتالف نظارت از جنگ تحت پس كه است در عراق خلق

گرفته». قرار
گفت: اين باره در اشرف شهر حقوقي مشاوران از صفاري بهزاد آقاي
و اطالعات وزارت  مأموران نفرتانگيز عقدهگشايي از  صرفنظر
همه مجاهدين، راديو فردا عليه در معلومالحال رژيم آخوندي رابطين
بهطور اشرف در نقش آنان و بلغاري با نيروهاي رابطه در كه آنچه
مربوطه خبرساز است. اندرغلط غلط شده، سرهمبندي غيرحرفهيي
مقاومت دفاتر يا اشرف  قرارگاه  با ساده  تماس  يك زحمت حتي
با از تماس حتي و نداده جهان را به خود مختلف در كشورهاي ايران
كنوانسيون چهارم بين المللي و قوانين طبق هم كه مقامات آمريكايي
است. كرده پرهيز دارند، برعهده را اشرف از حفاظت مسئوليت ژنو،
خبر مجعول راديو فردا ٢٣اسفند٨٤، سهشنبه روز افزود: صفاري آقاي
الدعوه به نام عراق در  آخوندي رژيم مزدور روزنامه  يك در عينًا
برمال آنرا  آخوندي اطالعاتيـ  واحد  منشأ بهوضوح شدكه  منتشر
به وابسته روزنامه  در همچنانكه  خبر اين  پخش از ميكند.هدف 
«استقرار كه است ياوه اين القاي است آمده آخوندي هراسان رژيم
عراق در خلق مجاهدين اعضاي استقرار پايان شروع بلغاري نيروهاي
پرشكوه پايداري كه از آخوندي رژيم اين مزدوران بر عالوه است».
در آمدهاند، بهجان عراق در رژيم بساط درهمريختن و مجاهدين
به خيالي خوش با فردا راديو خبر ذيل دست نشانده، روزنامه همين
دولت استقرار با عراق، در مجاهدين «حضور كه داده اند وعده خود

گرفت»! خواهد پايان عراق دائمي

يادآوري كرد: ايران خلق مجاهدين سازمان مشاور حقوقي
از به نقل فرانسه خبرگزاري گذشته ديماه ششم در نخستينبار ـ اوًال
عراق هميشه براي نيروهاي بلغاري كه خبر داد بلغارستان دفاع وزير
خود حضور به شكل ديگري ميتواند كردهاند اما بلغارستان ترك را
١٢٠فرد از مركب انساني يكان يك فرستادن با مثًال عراق در را 

كند. حفظ غيرمسلح
به مجاهدين هيچ ربطي عراق در بلغاري غيرمسلح ثانيًاـ مأموريت افراد
خروجي آمريكايي در دژبانان با آنها بلكه ندارد قرارگاه اشرف و
اشرف قرارگاه مجاورت در آمريكايي نيروهاي كنترل تحت
سرپرستي تحت ائتالِف نفرات  از بخشي و  كرد خواهند همكاري

شد. خواهند آمريكايي محسوب نيروهاي
مورد اعتراض مقامهاي ميشود گفته كه فردا راديو برخالف خبر ثالثًاـ
قرارگاه اداره فقط نه است، گرفته قرار هم آمريكايي دستاندركار
به بلغاري نيروي هيچ بلكه است نشده داده تحويل كسي به اشرف
از اشرف قرارگاه اداره موهوم مأموريت شروع خبر و نيامده اين جا

شده، غلط است. منتشر فردا راديو توسط هفته پيش كه
٢٠سال اشرف همچون قرارگاه اداره فردا، راديو خبر برخالف رابعًاـ
بينالمللي قوانين و طبق بود خواهد و مجاهدين بوده برعهده گذشته،
عراق، در چندمليتي و نيروي بين ساكنان اشرف شده امضا موافقتنامه و
كه است اشرف حفاظت ازساكنان نيروهاي آمريكايي، التزام و تعهد

ميباشند. ژنو چهارم كنوانسيون تحت حفاظتشده افراد
نيز آمريكايي نيروهاي حفاظتي التزامات و تعهدات در ـ خامسًا
توافقات و است نشده داده تغييري هيچ فردا راديو خبر برخالف
كماكان مليتي چند  نيروي و اشرف در مستقر مجاهدين  مشترك

باقيست. خود برجاي
رژيم خود كفگير مي رسد بهنظر افزود: پايان در صفاري بهزاد آقاي
ديگ ته به زبان فارسي راديوهاي برخي در آن ايادي و آخوندي
نيروهاي براي موهوم مأموريت سازي به اينچنين كه است خورده

اند. شده متوسل بلغاري

گروه تبريز در اينكه بر مبني شنيدم خبري
داده تشكيل جلسهيي نجات آخوندساخته
مجاهدين و خانوادههاي زور به آن كه در
جلسه كشانده ازجمله خانواده من را در آن
بريده تكراري، شوهاي مانند و بودند
جلسه اين آغوش رژيم، بازگشته به مزدوران
كثيف آخوندهاي اراجيف و كرده اداره را
كه مزدوراني سردادهاند.  را برايران  حاكم
سرفراز مقاومت به خيانت و پشتكردن با
مردم آزادي جز هدفي كه ايران مردم
را خود شرف و انسانيت ندارد، را محبوبش
سرنوشت فروختهاند. اين آخوندهاي رذل به
و شده دور مجاهدين از كه است كساني همه
انتهاي تا و ميشوند نزديك پليد رژيم اين به

ميروند. را خيانت خط
سازمان با رابطه در نجومي دروغهايي بافتتن
آزاديبخش ارتش  و مجاهدين افتخار  پر
رژيم شناخته شده روشهاي و شگردها از

به گذشته  ٢٧سال  طي كه است  آخوندي 
مقاومت چهره تابناك است تا زده دست آن
نيز، اينبار  و كند خراب  را ايران مردمي 
رژيمپليدآخونديوضدبشر عواطفانساني!
ما نجات فكر به و كرده گل ايران بر حاكم
ما خانوادههاي در اشرف و مستقر مجاهدين!

است! افتاده
 ١٢٠,٠٠٠ بهحال خون رژيم جنايتكاري كه تا
زمين بر را مبارزين و مجاهدين از تن هزار
٣٠٠٠٠زنداني سياسي يك فقره در ريخته و
خالف عقيدهيي داشتن  جرم  به فقط را
نيز اخيرًا و است كرده اعدام آخوندها
ايستادگي در به دليل فقط را حجت قهرمان
رسانده به شهادت و عقيدهاش آرمان مقابل

است. انساني شده مدعي عواطف است،
اگراينجنايتكارانعواطف،شرفوانسانيت
ايران٨٠درصد ثروتمند كشور در داشتند،
شب نان كه حتي نبودند خط فقر زير مردم

باشند. نداشته
خياباني معصوم كودكان داشتند عاطفه اگر
زير در نان  لقمهيي دست آوردن براي  كه

اين به و نميكردند تكدي حاكميت جالدان
نميافتادند. روز

معصوم و بيگناه دختران داشتند عاطفه اگر
و فارس خليج حوزه كشورهاي به را ايران
و نميكردند و… قاچاق پاكستان و تركيه

نمي گذاشتند فروش به را آنها
ننگين حاكميت تحت داشتند عاطفه اگر
راه بدن اجزاي فروش بساط آخوندها
زيرنظر و رسمي صورت  به  كه نميافتاد

فروش شود. و خريد حكومت آخوندها
را در فساد و اعتياد اين همه داشتند اگر عاطفه
نميكردند كاري  و نميدادند رواج  جامعه
و باشند  نداشته فكركردن توان جوانان كه 
نميكشاند. نابودي ورطه به را آنها رژيم اين

… اگر… اگر
كه است  اين  بهخاطر  جنايتها  اين  همه  بله 
حاكميت به خمينيصفت  آخوند  مشتي
چرا كه است اين دهند. سؤال ادامه ننگينشان
زنان خياباني  كودكان براي نجات انجمن 
درست و… خيابانها  در  آواره دختران  و

نميكنند؟

مجاهدين خانوادههاي عليه رژيم نجات انجمن توطئة هم باز
اشرف ـ رهنما حسن

١٥ صفحه در بقيه



١٣ دوشنبه ٢٩ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٢ ـ شمارة
مقاالت

همگنان او و خميني انديشه زن در
محمدسيديكاشاني

گوشه به جامعه سطح از زنان بازماندگانش، و خميني حاكميت زير ايران در اگر
افزودن و ارتجاع مجلس در مختلف مصوبههاي با اگر ميشوند، رانده خانه
ورود گوناگون، جلو آييننامههاي  و مقررات و قوانين در تبصرهها  و  مادهها
محرومند درماني امكانات عمده از زنان اگر مي شود، گرفته دانشگاهها به دختران
از ادارهها زن و كارگران از كارخانهها اگر ميكنند، نرم دست و پنجه مرگ با و
شوهران يا برادران بدگمانيهاي قرباني زن هزاران اگر مي شوند، كارمندان زن تهي
جشنهاي در و خود، خانه و ازجمله هيچجا زنان در اگر ميشوند، پدرانشان يا
اگر ندارند، امنيت هم كوهستاني گردشگاههاي و پاركها مهمانيها، خانوادگي،
مرگ سوي به رنجي طاقت فرسا با كه دارد وجود بيوه نوجوان هزاران شهر هر در
اگر بهدار آويخته ميشوند، يا سنگسار فحشا، اتهام گاهي به ميروند و زودرس
اگر فحشاي و فروش ميرسند به ديگر كشورهاي بازار ايراني در زنان دختران و
حكومت مالهاست، فضيحت پرننگ و دستاوردهاي موجود از و بيسابقه گسترده

است. به زنان نسبت آخوندها كثيف و زن ستيزانه ديدگاه همه محصول و همه
آنها به هرجا كنيد. بيرون ادارات از را زنان گفت حكومتش خميني در ابتداي
توسط مختلف صورتهاي پس زن ستيزي به آن فسادند. از موجب شوند وارد
به صورتي رژيم اين كس در هر و شده نهادينه همين رژيم و كارگزاران سران

است. كرده بيان آنرا
بيان شسته ورفتهتر قدري ميآيند در قانون صورت به ديدگاهها اين كه وقتي تنها
به همانا دارد ايران بر حاكم آخوندهاي ذهن در زن كه مفهومي ولي ميشوند
«زن كه است شده تئوريزه صورت اين به رژيم اين سران از يكي زبان از صراحت

.( سال٦٥ ٢٤آذر …»(رسالت، شماست در واقع برده شما، مالكيت در شما
قبل  رژيم بوده، اين قضايي قوه رأس در ساليان كه يزدي نگرش آخوند  همين
تبديل و درآمده  قانوني مواد به شود، بيان صورت اين به او توسط آنكه  از
دهد. را طالق كه بخواهد زنش وقت هر ميتواند مثًال: «مرد كه اين به ميشود

اطالع دهد»(ماده١١٣٣  زن به از قبل را موضوع كه اين ندارد لزومي هيچ ضمنًا
عمومي). قانون

فتواها رژيم، سران و عوامل ذهن در قرونوسطايي سخيف انديشههاي اين منشأ
پليد انديشه اعماق خميني فتواهاي اشاره به چند است. خميني خود گفتههاي و

ميكند. آشكار وسطي را قرون باقيمانده از حيواني
به همسرش شوهر توسط زندگي} امور گذران براي {خرجي نفقه «فتوا: دادن
خميني (تحريرالوسيله نيست. واجب باشد، ٩سال} از صغيره {دختربچه كمتر كه

جلد٢ صفحه ٣١٤).
كه نميشود موجب بگيرد، پيسي} ـ پوستي برص{بيماري يا جذام مرد اگر «فتوا:
را او ميتواند مرد يا برص بگيرد، جذام زن باشد، اما اگر داشته طالق زن اختيار

صفحه ٢٩٤). جلد٢ (تحريرالوسيله دهد» طالق
ازدواج چه باشد، داشته ٩سال از كمتر همسري كه با زناشويي جايز نيست «فتوا:
ندارد. حتي اشكالي جنسي بهرهوري اقسام ساير اما (صيغه) موقت چه دائم باشد

.(٢٤١ ٢صفحه جلد (تحريرالوسيله، باشد. شيرخوار بچه اگر
نمونههايي را فقط گرامي خوانندگان از پوزش با كه است خميني پليد اين انديشه
هيچ مرزي ما، تصور ماوراي در كه ضدانساني انديشهيي كرديم، نقل دراين جا
از شود واقعيت روبه رو با اين كه هركس و قائل نيست زن جنسي از استثمار در
ايران مردم بسياري از كه است اين واقعيت ميشود. جنايتكاران رويگردان اين
را نشناختهاند. صافي ياسري خميني و همگنانش انديشه پليد عراق هنوز اعماق و
كه دوستانم از يكي فتواها را براي اين وقتي به من گفت عراقي، معروف نويسنده

خامنهاي عكسهاي خميني و و بلند شد جايش خواندم از طرفداران خميني بود، از
اين از گفت: و انداخت بود؛ پايين كرده كارش نصب محل در سرش باالي كه را

خميني هستم. من دشمن پس
اعدام يعني آنها، اسالمي بهاصطالح مجازاتهاي اجراي كه مدعياند آخوندها
به دست روزانه  معاش  امرار براي كه نگونبختي زنان و جوانان  سنگسار  و
بهزندان و بريدن پا و دست عام، مأل در به آنان و شالقزدن ميزنند خودفروشي
زندگي در انتظامي آنها نيروي و آخوندها حدومرز بي و دخالتهاي مردم انداختن
موي و آستين اندازه و  قيافه و شكل و لباس رنگ قبيل  از مردم، خصوصي
اما است. اخالقي مفاسد و فحشا از جلوگيري هدفشان همه و همه جوانان، سر
كم تنها نه فجايع اين ابعاد كه ميدهند نشان رژيم خود مؤسسات رسمي آمارهاي

يافته است. افزايش برابر چندين نشده بلكه
شامل اجتماعي فجايع از چندفقره در آخوندها حاكميت تحت ايران قلم يك
بين جنسي در تبعيض و جادهها در مرگومير بيكاري، اعدام، خودكشي، اعتياد،

كردهاند. ثبت ركوردار عنوان به را ايران جهان، كشور ١٨٦
زنان از تن ٣ميليون از بيش كه  است حاكي رسمي آمارهاي فحشا مورد  در
كشانده و فحشا خودفروشي به معاش امرار بهمنظور و بيكاري و اثر فقر در ايران

شدهاند.
زنان را ايران جمعيت از نيمي كه اين به توجه با و ايران جوان جمعيت به توجه با

اين ابعاد از نگيريم، نظر هم در ١٠سال را از كمتر دختران اگر مي دهند، تشكيل
١٠٠زني كه هر از كه است آن گوياي واقع و در بي سابقه تاريخي، بهطور فحشا

شدهاند. كشيده فحشا به ١٢تن ايران زندگي ميكنند در
اين برسند،  حاكميت  به خميني  همچون مرتجعاني اين كه  از قبل  تا شايد 
ميدان به و خانوادههايشان بروزي نداشت و حوزهها شيطاني فراتر از انديشه هاي
جهان بر حاكم فساد كه از را مردمي از بخشهايي بود و نشده كشيده آزمايش
را، ميتوانست جذب كند. هستند سالمي زندگي و خواستار كنوني رنج ميبرند
مذهبي خانوادههاي از بسياري به شاه  ايران زمان جامعه در كه واقعيتي همان
حكومت ٢٥سال از اكنون پس مي داد. اما را شاه فاسد با رژيم انگيزه مخالفت
نشان را جامعهيي از كوچكي بسيار گوشه تنها ارقام و آمار ايران، در آخوندي

است. آن پليد رژيم و انديشههاي اين ساخته كه ميدهد
بهخيابانها مي آمدندوعليهديكتاتوري  زنايرانيدر تظاهراتضدشاه  اگرميليونها
موسوم گشت صدها راهاندازي با آخوندي حكومت امروزه ميدادند. شعار شاه
دختران از قضا كه در شهرهاي ميهنمان زناني را و اسامي ديگر و يازينب يازهرا به

اما  به بهانه بدحجابي را از انقالب سال١٣٥٧ هستند بعد آمده نسل به دنيا و جوان
مورد و مياندازند به زندان و  ميبندند شالق به كردنشان قفل و براي ارعاب

ميدهند. قرار آزار و اذيت
اجتماعي آرماني، سياسي و جنبش امروز آخوندي، بهرغم حكومت نكبتبار اما
در كه انقالبي، اصيل اسالم برگرفته از انديشه رهاييبخش با ايران خلق مجاهدين
٥٠درصد بيش از و برگزيده بهعنوان رئيسجمهور را زن يك رأس رهبريش
ايران خلق مجاهدين سازمان رهبري شوراي تمام و مقاومت ملي شوراي اعضاي
در را ايران مقاومت جنبش اداره و رهبري واقعي بهطور ميدهند، تشكيل زنان را
پيام همان اين دارند. بهدست و نظامي اجتماعي سياسي، شرايط سهمگينترين
و مسئول روشنفكران مردم دردمند، گوش مقاومت به اين از كه است جديدي
مهيبترين بهعنوان اسالمي، بنيادگرايي بر پيروزي و رسيده آزادي راه مبارزان

كرده است. شعله ور را معاصر تاريخ نيروي ارتجاعي

دوشنبه٢٢ اسفند،  روز مقاومت منتخب رئيسجمهور
گفت: انگلستان، پارلمانی بلندپايه هيأت با ديدار در
كشورهاي از ما كه تكراركنم  ديگر  يكبار «مايلم
ايران مقاومت سالح. نه و پول ميخواهيم خارجي نه
تغيير ميتواند كه است برخوردار پتانسيلي چنان از

