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سـرمقاله
شمشير سال اول روز در حرفهايش در رژيم وليفقيه
تزلزل و ترس تا آورد در چرخش به را دجالگري چوبين
تأكيد يك و تصريح سه در اما بپوشاند. را زده فلك نظام
بنيادين و ضعف سياسي بزرگ سه شكست تأمل قابل

برمال كرد. پاياني مرحله در را آخوندي رژيم
محاسبه  با درنوروز۸۴  كه خامنه اي اول، تصريح در
در اتم  بمب توليد آمريكا، و اروپا بين شكاف روي 
كه امسال بود، كرده اعالم و«حرام» «افسانه» را  ايران
خورده شكست او سياسي محاسبه و سرمايهگذاري اين
اعالن تكليف و سرفصل تعيين عبور ار به اقتضاي است،
اقتدار برضرورت توانست تا  جهاني، جامعه با جنگ
اقتدار «علم گفت: حديث جعل وبا كرد تأكيد نظام اتمي
را علم كه هركسي قدرت و است با مساوي علم است،
باشد عالم كه ملتي هر كند. فرمانروايي ميتواند كند پيدا

ميتواندفرمانرواييكند».
محاسبه و باجخواهي خامنهاي ضمن دوم، تصريح در
كالنسياسيروي مداخلهجوييدرعراق، باآشفتهگويي
رژيم گريبانگير حاد چالش به مذاكره، مفهوم درمورد

نوروز۸۴ نظام  در اگر كرد. اقرار زمينه اين در آخوندي
در مداخالتش از بعد به خصوص ـ را خود آخوندي
دانست، مي اوضاع بيگفتگوي برندة ـ عراق انتخابات
يك با گسترده ترـ مداخالت و تقلبها رغم به ـ امسال 
جبهه وسدسديدشكلگرفته ضدبنيادگراييمواجه شده
در است. كرده ناممكن را گذشته سال بازي تكرار كه
اينشرايط اهرمهايحفظ نظامدر بغلها و واقعچوبزير
يعنياتميوعراقبهوسيلهمقاومتافشاوتاحدودزيادي

دام افتاده است. به خودش و رژيم خنثي شده،
شكست  به اذعان  با خامنهاي تصريح، درسومين   
آسيبپذيري رفسنجاني وخاتمي و ۱۶ساله مانورهاي
فشار ميخواهند« كه  بارگفت چند  آخوندي، نظام

احساس مردم در که اين براي فرسايشي فشارهاي بيارند،
ترديد مردم که اين براي بيارند، بهوجود عدمامنيت
کفايت در آيندهشان،  در موفقيتشان،  در کنند  پيدا
بيارند فشار و شبهه پيدا کنند. و شک ترديد مسئوالنشان
شايد کنند، دستگي دچار دو مسئولين را بتوانند شايد
بتوانندتصميمگيران کشوررادر تصميمگيريهايبزرگ
دجاالنه بيان از نظر صرف با کنند». تزلزل دچار خودشان
نميشد اين  از واضحتر رژيم، جاي به مردم وكاربرد 

كرد. برمال را بست دربن رژيم يك ترس و تزلزل
و مرحله پاياني تصريح باال از سه بيش كه چه آن اما
مكرر تأكيد ميكند، بازتاب را رژيم بنيادين ضعف نيز
است. احمدينژاد گماشتهاش دولت بر ارتجاع وليفقيه
و عيد درپيام كوتاه بار سه بيسابقهيي، به نحو خامنهاي،
بر«شعارهاي مشهد دراز خواني روضه در بار چندين
آمدن «روي كار و رئيس جمهور جديد» جديد و دولت
برخاسته يك دولت يافتن مردمي» و«تشكيل دولت يك
امام و شعارهاي بر شعارهاي انقالب تكيه با مردم... از
همه آن با همراه تأكيد اين همه  تأكيدكرد. بزرگوار»
از تصميمگيران»،  درميان تزلزل  و دستگي «دو از بيم 
برجسته يكپايگي را و انقباض اهميت سرفصل يكسو
از پوسيدگي ناشي تعارضات ديگر ازسوي و  ميكند
تأكيدضرورت براي خفه كردنش، اين همه كه را نظام
مقاومت ملي شوراي ساالنه بيانيه است. دراينباره، يافته
ديگر و رفسنجاني حذف به وليفقيه «اقدام ميگويد:
بلکه و ظرفيت، قدرت، اقدامي نه از سر قدرت شريكان
است». ولي فقيه و توان تهكشيدن ظرفيت و ضعف سر از
اول درحرفهاي روز را كردتا تالش حداكثر خامنهاي
ياوهگويي و خاليبندي و دجالگري با را واقعيت اين سال
و «ضعف حداكثر و كرد  خراب پاك  اما بپوشاند،

نمود. برمال را ظرفيت» تهكشيدن

تزلزل وضعفبنيادين نظام
سال اول روز در خامنهاي دجالگريهاي و

ديگر صفحات در

مجاهد چهلمين روز شهادت مراسم
ايالم حجت زمانی در خلق

با زماني حجت قهرمان مجاهد شهادت روز چهلمين مراسم
ويژه به مردم گرديد. برگزار ايالم ٧هزار تن در از بيش حضور
خانواده با همدردي براي مختلف مناطق از ايالمي جوانان
دژخيمان به نسبت انزجار و خشم ابراز و قهرمان حجت

كردند. شركت مراسم اين در آخوندي حكومت
روز چهلمين در اشرف، يارانش در ياد در زمانی حجت ـ

شهادتش.

گذشت سالی که در مقاومت فعاليتهای مروری بر ـ
صفحات ٨و٩ در  

نيروهاي با مردم درگيري و اعتراضي ٤١٥٢حركت ـ
سال٨٤ سركوبگر رژيم در

نصيری حميد رژيم اتمی پرونده در نعش رل ـ
اشرف ـ خلخالي علي من پلكهاي پشت از سامرا ـ
صفحه ١٠ در  

روي به آتش ز فرجام نترسد سياوش… ـ
مجاهدين مادر آوري، اشرف مجاهد خواهر با گفتگو

حقيقيفرد اميرسعيد و مهرانگيز شهيد
سعيد عبداللهيـ اشرف خيابان تا ازخانه ـ
صفحه ١٢ در  

قيام سرخ خورشيد میدرخشد برقلهها ـ
انتظاری مينا عبدی فروزان کاپيتان ـ
مقدم ح ـ مظلوم زنان سرزمين ـ
صفحه ١٣ در  

آخوندي     نظام با مبارزه نوروز١٣٨٥ آغاز روزي «نو» در ـ
اشرف رحمان گوركيـ 
سعيدعبداللهيـ اشرف قرعة نو ـ
ـ اشرف جاهدنيا هادي پيام پيروزمندبهاران! ـ

نوروز تاريخچه ـ
صفحه ١٥ در  

١١ صفحة در

مقاالت:

٢ صفحة در

با اروپا اتحاديه (٢٠مارس)، ٢٩اسفند٨٤ دوشنبه، روز
همكاري عدم به نسبت را خود نگراني بيانيهيي، انتشار
اعالم كرد اتمي انرژي بينالمللي آژانس با ايران رژيم
قطعنامههاي به ايران رژيم نهادن گردن خواستار و
اتحاديه بيانيه در اتمی شد. انرژی  بينالمللی آژانس

است: آمده جمله از اروپا
٤فوريه در اتمي انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي
رژيم پرونده هستهيي كه گرفت آرا تصميم اكثريت با
اروپا اتحاديه شود.  گزارش امنيت شوراي  به ايران
با آژانس همكاري ايران عدم با خود را نگراني عميق

ميدارد. اعالم اتمي انرژي بينالمللي
ايران رژيم كه است متأسف عميقًا اروپا  اتحاديه
اجرا را حكام شوراي  توسط شده تعيين  اقدامات
در متحد ملل امنيت شوراي نتيجه در است. نكرده
است معتقد شورا است. مناسب گامهاي بررسي حال
آژانس اتوريته تحكيم  براي بايد امنيت  شوراي كه
از ديگر بار شورا كند. اقدام اتمي انرژي بين المللي
شوراي به خواستههاي فوري مي خواهد بهطور ايران
٤فوريه آمده است، گردن نهد. قطعنامه در كه حكام
توقف شامل بايد امر اين كه ميسازد نشان خاطر شورا

باشد. غني سازي به مربوط فعاليتهاي تمامي كامل
عاجل است. و محوري نگراني موضوع مسأله هسته يي
تمامي به ايران برضرورت پاسخگويي همچنين شورا اما
كه ميورزد تأكيد اروپا اتحاديه نگراني مورد موضوعات
خاورميانه، صلح روند با ايران برخورد تروريسم شامل
آزاديهاي و حقوقبشر به احترام  و منطقه يي مسائل
١٧مارس در گنجي آزادي اكبر مي شود. شورا اساسي
رفتار شيوه و اسارت شورا ميدهد. قرار استقبال مورد را
ايراني از مقامات و  مي كند را محكوم زندان  در او با
بدون و بالفاصله را سياسي زندانيان ديگر ميخواهد
وضعيت حقوقبشر وخامت شورا كند. شرط آزاد و قيد
به صلحآميز تظاهرات عليه خشونت و ايران در را
بر شورا ميكند. محكوم  را  زن جهاني  روز مناسبت
و ميورزد تأكيد حقوق بشر به كامل احترام ضرورت
اساسي اروپا و ايران رژيم روابط پيشرفت براي را آن
اروپا همچنان اتحاديه كه مي كند تأكيد ميداند. شورا
نگراني و داشت خواهد توجه حقوقبشر وضعيت به
اقليتها وضعيت بشر، حقوق مدافعان با رفتار از را خود

نمود. خواهد بيان اعدام حكم و
زير خود را ديپلوماتيك گزينههاي تمامي اتحاديه اروپا
با بيانات منطبق را آن و داد خواهد قرار بازبيني دائم

كرد. خواهد مقامات رژيم ايران اقدامات و

٧ صفحة در

١٣٨٥  مريم رجوی: سال
سالجهشجايگزيندموکراتيک

آزادي ارتش قهرمان سردار خاطره گراميداشت
پاريس ذاكري درپرالشز ابراهيم

در سومين  نو سال درآستانه ٢٨ اسفند ماه يكشنبه روز
مسئول ذاكري،  ابراهيم  خلق مجاهد درگذشت  سالگرد 
مقاومت، ضدتروريسم شوراي ملي كميسيون امنيت و فقيد
مراسم دراين  شد. برگزار  پاريس پرالشز  در مراسمي
كميسيونها مسئوالن از شماري شهيدان، خانوادههاي
حضور مقاومت حاميان و مقاومت ملي شوراي اعضاي و

داشتند.

به مجهز ايران رژيم آمريکا: جمهور رئيس
خطرناك است تهديدي سالح هستهيي،
به اين رژيم كه اين اجازه دهيم ما نبايد و

بيابد دست سالح
مشخص ايران رژيم مورد در ما «سياست گفت: بوش جورج
رژيم دموكراتيك، يك نه است شفاف نه اين رژيم است.
آژانس حاميتروريسماست. رژيم ايرانبا وجود اينكهعضو
برنامههستهييخود بينالملليانرژياتمياست، اما درخفا
رژيم شد. افشا آن مخفيكاري كه اين تا ميداد گسترش را
اورانيوم براي غنيسازي شروع به توافقات خالف بر ايران

توليدسالحهستهيي كرد».

١٦ صفحة در

١٦ صفحة در

يکم و بيست زنان در قرن حقوق  جلسه
ايران درمقاومت زنان رهبری جنبش  و

گرديد برگزار استراليا در
حقوقبشر در و آزادی از دفاع انجمن سوی از اين جلسه
استراليا نيو ساوتولز پارلمان ايالتی در استراليا، ـ ايران
دکتر خانم دفاتر حمايت با فوروم اين گرديد. برگزار
خانمسيلويا رئيسپارلماننيوساوت ولزو مريديسبرگمن،
ديده تدارک سبزها حزب از ايالتی پارلمان نماينده هيل،

بود. شده

اتحاديهاروپا طیبيانيهيی
پرونده مورد در را خود نگرانی
اتمي رژيم ونقض حقوق بشر

کرد در ايران اعالم

در  ٢٩ اسفندماه دوشنبه، روز كه مطبوعاتي كنفرانس يك در
واشينگتندي.سيتوسط كميته در باشگاه مليمطبوعاتآمريكا
عضو ارشد تنتر، ريموند پروفسور گرديد، برگزار سياست ايران
و تاون جرج دانشگاه استاد آمريكا، ملي امنيت شوراي سابق
وجوه جعفرزاده، عليرضا آقاي  و ايران  سياست كميتة رئيس
آنرا در عراق دخالتهاي رژيم آخوندي و اتمي ديگري از برنامه
بين المللي حاضر و آمريكايي رسانههاي خبرنگاران در اختيار را

مردم بر تكيه با رژيم تغيير ضرورت بر و گذاشتند كنفرانس در
نمودند. تأكيد ايران ومقاومت

رژيم گستردة دخالتهاي  به خود سخنراني در تنتر  پروفسور
طريق از چه ايران كرد: رژيم و تصريح اشاره عراق در آخوندي
اين حاكميت كه در خودش به وابسته سياسي عراقي جريانهای
مزدوران و و آخوند پاسدار اعزام طريق چه از و هستند، كشور
بهجد گزاف صرف هزينه های از طريق چه و وزارت اطالعات

شعار كردن محقق عراق و سياسي روند تأثيرگذاري بر صدد در
ميباشد. كربال» طريق قدس از «فتح

جمله از رژيم، ديپلوماتيك مانورهاي كرد تأكيد تنتر پروفسور
هم چنين و عراق با رابطه در گفتگو براي آمريکا پيشنهاد پذيرش
سازي سوخت براي غني روسيه رد پيشنهاد سپس پذيرش و
بيشتر زمان و خريدن وقت کشی براي يك ترفند بهروشني اتمي،

میباشد. اورانيوم غنيسازي براي طرحهايش پيشبرد برای

در خود سخنان پاياني بخش در ايران سياست كميته رئيس
و رژيم با بحران هستهيی برخورد راهحلهاي موجود براي بررسي
ديپلوماسي اجباري، كرد: تصريح عراق در آن دخالتهای فزايندة
جامعة كه هستند رژيم در ايران سه راهحلي تغيير و نظامي، عمل
بهجاي واردشدن به عملنظامي بينالمللي با آنمواجه میباشد.
تغيير كه است رسيده آن وقت ديپلوماسي، شكست صورت در

نظر بگيريم. در را در ايران رژيم

٥ صفحة در

١٦ صفحة در بقيه

رجوي رئيسجمهور خانم مريم حضور با مراسمي جديد، سال آغاز نوروز و مناسبت جشن به ،٨٥ فروردين سهشنبه، اول روز
شد. برگزار پاريس ايران در مقاومت  برگزيده

حل راه گرفتن پيشي سال گذشت، سالي كه نو گفت: سال حلول ضمن تبريك اين مراسم در سخناني طي رجوي مريم خانم
و قيامها شكوفايي شده، سال آغاز تازه كه سالي امسال، و بود ، ـ ايران مقاومت و مردم دست دموكراتيك به تغيير ـ سوم

جايگزين جهش سال همچنين و كشور، خارج در مقاومت ياران برابر صد موفقيت سال كشور، سراسر در ايران مردم اعتراضهاي
و مردم جهاني با همبستگي گسترش سال و عراق آخوندي در عليه رژيم ضدبنيادگرايي جبهة پيشروي دموكراتيك، سال

است. اشرف شهر يعني دموكراسي مركز نوين و توسعه اين سال پيشروي امسال، آري است. ايران مقاومت
گفت. تبريك اشرف شهر مجاهدان ايران و مردم مقاومت، رئيسجمهور برگزيده به را نوروز اورسوراواز عيد شهردار بكه، پير ژان

است. ايران ملت آزادي مبارزه براي جشن و اميد جشن است، روز مهمي شما براي امروز گفت: وي
بهرغم نو گفت: سال تبريک با و ابراز كرد ايران مقاومت از را خود حمايت طي سخناني فرانسه پارلمان شاراس، عضو ژرارد

محصول كه مذهبي استبداد و بنيادگرايي عليه آزادي و براي خود مبارزه روبهروست، به آن با ايران مقاومت كه سختي شرايط
ايران و داخل هم در ايران، درخارج هم كه مقاومتي مقاومت ايران هستيد نماد شما است. داده ادامه استبدادي است، يك رژيم

در عراق حضور دارد. هم

جديدي جزئيات آمريکا مطبوعات ملی باشگاه کنفرانسی در در جعفرزاده عليرضا و تنتر پروفسور
كردند برمال را عراق در آن ايران و دخالتهای رژيم اتمي مخفي پروژههاي از

فروردين) (٩ و ١٠ ٢٩صفر  ٢٨و
 رحلت پيامبرعظيمالشأن اسالم

مجتبی حسن امام هدی ائمه شهادت  و
موسی الرضا بن علی و

پيامنوروزی خانممرضيه
از كه حالي شروع ميكنم در را دومين بهار زندگيام و هشتاد

آنها  كنار در ۵ سال مدت به كه عزيزاني دورم، رزمنده عزيزان
كنارشان در چندين نوروز را و آنها زندگي ميكردم. با و بودم
همه به باستاني را نوروز اين كرديم. پايكوبي گرفتيم و جشن
جديد سرشار از اين سال که دارم شما تبريك ميگويم. اميد

مخصوصًا پيروزی باشد. و سالمتی شادی،

موصل در ٨مارس بزرگداشت مراسم
در عراق نينوا مركز استان

از شماري نمايندگان كه شركتكنندگان مراسم اين در
همچنين فعاالن حقوق بشري و و احزاب، سازمانهاي مدني
شامل را نينوا استان اجتماعي و سياسي شخصيتهاي و زنان
با را خود همبستگي ٨مارس، روز بزرگداشت ضمن ميشدند،

اعالم نمودند. شهر اشرف مستقر در خلق مجاهد ١٠٠٠زن

دروغ برابر در حقيقت

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

در  شايان توجهی نکات گزارش، از مرور قسمت هشتمين در
متقابًال با مجاهدين و در برخورد رفتار مغرضانه ديدبان مورد
به آخوندی شيادانه حکومت مانورهای برای ديدبان بازارگرمی
نظر از ايران در بشر حقوق نقض بر منظور سرپوش گذاشتن

میگذرد. گرامی خوانندگان

١٦ صفحة در

شهر شهروندان همبستگي  اجتماع
مجاهدين با عراق يثرب،

رژيم دخالتهاي تشريح ضمن سخناني طي يثرب عشاير شيوخ
راستاي افشاي سازمان مجاهدين در و قدرداني از عراق آخوندي در
عراقاستو با ايراندشمنمردم بر رژيمحاكم گفتند: اين دخالتها
دخالتهاي اين رژيم قطع  براي كه ماست بر و در جنگ ميباشد ما
منطقه و و دهيم را انجام است الزم كاري هر عراق امور داخلي در

كنيم. پاك بنيادگرايي از را عراق بهخصوص

٤ صفحة در

٣و٤ صفحات در



اخبار ايران
٢ ١٣٨٥ صفحة شمارة٧٩٣ دوشنبه ٧فروردين

زنجيرهيي  قتلهاي عامالن يكي از آخوندي رژيم
كرد آزاد را كرمان

سال شهريور در كرمان زنجيرهيي قتلهاي از قاتالن رژيم آخوندي يكي خبري، رسانههاي بهگزارش
از ديگر، ٥تن بسيجي پنج همدستي با است و بسيجي يك قاتل، كه اين است. كرده آزاد ١٣٨٢ را
زندان از ٢٩اسفند روز در به قيد وثيقه بهقتل رسانده بودند، را بهطرز فجيعي كرماني و پسر دختر جوانان

آزاد شد.
اعتراض به شدت آخوندي رژيم ديوانعالي حكم به اين كرمان، زنجيرهيي قتلهاي قربانيان خانواده هاي
خود با قوانين مغاير آخوندها ديوانعالي توسط حكم اين صدور كرد اعالم خانوادهها اين وكيل كردند.