كند». ايران ايجاد را در دموكراتيك
يکپارچگی  و وحدت شاهد جهان اسفند،  ٢٣ روز
برای انجام آنها کامل آمادگی و عزم و و اراده مردم
خانم که  سوم راه حل اجرای و دموکراتيک تغيير 
مردم بود. است،  آن تدوين کننده و مبتکر  رجوی
تاريخی و ملی سنت و مراسم بیمانند برپايی با ايران
همايش اين تبديلکردن و امسال، چهارشنبهسوری
حکومت کل با علنی نبرد آشکار و يک به ملی عظيم
جهانيان انظار در را رجوی خانم گفته اين آخوندی،
که برخوردارند پتانسيلی  «چنان  از که  نمودند ثابت

ايران ايجاد نمايند». در میتوانند تغيير دموکراتيک
که اصالت ايران شريف و آگاه مردم بر واقعًا درود
دنيا همه بارديگر به خود را و تاريخی ملی هويت و
برپايی تکميلی گزارشهاي هنوز اگرچه نمودند. ثابت
خبرگزاريها تازه و است راه در عمومی خيزش اين
هنوز يا و نمودهاند خود گزارشهاي ارسال به شروع
در واقع در ايران مردم اما نشده، پخش آن فيلمهای
بهوقت ٧/٥شب تا ساعت ٤/٥بعداز ظهر فاصله ساعت
از قيام خود را و خيزش و نمودند تهران، کار رايکسره
و عزم با ارداه واقع در آنها دادند. آن عبور نقطه کيفی
آخوندی فاشيسم دست از رهايی برای خود سترگ
بهنحوی ساختند، ممکن را غيرممکن بهظاهر کار يک
و ببندهايی بگير و سرکوبگرانه تدابير بهرغم تمامی که
از و بودند آغاز نموده قبل چند روز از آخوندها که

مناطقی در و خود رسانده اوج آنرا به نيز امروز صبح
به يا و کردند برقرار نظامی حکومت از کشور عمًال
کوچولوی ماهی «حبس و حتی مغازهها اجباری بستن
آنچه مردم باز مبادرت نمودند، هم هفتسين قرمز»
بگذارند. خواستند، توانستند که بهمرحله اجرا که را
و مقاومت و پايداری با اشرف که همان طور درست
میرود تا نيز اينک جهان ايستاد و خود صبر جميل
پليد آخوندها نيات افشای با و بايستد! ماليان برابر در
تحت ايران مردم خونين تجربه انتقال و عراق در
نگذاشت عراق، شريف مردم به آخوندها حاکميت
شود، انجام آخوندها توسط عراق بلعيدن طرح که
امروز قيام اعجاز درسآموز پايداری، همين وخود
وحشت همان علت اين و گرديد ايران سرتاسر  در
بهديوارکوبيدن سر و رژيم  روزافزون  و غيرعادی
خيزش حرکت و اين عليه فراخواندهنده اصلی آن
بهخصوص و مقاومت يعنی ايران، ملت اجتماعی
دو يکی طی اشرف شهر قهرمانان و مجاهدين سازمان

است. اخير هفته
مردم تاريخی و  شورانگيز پاسخ از  پس حاال و
جشن تبديلکردن برای مقاومت فراخوان به ايران
سراسری و عمومی اعتراض يک به چهارشنبهسوری
حاليکه در سوم،  راهحل از حمايت و  رژيم عليه
مردم چهارشنبهسوری خيزش آتش شعلههای هنوز
و ترقه  صدای و میکشد زبانه  ايران سرتاسر در 
و حال میتوانيم می رسد، بهگوش آنان نارنجکهای
استمالت شکستخورده خط حاميان و آخوندها روز
ضديت قاموس در زيرا کنيم! حس بهتر را ماليان از
آنچه حاميانش، و آخوندها ايرانی، و ايران با
و تالشها تمامی  برخالف  میافتاد، اتفاق نمیبايد
عليه آخوندساخته اتهامات و آنها لجنپراکنيهای
شد معلوم و پيوست!  بهوقوع ايران مردم  مقاومت
اعزام و مذبوحانه تالشهای آخرين در آخوندها که

از «جدا شده عنوان تحت خود نفوذی ـ تروريست 
بخش تجويزی کمر» «قرص سپس و مجاهدين»
کذب خبر پخش يا مأمور و به اين بی.بی.سی فارسی
را اشرف شهر اداره بلغاري «نيروهاي دروغ پا سرتا و
همه و همه و… راديو فردا گرفته اند» توسط برعهده
برای بلکه رژيم «فردای» بیدرمان درد عالج برای نه
بوده ايران سرتاسر مردم امروز قيام ضربهگير» و «مقابله
آن را فرماندهی  و  هدايت مرکز بهدرستی  که  است
جستجو اشرف شهر و  مجاهدين در  کمافیالسابق
بنبست در شرايط آخوندها اين چون اگر مینمايد،
خود را «فردای» برای تدبير توان فروپاشی، يا مرگ و
اعالم دنيا و ايران مردم به اينچنين هر گز میداشتند
صدور و سرکوب داخلی تشديد به نمی دادند و جنگ
تالش و انفجار سامرا و عراق به و تروريسم بنيادگرايی
و… روی موشکی اتمی و به تسليحات برای دستيابی
ساختن همانا ماليان دورانديشی تنها نمیآوردند! 
آنهم که است تهران  شمال در «سری»  مخفيگاه
مواد هنوز و گرديده افشا ايران مردم مقاومت توسط
و سايز قواره و قد به (البته رژيم نيازسران غذايی مورد
است! شده و افشا برمال نشده! انبار آن آخوندها) در
مردم قيام امروز بپردازيم، داستان اصل بگذاريد به اما
پايگاه داخلی و قدرت و ايران، بارديگر نقطه کمال
بررسی اولين  در و داد نشان  بهدنيا  را سوم راهحل 
درباره را مقاومت نقش و توان و جايگاه غيرآخوندی،
در ايران مقاومت از طريق مردم و دموکراتيک تغيير
بههم سياسی و  استراتژيک ممکن سطح  باالترين
جنبهها در در تمامی پس راهحل سوم اين از گره زد.
بی نظير انسجام مونيسم و يک خود از معرفی و ارائه
چه و داخلی سطح در چه اجتماعی، و سياسی نظامی،

که: برخوردار است جديدی بينالمللی منطقهيی و
آزاديبخش ارتش مرکزی خود يعنی هسته نظر از ـ

ملي.

قاطع و مثبت پاسخ با که مقاومت اخير فراخوان ـ
سهشنبه روز سراسری قيام در که ايران مردم اکثريت
پايگاه و مقبوليت حمايت، ميزان شد، دريافت
برابر در ايران داخل در مقاومت راهحل اجتماعی
رسيد منصه ظهور به خارجی ناظران بیطرف چشم

داد. نشان را بیبديل خود پتانسيل و
آلترناتيو و سياسی  ارگانهای نظر از  همچنين ـ
برنامهودستورکارمعين با دموکراتيکجدیومسئول،
دوران مقاومت برای شورای ملی اعالمشده توسط و
در چهارچوب حاکميت ماليان، رژيم از پس گذار
و انتخابات آزاد مبنای بر دموکراسی و استقرار مردمی
منشور متعهد به دولت و از جدايی دين دموکراتيک و
مسالمتآميز همزيستی و ملل سازمان حقوقبشر
يافته مطلوب دست کمال بهحد و بينالمللی، منطقهيی

است.
ايران مقاومت  و پايداری دژ ماندگاری حضور و ـ
حمايت با که عراق خاک در اشرف شهر يعنی
هزاران و عراقی  شريف شهروند ميليونها روزافزون 

ملی  و و مذهبی سياسی و شخصيت نماينده وكيل و
استراتژيک، پيوند از نشان میباشد، همراه عراق
ضد بنيادگرايی مقاومت مبارزه و ميان ملی و سياسی
برای پيروزی که  دارد عراق مردم و  ايران مردم
پيشرفت دقيقًا ماليان فاشيسم برابر در آنها از هرکدام
از مملو آيندهيی از و است  ديگری برای تعالی و
مردم ميان برادری و دوستی و مسالمت همياری،

میدهد. خبر منطقه کشورهای
هزاران حمايت که بس نيز همين بين المللی جنبه از ـ
و وآمريکا اروپا در  پارلمانها نمايندگان  و وکيل
و فرهنگی آکادميک، حقوقی، شخصيت هزاران
ساله چند خطير شرايط  در  دنيا،  سرتاسر  در هنری
و جنبش هيچ در مورد که تاکنون است امری اخير
و نداشته وجود طول تاريخ معاصر در مقاومتی نيروی

ذرهبين زير و تحقيق و تفحص حاصل نيز مسأله اين
دموکراتيسم ميزان و مواضع  و برنامهها  قراردادن
است. بوده آن  حاميان اکثريت توسط مقاومت  اين
مدافع مقاومت اولين را خود اکنون آنها بهطوری که
مقاومت عليه آخوندساخته اتهامات برابر در ايران
تاريخی عظيم کارزار اين، در يک بر مزيد میدانند.
بهای سنگينترين روشنگرانه با پرداخت و افشاگرانه و
آخوندی رژيم ايران، مردم مقاومت توسط ممکن
جهانی، عاجل خطر و اصلی تهديد به عنوان اينک
ملل سازمان امنيت شورای ميز روی اتميش پرونده
باشکستی آخوندها از استمالت سياست و گرفته قرار
میرود و است شده بازگشت مواجه و جبران غيرقابل
طی را اتمی مسير همان نيز رژيم ديگر پروندههای تا
حقانيت مواضع بيانی دوران اثبات درستی و نمايد. به
و گرفته تازهيی شتاب برابرجهانيان در ايران مقاومت
بيشتر هرچه نزديکی به نيز تحوالت و سوی سمت
ذيربط مقامات توسط آن تأييد و مقاومت مواضع به

میکند. حرکت آمريکا و اروپا دولتی و بينالمللی
ايران مردم که مقاومت ملی شرايطی است در اين ـ
ولی نابرابر نبرد  يک پرچمدار دهه دو  از بيش طی
ضدبنيادگرايی و ملی دموکراتيک، عادالنه، عميقًا
تحمل بر عالوه که است  آخوندی  تروريسم و
معرض در مستمرًا  آخوندی  ضدبشری  سرکوبهای
عواقب از ناشی دستبستگيهای و محدوديتها اعمال
ماليان با مماشات و استمالت ضدايرانی سياست
از بخش عظيمی به کارگيری از که الجرم دارد قرار
و داخل در  خود مادی و انسانی امکانات و انرژيها 
و دسيسه های توطئه ها خنثینمودن ايران برای خارج
است. بوده استمالت سياست همين سايه در آخوندی
برابر در خمينی رژيم که بسا چه نمیبود موانع اين اگر
سقوط نقطه به قبل سالها  ايران خيلی مردم مقاومت
ومنطقه ايران مردم از اينهمه و میرسيد فروپاشی و

نقطهکمالراهحلسوم خيزشچهارشنبهسوریمردمايران،
نمیگرفت! قربانی ودنيا

فاشيسم شناختهشده  روشهای به بنا و شک  بدون
از وحشت و کاذب قدرتنمايی برای آخوندها مذهبی،
از جلوگيری و ايران مردم امروز قيام بازتابهای و فرايند
نزديکی با بهويژه در داخل مردمی اعتراضات گسترش
سرکوب شدت نوروزی، بر و مناسبتهای نو سال ايام
برای و  افزود  خواهد خود افسار گسيخته و  عريان 
سازمانيافتهشان، مقاومت ايران و  ملت از انتقامگيری
و بنيادگرايی  صدور و خارجی بحرانهای تشديد بر 
کثيف پروژههای اجرای  و عراق و… در تروريسم
بهشدت رهبری مقاومت عليه مجاهدين و روانی جنگ
آينده، روزهای طی تا منتظر بود بايد و افزود خواهد
داخل در هم ماليان  توسط  جديدی  جنايات شاهد 
ارگانهای تمامی  به لذا  باشيم! ايران  از خارج  هم و
که میکنيم يادآوری دولتهای خارجی  و بين المللی
ضدبشری و مخوف طرحهای اجرای از ممانعت برای
بيش و نيست جايز تعلل ديگرهيچگونه آخوندی،
و مشروع  مقاومت ماليان، بهخواست نبايد اين از
درليستبیاعتبار تروريستی دموکراتيک مردمايرانرا
ناتوانی و عالمت ضعف طريق اين از و بگذاريد باقی
ديگر مردم ايران اين کنيد. ارسال ماليان برای را خود
خود قيام در را ماليان از که سياست استمالت هستند
و نموده اعالم آنرا و ابطال سپرده به خاک هميشه برای
دموکراتيک و بهرسميت شمردن مقاومت مشروع عدم
چالش کشيدهاند. غربی به توسط دول خود را فرزندان
از استمالت سياست کامل دفن در درنگ هرگونه
فاشيسم برابر در قاطع سياست عدماتخاذ و ماليان
ايران مردم فقط ايران، بر حاکم تروريستی ـ مذهبی
حقوقبشر و دموکراسی آزادی و ادعای به نسبت را
و منطقه و عراق مردم و میکند و بدبينترکرده شما
و تروريسم هجوم برابر در نيز را غربی کشورهای حتی

باقی میگذارد. دفاع بدون ماليان بنيادگرايی

آرميكجاسميان

منفعتطلبي منافعملييا

تام دارد  تالش واليتفقيه رژيم که است دتی
«تسليحات ضدملی بهغايت  و جاه طلبانه  سياست
استتار «غرور ملی» يا ملي» «منافع زير شعار را اتمی»
میشود تعريف چگونه ملی منافع اينکه به عنايت با نمايد.
برآن را قلم اين صاحب است، قابلتبين منظری چه از و
مطرح نمايد. آن پيرامون مختصر هرچند که نکاتی داشت

هسته يی انرژی فناوری استبداد دينی به رژيم دستيابی بحث
بين المللی جامعه باخته و رنگ صلح خواهانه ديگر نيات با
طبيعی نمی خورد. را فريبکارنهيی سياست چنين گول نيز
ملل سازمان امنيت شورای به رژيم پرونده ارسال است

پايان فريبکاری. بر آغازی است متحد
تالش همواره که نظام عوامفريبي خصلت به عنايت با اما
مصالح ملت و مردم از را ضدملی اش سياستهای کرده تا
توسل لذا  باعراق)،  ساله هشت جنگ (ادامه کند  هزينه 
با آن پيوند و ملی» «منافع مانند  مردمفريب شعارهای به
آنهم مصدق، دکتر ياد زنده ضداستعماری مبارزات
مردم، احساسات موجسواری بر کاشانی و اسالف توسط

ايران. ملت ملی عليه مصالح آشکار است نيرنگی

منافع ملی چيست؟
که میشود اينگونه تبيين انديشه ديد صاحبان از ملی منافع
يا نخبگان دولت (نه صرفًا جامعه از منافع عالی است بازتابی
حول و اساسًا دارد نظر در را عمومی که خير حکومت)،

میيابد: سامان ذيل محورهای
مردم، ضروری  معيشت سياسی، استقالل ملی،  حاکميت
امنيت بينالمللی، و صلح ارضی، عدالت، تماميت تعميم

زيست، حقوقبشر. محيط
سياسی، چهره میتواند ملی منافع اهداف ترتيب بدين
بحث مثًال اگر باشد. اجتماعی داشته و فرهنگی اقتصادی،
آن کشور بقای و حيات به باشد، کشوری تجاوز به خاک
بود خواهد حاکميت ملی نقض واقع و در میشود مربوط
بعد در زبان  همچون مواردی  يا دارد.  سياسی چهره  که
و و توسعه اجتماعی اجتماعی در بعد و عدالت فرهنگی
پس برشمرد. بعد اقتصادی رامیتوان از اقتصادی، عدالت
بدون يعنی  است، ملت يک  منافع اصوليترين  ملی منافع 
استراتژيک اهداف  لذا نيست. ممکن بقا آنها  رعايت
پای نمیتوان را باشد  نيز نامشروع اگر  خصوصًا دولت،
ملی، منافع  تشخيص راه مناسبترين کرد. ثبت ملی منافع 

است. حاکميت وعملی جاری سياستهای ارزيابی

منفعتطلبی
مقامات دست در سالحی مثابه به معموًال ملی  منافع 
مستبد، رژيمهای  ديد  از است. بوده خودکامه  نظامهای 
مصلحت و منفعت مثابه به حاکميت، منفعت و مصلحت
نيز ايران در دينی اليگارشی میشود. تلقی (ملی) عمومی

و مطامع منافع پای را مردم حقوق تا دارد تالش همواره
تفسيرهای نظام نخبگان رهيافت، اين در کند. قربانی خود
کادر منافع در را دارد قرار ايدئولوژيک مبنای که بر خود
نيت که را خود استراتژی طريق اين از و کرده جاسازی
اين میگذارند. اجرا به دارد، انحصار طلبانه و تماميتخواه
منافع ملت از همواره است که دماگوگ شيوه مستبدين
ديد رژيم میجويند. از آن از را خود و بقای هزينه کرده
حاکميت وجود قدرت و ملی منافع ميان رابطه تنگاتنگ
سياسی عمل بتواند که آنوقت ملی منافع واقع در دارد.
است. قابلفهم  دهد، قرار بهرهبرداری مورد را مشخصی 
ملی» «منافع شعار به توسل ايران، در قدرت صاحبان ازنظر
دستيابی در  حکومت منافع بر سرپوشگذاشتن بهمنظور 
قابلتوجيه قدرت انحصار راستای در هستهيی سالح به
مخرج نظام، کل  موجوديت تضمين تعريفی به  میباشد.
به میگيرد. باعنايت نظام را در بر منافع نخبگان مشترک
تالش احمدینژاد میگردد مشاهده که است رژيم رفتار
که اتمی سالح توليد سياسی خامنهای در تمايالت تا دارد
در را میشود محسوب نظام حاکميت ضمانت برگ نوعی
به جمالت تمسک با احمدی نژاد دهد. تأثير ملی منافع تبيين
،(١) پيشرفته» علوم به يا «دستيابی افتخار» «قلههای فريبنده
قدرتی که در اساس بر که می داند حق خود را صاحب
دفاع ملتی نابودی مصالح نظام به قيمت حتی از دارد، اختيار
ايران» دردستيابی مسلم «حق روی رژيم لذا پافشاری نمايد.
نه و واليت فقيه در منفعت را بايستی هسته يی به فنآوری