آنهاست.
هر حكم اعدام رژيم خود جنايي حتي دادگاه كه انجام ميگيرد صورتي در بسيجي اين قاتل آزادي
تأكيدبراينكه «متهمانافراديمتدينهستند ديوانعالي رژيم با اما ٦بسيجيجنايتكارراصادركرده بود.
كرده مردود اعالم را بدوي دادگاه حكم است»، نبوده اشتباه مقتوالن مهدورالدم بودن در تشخيصشان و

است.
دژخيمان بسيجي در به دادن دست باز معنايي جز عمل هيچ جنايتكار، در بسيجي حكم آزادي اين
پاسدار آمدن كار روي از زمان مي گيرد كه صورت شرايطي در ايران ندارد و مردم كشتار و سركوبي

احمدينژاد، اعدامهايوحشيانهدرشهرهايمختلفكشوربهنحوبيسابقهييافزايش يافتهاند.
ديگر مراجع متحد و ملل حقوق بشر عالي حقوقبشر، كميسر امنيت، شوراي مقاومت ايران، شوراي
جلب ايران در خودسرانه اعدامهاي فزايندة روند كردن محكوم به را حقوق بشر مدافع سازمانهاي و
اقدامات منظور به متحد، ملل امنيت بهشوراي ايران در حقوقبشر نقض پروندة ارجاع خواستار و نموده

ميباشد. عليه رژيم آخوندي الزماالجرا
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(٢٤ مارس ٢٠٠٦) ٤ فروردين ١٣٨٥

و جشنهاي زندان هفتسين در
آخوندي سياه زمستان در نوروزي

كرج گوهردشت زندان مبارز و مجاهد زندانيان
نوروز به نسبت رژيم آخوندي كينتوزي رودرروي
هفتسين سفره زندان امسال، در نوروزي، وجشنهاي
طي پيامي زندانيان گرفتند. جشن را نوروز و عيد چيده
را جديد و سال نوروز ايران، عيد عموم مردم به خطاب

تبريكگفتند.
نو  سال اول روز سياسي زندانيان خانوادههاي  هم چنين
خانوادهها گذراندند. اوين در خود زنداني فرزندان با را
سفرة ديوار، پاي و اوين زندان اصلي در كنار در
محل مأموران اينكه رغم به كردند.اما پهن هفتسين
تعداد بر بودند، كرده محاصره كامل طور به را تجمع
اعتراضي، گردهمايي يك به كه شركتكنندگان،

ميشد. بود، افزوده شده تبديل
هواداران و  شهدا خانوادههاي نو، سال آستانه  در
ساير و سازمان  بنيانگذاران مزار زيارت به مجاهدين 
و شهادت رزم خاطره و رفتند ايران شهيدان مقاومت

داشتند. گرامي را آنان
شهادت روز چهلمين مراسم ايالم، هفتچشمه در
با نوروز، ايام با همزمان زماني حجت قهرمان مجاهد

شد. برگزار نفر ۷هزار از بيش حضور
كشور سراسر آزاديخواه در جوانان مقاومت و نيروهاي
به نو را سال گسترده، شعارنويسي و پخش تراكت با
گفته تهنيت تبريك و اشرف شهر مستقر در مجاهدان
را آزادي رزمندگان با آزادي بهار آمدن و نو سال پيام و

ميان مردم بردند. به
خيزش از كه  آخوندي رژيم ديگر  سوي از
از ممانعت براي بود، كرده وحشت چهارشنبهسوري
نوروز تدابير ايام در اجتماعي اعتراضات اوجگيری 
پاسدار به گفته شدت باالبرد. نوروز به ايام در امنيتي را
تعداديتيم انتظامي استانتهران، زارعيسركرده رضا
۲۶اسفند محسوس از ۶۰تيم نظارتي و غيرمحسوس
شدند. همچنين جاده هامستقر در نوروز ايام پايان  تا
نيرويكمكيپليس،۶۰۰نگهبانمحلهو۶هزار ۲هزار
شبكه در مي كنند.  تأمين را  مناطق امنيت سرايدار، 
دهها و خودرويي ۱۳۰تيم نيز، استان اين  جادهيي
تيمموتوريو۱۹۰افسرجديدبه سيستمامنيت دستگاه

جادهييپيوستهاند.
نيز، كشور استانهاي ساير انتظامي سركردگان
ايام براي انتظامي  نيروهاي گستردة بسيجهاي  از
و وحشت دادند خبر مردم كنترل منظور نوروز به
به نوروز ايام در مردمي اعتراضات از را رژيم
داخل از  رسيده گزارشهاي  اما گذاشتند.  نمايش 
به كوري چشم ايران مردم كه كشور حاكي است
از را باشكوهتر خود باستاني و عيد ملي آخوندها،

گذشته برگزار كردند.
براي آمادگي منظور به رژيم،  سركوبگر نيروهاي
اقدام مستمر  طور به اجتماعي، خيزشهاي با مقابله 
مختلف شهرهای در متعدد مانورهای برگزاری به
و پاسدار نيروهای اخير روزهای طی میكنند، كشور
تبريز، اراك،كنگان،سرپلذهاب، بسيجیدرسمنان،
و مهران عجبشير، دماوند،گناوه، اهر، خمين،گرمی،

خرمشهر مانورهايیبرگزار كردند.
انتظامي، تأمين نيروي سركرده پاسدار احمديمقدم
كرد اعالم اين نيرو نخست را اولويت تهران امنيت
امنيت و اجتماعي اقتصادي، سياسي، امنيت گفت:، و

مقاومت ملي شوراي دبيرخانه اطالعيه

 

كشور پايتخت امنيت گرو در نظام، بخشهاي همه
است. 

كشور وزير به زابل مردم اعتراض
آخوندها

اعتراضي حركت يك در روز۲۸اسفند، در زابل مردم
مانعسخنراني رژيمآخوندي، سردادنشعارهاييعليه با
شدت شدند. رژيم كشور وزير پورمحمدي آخوند
حكومتي كه سايت بود حدي به خشم مردم و اعتراض
«اعتراض نوشت: به اعتراف شد و ناگزير  هم بازتاب
وزير كشور قصد وقتي كه بود شديد حدي مردم زابل به
مردم سخن در جمع مصطفي گلزار بهشت داشت در
بگويدباشعارهاياعتراض گونهمردممواجهشدوامكان

سخنراني نيافت».
۲۲تن رسيدن هالكت به پي در است يادآوري به الزم
به آخوند پورمحمدي زاهدان، در كارگزاران رژيم از
نسبت خارجي كشورهاي به را آن و كرد، سفر زابل
و زابل اخير مورد اتفاقات كه در «چيزی گفت: و داد،
عامالن پشتيبانان كه است اين است، مشخص خوزستان

آنهايكیهستند».

حمله و مهاباد در نوروز جشن
وحشيانه نيروي انتظامي

به انتظامي  مأموران حملة  اثر بر  فروردين، اول روز 
ملت پارك در نوروز برپايي جشن براي كه جواناني
شروع گستردهيي درگيريهاي بودند، شده جمع مهاباد
عمومي اعتراض يك به شهر اين در نوروز جشن و شد
را جوانان انتظامي، نيروي وحشي مأموران گشت. مبدل
گاز اشكآور قرار دادند، و شتم ضرب باتون مورد با
در پرداختند جوانان دستگيري وبه كردند. شليك
توسط مهاباد،  جوانان از  دستگيريها۵۰تن اين  جريان

مأمورانسركوبگررژيمدستگيرشدند.
رشت، پوشش صنايع كارگران جديد سال آستانه در
الستيك جاده زدن آتش با اعتراضي حركت يك طي
با مأموران و كرده مسدود را بندرانزلي رشت - اصلي
خورد به زد و را داشتند سركوب آنان انتظامي كه قصد

پرداختند.
اتهام تفهيم يا مذاكره

رژيم پيشنهادي مذاكره مورد در آمريكا رئيسجمهور
كنفرانس مطبوعاتي يك طي عراق، در زمينه آخوندي
رژيم با گفتگو از هدف كه كرد تأكيد سفيد، كاخ در
گسترش رژيم براي اين تالش اين است كه ايران تفهيم

است. قبول غيرقابل عراق در فرقهيي خشونتهاي
سفير گفتگوهاي كه سؤال اين به پاسخ در هم چنين وي
چه است قرار ايران رژيم مقامات با عراق در آمريكا
زالماي به پيش ماه «چند گفت: كند، حل را مشكلي
ايرانيها به كه دادم  اجازه عراق در سفيرمان  خليلزاد
خوشمان امور عراق در آنها دخالتهاي ما از دهد توضيح

نميآيد».
آمريكا، خارجة وزارت سخنگوي مككورمك شان
طرح با مي كند تالش رژيم كه كرد تأكيد اين نكته بر
از را بينالمللي فشار عراق مورد در مذاكره موضوع
درب همواره كه زيرا سازد. منحرف هسته يي اش برنامة
ايران زمان رژيم چرا باز بوده و زمينه اين گفتگو در
حال در نيويورك در هستهيياش پرونده كه را، كنوني

است؟ كرده انتخاب مذاكره براي است، بررسي

رژيم با گفتگو كرد: در تصريح آمريكا نيز خارجه وزير
درباره بحرانهستهيياين رژيمسخنيدر ميان ايرانابدًا
با زالماي خليلزاد آمريكا در عراق بود. سفير نخواهد
در عراق آخوندي رژيم دخالت صراحت كم سابقهيي
اظهارات تند وتيز سياسي ناظران گرفت، به باد حمله را
جديت عدم بر دليل مذاكرات، اين آستانه در را خليلزاد

كردند تلقي رژيم با مذاكره در آمريكا
باعث آمريكا، با دولت براي مذاكره رژيم درخواست
قرونوسطايي رژيم بدنه و نيروها بين در بحران و تنش
خود كه است. خامنهاي وليفقيه ارتجاع، شده آخوندي
تسليم طلبي و سازش را آمريكا با مذاكره هرگونه بارها
به رژيم دادن تن دفاع شرمگينانه از براي بود، ناميده
است اين معناي به مذاکره «اگر گفت: عقبنشيني اين
حرفهاي بخواهد طرف که بشود باز عرصهيي يک که
اين مثل بقيهموارد،همچنانکه تحميلبکند، خودشرا

خواهد بود». ممنوع اعالم کرديم،
و متناقض اظهاراتي طي نيز، احمدينژاد پاسدار
اعتماد «هرچندكهاساسًا بهآمريكاييها دجالگرانهگفت:
آنها مذاكره با عراق درباره مشروط طور به نداريم، اما
با كه نساخت روشن احمدينژاد پاسدار ميكنيم».
مذاكره به ميتوان چگونه نيست، اعتماد او به كه كسي