ارزيابی کرد. منافع ملی
ايدئولوژيك ماهيت که به دليل حکومتی که است چگونه
غربگرايی موجب تخصصگرايی که دارد عقيده آن،
فرهنگی تهاجم و  ضدارزشی گرايشهای و  علمگرايی و
از خارج به مغزها فرار از رتبه باالترين (ايران می باشد 
تکنولوژی و داعيه علم اکنون جهان داراست)، در را کشور
اين میزند. گره ملی منافع با آنرا و کرده علم را هسته يی
دانش مسألهاش تماميتخواه جريان اگر که حاليست در
فراهم را ايران از مغزها فرار موجبات بود هسته يی علوم

نمیکرد.
فريبنده شعار زير ملت به بيرون از حاکميت منافع تزريق لذا
فناوری دانش نه و است قدرت به تسلط زاويه از ملی، منافع

هستهيی.
مدنظر دارد را ملتی عمومی  و خير ملی منافع دولتی که
ملت يک حيات تهديدات از که دارد تالش همواره 
مردم محدوده زندگی از را تهديدات و آن جسته دوری
با دشمنی  به بين المللی را  جامعه اينکه نه  دور نگهدارد. 
معادن روی ايران فالت ذکر است که شايان ايران وادارد.
انرژی ايران در نيز طرفی از و دارد قرار نفت و گاز غنی
تأمينکننده که است حدی به موسمی بادهای و خورشيدی
به صرفه است آن  مخارج باشد. هم انرژی به  نياز کشور 
از عاجز رژيم اين که خاصه ندارد. امنيتی ريسک هم و
در نجومی هزينه صرف با مردم،  اقتصادی معيشت حل
بوده و آوانتوريستی محتوی نظر از که باشد پی سياستی
حادثه ندارد. تروريستی و ماجراجويانه  نيات جز هدفی

هنوز داد رخ روسيه در قضا از که چرنوبل دهشتناک
اخيری گزارش در نرفته. سالها از بين از بعد آن منفی اثرات
دولت به انرژی امور در بريتانا دولت مشاورين توسط که
برحذر اتمی نيروگاه توسعه از را بلر دولت کردهاند، ارائه

که: آمده درگزارش .(٢) داشتهاند
عمر متوسط مثال بهطور است. زيانآور اتمی تفالههای ـ
به جبرانناپزی  خسارات میباشد. ٢٤سال  پلوتنيوم٠٠٠ 

می زند. زيست محيط
از سنگينتر مراتب به هستهيی انرژی توليد مخارج ـ

میباشد. موجود آلترناتيوهای
میشود. تضعيف انرژی کارآيی ـ

رخ مسامحه نيروگاه توليد ساخت و استانداردهای در اگر ـ
محيطی جبرانناپذيری در زيست امنيتی و دهد خسارات

گذاشت. خواهد پی
ايران مردم اکثريت که تأکيد کرد بايستی براين، عالوه
مرکز يک نمیکنند.  استقبال رژيم هستیيی پروژه  از
گزارشی که برای مقامات در نظرسنجی رسمی در ايران
پرونده مردم  از  ٦٩درصد که داده نشان فرستاده عالی

نمیشناسند(٣). پروژه ملی را هستهيی

نتيجهگيری
در سرعت تحوالت جهان متحول امروز در در شرايطی که
وقوع حال در دموکراتيزاسيون سمت به بينالمللی سطح
ملی منافع  که  است اين دموکراسی است، شرايط تحقق
نهادهای مدنی، يعنی شوند. تعريف طرق دموکراتيک از
که نماينده آحاد سازمانيافته و گروههای احزاب سياسی
سهيم ملی منافع تعريف در هستند، جامعه در گوناگون
اصلی رگه های از دموکراسی فرهنگ گسترش میباشند.
ضوابط و روابط گسترش واقع در و میباشد جهانیشدن
دموکراتيکبا توجهبهحقوقبشرآزاديهای مدنی،حراست
متضمن که است اجتماعی آزاديهای و مدنی تشکيالت از
جهان امروز گواه جامعه است. واقعيت خير منافع عمومی و
به عنايت بدون کشوری هيچ ملی منافع تأمين که آنست
نظام بينالمللی ممکن قواعد رعايت ديگران و منافع ملی
ايران در سايه در ملی منافع و مصلحت کالم يک در نيست.
اجتماعی اصالحات بنيانی سياسی، اقتصادی، دگرگونی و
مردم لذا اولويت قابلحصول میباشد. است که فرهنگی و
ناياب کاالی ايران در قرنهاست که است ايران دموکراسی
بيکاری، اعتياد، فحشا، فقر گسترش آيا می شود. محسوب
تا رژيم محسوب نمیشود. ملی منافع خيانت به فساد، تورم،
ميسر ملی نشود تأمين منافع در ايران سرنگون دينی استبداد

شد. نخواهد
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اسفند١٣٨٤ شانزده روزنت، ٣-سايت

وارسته منشور دكتر

معمارانديوارجدايي(١)
تا امروز! ديروز از خسارتها بیاعتماديها و منشأ تمامی ماليان با و سازش استمالت

مسعودي م.

جدايی سمبل بهعنوان زمانی برلين ديوار اگر
با فرو و میشد! شناخته غرب و بلوک شرق
دوره يک  سمبليک  لحاظ از آن  ريختن 
غرب و شرق ميان  جدايی و بیاعتمادی 
ديگر بار مردم  مبنا  در  و گرفت  پايان  نيز
روزگار هم با نزديکی و وحدت در توانستند
استمالت سياست و… بيابند را خود مسير و
محصول و اصلي سمبل نيز آخوندها از
مردم بی اعتمادی و جدايی ديوار معماران
غرب سياستهای به منطقه کل و عراق و ايران
بهحق، زيرا میباشد. گذشته دهه دو طی
همان که بودهاند شاهد  منطقه  ملتهای تمام
ميان وحدت در «ديروز» که سياستی و خط
ايران ملی نهضت پيشوای عليه شيخ و شاه
از پس نمودند، کودتا  مصدق  محمد دکتر
سياست در «امروز» خمينی غاصب حکومت
و میيابد تجلی ماليان استمالت از و سازش
حکومت و فجايع ضدبشری جنايات تمامی
و ضد ايرانی سياست اين  سايه در آخوندی
مردم تنها نه و شد تشديد  ضددموکراتيک
روبهرو ساخته بلکه جانکاه با مصائب ايران را
عراق و مردم سياست، اين گسترش و در ادامه
و تروريسم بنيادگرايی قربانی نيز منطقه را کل
و نيستی جز مرگ حاصلی آخوندی نموده و
ايران مردم منطقه نداشته است. کل برای و…
دامان در آزادی را راه و مبارزان مجاهدان که
را از آنها به امروز نيز و تا کرده خود بزرگ
نمودهاند، حراست  و  حفظ آخوندها  دست
دوران طی که کسانی و سياستها به بههيچ وجه
و استمالت برای  آخوندی، حکومت  سياه
برومند فرزندان ماليان، ضدايرانی رژيم بقای
بنيادگرا را بهخواست حکومت ملت فداکار و
اتهام مورد و سرکوب آخوندها، تروريست و
دادند، قرار و… تروريست دروغين و واهی
با نه میکند. اعتمادی نه و دارد اعتنايی نه
زبان جک از شيعه امام  دوازده  اسامی ذکر 
نام قراردادن از نه و می خورد گول استراو،
جا آخوندی سياه ليست در مجاهدينش
روزگار ختم خود که آخوندها زد! خواهد
ضديت و  اسالمپناهی و دجاليت سقف و
و عليه مجاهدين روانی جنگ بيمارگونه و
بهدست بودهاند، گذشته ٢٧سال طی مبارزين
آنقدر در مردم ايران گرديدند تا خود باعث
حتی که شوند آگاه و مجرب موضوع اين
«کودتا بهخاطر آلبرايت خانم عذرخواهی

دل به دستآوردن هدفش که مصدق» عليه
و آخوندها آنهم البتهاز جيبمردم ايران بود،
آخوند نيش دندانهای «سفيدکردن» برای البد
در را نيشهايش البته حاال خاتمی که فريبکار
احمدینژاد پاسدار تروريست عربدهکشيهای
را پذيرفت  صورت ديدهاند، عالم همه 
آن به اعتمادی و  نگرفته جدی  بههيچ وجه
منتخب دولت عليه کودتا اگر زيرا ننمودند.
منطقه و ايران مردم نظر در مصدق ملی و
گرديد، آنها محسوب به اعتماد سنگين ضربه
بهعنوان سياستسازشواستمالتازماليان را
می دانند خود اعتماد به عميق زخمی و خنجر
سياست دفن اوًال: آن جبران راه تنها که
اتخاذ و آخوندها از استمالت ضدايرانی
بهعنوان تهران رژيم عليه قاطع سياست يک
و درسآموختن وارده! و زخم درد تشخيص
اما و بدون و فوت وقت ثانيًا: بدون گذشته! از
ليست از ايران مقاومت نام نمودن خارج اگر،
به رسميتشمردن و تروريستی آخوندخواسته
زخم مرهم بهعنوان آن مشروعيت و حقانيت
و صلح راه گشودن و عمومی بی اعتمادی اين
ايران در دموکراسی استقرار و ثبات و امنيت
همه برای آينده را که است. راهی منطقه و
و جنگ و خشونت جامه و نموده تضمين
از نزديک بسيار آيندهيی در قطعًا را تروريسم
جغد و آورد خواهد بهدر و… خاورميانه تن
برای آخوندی تروريسم و بنيادگرايی شوم
خواهد فرو هم  از آشيانهاش و النه  هميشه 

پاشيد.
پيشدرآمد بهعنوان قسمت اين خاتمه در
است. ضروری نکته يک به اشاره باال، بحث
و درد تمامی مبارزات و تحمل تمامی هدف
در مردم مبارزان و پيشگامان توسط رنجها
ترقی و سعادت نهايتًا چيزی جز هرکشوری
بيان در که  نيست هر ديار مردم پيشرفت  و
و استقالل آزادی بهنام آن و تاريخی سياسی
حتی می دهد. نشان را خود کشور و مردم آن
آگاهی کبير عصر  در که گفت  میتوان
انسان بنینوع  وحدت  و همبستگی  خلقها، 
دو اين به اجتماعی رسيدن و برخورداری از
اين به دستيابی اگر لذا میکند عبور مقوله
منظور نيستند، هم جدايی پذير که اهداف
اصلی تمامیمبارزاتمردمماطیيکصد سال
عوامل و اصلی مانع شناختن است، گذشته
در اين اهداف کسب و رسيدن بازدارنده در
میباشد! ضروری و الزم بسيار  هردورهيی
بدون کالبدشکافی بحث نه اين به ورود الکن
تضاد بردن به پی بلکه سمتوسوی گذشتهها

در سدکننده پارامترهای و امروز اصلی مانع و
پيچ از بهسالمتگذشتن برای فعلی شرايط
تعالی مسير از  هرگز تا است راه  خمهای و
با نمانيم. باز اصلی منظورات  به دستيابی و
مقاومت و پيروزی حقانيت ايمان به و اعتقاد
استقالل و آزادی سرنوشتی جز ايران، ملت
ايران مردم برای انسانی کرامت و سعادت و
تمام با  آخوندها که هرچند نيست. متصور 
نافرجامشان بخواهند، تالشهای و جناياتشان
ايران راه مردم و مقاومت را از سر اميد چراغ
چه و خامی چه خيال خاموش کنند! و برداشته
همه بر بربادرفتهيی! چهارشنبهسوری آرزوی
پر شور ايران، ملت مقاومت حاميان مردم و

باد. مبارک و
از استمالت سياست مخالف که هرکس
ايران در بيگانه دخالت حامی نباشد، آخوندها
مقوالتی مردمی حاکميت و آزادی است!
عقيدتی واقع شاخص باورمندی در که هستند
است اجتماعی تفکر و هرجريان سياسی و
هر کشور همانند هم ايران ما کشور در که
معاصر تاريخ در  را خود مصاديق  ديگری
کلی نگاه يک در نتيجه در دارد. و داشته
حرکت از جدا نيز ما ملت مبارزات و تالش
و اجبارات نفی و دفع راستای در بشريت کلی
استقالل و آزادی وکسب بندهساز اسارتهای
با که نيست ترقی و  پيشرفت  و سعادت و
در را خود مقطع، و هر دوره شرايط به توجه
نشان آن اصلی و جدی مدافع و نمايندهيی
هژمونی بحث مرکزی هسته اين است. داده
اگر مثًال است! اجتماعی حرکت رهبری و
حق و خواسته اميرکبير نماينده اين روز يک
بود، قاجار سلطنت استبدادی شرايط در مردم
ومصدق ميرزا و ستار  ديگری  وضعيت در
امروزه کردهاند، اما آنرا نمايندگی هم و…
استبداد نظام حاکميت  از پس  اوضاع در و
تغيير و سرنوشت نقطه که آخوندی، مذهبی
است، ايران کشور و ملت برای دوران بنيادی
مشاهده همين و انتخاب همين در معرض ما
باال اهداف به دستيابی شاخص و نماينده
نقطه میکنم فکر اينجا تا خوب داريم! قرار
مرحله اين از اما، باشد! مدعيان همه وحدت
حقانيت و اثبات سياسی که نبرد است بعد به
می گردد. شروع و… استراتژيها و باورها
وجود هردورهيی در اتفاقًا که موضوعی
گذشتن و با ديگری بيان به است منتهی داشته
از که هرچند ديگری، مختلف سرفصلهای از
نيز امروز که است همان مسير و محتوی نظر

میباشد! جريان ١٥در صفحه در بقيه



١٤ دوشنبه ٢٩ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٢ ـ شمارة
جهان

تقارن
و منطقی معنايی دارای مورد نظر ما «سادگی» و زيبايی» »
دارد. رابطهيی تنگاتنگ تقارن با مفهوم که است علمی
تقارن فرهنگها بسياری از در تقارن چيست؟ از ما منظور
مترادفبازيبايیاست.همانندطرحهایقالیياسراميک
با مفهوم تقارن است. متقارن اشکال از که مملو ايرانی
نظر در را دايرهيی مثًال است. خورده گره تغييرناپذيری
بگيريد. اگرايندايرهراحولمرکزشبچرخانيد تغييری
چرا دست می آيد به قبلی شکل چرخشی با هر نمیکند.
مورد است. در چرخش متقارن با عمل رابطه دايره در که
با زوايای را آن اگر نيز ايرانی قالی و طرحهای اشکال
در مشخصیبچرخانيدهمانشکلاوليهحاصلمیشود.
طبيعتاشکالمتقارنبسياريافتمیشود.مثًالکريستالها
يک که گروهها تئوری هستند. تقارنی خواص دارای
گفتيمکهتقارن مبحثرياضیاستتئوری تقارن است.
است متقارن که چه آن مترادفند. واقع در تغييرناپذيری و
نمیکند. حال عملی(مثل چرخش) تغيير يک نسبت به
يک در چرخش جای به میتوانيد را تقارن مفهوم همين
دراينصورتتقارن بهبعدزمانگسترشدهيد. صفحه،
حاصل زمان با رابطه در تغييرناپذيری يا و زمان به نسبت
بسيار تقارنی خواص دارای فيزيک قوانين میشود.
قوانين فيزيک يا و نمیکنند تغيير زمان با مثًال هستند.
تقارن نو فيزيک در همچنين هستند. مکان از مستقل
وجود نيستند مشاهدهشدنی که پارامترهايی به نسبت
ولی مطلق فازند يک دارای کوانتومی امواج مثًال دارد.
است، مشاهده  قابل که کوانتومی امواج اين مجذور 
در امواج کوانتومی پس است. امواج فاز اين از مستقل
متقارن است. نمونههایبسيارديگریاز تغييرفاز با رابطه

وجود دارد. مجازی فضاهای تقارن در
بهنظر می آيد کهتقارنمبحثیرياضی استکه مشخصه
فيزيک دوران فيزيکدانها از فيزيک است. قانونمندی
فيزيک معادالت  تقارنی خواص متوجه کالسيک
آلمانی يک رياضيدان بيستم قرن در ابتدای ولی بودهاند،
اثباتکردکهمبحث تقارن بهنام امینوترقضيهرياضیرا

داد. ربط بقا فيزيکی اصول مبحث را با تغييرناپذيری و
جمله گشتاور از بقای يا انرژی بقای اصل بقا مثل اصول
قوانينعام فيزيکهستند.هيچپديدهفيزيکیرا نمی يابيد
بيايد به نظر که جا هر حتی و نکند پيروی اصول بقا از که
ناشناختهيی دنبال به فيزيکدانها نقضشده، اصول اين که
میگردندکهبتواند ايننقضظاهری اصولبقاراتوضيح
که کرد ايقان پيشبينی همين واسطه پاولی به مثًال دهد.
آن مشاهده نوترينو که مثل ديگری بتا ذره تجزيه در
از بقا می آيد. پس قوانين است به وجود مشکل بسيار
قضيه نيست. استثنابردار که است عام قوانين جمله آن
رياضی مجرد يک مفهوم که مهم است جا آن از نوتر
ربط بقا مثل اصل فيزيکی مفهوم يک را به تقارن مثل
برای هراصلبقاءمیتوان تقارنی میدهد. بنابراينقضيه،
انرژی، بقای قانون مثًال يافت. فيزيک قانونمنديهای در
به نسبت فيزيک قوانين تقارن نتيجهدهنده و حاصل
تقارن حاصل گشتاور، بقا اصل يا و است زمان پارامتر
حاصل گشتاور زاويه، اصل بقاء يا مکان است. به نسبت
الکتريکی بقاء بار اصل يا و است به جهت نسبت تقارن
الکترومغناطيسی پتانسيل  فاز به نسبت  تقارن حاصل
وجود قانونمنديها در تقارنی بقاء اصل هر برای است.
وجود اصل بقايی قانونمنديها، در تقارنی برای هر و دارد
نيست. استثنا بردار که است رياضی يک قضيه اين دارد.
قانونمنديها فرموله کردن در قضيه اين از فيزيکدانها

استفادهمیکنند.
کنيم. مثًال روشنتر کمی تقارن را از منظور اجازه دهيد
زمان به نسبت تغييرناپذيری  و تقارن میگوييم  وقتی
تغيير زمان با  فيزيک قوانين که است آن  منظورمان
نمیکنند. تغيير روز هر قانونمنديها اين يعنی نمیکنند.
اندازه را آن هم ديگر هزار سال يا فردا يا امروز اگر
در به همين ترتيب میشود. يک جواب حاصل بگيرند
رابطهبامکانياجهت آزمايش،هيچ فرقیدرقانونمنديها
ممکناستسؤالکنيدکهچگونهمیتوان ندارد. وجود
اصل به زمان به نسبت قوانين تغييرناپذيری و تقارن از
قضيه نتايج از نمونه البته اين يک رسيد؟ انرژی بقای
تصور دهيد اجازه پس است. مهمی نمونه ولی است نوتر
قانون مثًال کند. تغيير زمان با فيزيک قوانين که کنيم
روزهای مثال عنوان به کند. تغيير روزه هر عمومی جاذبه
به نظر سبکتر کمی چيز همه و باشد ضعيف شنبه جاذبه
باشد. کمی سنگينتر چيز همه روزهای يکشنبه و بيايد
همه که شنبه روزهای میتوانيم ما دنيايی چنين يک در
باال ارتفاع به پمپ چاهی را با آب است، سبکتر چيز
ببريموروزهایيکشنبهکه همهچيزکمیسنگينتراست
کار به را برقی تا توربين جاری کرده باال اين آب را از
بيشتر يکشنبه در روزهای که جاذبه جا آن از اندازيم.
ميزان از میشود حاصل گونه بدين که برقی ميزان است،
شنبه روزهای در پمپ انداختن بهکار الزمه برقی که
توانسته ايم در اين دنيای خيالی پس ما است. بيشتر است،
دست آوريم. يعنی قانون انرژی مازادی به اين روند  از
بقایانرژیدردنيايیکه قوانين طبيعتهرروزهدرتغيير
را به اين بود. نوتر اين يک مثال می شود! البته است نقض

ثابت کرد. رياضی صورت قضيه يی
صادق نيز ديگر پارامترهای مورد در استدالل همين 
نباشند. مشاهده شدنی  پارامترها اين اگر  حتی  است،
بشر فکری  دستاوردهای  مهمترين از يکی نوتر  قضيه 
اصل و  است رياضی  مجرد مفهوم يک تقارن  است. 
نوتر اين قضيه مشخص فيزيکی است. مفهوم بقاء يک
متوجه در آزمايشها وقتی کرد. يکديگر وصل به را دو
دنبال تقارن به تئوری میشويم در جديد اصل بقای يک
طور به تقارن را يک وجود تئوری، در و وقتی میگرديم
اصل بقای دنبال به آزمايش در میگيريم، منطقی نتيجه

میگرديم. آن به مربوط
قوانين کرديم شروع گفتار اين ابتدای در که همانطور
خاص قوانين از عام، قوانين است. يگانگی تبلور عام
به منجر که علمی کار و بحث هر و می شود نتيجه
يگانگی راه قدمی در خويش اصل در شود  عام قوانين
به موفق تقارن مفهوم از استفاده با نو فيزيک است.
اين تقارن واسطه به است. شده طبيعت قوای يگانگی 
فيزيک عام هستند به اصولی بقای جديدی که اصول

که است شده داده نشان تقارن است.توسط شده اضافه
کوارکها مثًال است. يکی اوليه ذرات از بسياری ماهيت
در گروه هر اعضای که هستند گروههايی در لپتونها و
تمامی به رغم هستند. ماهيت يک مختلف اشکال واقع
و مختلف ذره زيادی هنوز تعداد نو، فيزيک موفقيتهای
میرسد ماهيتی نظر به که دارد وجود نيروهای گوناگون
متفاوتدارندولیفيزيکدانهابرايناعتقادندکهيگانگی

است. حصول قابل نيروها تمامی
نيروی الکترومغناطيسی، نيروی تئوری که جا آن از
برپايهمکانيک کوانتوم ساخته ضعيفو قدرتمند هرسه
میآيد. حصول يگانه سازی اين سه به نظر قابل شدهاند
نيروی الکترومغناطيسی و نيروی  گفتيم همانطور که
تئوريک الزم مبنای شدهاند. يگانه اکنون ضعيف هم
تقارن مفهوم پايه بر نيز قدرتمند نيروی سازی يگانه برای
موجوداست. البتهخوانندگان متوجههستندکه اينتقارن
میگيرد. صورت مشاهده غيرقابل و مجازی فضاهای در
تغييرناپذيری و دنبال تقارن چرا به که کنيد سؤال شايد
درفضاهایمجازی میگرديم.جواب ايناستکهفقط

يافت. دست يگانگی به میتوان واسطه اين به
 (String Theory)تئوری تارها

نيروی الکترومغناطيسی، نيروی خالف بر نيروی جاذبه
مطابق کوانتوم  مکانيک با قدرتمند نيروی و  ضعيف
با رابطه که در شيوههايی و متدها اين جهت از نيست.
را خود کارايی بودند، موفق ديگر نيروی سه يگانهسازی
که جا آن از میدهند. دست از جاذبه نيروی با رابطه در
هدفی به تبديل خود فيزيک، در نيروها تمامی يگانگی
جديدی پيشنهاد تئوری بيستم، قرن اواخر است، در شده

می ساخت. يگانه را طبيعت نيروهای تمامی که شد
و نيروی جاذبه بين  فاحش تفاوت به  است که جالب
را دست يک اندازه اگر  کنيم. دقت  قدرتمند نيروی
قدرتمند نيروی گاه جاذبه بگيريم آن نيروی با متناسب
چگونه حال باشد! جهان تمامی بزرگی به میبايست
ماهيت در بتوانند با چنين تفاوتی نيرو دو که دارد امکان

خويشيگانهباشند؟
مگرچه بايد بهدنباليک چنينيگانگی باشيم. اصًالچرا
عمومی داشته جاذبه قانون برای يک که اشکالی دارد
از عدهيی نيروی قدرتمند؟ ديگر برای قانونی و باشيم
عدهيی برای ولی هستند موافق  عقيده اين با فيزيکدانها
تئوری شده است. اعتقاد يک به يگانگی تبديل ديگر
نرسيده بلوغ به و است جوان بسيار هنوز که آن با تارها
نويد را نيروها تمامی يگانهسازی امکان است توانسته
بايد گزاف بهايی  يگانهسازی اين برای البته  دهد.
از تارهای جهان تمامی تئوری، اين اساس بر پرداخت. 
يک بين تفاوت است. شده درست ناچيزی بسيار
اين نوع لرزش و فرکانس در کوارک و يک الکترون
توضيح گوناگون اشکال تارها در اين لرزش تارهاست.
اين البته هستيم. روبهرو آن با که است تنوعی دهنده
صورت زمان يک بعد و مکان سه بعد در فقط لرزش
ابعادديگریوجوددارد براساستئوریتارها نمیگيرد.
ديگر١٠بعد به عقيده و بنا مکانی عقيده٩بعد يک به (بنا
صورت هم ابعاد آن  در تارها اين لرزش  که مکانی)
خود به دور و هستند کوچک بسيار ابعاد میگيرد. اين
وجود نيستند. مشاهده قابل جهت اين از شدهاند. پيچيده
اين غير در است. الزم بسيار تئوری اين برای اين ابعاد
اين همان بهایگزافی صورتيگانگی حاصل نمی شود.
حاضر به يگانگی به حصول برای دانشمندان است که
که است هنوز نتوانسته تارها هستند. تئوری آن پرداخت
به عدهيی جهت از اين علمی کند، مشخص پيش بينی
که است تئوری تنها ولی دارند، ترديد آن بودن علمی
نيروها تمامی يگانگی به حصول برای الزم و غنی مبنای
صرف را خود بسياری عمر رو اين دارد. از خود در را

کردهاند. آن
آن برای مشاهده که است ناچيز قدری به اين تارها اندازه
از باشيم! اندازه جهانداشته میبايستشتابدهندهيی به
قابل مشاهده تارها در اساس اين نه و عمل در جهت اين
دارد. خاصی جای يگانگی تارها  تئوری در نيستند.
بازتاب در واقع نو مفهوم تقارن تمامی فيزيک همچون
شروع يگانگی فرض با تارها تئوری است. يگانگی اين
و می پذيرد واقعيت  يک عنوان به را آن  و می کند
تارها تئوری واسطه به چگونه که میدهد نشان آنگاه
در که  وقتی حتی میشود. داده توضيح واقعيت اين 

با چندگانگیشده  مواجه ميالدیتئوری تارها دهه١٩٩٠
بدينمعناکهچندينتئوریگوناگونتارها،همگی بود،
فيزيکدان ويتن، دهند، نشان را واقعيت يک میتوانستند
آمريکايی،متوجهشدکههمهاينتئوريهادرواقعاشکال
بخش اين در که آنان برای واحدند. بيان يک گوناگون
میبينيد پس بود. اين يک انقالب بودند فيزيک فعال از

است. علم شده راهگشا در چگونه يگانگی حتی که

حرف آخر
و ديدگاه بيستم قرن در علم پيشتاز عنوان به نو فيزيک
میکند. شناخت جهان عرضه برای  را  جديدی شيوه
اين مسير در است. نو فيزيک اصلی داستان يگانگی،
آن و میشود پذيرا را مشاهدهنشدنی مفاهيم يگانگی
به هم و عملگرا هم لحاظ  فلسفی به میداند. را الزم
علم پيشرفت در يگانگی  اگر واقعگراست.  شدت
میگيرد قرار مورد قبول گاه کند آن ايفا مثبتی نقش
اين چرا که راهگشاست يگانگی (ديدگاه عملگرايان).
هر به حال  هر به واقعگرايان). است(ديدگاه واقعيت 
در امروز چه آن کرد. انکار نمیتوان را يگانگی شکلی
رسيد. خواهد جامعه به فردا است، فيزيک و علم قلمرو
انسانی در يک بخش از فعاليتهای  که راهگشا فکری
همان طور برد. خواهد ديگر جايی به راه باشد سرانجام
تولد و جهان قانونمندی به اعتقاد با بشر مدرن تاريخ که
اعتقاد به برد، اين استبداد نفی به و راه کرد علم آغاز
به راه نيز میبينيم فيزيک در را آن امروز که يگانگی
دنيايی در مدرن حال بشر هر برد. به خواهد ديگر جای
است پيوسته هم به انسانها زندگی که میکند زندگی
و مشکالت به میبايست که پاييد نخواهد ديری و 
شود. داده عام پاسخ و جامع در شکلی جوامع معضالت
نطفه شايد باشد، نو فکری از متأثر جواب اين میبايست

. . . شده باشد اکنون بسته نو هم اين فکر

درمسيـر
يـگانگي

ماساچوست دانشگاه دكتر فيزيک ذرات اوليه از توتونچی شاهين

پايان

(قسمتآخر)

هستند يخ آتش و جنس از دنبالهدار دانشمندان: ستارههای
دانشمندانآژانسفضايیآمريکا(ناسا)اعالمکردندنتايجاوليهبهدست
سفينه توسط که کوچکی ذرات روی شده انجام آزمايشهای از آمده
شده گردآوری دنبالهدار ستاره يک از ژانويه ماه در «استارداست»

شدهاند. ساخته آتش و يخ از دنباله دار اجرام که میدهد نشان
برخی که زيرا است غيرمنتظره اکتشاف اين میگويند دانشمندان اين
شدهاند، تشکيل باال بسيار در دمای که هستند موادی شامل ذرات از
نقاط سرد بسيار محيط  در دنبالهدار ستاره که است  حالی در اين
چنين معرض در هرگز و گرفتهاست شکل شمسی منظومه دورافتاده

است. نبوده حرارتی
«استارداست» سفينه عبور وسيله به گرفتهاند آزمايش مورد که ذراتی
«وايلد۲» دنبالهدار ستاره ۲۴۰کيلومتری فاصله از سال۲۰۰۴، ژانويه در
کپسول بازگشت با جاری  سال ژانويه در اما بود،  شده گردآوری
ذرات روی اين آزمايش به توانستند دانشمندان زمين، ذارت به حاوی

بپردازند.
به  ۶۰۰ ميليون سال قبل و ميليارد حدود چهار سيارات در و خورشيد
به سحاب خورشيدی که گاز و غبار از مدوری از ميان صفحه تدريج

گذاشتند. هستی به پا است موسوم
ناحيه يک و درونی داغ ناحيه يک از متشکل سحابی مدور صفحه اين
داشت، آن وجود و دوام يخ شکلگيری که امکان بيرونی، جايی سرد

بود.
ظاهرًا و شده پيدا در نمونههای استارداست که معدنی مواد از دسته آن
سحابی درونی ناحيه است در ممکن شکل گرفته، داغ بسيار محيط در
میکرد، سانتيگراد تجاوز درجه هزار از آن که دمای جايی مذکور،

باشند. آمده وجود به
اين میگويد استارداست مأموريت ارشد دانشمند برانلی، دونالد اما
منظومه «سيبری که  بيرونی سرد ناحيه  به چيزی توسط  بايد ذرات

شکل دانهها اين «وقتی گفت: وی باشند. شده منتقل بود شمسی»
سفيدی يا به سرخی داغی شدت از دانهها اين گداخته بودند، گرفتند،

گراييدهاند».
استارداست کپسول  در که داغ محيط در گرفته معدنی شکل مواد
آزمايش تاکنون ذراتی که در يک چهارم و نادر نيستند می شوند ديده

میشوند. ديده شدهاند
که درجه ذوب آن دو است «فورسترايت» يکی از اين مواد معدنی
بود. کشف شده دنبالهدار اجرام در قبًال است و سانتيگراد هزار درجه
کلسيم از متشکل موادی اين ذرات، شده در يافت معدنی مواد ساير اما

میگيرند. شکل باالتر حتی دماهای در که است آلومينيوم و
ذرات از اين نمونه هايی اوليه آزمايشهای انجام از پس دانشمندان ناسا
به نيز تا آنها دادهاند قرار ديگر مؤسسات در اختيار دانشمندان در را

پردازند. ذرات اين بررسی

ملل متحد بشر حقوق تشکيل شورای
شد تصويب

از ماهها مذاکرات، تشکيل کميسيون بعد ۲۴اسفند۸۴، روزچهارشنبه،
گذاشته رأی به سازمان اين مجمع عمومی  در متحد ملل حقوقبشر
رسيد. تصويب به ممتنع ۳رأی و منفی مثبت، ۴رأی ۱۷۰ رأي با و شد
رژيم نماينده دادند. منفی رأی پالئو و مارشال جزاير اسرائيل، آمريکا،
خودداری رأیگيری در شرکت از ونزوئال و بالروس با همراه ايران

کردند.
برخی از اما ۱۹۱عضو است دارای متحد ملل سازمان عمومی مجمع
ازشرکت سازمان اين به خود بدهی پرداخت عدم خاطر به آن اعضای

شدهاند. منع رأیگيری در
ناکافی را مللمتحد حقوقبشر نهاد در شده انجام تغييرات آمريکا
به میتوانند حقوقبشر ناقض کشورهای هنوز است معتقد و میداند

يابند. راه شورا اين
متحد که ملل سازمان بشر حقوق کميسيون اجالس ودومين شصت
تصميم در اتخاذ تا را خود کار بالفاصله يافت، گشايش دوشنبه روز

انداخت. به تعويق ملل متحد مجمععمومي
که  اين به خاطر داشت ۵۳ عضو که حقوق بشر مللمتحد کميسيون
داشتند عضويت آن در حقوق بشر هستند ناقض که کشورهای برخی
موافقت کميسيون حقوق بشر مللمتحد از دست داده بود. را خود اعتبار
انتقال بشر  حقوق  جديد به شوراي را  خود اختيارات همه  که  نمود

دهد.
معرفي جاي به که داشت خواهد بشر۴۷عضو حقوق جديد شوراي
۱۹۱عضو رأيگيري غيرعلنی توسط منطقه يي، توسط گروههاي شدن

ميگردند. انتخاب اکثريت مطلق با عمومي، مجمع
داد که جلسه خواهد بار تشکيل کم سه دست دريک سال اين شورا

اري  برگز بنابراين ميرسد، هفته  ۱۰ به جلساتش روزهاي مجموع
عالوه بيشترميباشد.  بسيار  قبلی ارگان به نسبت  شورا اين جلسات 
بشر شود شديد حقوق نقض مرتکب شورا اين يک عضو برآن هرگاه

به تعليق درمیآيد. آن دراين شورا عضويت

شمارمتقاضيانپناهندگیدرکشورهایصنعتی
است يافته کاهش شدت به

ملل به وابسته پناهندگی عالی کميساريای اسفند۸۴، ۲۶ جمعه، روز
کشورهای  در پناهجويان شمار سال۲۰۰۵  در که داد خبر متحد

است. يافته شدت کاهش به جهان صنعتی
جهان صنعتی ۵۰کشور پناهندگی در متقاضيان شده ارائه طبق آمار

يافته است.  کاهش متوالی سال سال۲۰۰۵ برای چهارمين در
که است آن نگران ژنو، در مستقر پناهندگی عالی کميساريای
تحت که واقعًا افرادی که شود باعث پناهندگی در قوانين سختگيری

بمانند. حق محروم از اين و عقيدتی هستند سياسی تعقيب
«اين گفت پناهندگی عالی کميساريای رئيس گوترز، آنتونيو
پناهندگی گسترده مشکل وجود ادعای  که میدهد نشان ارقام
اين حقيقت «در  افزود: وی نيست». واقعی صنعتی کشورهای  در
با که کنند سؤال خودشان از بايد که هستند صنعتی کشورهای
بستن حال  در آنها آيا پناهجويان برای بيشتر محدوديتهای اعمال 

اذيت و آزار از و کودکانی نيستند که و زنان مردان روی بر درب
میگريزند».