پرداخت؟
 جريانهاوشخصيتهايسياسيمليودموكراتيكعراق، 
آشكار دخالت نشانه و كرده محكوم را مذاكره اين
عراق، جبهه مرام كردند. تلقي عراق آخوندي در رژيم
سكوالر نيروهاي دموكراتيك، گستردهيي از جبهه كه
پارلماني ۸۰كرسي از بيش و است عراق  در سني و
كرد: اعالم مطبوعاتي بيانيه يك طي دارد، اختيار در
ميكنيم» رد را عراق داخلي امور در دخالت «هرگونه
خواست عربي كشورهاي اتحاديه عرب و از همچنين و
بگيرند. دخالتهاي رژيم اين قبال روشني در موضع كه
«عراق گفت:  عراق  مسلمين علماي هيأت  دبيركل 
عضو پاچةچي، عدنان نميخواهد». وكيل و وصي
نمايندگان مجلس موقت رئيس و ملي العراقيه ليست
هيچ و است عراقيان حق سياسي گفتگوي گفت عراق،
الحقايق روزنامه  بشود. آن  وارد ندارد حق  كشوري
پيشنهاد و نوشت: پرداخت موضوع به اين مقاله يي در
اين دخالتهاي به واقعي اعتراف ايران، رژيم مذاكره

عراق است. امور رژيم در

اشغال پنهان
آشوب و كشتار در آخوندي رژيم نقش گذشته، هفته
و عراقي رسانههاي و پيش برمال شد از بيش در عراق
خبر رژيم ايران توسط عراق، پنهان اشغال بينالمللي از
دادند. حقيقتيكهسهسالاستمقاومتايرانبا صراحت
آمريكايي ارشد مقامات است. گذاشته انگشت آن بر
در دخالت رژيم از آشكار نحوي به عراقي وانگليسي و
عراقسخنگفتند.نيكوالسبرنز،معاونسياسيوزارت
شماره حامي كه ايران رژيم كرد خارجه آمريكا، اعالم
تكنولوژي و تسليحات عراق در است، تروريسم يك
قرار مسلح گروههاي اختيار در را پيشرفته بمبهاي
سفير خليلزاد بكشند. زالماي بيگناهان را تا است داده
رژيم ايران حاليكه «در ساخت: فاش عراق، آمريكا در
عراق سياسي روند از حمايت مدعي علني بهصورت
شبه نظاميان آن، اطالعاتي و نظامي سرويسهاي ميباشد،
سني را و شيعه از اعم شورشي گروههاي و غير قانوني
بلر توني ميدهند. و آموزش ميكنند حمايت يا تسليح
نخستوزيرانگلستانبهرژيمهشداردادكهازحمايتش

دفاع انگلستان وزير بردارد. در عراق دست ازتروريسم
حمايت رژيم ايران شواهدي مبني بر كه كرد تصريح

دارد. سفير دولت  عراق وجود در گروههاي افراطي از
تروريستها تجهيزات از برخي گفت عراق در انگلستان
وگزارشهاي اخبار مي رسد. ايران كشور از عراق، در
در را  عراق  در  آخوندي  رژيم مداخالت  به مربوطه

نشريهبخوانيد.  همينشماره صفحه٧

دموكراتيك شفاف، غير غير رژيم
تروريسم حامي و

تندي لحن با آمريکايی ارشد مقامهای گذشته هفته در
امنيت استراتژی سند از انتشار پس دادند. هشدار رژيم به
عنوان به ايران بر از رژيم حاكم آن در که آمريکا، ملی
برده نام اياالت متحده  روی پيش چالش» «بزرگترين
دولت مقامهاي شديدالحن و تند مواضع بود، شده

افزايشيافتهاست. آمريكا
ويرجينياي در شديدالحن سخناني طي بوش، جرج
تروريسم حامي رژيم يك را آخوندي رژيم غربي،
هستهيي، به سالح مجهز ايران «رژيم تأكيد كرد و ناميد
اين كه دهيم اجازه نبايد ما و است خطرناك تهديدي
گفت: همچنين وي بيابد.  دست سالح  اين به رژيم 
اين است. مشخص  ايران رژيم مورد در ما  «سياست
حامي رژيم يك دموكراتيك، نه است شفاف نه رژيم
رژيم ايرانباوجود اينكهعضوآژانس تروريسماست.
هستهيي برنامه خفا در است، اما اتمي انرژي بينالمللي
افشا آن مخفيكاري كه اين تا ميداد گسترش را خود
غنيسازي به توافقات شروع خالف بر رژيم ايران شد.

كرد». هستهيي سالح براي توليد اورانيوم
«ما كرد: تأكيد در واشينگتن سخناني در همچنين بوش
دليل بابحرانهستهييرژيمايرانبرخوردقاطعميكنيم.
اگررژيم ايرانسالحهستهييداشته آنهم روشناست.

بگيرد». به گروگان ميتواند تمامي جهان را باشد،
آخوندي رژيم به قوي اخطار يك در رايس كاندوليزا
اما نيست. مشكلي غيرنظامي هسته يي «برنامه گفت
ايران غيرممكن خاك در اورانيوم تبديل غنيسازي و
را خود غنيسازي فعاليتهاي تمامي بايد آنها است.
در وي بازگردند». مذاكره ميز پاي به و كنند متوقف
يونان خارجه وزير با مشتركي مطبوعاتي كنفرانس
اين رژيم «رژيمايرانغيرقابلاعتماداست. تصريح كرد:
دروغ اتمي انرژي بينالمللي آژانس به سال هيجده كه
غنيسازي به مربوط فعاليتهاي تمامي بايد است گفته
وجود داشته باشد. نبايد تأخيري را متوقف سازد. خود
عمل شود. وارد بايد جهاني جامعه بروند. نبايد طفره
نشان دهند تا است جهاني جامعه سوي به چشمان همه
ما داد. ديپلوماتيك انجام طريق از را اين كار ميتوان كه
بايد ولي ديپلوماتيك ميبينيم، راه حل به متعهد را خود

شد». وارد عمل آن ارتباط با در

ازگليم خود را فراتر پا رژيم ايران
گذاشتهاست

معاونسياسيوزارتخارجهآمريكاطي نيكوالسبرنز،
«رژيم يككنفرانسمطبوعاتيروزاولفروردين،گفت:
کرده است. تروريسم حمايت از دهههاي گذشته ايران در
سابقه اينرژيم درتروريسم مشخصاستو متأسفانه هنوز
كرد تكرار را رايس كاندوليزا حرف وي دارد. ادامه هم
خاورميانه، منطقة در مدت۲۵سال به ايران «رژيم گفت: و
و است بوده جهاني تروريستي سازمانهاي مركزي بانكدار

است». شده خود همسايگان نگراني باعث
روسيه، چين، مقامات با خود مالقاتهاي اشاره به با وي

ميدهد ادامه بينالمللي جامعه با خود بندبازي به اتمي بحران و عراق در تروريسم اهرمهاي با آخوندي رژيم

روسيه نتواند دولت آمريكا كرد اگر اعالم ديپلوماتها
خود با ايران رژيم امنيت عليه شوراي در را چين و
و ميشود عمل طور يكجانبه وارد به سازد، همراه
ميپردازد. به اِعمال تحريمها يك ائتالف تشكيل با
اساس بر ميتواند امنيت شوراي افزود: روزنامه اين
موقت» اقداماتي اتخاذ «با متحد ملل منشور هفتم فصل
دارد» وجود صلح جهاني براي «تهديداتي كه قبال در

واكنش نشان بدهد.

نيت كردن ارتجاع و آشكار  وليفقيه
آخوندها ازفناوري هستهيي

و توسعه طلبانه اهداف  جهاني  افشاي  با همزمان
خامنهاي آخوندي، رژيم هستهيي فعاليتهاي خطرناك
در خود نيت مشهد، در سخناني طي ارتجاع، ولي فقيه
كه درحالي و كرد آشكار را هستهيي فعاليتهاي زمينه
هستهيي سالح مستعار عنوان اسم به همچنان علم از
و ابتكار كار و علم توليد امروز » استفاده ميكردگفت:
و كارآمد انسان توليد نياز مردم و مورد كاالي كاال، و
جهاد است. يك از اينها هر كدام فرصت و توليد عزت
را علم هم بايد است. توليدكننده مجاهد في سبيل اهللا
كشور ما بايد يك كنيم. توليد را هم علم بياموزيم و
آن كامل همه معناي با را علم ما بايد بشويم… عالم
جوانان به من اين را كنيم. جهاد دنبال يك بهعنوان
ميگويم. دانشگاهها به ميگويم استادان به ميگويم
كافي نيست هم تنهايي به را مجرد علم اين عالوه بر
وصل بايد را فناوري فناوري. به كنيم وصل بايد را علم

به صنعت». كنيم
بيشتري  وضوح به سخنانش ادامه در ارتجاع،  وليفقيه
بيان هستهيي فناوري به دستيابي از را آخوندها نيت
جمله من يک هستهيي، مسأله «درباره گفت: كرد و
شما ميگويد ايران ملت به خالصه ميکنم.  عرض 
اينکه براي چرا؟ باشيد،  نداشته  را  هستهيي فناوري
عرصههاي در ميکند نيرومند را شما هستهيي فناوري
ضعيف تا باشيد نداشته  را  فناوري  اين  شما مختلف.

بمانيد».
رسانهها  در ديگري وگزارشهاي اخبار گذشته  هفته
اتمي رژيم فعاليتهاي نظامي مقاصد كه منتشر گشت
خطر بر را جهاني جامعه و كرد برمال را  آخوندي 
كشتار سالح اتمي و بمب به رژيم آخوندي دستيابي

ساخت. آگاه بيشتر جمعي
گزارش  آمريكا صداي تلويزيون فروردين سوم  روز
كه را  ايراني  دالل يك آمريكا دولت كه كرد
به مربوط تجهيزات و  قطعات ارسال  دست اندركار
كرد. محاكمه بود، رژيم آخوندي براي هستهيي برنامه
دستگاه متعلق به قطعة يكصد داشت مزبور قصد دالل
كاربرد مواد ميتواند براي كه را راه دور از تعيين فشار

بفرستد. ايران به شود، استفاده انفجاري
يك طي سفيد كاخ تلگراف، ساندي هفتهنامة نوشته به
كرد، رژيم فاش آمريكا كنگرة به گزارش محرمانه
در استفاده مورد قطعات و سالح سفيد، روسية از ايران
به است. الزم كرده خريداري جمعي تسليحات كشتار
كاخ اسكات مككللين سخنگوي است كه يادآوري

كرده است. تأييد را گزارش سفيد اين
در  مطبوعاتي كنفرانس يك در دوشنبه ۲۹ اسفند،  روز
جعفرزاده واشينگتن، عليرضا مطبوعات در ملي كلوپ
دانشگاهي و علمي مراكز از ايران رژيم كه كرد فاش