پايينترين  به سال۱۹۸۸  از پناهجويان شمار اروپايی کشورهای در
همين به نيز وضع صنعتی کشورهای ساير در رسيده است. خود حد

است. منوال
از کمتر ۵۰درصد تا  سال۲۰۰۵  در کانادا و آمريکا کشورهای

در  دوران همين در کردهاند. دريافت پناهندگی سال۲۰۰۱ تقاضای
داشته است. ۷۵درصد کاهش تا پناهجويان زالندنو شمار و استراليا

يافته،  توسعه کشورهای پناهندگی در متقاضيان سال۲۰۰۵ بيشتر در
در و نگرو و مونته صربستان مانند بودند، زده آمده جنگ مناطق از
پناهندگی عالی  کميساريای اما روسيه). (در چچنی از بعد  مرحله
داشته نقش پناهجويان در کاهش شمار متعددی عوامل است معتقد

است.

گذشته  طی٢ دهه خود حد پايينترين به صنعتی در کشورهای پناهندگی متقاضيان شمار گذشته سال در
کاهشيافتهاست

به ايتاليا ورود هنگام در پناهندگی متقاضيان و مهاجرين غيرقانونی

آمريکا،  کشور سه  خارجه  وزيران اسفند٨٤  ٢٧ يکشنبه، روز
خاتمه دادند.بنا را خود امنيتی روزه سه گفتگوهای و ژاپن استراليا
سيدنی، در جمعه روز که اين اجالس در خبرگزاريها، گزارش به
به گفتگو کشور سه خارجه وزيران گرديد، آغاز پايتخت استراليا
وضعيت و  ايران رژيم چين، جمله از جهانی مهم مسائل درباره 

پرداختند. عراق
کردند اعالم و استراليا ژاپن آمريکا، گزارش داد رويتر خبرگزاری
خواهان و است داشته شرقی آسيای در سازندهيی نقش چين که
حال در ابرقدرت اين با منطقه اين مهم بازيگران بيشتر همکاری

شدند. ظهور
تارو با آمريکا خارجه وزير رايس، کاندوليزا گفت: گزارش اين
استراليا خارجه  وزير  دونر،  الکساندر و ژاپن  خارجه  وزير  آسو،
به گفتگو نظامی چين فزاينده قدرت با درباره چگونگی برخورد

پرداختند.
نگرانی ابراز سفر اين پايان در رايس کاندوليزا افزود: گزارش اين
خود نظامی قدرت افزايش  درباره  چين  صورتی که در که کرد

شود. تبديل منفی» «نيرويی به دارد احتمال نباشد شفاف

جان با  مشترک مطبوعاتی کنفرانس در آمريکا خارجه وزير 
چين هستيم که آن خواهان «ما گفت: استراليا هاوارد، نخستوزير

شود». تبديل سازنده در منطقه نيروی يک به
جهان  در را خود بزرگترين ارتش نفره ٢/٣ ميليون ارتش با چين

دارد.
از که آمريکا نيست معتقد وی گفت استراليا وزير خارجه دونر،
زيرا متمرکز است»، نگران است بلکه «بر آن قدرت چين افزايش
ايجاد زيادی تنشهای جديد قدرتهای افزايش تاريخی طور به که

کرده است.
مخالفند. نظر اين  با تحليلگران برخی اما افزود رويتر  خبرگزاری
نگران «استرالياييها گفت واشينگتن در هريتج بنياد تحليلگر يک
تلقی جديدی سرد عنوان جنگ به را اين آمريکا  که هستند اين

کند».
کشور بين دو متعددی مسائل دارد. چين با پرتنشی نيز روابط ژاپن
از سال توسط ژاپن چين تصرف دوران درباره که به وجود دارد

١٩٤٥برمیگردد. ١٩٣١تا
در که در مقالهيی استراتژيک ديدار اين از ژاپن قبل خارجه وزير

چين زمانی که تا نوشت: شد، منتشر ژورنال استريت روزنامه وال
به بازگشت آن از برمیدارد گام دموکراسی ليبرال سوی يک به

استقبال می شود. شرقی در آسيای صحنه
نيز شمالی کره به چين بر عالوه  جانبه سه گفتگوهای اين در
به وشرطی قيد هيچ بدون شد خواسته کشور آن از و شد پرداخته

گردد. کشور باز آن هستهيی برنامه درباره شش جانبه مذاکرات
بود. عراق ديگر مهم موضوع يک رويتر خبرگزاری گزارش به بنا
خاورميانه منطقه و عراق به که است کشورهايی از يکی استراليا
سربازان اين از گروهی است.  کرده اعزام ١٣٠٠سرباز حدود

دارند. بهعهده را در عراق ژاپنی مستقر نيروهای از حفاظت
ايران رژيم هستهيی برنامه دادند گزارش همچنين خبرگزاريها
بود. سيدنی در استراتريک گفتگوهای موضوعات مهمترين از
و استراليا آمريکا، کشور سه داد  گزارش استراليا خبرگزاری
ايران رژيم بر را فشار گرفتند تصميم سهجانبه مذاکرات در ژاپن
بيانيه طی  کشور سه دهند. افزايش اتمی اش خاطر جاهطلبيهای به
دست اورانيوم غنیسازی برنامه از که خواستند ايرن رژيم از خود

بردارد.

گفتگوهای استراتژيک سهجانبه
چين استراليا و آمريکا، وزيران خارجه

گرديد برگزار

میشود داده نمايش اجالس تابلو عمومی در مجمع اجالس رأی گيری نتايج

افزوده شد در جهان افراد ميلياردر به تعداد
سال در  داد گزارش آمريکا، چاپ «فوربس» اقتصادی مجله 
اين به و يافت افزايش ۱۰۲نفر ميلياردرهای جهان تعداد گذشته 
مجله رسيد. ۷۹۳نفر به جهان افراد ميلياردر در تعداد کل ترتيب
اعالم ۱۴۰تن جهان را در ميلياردرها تعداد ۲۰سال پيش در فوربس

کرده بود.
در مصاحبه مطبوعاتی در يک مجله فوربس، فوربس، ناشر استيو
افراد ثروتمندترين مورد در  مجله اين  پژوهش نتايج نيويورک

کرد. اعالم جهان را
ثروتی با سافت، مايکرو شرکت عمده سهامدار گيتس»، «بيل

افراد  رأس متوالی در سال دوازدهمين دالر برای ميليارد ۵۰ معادل
بزرگ سرمايهدار بافت، است و وارن گرفته قرار جهان ثروتمند

دارد. قرار در مقام دوم دالر ۴۲ميليارد با آمريکايی،
تعداد و  شد افزوده آمريکا  ميلياردرهای  به  ۳۱نفر گذشته سال

رساند.  نفر  ۳۷۱ به را آمريکائی ميلياردرهای
۳۳نفر به ۲۷نفر  از روسيه  در  ميلياردها تعداد گذشته  سال 
است شده ۴برابر ميلياردها تعداد چين در است. يافته افزايش
بيشترين آمريکا از بعد هندوستان رسيدهاند. ۸نفر ۲نفربه از و
اکنون است. داشته گذشته  سال در را ميلياردرهای جديد تعداد

است. برخوردار ۱۰ميلياردر از هندوستان
وجود ۷۸زن جهان ميلياردهای بين فوربس در سايت گزارش به بنا

است. داشته افزايش ۱۰تن گذشته سال به نسبت که دارد
وزير  نخست حريری، رفيق دختر ساله،  ۲۲ حريری، هند خانم

جهان است. ميلياردر جوانترين سابق لبنان
دالر ۲/۶تريليون جهان به ميلياردهای کل ثروت گزارش اين بنا به
است. داشته افزايش  ۱۸درصد مارس گذشته ماه از میرسد که

میباشد. ۳/۳ميليارد دالر جهان ميلياردرهای ثروت ميانگين
بيلگيتس(راست)،برایدوازدهمينسالمتوالیثروتمندترينفرددرجهانشد

وارنبافت(چپ)با٤٢ميليارددالردومينثروتمندجهانشناختهشد



١٥ اسفند ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٩ ٧٩٢ ـ شماره
مقاالت

در  نفت شدن ملي قانون تصويب سالروز اسفند  ٢٩
طوالني،  مبارزه يك از پس روز اين در است. سال١٣٢٩
توانست ايران، ملي نهضت رهبر مصدق، محمد دكتر
مجلس تصويب به صورت ماده واحده به را قانون اين
٥٠سال از پس ايران پيروزي، ملت اين دنبال  برساند.به
خود ملي ثروت منبع اصلي از استعمار را دست توانست
ياراني اتفاق به مصدق دكتر دوره اين در كند. كوتاه
ملي شوراي مجلس در فاطمي حسين دكتر شهيد همچون
مصدق دكتر رياست به كميسيون نفت نيز بودند. نماينده
ميكرد. تالش نفت مليكردن  قانون  تصويب براي
مردمي خوش آيند و ملي سياست اين است كه بديهي
را مردم ايران ملي نيم قرن ثروت از بيش يغماگراني كه
به داخليشان ايادي نظر اين  از  نبود.  ميبردند غارت به
توطئهها انواع شدت در تكاپو بودند تا با به دربار رهبري
دكترمصدق اقدامات رسيدن ثمر به مانع سنگاندازيها و
نقش علنًا رزمآرا، سپهبد وقت، نخستوزير گردند.
در و ميكرد بازي را جنوب نفت شركت مدافع وكيل
را كه ديگري راه آن با مخفي مذاكرات با تا صدد بود
به مجلس بود صنايع نفت سلطه غارتگران بر همانا ادامه
يك هر نيز دربار به وابسته مرتجعين كند.  تحميل ملت و
در و دسيسهيي را طرحريزي ميكردند.  ميزدند سازي
حزب بزرگترين بهعنوان كه نيز توده حزب ميان اين
مليكردن آن زمان فعاليت ميكرد عليه شعار سازمانيافته
رهبري و جنبش ملي رودرروي و موضعگيري كرد نفت
همين رابطه عنوان «تودهـ نفتي» بهنام در قرار گرفت. آن

فارغ مصدق دكتر گرديد. اما مردمفروش ثبت جريان اين
به نيروي اتكا با تنها آشكار خيانتهاي و همه كارشكنيها از
همه و وقت  استعماري نيروي بزرگترين برابر در  ملت
و دشوار راه پيمودن از و برافراشت قد ايران، ملت دشمنان
و نهراسيد كرده بود آغاز پيش مدتها كه از پرمخاطرهيي
آزاديخواهانه جنبش جريان در داد. ادامه پيروزي تا را آن
و مصدق دكتر رهبري  به ايران مردم ضداستعماري  و
شخصيتها و و جريانها احزاب او همه ملي حكومت دوران
را خود آزمايش آن، قبال در خود مواضع و حركتها با
توده حزب امثال كردند. برمال را خود ماهيت دادند و پس
همراهان خميني و و كاشاني نظير آخوندهاي مرتجعي و
به و گرفتند دربار قرار و استعمار در جبهه مصدق، نيمهراه
همنوا و همزمان افتادند. مصدق رهبري و جنبش با ضديت
قابلفهم، دشمني كه به داليل بي.بي.سي فارسي بخش با
مصدق استقاللطلبي و آزاديخواهي با كينتوزانهيي
عليه افترازني  و برچسب و لجن پراكني هيچ از داشت، 
نفت صنعت  پيشنهاد مليكردن نكرد.  مصدق فروگذار
يار وفادار بهعنون كه فاطمي بود دكتر پيشنهاد شادروان
عاقبت و نگذاشت تنها را او مسير اين در مصدق دكتر
تصويب درباره نهاد. دكتر مصدق پيمان  برسر جان نيز
نفت صنعت «ملي شدن نوشته است: ملي شدن نفت قانون
فاطمي حسين دكتر شادروان ابتكار كشور سراسر در
ملي پس شوراي كميسيون نفت مجلس چون است كه
حق استيفاي راجعبه نتوانست مباحثه و مذاكره چندماه از
كند اتخاذ تصميمي ايران و انگليس نفت شركت از ملت

نمود مذاكره بودم كميسيون رئيس كه من با فاطمي دكتر
وجود دارد استيفاي مملكت اين در با وضعي كه گفت و
بايد اول بنابراين مشكل… بسيار است كاري ملت حق
بيش از اين سوءاستفاده ملت مال آتيه بود كه از فكر در
بشود. ايران ملت نصيب هست هرچه نفت عوائد و نكنند
براي نمود. باشد هر اقدامي ممكن گذشته راجعبه  سپس
خود را نفت بايد ايران بشود ملت نصيب آن منافع اين كه

كند». ملي كشور سراسر در
اسفند   ٢٩ در نفت مليكردن قانون تصويب بهدنبال
و دربار كارشكنيهاي مقابل در مردم مبارزات سال١٣٢٩،
عال، كه گرفت. بهخصوص اوج و ارتجاع استعمار عوامل
نفت قانون ملي كردن اجراي مقابل وقت در نخست وزير

ميكرد. مقابله و كارشكني بهشدت
كارگران اعتصاب قهرمانانه به ملي مردم جنبش اعتالي .
كارآموزان و كارمندان زودي به و شد منتهي جنوب نفت
مبارزات و  درگيريها پيوستند.  آنان به نيز نفت  شركت
در منجر گرديد. كابينه عال سقوط عاقبت به و يافت ادامه

نخستوزيري دكتر  ١٣٣٠ مجلس به هفتم ارديبهشت ماه
اليحه ملي به شرط تصويب او، مصدق اظهار تمايل كرد و
مقامنخستوزيري را پذيرفت شدننفت از سويمجلس،
داشتن دست با در روز  همان تصويب آن در از پس و
به مقام انگليس نفت از شركت يد خلع به قانون مربوط
از حساسترين يكي اين ترتيب به نخستوزيري رسيد.
با مصدق دكتر رهبري به  مردم ملي  مبارزات فرازهاي

پايان رسيد. به پيروزي كامل

واستقالل آزادی اضداد يعنی معادله، اين ديگر طرف در
داشته وجود کارزار همين هم اتفاقًا مردمی حاکميت و
موضوع و قضيه هم بحث طرف يعنی در آن دارد، و
خواستههای و مردم با ضديت نمايندگی و هژمونی
هست! و جريان بوده خاصی در و حدت باشدت آنها
طرف دو در صحنه آرايش میرويم جلوتر هم هرچه
در چون میشود! و تيزتر بهقولی شفافتر نيز نبرد ميدان
(مجرد خود راه و ادامه برای بقا هم ضد آزادی سمت
و هژمونی و شاخص نقطهنظر از از ماهيت) میبايستی
واال کارش باشد، برجسته تعيينتکليف و کامًال رهبری
از تاريخی،  نگاه يک در الکن رفت.  نخواهد  پيش
تغييرناپذير تابعی که دو جبهه اين بين تفاوتها اصليترين
از می توان می باشد، ارزشی آن دو محتوای و ماهيت از
حرکت کلی سمتوسوی و آرايش و ساختاری نظر
طرف «در ديد که: را مسأله اين آنها بهخوبی اجتماعی
طرف در و است، باز شدن و گسترش و بسط آزادی،

بستهشدن». و محدودشدن و انقباض ضدآزادی،
در سر نبرد اين تمامی مسير می توان در را اين ويژگی
بر آزادی آنجايي که از نمود. مشاهده مختلف فصلهای
آگاهیاستوار است واستبدادبرجهل، لذا میتوانگفت
ما مربوطه کارزار اوجگيرنده و تاريخی پروسه در که
اقليتی از «آزادی که باشيم معکوس حرکت اين شاهد
برعکس و  میگردد تبديل مطلق  اکثريتی به و  آغاز
اقليتی و در  میکند شروع اکثريتی استبداد از بهظاهر
دو اين کنيم نگاه اگر میپذيرد!» درست  پايان مطلق
میباشند سکه يک دو روی نيست و جدا هم از قاعده
اين به سياسی است که حتی از نگرش منطقی کامًال و
در هم  گذشته ٢٧سال  همين طی که میبينيم روند
با تکيه مردم و بهسمت بيشتر هرچه نهايت جبهه آزادی
در و جبهه استبداد میبرد پيش آنها کارش را خود به
به حمايت توسل جستن با و سمت بيگانه ضد آن، جهت
هيچ فنا کردن از مسير اين در و میيابد مدد خارجی
چشمپوشی نکرده ميهن هم مردم و ملی سرمايه و…
حفظ برای باجی هيچ دادن  از  کالم دريک و است 
به نفر ميليونها که آنروز لذا ندارد! دريغ خود حکومت
چند سياسی، طيف از جدا شايد رفتند، خمينی استقبال
از که تازه مبارزی و فعال نيروهای بهدور نفر بيشتر هزار
پروسه اما در نشده بود. جمع شده بودند شاه آزاد زندان
يک حتی آخوندها همان که می بينيم حاال ماهيتها بروز
واعدام در شکنجه و سرکوب بدون نمی توانند روز هم
قاطع مردم، اکثريت مخالفت با مقابله برای مألعام و…
مردم، همين عوض و در ادامه دهند! خود حکومت به
و حمايت از هيچ رژيم چشم از و به دور خفا در ولو
نمیکنند خودشان دريغ مقاومت سازمانيافته به کمکی
ريسکها، تمامی باقبول بيفتد، پايش که هم وقتی و
يا جمعی آخوندها کشتار اتمی و پروژه تسليحات اسرار
عراق به آنها را بنيادگرايی و صدور تروريسم طرحهای
ايران، مقاومت به آن رساندن طريق از کشورها ديگر و
با مستقيم مقابله برای خود  يا و  میکنند برمال و افشا
آتشی آنچنان مقاومت، درخواست به پاسخ در و رژيم
باشد. نداشته سابقه تاکنون که میکنند بهپا رژيم عليه
از روشنی وگواه نمونه امسال چهارشنبهسوری مراسم
است روشن نتيجه در است. مردم کار و خواسته اين
طی کمی فیالواقع پروسه های کنونی که شرايط در که
شده ايم، وارد نبرد اين «تعيينتکليف» نقطه به و شده
امروز حرکت راستای در کامًال هم به گذشته نگاهمان
محض متفاوت يک تاريخ نگاری با ما اساسًا فردای و
برای مثال، می پردازيم. آن کيفی جنبه به و بيشتر بوده
و خمينی برابر در  که جريانهايی و  تفکرات تمامی
از را مقاومت تاب و میآورند کم آخوندی، رژيم
حتی و نگاهشان به گذشته نقطه، می دهند، از آن دست
مماشاتگرانه و پشيمان نگرشی پيش، ٢٧سال همين
اول روز از که میکنند فکر و میباشد رژيم کل با
میکردند مخالفت  نبايد هم رژيمش و خمينی  جلو
متعصبين «طبيعی» عکسالعمل را رژيم جنايات چون
برابر آنها در مقاومت و مخالفت برابر در مذهبی حاکم
مصرف» «تاريخ طرزتلقی اين با درست میپندارند!

ايران مردم سراسری مقاومت عليه تيغکشی به گذشته
سال٦٠ میپردازند!  ٣٠خرداد از بهويژه و اول روز از
ادامه و ظهور دليل را «مردم «ناآگاهی گاها هم يا و
سؤال ساده اين به در حاليکه میدانند! ماليان حکومت
پس جلو چرا هستيد! آگاه که «شما که، پاسخ نمیدهند
بهدنبال و تسليم شدهايد! و يا نموده سکوت آخوندها
سياست استمالت از يا و رفتهايد آن با و مماشات مذاکره
می کنيد!» حمايت «آخوند» استحالهکردن برای رژيم با
تاريخی که سرمنشأ استمالت اين ديدگاه درحالي که
در است و قاجار از همان دوران گذشته قرن طی دو آن
بهسود ايران داخلی امور در دخالت جز چيزی آن بطن
که زمانی نبوده تا مردم خواست عليه مستبد و حاکمان
اولين و بهصدا درنيامده شکست آن و رسوايی کوس
بهزير مبارزان و مجاهدان سر که بوده اين آن، عارضه
مدعيان و باال نوع تفکرات برود، همين گيوتين استبداد
و اعتراض حتی يا و نگرانی  احساس  هيچگونه آن،
داخلی ايران امور در بيگانگان «دخالت شکايتی درمورد
ولیفقيه بهفرموده به جد، تازه و نمیدادند! بروز خود «از
از «کشف جديدی»  به روز هر  هلهلهزن بهکف،  تيغ 
روابط غيردموکراتيکبودن و ديکتاتوربودن و مضرات
ملی شورای و ايران مردم مشروع مقاومت درونی
دوران همانند  يککالم در  میشدند!  نائل مقاومت
همين خط که خمينی، هشتساله خانمانسوز جنگ 
با را نه مردم ايران» ملی منافع ملی و مماشات «غرور
مماشات در بلکه جنگطلبی آخوندی تنور گلگرفتن
جنگ عربدههای با آخوندها عبای زير خزيدن و
هرکس که و مینمودند جستجو آنها پيروزی جنگ تا
برای عاجل اقدامی و جنگ جدی پاياندادن مسير در
بر گامی آخوندی «ايرانیسوز» تنور اين از مردم نجات
دشمن با «همکاری خمينیساخته چماق با را میداشت
استمالت پس بحث میکردند! پنجم» تکفير ستون و
يک از اينکه قبل ماليان برابر تسليم در و مماشات و
چند به مختص اينکه از قبل يا و باشد وارداتی کاالی
حاصل باشد، خاتمی  آخوند دوره يا و  گذشته سال
مقاومت هر نوع اصوًال که است خطی تاريخی همان
خود گروهی و فردی و ظرفيت قدوقواره به محدود را
هر در و میانگارند!  ديکتاتوری و استبداد برابر  در
بياورند کم ديکتاتوری و استبداد برابر در که نقطهيی
مقاومت نقطه بهبعد آن ديگر از سازش کنند، آنها با و
اين سس دشمن» عامل يا و بيگانه با «همکاری میشود
ناسيوناليسم» و «ملیگرايی قولنج اوج گرفتن همانا نيز
آخوندهای حاکم خودشان و در واقع خمينی است!
ـ «اسالمی مدل توليد کننده و امتياز صاحب تاريخًا
پيش ١٤٠٠سال (از هستند مرام و مسلک اين آخوندی»
و مدرسين از جمله بهحکومت رسيدن با که تا کنون)
که جديدی بيان تنها و میباشند! خط اين واعظان
که است آخوندی» «دجاليت نمودهاند اضافه آن به
و سنن ملی برپايی بهخاطر مردم سرکوب همزمان با
و «لهو مصداق  و آن بودن ماليان  ضداسالم بهدليل
برای ايرانيان» ملی «غرور اندرباب ترقه، دانستن لعب»
و برطبل میدهند! سر خطبهها اتمی بمب دستيابی به
که اصلی جنگ ردگم کردن  برای «موهوم»  جنگی
روز و شب است، جريان در آخوندها و مردم بين
تا میتراشند اصلی دشمن میتوانند تا و میکوبند!
کنند» «فراموش شده مردم هم که روز يک برای شايد
دنيا، مسلمانان تمامی و ايران  مردم اصلی دشمن که
ضدبشری و ضدايرانی نظام و آخوندها رژيم تماميت

آنهاست والغير.
بحثاستمالتومماشات نمودکه، بايداشاره درخاتمه
باآخوندهاازجانبمحافلضدايرانیخارجی،بهواسطه
داخلی جريانات و عناصر تعداد همان وجود و زمينهها
و تن نداشته بر آخوندی شکل و لباس در ظاهر که بود
ادای و نمیگرفتند قرار کاری مسند بر دولت دايره در
حاکميت، برای در چهارچوب ولی آورده مخالف در
و چشمکزن» چراغ و «ويترين نقش رژيم بقاي ادامه
هم دارد!» ميانهرو مصالحه، اين رژيم «تابلوی بفرماييد
رژيم خط رلهکردن نيز کارشان مینمودند. بازی را

مشتری پيداکردن و استمالت سياست راهاندازی برای
امر «نجات رژيم در دخالت طريق از محتاج منافع ارزان
که موضوعی میباشد. آنها» مقاومت و مردم دست از
تعيين و ايران مردم به مربوط و داخلی اصلي مسأله
البته و  است خودشان بهدست خودشان سرنوشت 
برروی محدويت اعمال کردن سرکوب و آن مابهازاء
هرکس میباشد. پس رژيم مخالفين و ديگر مجاهدين
در بيگانه دخالت عدم خواهان واقعًا که جريانی و
الجرم است جنبهيی و هرنظر  از  ايران داخلی امور
هوشياری و تمرکز و با حداکثر قوا تمام با میبايستی
سياست همانا که آخوندها از استمالت سياست عليه
و ايران مردم  به مرتبط امر اصليترين در  دخالت
غرض بدون و قيام نمايد. بهراستی آنهاست، تصميمات
از بيش را سازمانيافتهيی جريان کدامين و کسی چه
بيشتر نبرد جبهه اين در که میشناسيد شورا و مجاهدين
همين خيلی از مگر و باشد! گذاشته مايه کرده و کار
از بسياری اصلی دليل زمينه، اين در مقاومت فعاليتهای
بهراستی نبوده!  آنها درمورد حقکشيها محدوديتها و
هرنوع از قبل شاخص استقالل اين مقاومت باالترين
همين به مردمی و… اجتماعی حمايت تاريخی و ريشه
امور در بيگانه دخالت سياست عليه آنها مرزبندی
معروف آخوندها از استمالت سياست بهنام که ايران
که بگوييم، اگر است حق و اين کامًال میباشد است،
و مرزبندی درجه به آزاديخواهی ميزان و شاخص
نظام ضدبشری آخوندها برابر تسليم در عدمسازش و
جريان و تفکر هر استقالل شاخص می شود،  قياس
سياست استمالت از آخوندها نيز از مرزبندی با مدعی
مخالف دخالت که آنکس پس میدهد. را نشان خود
امور داخلی در … چه و نظامی چه و سياسی بيگانه چه
سياست مخالف بيشتر بايد هرچيز از قبل است، ايران
و باشد و… بيگانه محافل جانب از باآخوندها مماشات
که آخوندی رژيم تماميت يعنی آن سرمنشأ است بهتر
را استمالت است سياست وجودی دليل موضوعيت و
نگرانی برطرف اين برای هميشه تا داد هدف قرار اول
از اين نيست و پشتوانه بدون لفظ يک واال جز شود.
شد. نخواهد ايران مردم نصيب سودی هيچ حرفها
طی و علنی آشکار دخالت بهعنوان که اکنون آنچه
حداقلدودههگذشتهدرامورداخلیايرانوجودداشته
که آخوندهاست از استمالت و مماشات سياست همين
نمیتوانيم باز نباشيم واقعگرا بخواهيم که هم هرچقدر
نموده انکار آن را بر بادده ميهن و ضدايرانی عوارض
ما مردم از  روزمره و نقد بهصورت اينکه چگونه و
بنگريم! اغماض ديده با را می گيرد قربانی دارد هنوز
ويژگی از صرفًا استمالت سياست که کاش میدانيد ای
و مالی زيان  و ضرر فقط و  بود برخوردار اقتصادی 
سياست می آورد! بههمراه ما مردم برای اقتصادی
به اقتصادی عظيم  خسارات برتمامی عالوه  مذکور
از هزاران تن خون مسبب ريختن ايران، و کشور مردم
تحتالحمايه آخوندی رژيم بقای ادامه اثر در ما مردم
و اجتماعی و ويرانی ساختارهای نابودی و سياست اين
دهها پاشاندن نمونه، برای که گرديده جامعه فرهنگی
و اجتماعی بازپروی عنصر بينبردن از و خانواده هزار
فرهنگ و عوامل خدشهدارکردن فرهنگی و همچنين
آن کيفی عوارض ازجمله جامعه معنوی و اميددهنده
زمانی تا و کار میباشد سر خمينی بر رژيم تا و است
همچنان است باقی سياست  اين  از سرسوزنی که
از بهعيان حتی و گرديد خواهد افزوده مصائب براين
بشری جامعه و رفته فراتر نيز ايران جغرافيايی محدوده
را اسالمی کشورهای و  منطقه و  آن تماميت در را 
که است اين در چاره می کند. لذا، تهديد خاص بهطور
چهارشنبه سوری، شورش در ايران غيور مردم همچون
سياست اين  از کامل يد خلع  به خارج در نيز  ما
راهحل کنيم و آناقدام کامل دفن و دفع ضدايرانی و
مقاومت و بهدست مردم تغيير دموکراتيک يعنی سوم
و مسيرها ديگر دهيم. قرار کارمان سر لوحه در را ايران
حداقل باشند! نشده از دور خارج تاکنون اگر راهحلها

هستند. شده طی

معمارانديوارجدايي(١)
تا امروز! ديروز از خسارتها بیاعتماديها و منشأ تمامی ماليان با و سازش استمالت

پرچمداران آزادی زنـان ايـران

مجاهدين خانوادههاي عليه رژيم نجات انجمن توطئة هم باز
نجات درست در اشرف گروه مستقر كه براي مجاهدين شده راستي چه

ميكنند؟
و افتخار كمال با و سالمت ما در نهايت كنم را راحت خيالتان بگذاريد
كه چرا كرده ايم انتخاب را خلق ايران مجاهدين و مقاومت كامل اختيار
بر حاكم كه زيردست آخوندهاي جنايتكار مردمي هستيم نجات فكر به
خيالتان راحت هستم سرزندگي و سرحالي اوج در من ميشوند. ايران له
مبارزه اين از آخوندي دست پليد رژيم سرنگوني باشيد تا مطمئن و باشد

داشت. نخواهم اشرف قهرمان بر مجاهدين و سازمان و
حال در كه است  آخوندي آدمكش  رژيم مسألهام  و مشكل  تمامي
تالشم و كوشش همه و است ايران  مردم  چيز همه نابودكردن
نتيجه مي شود سادگي به بنابراين است. مشكل همين برطرفكردن
مرگ به  رو  رژيم نجات گروه كذايي نجات گروه اين كه  گرفت 

نابودي آخوندي، نجات گروه اين غم و هم و تالش تمام و است خميني
خواهند گور به كه است آرزويي البته كه است مجاهدين و مقاومت

برد.
رژيم فشار  تحت كه خانوادههايي همه  و خودم خانواده به هم پيامي 
و نخورده را جنايتكار كه گول اين رژيم دارم هستند، آخوندي سفاك
مقابل فشارهاي بايد در نرويد. معلومالحال و گروه بدنام جلسات اين به
مردم جالدان مقابل در آمدن كوتاه هرنوع و كرد مقاومت رژيم اين

مي باشد. فرزندان مجاهدتان زيان به و نفع دشمن به قدمي ايران،
به را انساني شرافت آن در كه نمايشي جلسات اين بايكوت و تحريم
مجاهدين خانوادههاي بهويژه هموطنان همه مبرم وظيفه گذاشتهاند حراج
مقابل مقاومت در با است كه  اين است. در خواستم خانواده خودم و

كنيد. قيام خود ميهني ملي و به وظيفه آخوندها ضدبشري رژيم

استادعليتجويدي
درگذشت

ا

موسيقيدان، تجويدي، علي ستاد
برجسته نوازنده  و آهنگساز 

 ٢٤ چهارشنبه بامداد روز ويولن،
اين جهان از هميشه اسفند براي
از استاد بست». سفر و بار «رفت
و زيبا بسيار آثار تجويدي علي
نام است. مانده جا به بهيادماندي
مجموعه در تجويدي علي استاد
مجاهدين ترانههاي  و  سرودها
او كه  چرا مي درخشد. نيز 
آهنگ تنظيمكننده و سازنده
«چهار سرود  يادماندني به  اثر
رثاي و وصف در  خرداد»،
مجاهدين سازمان بنيانگذاران
سرودي هست. نيز ايران خلق
در انگيزانندهاش و زيبا طنين كه
و جان در سياسي مبارزه دوران
مشتاق نوجوانان و جوانان روان
سرود«ملت»، ميدميد. مبارزه
سازمان سرودهاي از ديگر يكي
از آهنگي روي بر نيز مجاهدين
و ساخته ارزنده موسيقيدان اين

اجرا شد.
از جمله تجويدي استاد
همراه كه بود موسيقيداناني
از ايراني موسيقي بزرگان با
با راديو، گلهاي برنامه ابتداي
و ميكرد همكاري برنامه اين
را برنامه اين ويولن  نوازي تك
بزرگ استاد اين داشت. عهده به

سال١٢٩٨ پا به  در ايران موسيقي
نخست و گذاشت وجود عرصه
آموخت. پدرش نزد را موسيقي
«ظهيرالديني»، نزد سپس
حسين صبا، ابوالحسنخان

به وقت اساتيد  ديگر و  ياحقي
هارموني و رديف، نت فراگيري
همچنين تجويدي علي پرداخت.
نظر «مليك آبراهينيان» زير مدتي
به فراگيري «بابگن تامبرازيان» و
آن و با پرداخت موسيقي غربي

آشنا شد.
برجسته ترين با  تجويدي  استاد
همكاري معاصر خوانندگان
با همراه و داشت  نزديكي
رهي مانند شهيري ترانهسرايان
بيژن و كرمانشاهي معيني معيري،
خاطرهانگيزي ترانههاي ترقي
وي از جمله گذاشت. بهجا را
خاطرهانگيز و زيبا ترانه چندين
و آهنگسازي را مرضيه خانم
است. كرده تنظيم اركستر براي
«عشق رفتم»، «رفتم كه ترانه هاي
ديدار» «وعده مكن»، حاشا خود
زيباي آثار  جمله اند. اين  از
استاد با صداي زنده ياد او ديگر
است. فراموشناشدني نيز بنان
و معروف اثر تجويدي  استاد
سفر بار و «رفتم خاطرهانگيز
ياد زنده صداي با  كه را بستم»
آهنگسازي نيز شده اجرا هايده
انقالب از پس كرد.  تنظيم و
روي كارآمدن و ضدسلطنتي
اين آخوندي، ديكتاتوري
مورد همواره نيز موسيقيدان
محدوديت ايجاد و آزار و اذيت
مواجه هنركش  رژيم سوي  از
كه اين از  عمر  آخر  تا  او  بود.
انتشار فرصت  آثارش از  بخشي
برد. رنجمي  نيافتند پخش  و
موسيقي و ابتذال  موسيقي  از
بر و ميجست دوري «ارتجاع»

نميتافت.