از  ۲۱ نفر و ميكند استفاده اتمي مخفي فعاليتهاي براي
دارند. رژيم فعاليت اتمي برنامه هاي دانشگاه در اساتيد
به افشاگري به اين نسبت حكومتي مهر خبرگزاري
منافقين «گروهگ گفت: و پرداخت گداز و سوز
عنوان به آمريكا و  اروپا سوي از  ظاهر در هرچند
اين وجود با اما مي شوند شناخته گروهي تروريستي

ميدهند». ادامه خود در آنجا فعاليت به آزادانه
گزارش غربي ديپلوماتهاي از نقل به فرانسه خبرگزاري
و ۱۶۴سانتريفوژ راهاندازي حال در ايران «رژيم داد:
اورانيوم غني سازي براي هگزافلورايد گاز بهكارگيري
اين خبر كه ديپلوماتي افزود، فرانسه است. خبرگزاري
راهاندازي جهت  در ايران رژيم اقدام گفت:  داد را

اقدام  ضرورت است بر دليل روشني ۱۶۴ سانتريفوژ
ملل است. سازمان امنيت فوري شوراي

امنيت ۵فروردين،كميسيون خبرگزاريها گزارش به
۷۰هزار از گذشته بيش فاش كرد: «سال هستهيي كانادا
ارسال شده ايران رژيم براي كانادا از تريتيوم المپ 
و مه ماههاي در محموله سه در كه المپها اين است...
نوعي داراي شده اند، فرستاده ايران ۲۰۰۵به سال ژوئيه
گازراديواكتيو هستندكه در تهيهبمب اتميهيدرژوني

اين گاز  ۴ گرم از فقط ميگيرند. قرار استفاده مورد نيز
است». كافي پلوتونيوم بمب يك تهية براي

ايران  رژيم كه اعالم كرد تايمز  لوسآنجلس روزنامه
خواهد ساخت، بمب هستهيي يك سال عرض سه در
۴فروردين تاريخ در لندن چاپ  گاردين  روزنامه
و بحث سرگرم حاليکه قدرتهاي بزرگ «در نوشت:
هستهيي فعاليتهاي با برخورد چگونگي درباره گفتگو
جهت در  سرعت به رژيم اين هستند، ايران رژيم 

مي رود. پيش اورانيوم غنيسازي توانايي تکميل
راهاندازي۱۶۴دستگاه با ايران رژيم ديپلوماتها گفته به
يك درصدد اورانيوم  غني سازي براي سانتريفوژ 
هسته يي فعاليتهاي زمينه در تكنولوژيكي جهش
سانتريفوژ ۳۴دستگاه پيش ۲هفته  رژيم اين است.
۳هزار سال پايان تا دارد  قصد و راهاندازي کرد را

کند. راهاندازي و مونتاژ را دستگاه

ميان در بااليي را التزام گفت: «من استراليا، و ژاپن اروپا،
اين دولتهااحساسمي كنم،بهطورخاصروسيهوچين كه
جلوگيري هستهيي سالح رژيم ايران به دستيابي بايد از ما
اتفاق نظر ماهمه بهسرانجامبرسانيم. كنيموبايداينكاررا
ازگليم خودفراترگذاشته است. داريم كهرژيمايرانپا را
باشد داشته هسته يي توانمندي توليد سالح نبايد رژيم اين

كند پافشاري خود برنامه هستهيي ادامه روي نبايد و
نيز آمريكا خارجه وزارت سخنگوي مككورمك شان
«رژيم گفت: خبرنگاران به مطبوعاتي كنفرانس يك طي
شايستة ايران مردم دهد.  تغيير  بايد  را  خود رفتار ايران
در و كند برآورده را آنان خواستهاي که هستند حکومتي
افراد تعدادي از که فعلي رژيم باشد. پاسخگو آنها برابر
از ما نيست. شده است، چنين رژيمي تشكيل غيرمنتخب
و حکومتي منتخب داشتن براي ايران خواستهاي مردم
ايستادهايم. کنارشان در و ميکنيم حمايت دموکراتيک
افکار عمومي جامعه نماينده واقعي به طور حکومتي که

كند». منزوي دائمًا مردم را آنکه نه باشد و
بيانيه  صدور با ژاپن و استراليا آمريكا، خارجه امور  وزيران
آخوندي ابراز رژيم اتمی برنامههای به مشترکی نسبت
فعاليتهای مربوط خواستار تعليق تمامی و نگرانی کردند

شدند. در ايران غنیسازی اورانيوم به
انستيتوي يك توسط كه نظرسنجي يك اساس بر
۸۰درصد شده ِفرارينِري انجام نام به در ايتاليا تحقيقاتي
مردم ايتاليا دستيابيرژيمبهسالح هستهيي راخطريبراي
نظرسنجي اين اساس بر و نموده اند توصيف جهان امنيت
رسيده، چاپ به ميالن چاپ روزنامه ايلجورناله در كه
رژيم سران اظهارات معتقدند ايتالياييها ۷۵درصد بيش از
انطباق واقعيت با برنامه اتمي غيرنظامي بودن بر مبني ايران
اتمي است. سالح به دستيابي درصدد رژيم اين و ندارد
شركت اين نظرسنجي در كساني كه از ۵۷درصد بيش از
از جلوگيري براي جهاني جامعه معتقدند اند، كرده
اقدامات به دست بايد سالح اتمي، به ايران دستيابي رژيم

بزند. سازمان ملل متحد البته تحت پوشش الزم

براي تأخيرنيست فرصتي
صراحت  با آمريكا، خارجه امور وزير رايس،  كاندوليزا
متحد ملل سازمان امنيت شوراى اعضاى از بىسابقهيى
وى يابند. دست توافق  به  زودتر  چه  هر تا خواست
عمل خود وظايف به بايد شورا اين اعضاى كه گفت
داده روشن پيام واضح و يك به رژيم ايران تا نمايند
تأخير برای فرصتی كرد، اضافه همچنين وي شود.
در ندارد. وجود  ايران اتمی پرونده به پرداختن  در
بريتانيا و پيشنهادی بيانيه با روسيه و چين پی مخالفت
از نگراني ناشي سياسي، تحليلگران گفته به فرانسه، كه
رژيم تجاريشان با و قطع روابط تحريم به اعمال نسبت
دائمی عضو  دولت پنج نمايندگان هستند، آخوندي 
کردند رها را بيانيه اين سر بر مذاکره امنيت، شورای
با همين زمينه در كشورها، اين وزيران امورخارجه تا
وزير خارجه رايس، كاندوليزا کنند. يکديگر گفتگو
تلفني يك مكالمه در ۴فروردين جمعه روز آمريكا،
براي تا خواست  كشور اين از خود همتاي روسي با
عليه متحد  ملل سازمان تنبيهي اقدامات از حمايت 
تلفني، تماس اين در آنها بپيوندد. غرب به ايران رژيم
و تبادلنظر قرار مورد بحث رژيم ايران را بحران اتمي
نقض به پرداختن براي همكاري اهميت روي و دادند.
و ان.پي.تي. قبال معاهدة در رژيم ايران التزامات مداوم
بين المللي آژانس  با همكاري از اين رژيم خودداري
رسيدند. توافق به اين زمينه و در كرده تأكيد اتمي انرژي
ما «همة تماس تلفني گفت: اين در رابطه با ارلي، آدام
تهديدآميزو موافقيمكهاقداماترژيمايرانبرهمزننده،
فرانسه خبرگزاري از طرف ديگر، هستند». نگرانكننده
باره روسيه در و انگليس خارجه گفتگوي وزيران از
خبرگزاري گزارش به خبر داد. رژيم هستهيي پرونده
درتماسيتلفني فرانسه،«سرگئي الوروف وجك استرا
در كه مشاوراتي و ايران رژيم هستهيي برنامه باره در
ميگيرد، با انجام ملل سازمان امنيت شوراي در اين باره

يكديگرمذاكرهكردند».
پنجشنبه رايس روز كاندوليزا كه قرار است همچنين
وارد موضوع همين پيرامون گفتگو براي ۱۱فروردين
ماير، والتر اشتاين فرانك مركل و آنگال با تا آلمان شود.

كشور ديدار كند. وزير خارجه اين

سر بر صميمي متحدان
رژيم  اتمي  پرونده

شده  ارائه پيشنويس با چين و روسيه مخالفت رغم  به
پيش از بيش آمريكا و اروپا نظرات امنيت، شوراي به
روزنامه رابطه همين در است، شده نزديك هم به
مقالهيي طي آمريكا، چاپ مانيتور ساينس كريستين
هستهيي با برنامه در برخورد و فرانسه «آمريكا نوشت:
اين شدهاند.  تبديل صميمي متحدان به ايران، رژيم 
متحدان قديميترين از  كه يكي شده باعث موضوع
به كشور دو و بپيوندد آمريكا به ديگر بار كه، آمريكا
ايران رژيم هستهيي مسأله برسر نزديكي همكاريهاي
روابط مانيتور ساينس كريستين نوشته به بپردازند.
حامي سياست ساليان كشوري كه فرانسه آمريكا و
به شانه كشور دو اين اكنون بود، ايران رژيم استمالت
هستهيي برنامه با به مخالفت امنيت شوراي در هم شانه
روابط آمريكا در فرانسه سفير مي پردازند. ايران رژيم
به جهت دستيابي در بسيار سازنده و طرف را دو ميان

كرد. توصيف مشترك اهداف
از نقل به  آمريكا، تايمز چاپ لس آنجلس روزنامه 

محمدالبرادعي:غنيسازي
باعث ايران رژيم توسط اورانيوم
بيثباتيدرمنطقهخواهدشد.

اتمي  انرژي بينالمللي آژانس رئيس البرادعي، محمد  
كه تأكيد دارد ايران رژيم .» گفت: آلمان در سخنراني خود
اين كه حقيقت ولي اين هستهيياش صلح آميز است، برنامه
باعث بود، شده داشته طوالني مخفي نگه زمان در يك برنامه
شده آن جهتگيري و اهداف به نسبت ترديد و شك ايجاد
ادامه خود غني سازي برنامه به دارد نظر در ايران رژيم است.
تأسيسات براي را  الزم سوخت مي تواند كه اقدامي دهد.
چنين اقدامي توليد كند. اتمي براي سالح همچنين و هستهيي
بي ثباتي در از جمله و بي ثباتي در منطقه ناامني باعث تشديد

رويتر٦ فروردين ٨٥) (تلويزيون ميشود« ميانه خاور

ساعترسميكشورتغيير
نخواهدكرد

و  بهار اوايل در كشورها رسمي ساعت تغيير اينكه وجود  با
كشورهاي همه در و انرژي وقت صرفهجويي در براي پاييز،
كه كرد اعالم آخوندي رژيم است. متداول و رايج امري دنيا
غالمحسين ثابتخواهد ماند. اينپسساعت رسميكشور از
اين توضيح در احمدينژاد  پاسدار كابينه سخنگوي  الهام،

تنظيم در مشكالتي ساعت «تغيير گفت: ارتجاعي تصميم 
ساعات درسيو اوقاتشرعي وتنظيم برنامههاي شرعيو نماز
تغيير ساعت كه كرد تصويب دولت رو اين از ايجاد ميكرد.