منصور هم چنين سه شنبه روز
چيرهدست نوازنده ياحقي،
بهدنيال بيماريدرگذشت. سنتور،
موسيقي بزرگان كنار در مدتها او
مختلف برنامههاي  در ايراني 
در ولي داشت. فعاليت راديو
به آخوندها حاكميت سالهاي
محدوديتهايي و ناماليمات دليل

به بود، شده  ايجاد برايش  كه
گذاشت. نوازندگي را كنار كلي
رژيم سرنگوني با بيترديد
ايران مردم  آخوندي، هنركش 
پيش فرصت ارج گذاري از بيش
را اصيل خود به هنرمندان نسبت
به بزرگي آنان از و خواهند يافت

كرد. خواهند ياد

نصيري حميد

مقاومت در هواداران اعتراضي آكسيون ٢٠تيرـ 
تورنتوبهمناسبتسالگردشكنجهوقتلدلخراش

كاظمي زهرا
دومين اور سوراواز در در جشن آزادي ـ ٢١تير

٣ژوييه سالگرد
ايرانيان در جامعه مطبوعاتي كنفرانس ٢١تير ـ
مألعام اعدامهاي در مورد در رددير آلبرتا شهر

رژيم رياستجمهوري انتخابات نتايج و
ايران» در در «پيامدهاي انتخابات سمينار ٢١تيرـ 

پاريس
رئيس ايوبونه، رياست به كه سمينار اين در
نماينده و استاندار فرانسه، امنيت سازمان سابق
اديت خانم شد، برگزار فرانسه ملي مجلس سابق
پير ژان فرانسه؛ پيشين  وزير  نخست كرسون،
سنديكاي قضات بنيانگذاران از و ميشل، سناتور
ملي فرانسه مجلس نمايندة شاراس، فرانسه؛ ژرار
چپ؛ راديكال حزب از دفاع كميسيون عضو و
فرانسه، عضو ملي مجلس نمايندة مارك ريمن،
ايو «او.ام.پ»؛ حزب حاكم از خارجه كميسيون
فرانسه؛ صلح جنبش رئيس نايب گاالس، ژان
دانمارك از اروپا پارلمان نمايندةه كامره، موگنز
كولكومبه، ملل؛ فرانسوا اروپا و گروه معاون و
ليگ حقوق بشر عضو رئيس سابق پارلمانترهاي

قاضي سابق فرانسه، شركت داشتند و
رجوي، صالح  دكتر هم چنين سمينار اين  در
و فرانسه در ايران مقاومت ملي شوراي نمايندة
رياضي پروفسور  آثار، عليرضا استاد سوئيس، 
منوچهر فخيمي، دكتر وين، فيزيك دانشگاه و
صفوي علي و فيزيك ژئو ارشد كارشناس

كردند سخنراني
براي ايتاليا  پارلمان نمايندگان جلسه ـ  ٢٢تير

آخوندها رژيم نمايشي انتخابات نتايج بررسي
امور وكالي  حضور با جلسهيي در ـ ٢٢تير
ايران حقوقبشر در نقض بلژيك، پناهندگان در

شد بررسي ايراني پناهندگان وضعيت و
براي «آمريكاييان  سازمان  جلسه ـ  ٢٣تير
كنگره محل در ميانه» خاور در دموكراسي

آمريكا
انجمن سوي از جلسهيي  برگزاري  ـ ٢٣تير
در استفولد عالي مدرسه  ايراني  دانشجويان

ايران نقص حقوقبشر در افشاي
فرانسه در ايراني زنان انجمن جلسه در ـ ٢٥تير
اشرف به سفر از مشاهدات خود را لوفور ژينت

كرد بيان حضار براي
در مقاومت  هواداران  اعتراضي تجمع  ـ ٢٥تير 
و زنستيزانه سياستهاي به اعتراض در نروژ

ميهنمان آزاده زنان عليه آخوندها ضدبشري
در ايران  مقاومت با همبستگي جلسه ـ ٢٥تير 

فرانسه بوردو شهر
برگزاريجلسه «گزينههاي سياستآمريكا» ٢٦ـ
با و كاليفرنيا شمال ايرانيان جامعه دعوت به
كليساي در اجتماعي عدالت  كميته همكاري

بركلي شهر
كنفرانس پناهندگان در بررسي وضعيت ـ ٢٨تير
شوراي و ايرانيان  جامعه مشترك مطبوعاتي 
از دفاع عنوان«  تحت بايرن ايالت پناهندگي 
مماشات اتحاديه سياست ـ ايران حقوقبشر در
آلمان در ايران رژيم قربانيان اقامت حق به اروپا

مي كند» وارد لطمه
براي آمريكاييان  سازمان« جلسه ـ  ٢٨تير
سياست مورد در  خاورميانه» در  دموكراسي
انتخاب از آخوندي بعد قبال رژيم در آمريكا

آمريكا آتالنتاي شهر در پاسدار احمدينژاد
كنفرانس در عراق وضعيت از گزارشي ـ ٢٩تير
وي اروپا. پارلمان در كاساكا پائولو مطبوعاتي
شهر به و عراق به پارلمان اروپا از هيأتي رأس در

بود سفر كرده اشرف
ايراني، پناهندگان  انجمن دعوت به  ـ ٢٩تير
ژانپير و كاساكا  پائولو حضور با  جلسهيي

شد برگزار بروكسل در مالمندير
كميته جلسه در مقاومت ايران از حمايت ٢٩تيرـ

انگلستان حقوقبشر كانون وكالي
سازمان سوي از جلسهيي برگزاري ـ ٣٠تير
در خاورميانه» در دموكراسي براي «آمريكاييان
آمريكا سياست حول آمريكا مينهسوتا ايالت
پاسدار انتخاب  از بعد آخوندي قبال رژيم در

احمدينژاد
قبال در آمريكا سياست  بررسي  جلسه ٣٠تيرـ
سازمان سوي از ميناپليس در آخوندها رژيم

خاورميانه» در دموكراسي براي «آمريكاييان
مبارزات  قرن از يك عكس «بيش نمايشگاه  ـ

شد برگزار واشينگتن در ايران» در زنان
با  مقاومت برگزيده رئيسجمهور ديدار ـ  

١٨تير قيام سالروز در جوانان
عراق، دموكراتيك نيروهاي مشترك اجالس ـ
خلق مجاهدين  سازمان  و اروپا پارلمان  هيأت 

ايران
عراقي براي از حقوقدانهاي ٣٠٠تن فراخوان ـ
كشور اين مطبوعات استقالل و آزادي دفاع از
نشر و ايران بر حاكم رژيم دخالتهاي برابر در

ايران خقل مجاهدين سازمان عليه اكاذيب
در  مطبوعاتي كنفرانسهاي و ايرانيان  تظاهرات
تحريم از حمايت در جهان ٤٠شهر از بيش 
بن، كلن، برلين، در: آخوندي انتخابات
برمن، اليپزيك، دوسلدورف، دورتموند،
لندن، آلمان، در اولم  و مانهايم  هامبورگ،
انگلستان، در ميدلزبورو و نيوپورت بيرمنگام،
و و ليل و ليون پاريس نروژ، و آرندال در اسلو
بلژيك،كپنهاگ در ليژ و بروكسل فرانسه، در
سوئد، در يوتوبوري استكهلم و و دانمارك در
سوئيس و وين در برن هلند، در الهه و آلميره
استراليا، در سيدني لوكزامبورگ، اتريش، در
هوستون، نيويورك، لسآنجلس، واشينگتن،
و تورنتو اتاوا،  و آمريكا  در  بركلي كاليفرنيا 

رم(ايتاليا) كانادا، در ونكوور
سابق نخستوزير كرسون، اديت خانم ديدار ـ

اورسوراواز در رجوي مريم خانم با فرانسه
دارد ادامه

تير

مـروريبـرفعاليتهايمقاومتدرسـاليكهگذشت

مرضيه تسليت خانم پيام
مالئك دركنار امروز ايران، بزرگ موسيقيدان تجويدي، علي

عزيز ميگرييم. اين ازدستدادن سوگ در و ما بهشت، در
پهلوي بيسيم سال در سه به مدت كه و شريف بزرگ انسان اين
من مردميترين آثار و بهترين كردم و اجرا زنده كنارش برنامه در

كنارمان يست… است، امروز در نوشته ايشان
ايرانيان قرنها و قرنها تا و ماند خواهد جاويدان موسيقياش ولي

كرد. خواهند زندگي بزرگ استاد اين آثار با
يادش ايرانيان بود. در قلب مانند تيري علي تجويدي درگذشت
كند. باز هديه نزديكانش را به ميخواهم تاصبر خدا از و زنده باد
زنده ابد تا يادش ولي شد خاموش ايران هنر درآسمان ستاره يي

شاد. روحش ماند. خواهد
اسفند ٨٤ ٢٨ ـ مرضيه

اسفنـد سالروزتصويبقانونمـلي شدننفت بهمناسبت٢٩

روز
پيـروزي

بقيه از صفحه٩ ١٣ صفحه از بقيه

١٢ صفحه از بقيه

١١ صفحه از بقيه

ماندند  خويش آرمان سر بر بیامان رزمی  به
تسليم را نپذيرفتند. ننگ و

در شرافت که اندکی شهامت و آنکس هر
شهادت حقيقت اين  بر شک  بدون اوست
مبارزهيي راهگشای و سمبل آنان که میدهد
رهايی به الجرم را ايران زنان که  هستند 

شد. خواهد رهنمون
زنان قهرمانانه مبارزات آيينه و تبلور اينک
ايرانی و سربلندی ايران شرف و دژ در مجاهد
سروگونه قامتی با که زنانی است. نمايان

مبارزات تاريخ  باليای مهيب ترين برابر در
قهرمان مجاهد گفته و به ايستادند ايرانزمين
از اشرف و جنبيدند «کوهها پارسايی: مژگان

نجنبيد». جا
زنان اشرف متبرک نام خود که اشرف
آرزوهای و اميد نقطه اينک بود مجاهد
است. دژی شده زنجير در و خلقی ستمديده
را ايران آينده نسلهای غرور و سربلندی که

خود دارد. در
با رهبری اميد قهرمان اين نقطه و مردان زنان

و رهايی مريم ايران،  تابان مهر  پاکبازشان
گامهای با تا ايران میروند بيدار هميشه شير
رهايی زنان و مردان استوار و خشمی شرربار
تمامی زنان بدون شک تضمين کنند. ايران را
در دست موعود  روز در ميهنمان ستمديده 
هميشه اشرف قهرمانان شهر شرف ـ دست
و میگشايند را تبعيض زنجيرهای پايدارـ
کبوتران غرورآفرين و  شورانگيز رزمی در
به زمين ايران آسمان در را آزادی سپيدبال

پرواز درخواهند آورد.



١٦ ١٣٨٤صفحة دوشنبه٢٩اسفند ـ ٧٩٢ شمارة
گزارش

جـشـنچـهـارشنبـهسـوريوخـيـزشمـليعليـهاستبـدادمـذهبـي
تهران جمله از مناطق مختلفی بود. طنينانداز در سراسر ايران ندارد اثر ديگر بسيجی تانک، توپ، و شه کشته بايد آخوند فشفشه تانک توپ بر حکومت آخوندی، مرگ آزادی، آزادی هر ايرانی، فرياد شعارهای خروش

را نداشتند جا به آن جرأت ورود سرکوبگر مأموران و بود آمده صورت محلههای آزادشده در به

يك هر٧٠ثانيه خبرگزاري مهر:
است داده روي پايتخت در حريق

پر  «شبي عنوان  با مطلبي در (ايرنا)،  خبرگزاري رژيم
چهارشنبهسوري «امروز نوشت: دلهره» و وحشت از
اخير سالهاي طي است. دلهره و وحشت از پر شبي
مواد و ترقهها  انواع از بيمسئوليت  افراد استفاده 
چهارشنبهسوري باعث شدهاست كه آتشزا منفجره
تبديل شود. پر حادثه خطرناك و يك حركت به

اسفند). ٢٣ رژيم رسمي (خبرگزاري
در  را پايتخت فضاي ترقه انواع انفجار صداي  ايرنا:

است گرفته بر
بر در را پايتخت فضاي ترقه انواع انفجار صداي
محترقه فضاي مواد انفجار ناشياز دود گرفته است.
به برگرفته است، در را صادقيه دوم و فلكههاي اول
و مقابله برخورد از دقايقي انتظامي كه نيروي نحوي
(خبرگزاري بازماند عمومي نظم مخل عوامل با

٢٣ اسفند).  رژيم رسمي

از تعدادي فارس: خبرگزاري
درگيريهاي تهران جوانان در

شدند دستگير
محترقه مواد انفجار از ناشي دود و گوگرد بوي
حكيميه تهرانپارس، مناطق فضاي آتشبازي و
در است. برگرفته در را هفتحوض ميدان و
مناطق اين پس كوچه هاي  كوچه و حتي خيابانها
دستساز نارنجكهاي انفجار صداي لحظه هر
از جمعي ۵۰دقيقه ۲۰و در ساعت شنيده مي شود.
فرعي كوچه هاي در  گروهي صورت  به جوانان
و هجوم آورده اسالمي جمهوري ميدان به منتهي
مواد و ديگر نارنجك دهها ده دقيقه مدت ظرف
درحالي اين كردند. منفجر همزمان را محترقه
نيروي مأموران  پياده و سواره كه گشتهاي است
نظم براي برقراري را توجهي تالش شايان انتظامي
صالحآباد در بودند. گرفته كار به منطقه اين در
اين صادرات به بانك آتشزا با مواد جوانان تهران،
- -فارس رژيم (خبرگزاري كردند حمله منطقه

٢٣اسفند). 

پرش با ايرانيان آسوشيتدپرس:
را مذهبی حاکمان آتش روی از

کشيدند چالش به
داد: گزارش  آسوشيتدپرس٢٣اسفند  خبرگزاری
در رقص آتش، روی از با پرش ايرانيان شب «سه شنبه
خيابانها ومنفجرکردنبمبهایدستسازکه محالترا
بهچالشکشيدند.جوانان تکانداد،حاکمانمذهبیرا
تقريبًا که انفجارهايی در ايجاد فزاينده يی بهطور ايرانی
میداد، رخ تهران در آفتاب غروب از پس دقيقه هر
را آتشزا شيميايی مواد  اکنون شدهاند.آنها  شجاع
می سازند. را بمبها خود خلوتهای حياط در و میخرند

آخوندي رژيم مخالفت  به اشاره با خبرگزاری  اين
اين جمهوری «روزنامه افزود: ايرانيان ملی جشن با
از بايد که و نوشت خرافی توصيف کرد را فستيوال

را آن روحانی يک اسالمی، محمود کرد. آن اجتناب
فرهنگ کفر و غيراسالمی کرد و گفت اين محکوم
و گرفته ناديده ديدگاهی را ايرانيان چنين اغلب است.
بود، شده برپا پارکها و خيابانها در که آتش جشن به

پيوستند».

فراخوان ديلی: ورلدنت
براي ايران، خلق مجاهدين

تبديلمراسمچهارشنبه سوري
ضدحکومتی اعتراض به

«جوانان عنوان با ديلی، ورلدنت  اطالعرسانی مرکز
معترضين و می کشند چالش  به را  آيتاهللا ايرانی 
«روز نوشت: میسوزانند»، را روحانيون عکسهای
در مختلف شهرهای و در تهران ايرانی جوانان سهشنبه

از ضدحکومتیبرپا کردندو کشور اعتراضات سرتاسر
و تصاوير سوزاندن آتش برای ساالنه جشن برگزاری
خودروهای متعلق زدن آتش و رژيم عکسهای رهبران

نيروهایامنيتیاستفادهکردند». به
اينمنبعبامخابرهچندعکسازمراسمچهارشنبهسوری

تالش  ١٩٧٩ سال انقالب ايران از رهبران رژيم افزود:
نحو به اما بنشانند، فرو را ساالنه جشنهای که کردند
به منجر اين بودهاند. ناموفق کار اين در عمدهيی
جشن برگزارکنندگان و امنيتی نيروهای ميان درگيری

است. شده
اپوزيسيون اصلی گروه ايران خلق مجاهدين امسال
تا که بود فراخوانده کشور  سراسر  در را ايرانيان
به را آن و کرده شرکت جشن اين برگزاری در
ديلي (ورلدنت کنند تبديل ضدحکومتی اعتراض

.(٨٤ ٢٣اسفند

اعترافرسانههايرژيمبهابعادگستردةبرگزاريمراسمچهارشنبهسوريوشكستنيروهاي
سركوبگرتوسطجوانان

ايلنا: اغلبخيابانهاي تهران
ويژه آيينهاي برپايي شاهد

چهارشنبهسوريبود
سهشنبه بعدازظهر روز بود از آنكه مقررشده بهرغم
صورت به و شهر محدود سطح موتورسواران در تردد

و  آمد بعد ١٨ به از ساعت شود، انجام كنترل شده
چنداني تفاوت ديگر روزهاي با موتورسواران شد
برپايي شاهد تهران خيابانهاي اغلب است. نداشته

و مردم توسط  چهارشنبهسوري  ويژه شب آيينهاي 
با عدهيي تقاطعها اغلب در است. جوانان ويژه به
بعضًا كه مواد محترقه و پرتاب آتش كردن روشن
برگزاري مشغول گوشخراشي دارد، و مهيب صداي
تقاطعها و خيابانهاي از برخي در هستند. مراسم اين
براي خودروها تردد از شدن مانع با جوانان از عدهيي
كوچك كپسولهاي منفجركردن به اقدام دقايقي
آتشهايي ميكنند برافروختن همچنين گاز و حاوي

٢٣اسفند). رژيم-ايلنا- (خبرگزاري

شركت داشتند آتش جشن در گسترده طور به دختران رژيم، سران كشيدنهاي نشان و خط و رغم محدوديتها به

اطالعيه سازمانمجاهدينخلقايران شماره(١)  
از آخوندي رژيم وحشت

چهارشنبهسوريبه تبديلشدن
سراسري و ملي وسيع اعتراض يك
و مجاهدين گذشته روز چند فراخوانهاي به دنبال
جشن گستردهتر هر چه براي برگزاري ايران مقاومت
به اعتراض از نشانهيي  بهعنوان  چهارشنبهسوري 
حاكميتضدبشري وضدملي آخوندي، رژيمنيروهاي
آمادهباش حالت به سراسر كشور در را خود سركوبگر
در برگزاري اين جشن از امروز عصر درآورده است تا

مكانهايعمومي جلوگيريكند.
قبل روز چند از  تهران انتظامي نيروي  سركرده
جشن استقبال  در  كه  تجمعاتي از  جلوگيري  براي 
مأمورين از موتورسوار صدها بود، چهارشنبه سوري
سطح گشتهاي بازرسي به را بهعنوان سركوبگر خود
از شهروندان كثيري تعداد و داشته تهران گسيل شهر
اوجگرفتن از وحشت در همچنين كردهاند. دستگير را
مقررات بعدازظهر امروز از آن كنترل براي و اعتراضات
با سختيبراي ترددخودروهادرسطحشهرتهران همراه

كردهاند. برقرار عادي موتورسواران تردد ممنوعيت
تلويزيون  در ماه ١٨ اسفند انتظامي روز همين سركرده
رفتهاند اين جشن به استقبال كه مورد كساني در دولتي
اعتقاد اينها به رحم بر و كنيم اينها برخورد «بايد با گفت:

منمطلقًاجايزنيست»
انتظامي نيروهاي سركردگان ايران مختلف شهرهاي در
داده اعالم آمادهباش خود سركوبگر نيروهاي بسيح با
را آنها و كرده مقابله مردم اعتراضات هرگونه با تا

سركوبنمايند.
وحشت و رعب ايجاد براي  جنايتكار  آخوندهاي
ملي جشن برگزاري از جلوگيري و مردم بين در
چهارشنبهسوري،دريكاقدامبيسابقهروزگذشتهفتوا
جايز و لهو است «از مصاديق از ترقه كه استفاده دادهاند
چه بيشتر مردم هر سركوب زمينه وسيله به اين نيست» تا

آورند. فراهم روز اين در را جوانان بهخصوص و
جشن ايران خلق مجاهدين بهدعوت نيز گذشته سال
حاكميت عليه ملي اعتراضات  به  چهارشنبهسوري
آخونديو صحنهزد وخوردمردمبا نيروهاي سركوبگر
مقاومت نفع به شعار سردادن با مردم و شد تبديل رژيم
رژيم، خامنهاي سران پيكرههاي سوزاندن مجاهدين و و
نشان از آخوندها را خود انزجار در خيابانها رفسنجاني و

دادند.
سازمانمجاهدينخلقايران

(١٤مارس٢٠٠٦) اسفند ١٣٨٤ ٢٣

شماره٢ - خلق ايران سازمان مجاهدين اطالعيه
ارگانهاي پيدرپي دستورالعملهاي
ديكتاتوري هراس و سركوبي
نفرت و خشم بروز از آخوندي

عمومي
با چه هر برگزاري براي مجاهدين فراخوان پي در
ايادي و  ارگانها چهارشنبهسوري، جشن شكوهتر 
صدور و جلسات  برگزاري به  اقدام رژيم سركوبگر 

دستورالعملهاي متعددنمودند.
تهران  استاندار گذشته هفته دريافتي، خبرهاي به بنا  
همچنين تهران و استان انتظامي با فرماندهان جلسهيي
مديرانومسئولينارگانهايمختلفدرمحلاستانداري
برگزارنمود.ويدر اينجلسهاعالمكرد كه «نميخواهيم
صورت اقدامي هيچ امسال چهارشنبه سوري بگذاريم
سال چهارشنبهسوري از فعاليتهاي بايد و امسال بگيرد

در حيطه وظايف هر ارگان بايد هم كمتر شود. پيش
هستند دخيل چهارشنبهسوري در كه عواملي با خودش
انتظامي مزدور فرمانده به وي كنند». شديد برخورد
هيچ حركت تا شوند وارد نيرو تمام با نمود اعالم تهران
تأكيد جلسه اين در نگيرد. شكل تهران در اعتراضي
هيچ شهر سطح در انتظامي نيروي فعاليت كه ميشود

بيرونينداشتهباشد. نمود
كه نمود ابالغ رژيم  سيماي و صدا به  همچنين وي 
اجراي صدمات نمايش با است مؤظف سيما و صدا
سوختگيها نشان دادن ساليان گذشته و چهارشنبه سوري
جوانان بهخصوص و مردم آن  از ناشي بيماريهاي و
خيابانها و كوچه به  آمدن  از تا  بيندازند  وحشت را

خودداري نمايند.
دستور بسيجيان به نيز خيابانها نشان دادن خلوت براي

كنند خودداري خيابانها به آمدن از كه داده اند
رژيم پرورش و آموزش مديرعامل ديگر، اقدامي در
نوبت مدارس كه كرد اعالم  بخشنامهيي صدور با
وي مقرر تعطيل شوند. موعد از بعدازظهر، امروز زودتر
حضور مانع تا است ترتيب مذبوحانه در تالش اين به

شود. شهرها سطح در دانشآموزان و جوانان
ارگانهاي به هشدار رژيم، ضمن كارشناسان از يكي
حذفي برخورد «هرگونه  كه  نمود اعالم  سركوبي
مراسم برگزاري از جلوگيري براي شديد… و
جوانان عكس العمل تشديد موجب چهارشنبهسوري
به آنگاه وي شد. خواهد پرخاشگرانه» شكل به
اوقات براي پركردن كه داده رژيم رهنمود سردمداران
آنها، فراوان انرژي و پتانسيل تخليه و جوانان فراغت

برنامهريزيكنند.
آگاهي معاون جعفري، پاسدار ديگر اقدام يك در
گذشته ماه دو انتظامي طي نيروي نمود كه ناجا، اعالم
كرده ضبط و كشف را فشفشه و ترقه انواع ٣٨ميليون

است.
سردشت، پيرانشهر، ازجمله كردي، شهرهاي از خبرها
ديكتاتوري كه است  …حاكي و مهاباد  سنندج،
چهارشنبهسوري، برگزاري از ممانعت براي آخوندي،
برقرار شهرها در نشده اعالم نظامي حكومت وضعيت
اماكن و چهارراهها  در  رژيم مأموران  و است  كرده
اعتراضي هرگونه شدهاند تا مانع از بروز مستقر پرتجمع

گردند.
آخوندي رژيم كه تمهيداتي و تهديدات همه بهرغم
امروز اند، كرده  اتخاذ آن  سركوبگر دستگاههاي  و
مختلف و شهرهاي صبح، جوانان در اوليه از ساعت
پاسخ فشفشه كردن روشن و ترقه انفجار با اهواز ازجمله
جشن پيشواز به و دادند رژيم سركوبگر ايادي به را خود

بزرگچهارشنبهسوريرفتند.
سازمانمجاهدينخلقايران

(١٤مارس٢٠٠٦) اسفند ١٣٨٤ ٢٣

شماره٣ ايران - خلق مجاهدين اطالعيه سازمان
تعطيلیمغازههاوتفتيشو
بازرسیبدنی دانش آموزان

هرگونه شكلگيری از هراس  در آخوندی رژيم
اعتراضی،درشهرهایمختلفاقداماتسركوبگرانهيي

است. داده سازمان را
بخشنامهيي طی اهواز در  آخوندی  اطالعات وزارت
داده دستور صنفی واحدهای و عمومی اماكن كليه به

تعطيل  روز پايان ١٤ تا ساعت از سهشنبه روز كه است
باشندوكسیمجازبهبازكردنمغازه هایاغذيهفروشی

نيست.
بامداد يك تا سهشنبه ٦بعدازظهر ساعت از همچنين
و محدوديت اهواز كيانپارس منطقه در ٢٤اسفند روز

در اين بر  عالوه نمود. خواهد برقرار تردد ممنوعيت
كنترل اوضاع برای انتظامی از مزدوران ١٠٠٠نفر اهواز

درمناطقمختلفمستقرشده اند. شهر،
كارمندان آخوندی به وزارت اطالعات خرمآباد، در
تلفنی، تماسهای كليه است كه كرده ابالغ مخابرات،
بهخصوصتماسهایتلفنیخارجكشوریكنترلشود.
يورش با تهران در انتظامی و بسيج سركوبگر نيروهای
بازرسی مورد را آنان پسرانه، دبيرستانهای و مدارس به
دانشآموزي هر بازرسی بدنی در اين دادند. قرار بدنی
قرار شتم و ضرب مورد را داشته، خود همراه ترقه كه

دادهاند.
شهرها است كه جوانان در سطح حاكی از آن خبرها
و نموده چهارشنبهسوری  جشن برگزاری به  اقدام
مبادرت پايكوبی و جشن به رژيم، تهديدات به بیاعتنا

نمودهاند.
سازمان مجاهدينخلق ايران

٢٣ اسفند ٨٤ ١٤مارس٢٠٠٦ 

اطالعيهسازمانمجاهدينخلقايران-شماره٤
در ايران مردم بـزرگ خيـزش

جشنچهارشنبهسوري،باشعار
آزادي، آزادي»  ايـراني، «فرياد هر
كليه قبل ماه يك از آخوندي رژيم كه حالي در
ممانعت و جلوگيري براي را خود سركوبگر ارگانهاي
همه در چهارشنبه سوري  جشن در مردم خيزش  از
با صدور و  بود آورده آمادهباش در به حالت شهرها 
بسيج، انتظامي، نيروهايسركوبگر بخشنامههايمتعدد،
سركوب وحشيانه براي شخصيها را لباس پاسداران و
از چهارشنبهسوري بزرگ جشن بود، نموده بسيج مردم
اعتراض به شد و داشته برپا ايراني، ميليونها جوان سوي

شد. تبديل آخوندها ديكتاتوري عليه سراسري و ملي
شهرهاي كه است اين  از حاكي دريافتي  خبرهاي
است. صداي به منطقه جنگي تبديل شده مختلف ايران
به نقاط همه در صوتي انفجارات و ترقهها انفجار
ميادين و مركزي محلههاي در جوانان ميرسد. گوش
و شده درگير رژيم سركوبگر نيروهاي با شهرها اصلي

شعارهايضدحكومتيميدهند.
غرب، جمله در شهرك از تهران، زيادي از شهر نقاط
به و... خيابان شريعتي آرياشهر، فلكه اول تهرانپارس،
ايراني، هر شعارهاي «فرياد و آمده است در مردم كنترل
بايد آخوند فشفشه، تانك، «توپ، و آزادي» آزادي،
گزارشهاي بر بنا همچنين ميدهند. سر را شه» كشته
دريافتيمردمتعداديازخودروهاينيروهايسركوبگر

كشيدند. آتش به را
و ترقه  فروش  مراكز شديد كنترل بهرغم مشهد  در 
زدند اعتراض به دست شهر سطح در جوانان فشفشه،
واقدامبهفعاليتهايضدحكومتيكردند.جوانانبياعتنا
رژيم آخوندي سركوبگر نيروهاي ببندهاي بگير و به

همچنان مشغولآتشبازي هستند.
تانك توپ شعارهاي سردادن با جوانان نيز سمنان در
خبر را پوشاندند. اثر ندارد، فضاي شهر ديگر بسيجي
در مبارز و مجاهد زندانيان  كه  است حاكي ديگري

شعلههاي  داشتن نگاه زنده براي اوين، ٣٥٠ زندان بند
چهارشنبهسوري جشن برگزاري به اقدام مقاومت

نمودند.
سازمان مجاهدينخلق ايران

( ٢٣ اسفند ٨٤(١٤ مارس ٢٠٠٦

باال بردهاند را مقاومت جوانان تصاوير رهبري چهارشنبهسوري ملي درجشن كردند برگزار را باشكوهي جشن تهراني شجاع جوانان ، سركوبگر نيروهاي گله هاي بسيج رغم به كشيدند آتش به را خامنهاي و خميني تصاوير جوانان تهران ميرداماد خيابان در

با سراسري قيام به چهارشنبهسوري
تبديل آخوندي حكومت بر مرگ فرياد

شد
از بيش دستگيري به آخوندي رژيم

در چهارشنبه سوري شب در نفر هزار
كرد اعتراف تهران

را چهارشنبهسوري ملي جشن ضدحكومتي شعارهاي با ايران سراسر مردم
كردند و تبديل حاكم مذهبي استبداد عليه سراسري عظيم خيزش به يك
برگزاري از براي جلوگيري را آخوندي رژيم حفاظتي امنيتي و تدابير تمامي
ميهنمان شهرهاي مختلف در غيور جوانان شكستند. سنتي درهم مراسم اين
ندارد» اثر تانك بسيجي ديگر «توپ بر حكومت آخوندي»، «مرگ فرياد با
ساير و ارتجاع وليفقيه منحوس تصاوير آزادي» آزادي ايراني هر «فرياد و

كشيدند. آتش رژيم را به سردمداران
و انتظامي و مأموران پاسدار گلههاي شنبه سه صبح روز از آخوندي رژيم
مستقركرده تهران دراطرافدانشگاه لباسشخصيخودرا نيروهايامنيتيو
جوانان غيور تهران وجود اين با شود. مراسمي هرگونه تا مانع برگزاري بود
تمامتر هرچه شكوه با را چهارشنبهسوري جشن و نشدند فضا اين مرعوب
گوش به سهشنبه ظهر از دستساز بمبهاي و ترقه صداي كردند. برگزار
يك حالت به مناطق شهر تهران از بسياري لحظهيي قطع نميشد. و ميرسيد

نيروهايبسيجي رژيمازنزديكشدن مأمورانو شهرجنگزدهدرآمده بود.
داشتند. وحشت جوانان به

آخرين شب «در كرد: اعالم تهران در رژيم دادستان معاون ساالركيا محمود
بينظمي  موجب كه افرادي از ١٠٠٠ نفر سوري شب چهارشنبه سال چهارشنبه
تهران مناطق از بسياري شدند».در دستگير شدند تهران شهر سطح در اخالل و
را بهآتش خامنهاي و خميني تصاوير مبارز جوانان ميرداماد، جمله خيابان از

فلكه٤ تهرانپارس  و جمله خاكسفيد از تهران ساير محله هاي در كشيدند.
را بهآتش تجمع آنان و مراكز كوبيدند را درهم تهاجمات نيروهاي سركوبگر
شب تاريكي اوايل در تهران مختلف نقاط رسيده، بهگزارشهاي بنا كشيدند.
در ترقه پرقدرت و مهيب انفجارهاي صداي بود. شده جنگي به مناطق تبديل
بااينكهرژيمازدوروزقبلترددموتورسواران همهجايپايتختشنيدهميشد.
توجه موتورسيكلتسوار بدون اما جوانان بود، كرده ممنوع شهر را سطح در

بودند. مشغول پايكوبي و بهجشن شهر سطح در مرور، و عبور منع بهمقررات
ساعات بامداد سهشنبه با نخستين چماقدار از كه گلههاي حالي بود اين در
پا بر اعالم نشده نظامي حكومت يك شهر، نقاط تمامي در گسترده حضور
بهچشم تهران خيابانهاي شهر اكثر در بازرسي و ايستگاههاي ايست كردند.
بهنام محلهايي تهران مختلف خيابانهاي در رژيم براين عالوه ميخورد.
هنگام هركسي را كه اعالم كرده بود و داده تشكيل صحرايي دادگاههاي
به٦ماه تا دادگاهي كرده و در همانجا دستگير كنند، نارنجك پرتاب ترقه و

يكسالمحكومميكنند.
با مقاومت اما كردند حمله جوانان بهتجمعات بسيجيان، و رشت، پاسداران در
درگيريها بهحديبود كهفرماندهاننيرويانتظاميبا شديدآنانمواجهشدند.

كنند. ترك را خيابانها كه مي خواستند جوانان از ملتمسانه منطقه در حضور
كشيدند بهآتش را خامنهاي و خميني تصاوير شهر اين غيور جوانان آبادان در
بهپايينكشيدن نيز دانشآموزان در سمنان سرازير كردند. بهزبالهدانيها يا و
مبادرت كردند. آنها پاره كردن و ديوار كالسها از رژيم سركردگان تصاوير

بسيج با اخير پيرانشهر، وقايع بهدنبال رژيم، نيروهاي انتظامي كردستان در
با اند. كرده برقرار حكومت نظامي اعالمنشده يك خود نيروهاي همهجانبه

داشت. كردستان جريان نقاط تمام در جوانان اعتراض جشن و حال اين
بسيجيها و مأموران انتظامي، از پر شهر مركزي اينكه خيابانهاي با در شيراز،

لباسشخصيهاست،صدايترقهو فشفشهيكلحظهقطعنميشود.
اعتراضي مراسم گستردة موج برابر در كه آخوندي رژيم عوامل
و بهسركوبي بودند، مستأصل شده شهرهاي مختلف در چهارشنبهسوري
نيز ايران شهرهاي ساير كه در است ذكر به الزم پرداختند.  جوانان دستگيري
شدند. چهارشنبهسوري دستگير شب در سركوبگر توسط مأموران نفر صدها

است. شده ذكر دستگيرشدگان٣٠٠نفر تعداد كرج در تنها

اوين زندان چهارشنبهسوري در
جشن چهارشنبهسوري ايران، سراسر مردم با همزمان زندان اوين زندانيان

سنت  نگه داشتن زنده براي اوين  ٣٥٠ بند زندانيان كردند. برگزار را
آتش زندان حياط در بوته را به عنوان خود كهنه پتوهاي چهارشنبهسوري
زندانيان اقدام به اين از وحشت در رژيم دژخيمان پريدند. روي آن از و زده
بهداخل زندانبانانجنايتكارزندانيانرا يورشبردندوآتشراخاموشكردند.

محبوس كردند. را آنان و سلولها برگردانده
با آتش را جشن ، نيروهاي سركوبگر رژيم كنترل و سركوب افزايش به رغم ميهنمان امسال جوانان شجاع

برگزار كردند. گذشته سالهاي شكوهتر از
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