نميكند». فرق ساعتها و زمستان تابستان در و باشيم نداشته

الملف: مريم  اطالعرساني مركز
سال ،٨٤ كه سال رجوى گفت

براى سوم راهحل گرفتن پيشى
است ايران در دموكراتيك تغيير

نوروزى جشن از گزارشى الملف، رسانى اطالع مركز
«در نوشت: كردو  منعكس را پاريس در مقاومتايران 
اشاره با ايران، مقاومت برگزيده رئيسجمهور مراسم، اين
گفت: امنيت شوراى به آخوندها اتمى پرونده بهارجاع
مردم ايران مقاومت كه بود زهرى جاِم رژيم، پرونده ارجاِع
فقيه حكومت واليت به كام بسيار تالشهاى و فداكارى با
فعاليتهاى در آخوندها ساله  هيجده  پنهانكارى ريخت.
در سال و شد برمال مقاومت همين توسط نخستين بار اتمى
سايتها، پروژهها، از را بارها جهان نيز، مقاومتايران گذشته
مطلع ديگر طرحهاى بسيارى غيرقانونى و وارداِت و تونلها
بينالمللى از حسابرسى رژيم فرار را براى راهها همه و نمود

(مركز اطالعرساني ايالف٣فروردين). كرد» مسدود

اخبـاركوتـاه

اعالم براي مردم ايران دعوت كرد از طي اطالعيهيي زنان، حقوق از دفاع اانجمن
ملت پارك در بهدر سيزده روز مالها، نحوست و زدودن سياسي زندانيان با همبستگي

تجمعكنند.
بهاران به را ما است، در طبيعت تغيير مبين كه هر بهار است: آمده اين اطالعيه در
نيز را به در سيزده مي داريم، گرامي عيد را همچنان كه ايام ميكند. اميدوار ايرانزمين
خانه از روز اين ميگيريم. در جشن است، ظالمان نحوست و نفي زشتيها نفي روز كه
پس نحسي رسيد، بهاران و رفت زمستان كه: ميگوييم همگان به و شد در خواهيم به
و نابرابري و ناداري و فقر نحوست برآورد:«ما فرياد و كرد بهدر بايد نيز را سيزده روز

كرد»! نخواهيم تحمل را سركوب
آزادي نويدبخش كه چرا گريزانند، سنتها اين از وقت، حكام كه نيست بيدليل
كارگزاران است. ٢٧ساله نحوست از لوث عزيز خاك ايران شدن پاك ايرانزمين و
را بهدر سيزده پيام اكنون و نوروز، عيد پيام چهارشنبه سوري، پيام خوبي به نظام
دريافتهاندوميدانندكهتمامياينروزهانويدبخشرهاييايرانيانازظلماتحاكمبر
جشن گريزانند و خنده پايكوبي، و رقص سرور، و شادي از دليل همين است. به ميهن

نمودند! صادر هم قرمز را ماهي خريد ممنوعيت حتي فتواي كه بوديم شاهد و
حبه يك با حتي را عيد و نكرده و تهديدها توجهي فتواها اين به ايران زمين مردم اما

قندنيزجشنگرفتند.
فراميرسد. همگي قبل سال از بيشتر و شوق با شور دگرباره بهدر، سيزده روز اين بار و
پا بر را آزادي جشن كنار زد و بايد را مالها نحوست كه داد خواهيم به هم نويد

نمود.
گره سبزه بلند، اقبال و بخت و بهروزي براي زمين ايران زنان و دختران روز اين در
شرايطي در و خوشبختي، فقط سعادت كه مي دانند به عيان البته همگان ميزنند.
اين زدن پس گره باشند! شده حذف صحنه از كنوني زنستيز كه حكام است متصور
آپارتايد آن، فارغ از در ايراني كه است. ميهن روز آزادي نيز مبشر رسيدن سبزهها،
و به كار دوشادوش يكديگر، و هم مرد در كنار و زن تباهي، فساد و و و فقر جنسي

كنند.  دور خود از را ٢٧ ساله نحوست و كهنگي و بپردازند تالش
سيزده روز در سياسي، بيشتر، در همبستگي با زندانيان چه هر نشاط و شور با پس
زندانيان رهايي اسير و ميهن رهايي سبزهها را براي و آمد ملت خواهيم پارك به بهدر

زد. گره خواهيم ايرانزمين زنان تمامي بلند اقبال بخت و و سياسي
ميهن  مساوات براي و رهايي سال برابري، آزادي و ١٣٨٥ سال سال آن كه اميد به

عزيزمانايرانباشد.
تهران ملت پارك در صبح ساعت ١٠ ١٣ فروردين، قرار ما: روز

براياعالمهمبستگي تجمعروزسيزدهبه دردرپاركملت،
زندانيانسياسي وزدودننحوستمالها با
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حضور مراسمي با جديد، آغاز سال و نوروز مناسبت جشن به
برگزار پاريس در شمال ايران برگزيده مقاومت رئيسجمهور
برگزار اول فروردين شامگاه در كه اين مراسم آغاز در شد.
ايران، بهطور ملي آزادي ـ تلويزيون سيماي طريق و از گرديد
ايرانيان آزادي و رزمندگان و ايران در براي هموطنانمان مستقيم
مريم رجوي خانم مختلف پخش ميشد، كشورهاي آزاده در

كرد. سخنراني
سال سخنان نوروزي، رئيسجمهور برگزيده مقاومت، اين در
رزمندگان و مقاومت حاميان و ياران هموطنان، عموم به را نو
تبديل براي آزادي باالبلندي  دژ  به را اشرف شهر آزادي كه
دستاوردهاي و بر تحوالت مروري با گفت و تبريك كردهاند،
متن سال آينده پرداخت. به ترسيم چشم اندازهاي گذشته سال

سخنان خانم رجوي را در همين صفحه ميخوانيد. كامل
با جشن مراسم پايان در همچنين مقاومت برگزيده رئيسجمهور
مراسم در حاضران همه از تشكر با و نو سال حلول مجدد تبريك
عهد تجديد جشن ما جشن نوروزي براي گفت: هموطنان همه و
كردن محقق براي اراده ها زدن صيقل جشن بهعبارتي است،
داريم رسم نو سال آغاز در بههمينخاطر ايران. آزادي آرمان
ميان در امسال نوروز كه در همه آنهايي و شهيدان همه ياد كه
مادران گسترده حضور با خصوص به بداريم گرامي را نيستند ما
نو سال آغاز در را شهدا تك تك ياد ديگر يکبار اينجا شهدا
جاي همچنين سياسي و زندانيان جاي ميداريم بهويژه گرامي
عراق آخوندي در رژيم عوامل بهدست شده مجاهد ربوده دو
آنها در است كه درست ميكنيم. خالي را همه آنها را؛ جاي
پيروزي راه و زندگي طبيعت گواه بهار نوروز و اما نيستند ميان ما
مراسم نوروزي سنتها و و همه امروز ما آرمان آنهاست. جشن و
چه محكمتر هر عزم و آمادگي پيام دارد، روشني ما پيام براي
همه شما براي ديگر يكبار ايران. مردم آزادي بهار براي تحقق
با آرزوي موفقيت مي كنم آرزوي مسير در ادامه و اين مسير در
بزرگ خداي به شما را همه موفقيت از و پر پيروز خوش سالي
مردممان با كه روزي انشااهللا شما قربان نگهدار، ميسپارم. خدا
ميگيريم را آزادي بزرگ مسعود جشن  با آزادي ميدان در

خدانگهدار
آقايان خانم رجوي، سخنراني از پس نوروزي پاريس جشن در

مجلس نماينده شاراس، ژرارد و اورسوراواز شهردار بكه، ژانپير
گفتند. تبريك ايراني را سال جديد فرانسه، ملي

است،  مهمي روز اورسوراواز گفت: امروز براي شما  شهردار
مبارزه است. ايران ملت آزادي براي مبارزه جشن و اميد جشن
جهان سراسر در دموكراتيك ايران يك براي شما مقاومت و
مبارزه جبهه دو در شما است. آورده بهدست را پيشرفتهايي
ليست از مجاهدين نام ساختن خارج براي مبارزه اول ميكنيد
از بسياري حمايت مورد مبارزه اين تروريستي. سازمانهاي
دوم، است. گرفته قرار در سراسر جهان حقوقدانان و پارلمانترها
همه مورد نگراني هستهيي كه سالح به مالها دستيابي عليه مبارزه
كشيده شوراي امنيت ملل متحد امروز اين موضوع به ماست.
پيروزيهايي اينها همه  است. مهمي لحظه بسيار اين شدهاست.

است. آورده بهدست ايران مقاومت كه است
خود حمايت سخناني طي فرانسه پارلمان عضو شاراس ژرارد
كه سختي شرايط به رغم گفت: كرد و ابراز ايران مقاومت از را
براي آزادي مبارزه خود به روبهروست، با آن ايران مقاومت 
رژيم يك محصول كه مذهبي  استبداد و بنيادگرايي  عليه و
هستيد ايران شما نماد مقاومت ادامه داده است. است، استبدادي
در هم و ايران داخل در هم ايران، درخارج هم كه مقاومتي

دارد. حضور عراق
كنيم معجزه نتوانيم چه اگر فرانسوي پارلمانترهاي ما افزود: وي
وشما كنيم كمك شما به قطعًا توانيم مي خودمان حمايت با ولي
دارد. ادامه مبارزه شما كنيد زيرا كه من حساب روي ميتوانيد
به بازگرداندن آزادي براي خود مبارزه و به پايداري شما پس

بود. خواهيم دركنارشما پايان تا ما دهيد. ادامه كشورتان
مادر عزيز توسط طي پيامي كه شهيدان مجاهد خلق خانوادههاي
گفتند تبريك را نو سال حلول گرديد، قرائت شهيد رضاييهاي
ضد ايراني و ضداسالم آخوندهاي «شر كردند: اميدواري ابراز و

كم شود». ايران سر مردم از
از شماري از مركب  مقاومت ملي شوراي سوي  از هيأتي
كوتاهي، سخنان نيز طي شورا اعضاي كميسيونها و مسئوالن

گفتند. را تبريك نوروز جشن
مريم و مسعود به را نو سال فرانسه والدواز استان مردم هيأت
و گفتند تبريك اشرف» شهر قهرمانان تك «تك و رجوي

اعالم آنها كردند. ايران آرزوي موفقيت مقاومت پيروزي براي
و مي دانيم ايران مقاومت خانواده از عضوي را ما خود كردند
حفاظت تهران تا رسيدن به رجوي از مريم دهيم كه مي اطمينان

نماييم.
تبريك را نو فرزندان شهيدان سال از جوانان و هيأتي همچنين

گفتند.
ايران هنر بانوي مرضيه خانم از ترانهيي پاريس، جشن ادامه در
سپس شد. پخش اشرف شهر رزمندگان براي «كولي» نام به
مرجان، آقايان اميرآرام، هايك، اجرا گرديد. خانم برنامه هنري
اودره مالني، پرداختند. هنرنمايي به باستانسير و طاهرزاده
اجرا ترانههايي نيز اورسورواز جوان هنرمندان از ساندرين و

كردند
مسئوالن از شماري و شهيدان خانواده سوي از شده داده پيامهاي زير در

ميگذرد: نظرتان از مقاومت ملي شوراي اعضاي و كميسيونها

ازسر شر آخوندها رضاييهاي شهيد: دعاميكنم كه مادر
شود كم ايران مردم

آخوندهاي كه شر اميدوارم و ميكنم دعا همه شما همراه به
شود. كم ايران مردم سر از ضد ايراني و ضداسالم

سركوب  و فساد از پر و  ننگين حاكميت سال  ٢٨ چند  هر  
بهيمن ولي  است ساخته تيرهوتار را مهينمان فضاي آخوندها 
رزمندگان يمن به وجود رهبري پاكباز و شما و گسترده مقاومت
داريم. پيشرو در روشني آينده آزاديبخش، ارتش سرفراز
ما پيروزي ميشود. روشن محقق اين آينده ياريهم به انشااهللا

نگهدار همگي شما. حتمي است. خدا

پايگاهي نوروز، هزارخاني: سنت خجسته منوچهر دكتر
آينده جهش براي

عزيز دوستان
ما كشور  تاريخ در  كه مناسبتي سنتيترين است.  نوروز عيد 
به سنت چسبيدن و گرفتن است. جشن نوروز همين وجود دارد،
كاري محافظه نوع يك گذشته، به چسبندگي نوع يك معموًال
هميشه كه كنم عرض خدمتتان ميخواهم من ميكند. تداعي را

صفحه٤ بقيه در اينطور نيست.                                              

مراسم جشننـوروزباحضوررئيسجمهوربرگزيدةمقاومتدر پاريس

ُمَحِوَل يا َوالَنهار ُمَدِبراَليِل يا و اَالبصار، الُقلوِب ياُمَقِلَب
الحال َاحَسِن حاَلنا الي واَالحوال، َحِول الحوِل

اميد نور  به ديدگان و ميكني  يقين سرشار از  را دلها كه  اي
ميبخشي،

ميگرداني، پيروز اختناق برظلمت را روشني و سپيدي كه اي
مي سازي دگرگون ملتها را روزگار كه اي

و آزادي بده و تغيير صورت بهترين به را مردم ايران زندگي
كن. آنها نصيب را خوشبختي

با جهان، مختلف كشورهاي در يا ايران در كه عزيزم هموطنان
گراميداشتهايد، هفتسين نوروز را سفرة برپايي

شما تبريك ميگويم. همة را به سال نو حلول
سوزان عطش در كه ايران، كشورمان به شادباش و تهنيت

آزادي است:
ما سوداي خوش عشق اي شادباش

ما. علتهاي جمله طبيِب اي
بازداشت. تابيدن از را نميتوان خورشيد گفت آنكه به تبريك
گذاشت را بنياد مذهبي برابر فاشيسم در كه مقاومت مسعود، به

پي افكند. را ايران بزرگ بهار و
كه ديرپاترين ايران مقاومت ملي شوراي به اعضاِي تبريك و
و حراست و حفظ گذشته را قرِن ربِع ايران در سياسي ائتالف

كردند. نمايندگي
خانوادههاي اين هواداران و و اعضا همة ياران، به با تبريك و
براي و موفقيت سراسر جهان سالي پراز تالش در كه مقاومت

آوردند. ارمغان به جنبش اين و ايران مردم
گوهر كه آنان اشرف. مردان سرفراز شهر و زنان به تبريك و
بلكه در عرصه عافيت، و و امن سازش ساحل در آزادي را نه
و است آرمان و اميد برايشان ايران نام كه آنان يافتهاند. توفان
و دموكراسي براي باالبلندي  به دژ  را  ايران خيز امير كه آنها
جهان منطقة ،در بحرانيترين مهم اين امِر توسعه براي دانشگاهي

تبريك. هزار آزادي مجاهدان شما به بله، كردهاند. تبديل

عزيزم، هموطناِن
تغيير سوم، راهحل گرفتن پيشي سال گذشت، كه سالي
سالي امسال، و بود. ايران مقاومت و مردم به دست دموكراتيك
مردم اعتراضهاي و قيامها  شكوفايي سال شده،  آغاز تازه كه
در مقاومت ياران سال موفقيت صدبرابر كشور، سراسر در ايران
دموكراتيك، جايگزين جهش سال همچنين و كشور، خارج
عراق در رژيم آخوندي عليه جبهة ضدبنيادگرايي پيشروي سال
مقاومت ايران است. و جهاني با مردم سال گسترش همبستگي و
دموكراسي مركز نوين و توسعه اين سال پيشروي امسال، آري

اشرف است. يعني شهر

عزيز، همميهناِن
بهدستورخامنهايدرزندانگوهردشت،مجاهد درآستانةنوروز،
اللهگون باز ايرانزمين بهار و شد اعدام زماني حجت قهرمان
ملت ايستادگِي گواِه ايستاد و خروشيد و سرفراز حجت، شد.

شد. فقيه واليت رژيم كشيدِن به زير براي ايران
حاكم،مقاومت اختناق وحشي وجود با فديه هاست كه همين از
سوري چهارشنبه در كشيد.  زبانه  ايران  سراسر  در اعتراض و
تمهيدات پسراِن ايران، و دختران اعتراِض خروش و موج امسال،
با صداي باز ايران مردم را درنورديد و آخوندها امنيتي سياسي و
خود آمادگي و هستند دموكراسي و آزادي خواهان گفتند غرا

كردند. ابراز آخوندي رژيم كار به دادن پايان براي را

عزيز، همميهنان
سرانجام آخوندي، رژيم اتمي پروندة نو، سال آستانة در
نتيجه، در شد. ارجاع  متحد ملل  سازمان امنيت  شوراي به
بيحاصل آمريكا اروپا ـ شكاف روي رژيم بر سرمايهگذاري
هند، همراهي با جبههيي تشكيل براي آخوندها و تالش شد

انجاميد. شكست به وچين روسيه
با ايران مردم مقاومت بود كه جاِم زهري رژيم، پروندة ارجاِع
ريخت. فقيه واليت حكومت بهكام بسيار و تالشهاي فداكاري
بار نخستين اتمي فعاليتهاي در آخوندها سالة هجده پنهانكاري
مقاومت نيز، گذشته برمال شد و در سال مقاومت همين توسط
واردات و تونلها پروژهها،  سايتها، از را جهان  بارها ايران
را همة راهها و نمود طرحهاي ديگر مطلع بسياري غيرقانوني و

كرد. مسدود بينالمللي حسابرسي از رژيم فرار براي
هم و ايران، مردم مقاومت افشاگري و مقابله با هم آخوندها،
دجالگري به باز بههمين دليل شدند. بينالمللي مواجه انزواي با
تضمين بقا از ابتدا آنرا خود كه را، آنها پروژة اتمي پناه بردند.
كشتار سالح ساختن كردند، توصيف ملي پروژة يك ناميدهاند،
آن بيشرمي درمنتهاي كردند و ملي قلمداد غرور ماية را جمعي
ايران ملي نهضت كبير پيشواي توسط نفت شدن ملي طرح به را
ضدايران خود، درحاليكه كردند. تشبيه مصدق محمد دكتر
باني نخستين و هستند مصدق قسمخوردة دشمنان و ايراني و

 ٢٨ كودتاي در مصدق خوردن  سيلي از خميني،  رژيمشان،
دست در بمب اتمي كردهاست.اما آشكارا شكرگزاري مرداد
در اتمي كه بمب است ملي و ميهني مذهبي همانقدر فاشيسم
و مليگرايي راستي، بود. ميهني و ملي هيتلري فاشيسم دست
فقيه زيرا واليت واليتفقيه دارد؟ با سازگاري چه ميهنپرستي

است. ملي حاكميت آشكار غصب بهوضوح
خود با شوم هشت سالة همين رژيم، جنگ دارند كه همه بهياد
آنزمان در مي كرد. توصيف و اسالمي ميهني و را هم ملي عراق
سينه خميني جنگطلبي مقابل در كه بود ايران مقاومت اين باز
جنگ اين كه داد. تا آزادي را سازمان و جنبش صلح و كرد سپر
خسارت دالر ميليارد هزار ومعلول، مجروح و كشته سه ميليون با

آتشافروزي كه شد رسيد و اثبات بهپايان ويران ٨٧شهر و مادي
مثله مين در ميدانهاي را دانشآموز صدها هزار كه خانما سوزي
و نداشته به ملت ايران و مصالح ملي كشورما ربطي هيچ كرد،

است. بوده ارتجاع حاكميت حفظ آن هدف تنها
بنابراين، دارد. نياز بحران جنگ و به خود، حفظ براي رژيم اين
آمريكا، سفارت در گروگانگيري مثل بحرانهايي به آغاز از
لبنان در گروگانگيري و سلمان رشدي قتل فتواي باعراق، جنگ
در و تروريسم مداخله اتمي و پروژه را با آن حاال و شده متوسل
جديد تئوريهاي طرحها و و ابداع منطقه در صلح مداخله و عراق

ميدهد. ادامه آشوب، ايجاد براي
است. ايران ملت منافع  و  خواستهها ضد  بر جنگطلبيها  اين
پروژة اتمي، ايران به از درآمد نفت بخش هنگفتي سرازير كردن
ميسوزند، محروميت و فقر  در ايران مردم  اكثر درحاليكه

است. ايران ملي مصالح برضد
آخوندها به دست هستهيي سالح افتادن با فقط نه ايران ملت
اين دست كه است آن خواهان بلكه است، مخالف بهشدت
بدون رعب بتوانند آنها تا شود كوتاه سالحي هرگونه از رژيم
از را خود انزجار و نفرت و بيايند خيابانها به آزادانه وحشت، و

كنند. را جارو رژيم دارند و اين آخوندي ابراز رژيم

آزادي، مشتاقان و هموطنان
آوردن روي كار با فقيه واليت رژيم شد، سپري كه سالي در
آن هدف كه زد دست اساسي  انتخاب يك  به احمدينژاد،
اتمي، تسليح سركوب، افزايش طريق از حاكميت بقاي تضمين
مقاومت متقابًال بود. صلح در منطقه با دشمني و بلعيدن عراق

آخوندها بست. رژيم بر عرصه ها راه را مهمترين ايران در
تأثيرگذاري اشرف، شهر در آزادي مجاهدان عراق، در مشخصًا
تمايالت دادن  سمت و برانگيختن  و پايداري  در عمدهيي 
آخوندي رژيم ويرانگر مداخالت عليه كشور اين دموكراتيك
خلق مجاهدين خود، تاريخي بيانية در شريف عراقيان داشتهاند.
دموكراتيك نيروهاي مردم و شريك طبيعي و متحد را ايران

اعالم كردهاند. عراق
تشكيل جبهة به آخوندي،سرانجام رژيم خطر با ضرورت مقابله
جبهه اين منجر شد. عراق دموكراتيك از نيروهاي يكپارچهيي
از مانع كرده صف آرايي ايران رژيم مداخالت برابر در كه 
انتخابات عراق در خود مطلوب نتايج به آخوندها شد كه آن

كنند. دستپيدا
در رسيد. بنبست عراق به در رژيم آخوندي سياسي استراتژي
را خود و آمد توطئهها فائق فشارها و بر موج اشرف شهر مقابل،
خود شايستة نقش اشرف امروز دوباره كه بهنحوي كرد. تثبيت
استبداد كشيدن به زير براي ايران مقاومت مردم كانون در را

مذهبي بازيافته است.
و پسران آگاه و دختران به ويژه آزادي، مشتاقان به همين دليل
و استبداد ستم دادن به براي پايان سراسر ايران كه در شجاعي
دوختهاند. چشم  اشرف شهر به كردهاند، قيام بيعدالتي  و
مرارتها انواع پيش تاكنون، با تحمل از سه سال ما، دلير هموطنان
حمايتهاي و و محبتها ميرسانند به اشرف را خود خطرات، و
اين ميكنند.  آزادي مجاهدان  نثار را  خود معنوي و مادي 
دسيسة نه كه است بزرگي حقيقت گوياي بيشائبه حمايت
كند. پنهان را آن نتوانست اخير سالهاي بغرنج اوضاع نه ماليان،
و ايران ملت آرزوهاي تجليگاه اشرف كه است اين حقيقت

است. دموكراتيك تغيير راهحل تكيه گاه
گوياي  آن، درعينحال مستحكم و موقعيت اشرف،  پايداري
اگر است. ايران داخل در مقاومت مردمي و اجتماعي پايه هاي
گذشته سال سه  در  كشور، مختلف شهرهاي از  ما  هموطنان
به قادر چگونه اشرف نميكردند، حمايت اشرف از بيوقفه

ميشد؟ ايستادگي
رو اشرف به جوانان، بهويژه آزاديخواه ايرانيان هم امروز آري،
گروهها،عشاير، و نيروهاي احزاب، نمايندگان ميآورند و هم
متحد و آنرا مي يابند حضور اشرف در عراق ضدبنيادگراي 
بدين گونه مي دانند. بنيادگرايي و تروريسم برابر در خود طبيعي
عراق ايران و دو كشور هر در و دموكراتيك تمايالت ترقيخواه

مي خورند. پيوند اشرف در
شنيعي جنايتهاي با آنها كه نقش آخوندها مقابل در درست پس
شكنجهگاههاي برپايي يا اطهار ائمه متبركة مراقد انفجار مانند
آوردن روي با ايران مردم مي شود، شناخته بغداد در متعدد
مسير، اين كردهاند. ترسيم را متفاوتي بهكلي مسير اشرف به
و آزادي و صلح پي افكندن عراق و و ايران ملت دو برادري

است. كشور دو هر در دموكراسي

گرامي! همميهنان
رژيمشان سرنگوني، از فرار براي آخوندها گذشت، كه سالي در
چهرگي دو نمايش نتيجه، در كردند.  تكپايه و منقبض را
آخوندها نصيب عظيمي سود سال ساليان كه حاكم، ارتجاع
سياست و شد، منقرض استحاله مانور ريخت، فرو بود، كرده

درهمشكست. مماشات
طرد لزوم درباره مقاومت اين ساليان مواضع بينالمللي، سطح در
شد اثبات جهاني، امنيت و صلح تهديد بهعنوان آخوندي رژيم
انگلستان و آلمان  فرانسه، آمريكا، رهبران اخير ماههاي  در و
همة جهان براي مهمترين تهديد رژيم كه اين كردند بارها تكرار

است
اقتصادي اوضاع بهبود براي رژيم فريبكاريهاي ايران، داخل در و
ارتجاع، رئيسجمهور برانگيخت. را ما هموطنان انزجار و خشم
نسب اصل و او بالفاصله نكرد. خود عمل يك وعدة حتي به
پيش در را  امام خود دجاليت  و  بارز كرد را  ارتجاعي خود
صفحه٤ گرفت.                                                     بقيه در

رجوي: مريم
سال٨٥ سال 

جايگزين جهش
دموكراتيك

پاريس جشن نوروزی در مريم رجوی سخنرانی

پيشي گرفتن راهحل كه گذشت، سال سالي
مردم بهدست دموكراتيك تغيير براي سوم

بود مقاومت ايران و

شاراس ژرارد بكه، ژانپير رجوي، خلق مريم مجاهد شهيدان خانوادههاي

شيخي  محمدعلي مازندراني، ابراهيم هزارخاني، پاكنژاد، منوچهر عزيز اولياء، رضا قصيم، سامع، كريم مهدي خزايي، پرويز روحاني، محمدرضا راست: از

فرانسه والدواز استان مردم هيأت
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گزارش

شهيدان فرزندان و جوانان هيأت

پاسخگويي در رژيم  ناتواني پوشاندن  براي
تهديد و جنگ طلبي به مردم، خواستههاي به
مهرورزي شعار با پرداخت. ماجراجويي و
را نوجوانان اعدام به خصوص و اعدامها
به نفت پول بردن شعار با و داد افزايش
سياه بهخاك را بسياري مردم، سفرههاي

نشاند.
پاسدار روي كارآمدن ماههاي اولين از
افسارگسيخت، گراني و تورم احمدينژاد،
گرفت، شدت مردم تودههاي تنگدستي و فقر
اضافه بيكاران به  ديگر جوان  هزار صدها
متوالي ماههاي زحمتكش شدند،كارگران
بهخصوص كارمندان، و ماندند بيحقوق
به پيش از بيش پرستاران، و آموزگاران
كه سالي در بينوايي كشيده شدند. و ناداراي
تصاعدي سير اجتماعي نارضايتي گذشت،
اعتراضي حركتهاي شمار و گرفت خود به
تمام در كه رسيد مورد چهارهزار از بيش به

بيسابقه است. آخوندها دوران حاكميت
در عرب هموطنان تظاهرات و اعتراضها
آنها از نفر دهها شهادت به كه خوزستان
در هموطنانمان تظاهرات  سلسله  انجاميد،
حق طلبانة اعتراضهاي كردستان، شهر چند
عدة به دستگيري شركت واحد، كه كاركنان
منجر جمله كودكانشان  از و  آنها از زيادي 
نعمتاللهي دراويش اعتراض باألخره و شد
وحشيانهيي بهطرز را آنها آخوندها كه قم، در
كردند، را دستگير نفر دو هزار و قمع و قلع
نارضايتيهاي بروِز نمونههاي مهمترين از

بود. انفجاري جامعة ما
سنگين اختناق به رغم ايران، پيشرو زنان
تهران قلب در بار دو گذشته سال در حاكم،
و كردند برگزار  شجاعانهيي اجتماعات 
ايران مردم تمام و ايراني زن آزادي» «صداي
در آنان اجتماع رساندند. همه بهگوش را
در آن كه زن، جهاني روز مارس، روز هشتم
ممكن ديگري «جهان ميگفتند: سرودخوانان
در جهان را بسياري تحسين  و است»، توجه

برانگيخت.
كه ميهنم و ستم سركوب زناِن تحت بر درود
مذهبي ديكتاتوري اين عليه نبرد مقدم سنگر
كارزار اين در و شجاعت  شهامت سمبل و

هستند. عظيم
در دموكراتيك آلترناتيو گذشت كه سالي در
توطئهها و ضربهها دل از آخوندي رژيم برابر

برافراشت: قد
با شريف عراقي هشتصد هزار و ميليون دو ـ
كردند تصريح پراهميتي، تاريخي سند امضاي
در استراتژيكي تعادِل وزنة را مجاهدين كه

ميدانند. آخوندها رژيم برابر
بهاتفاق قطعنامه يي در بلژيك سناي مجلِس ـ
نامگذاري در نظر  تجديد خواستار  آرا،

شد. مجاهدين عليه تروريستي
در انگلستان مجلسيِن نمايندگاِن از ٤٣٠تن ـ
نه مشكل ايران كردند: «راهحل اعالم بيانيهيي
بلكه نظامي، نيروي از استفاده نه و مماشات
و ايران مردم به اتكا با دموكراتيك تغيير

مي باشد». آنها مقاومت
بر اروپايي، و وكالي حقوقدانان ٦٥٠٠تن از ـ
گواهي تروريستي برچسب مشروعيِت فقدان

دادند.
از بيانيهيي در فرانسوي، شهروند صدهزار ـ
براي مسأله ايران آن راهحل مقاومت ايران و

كردند. حمايت
عراقي، حقوقدان و  وكيل هزار  دوازده و ـ
خلق مجاهدين سازمان  از را  خود حمايت
دموكرات مسلمان جنبش يك به عنوان ايران

كردند. اعالم
جنبش عليه تروريستي برچسب كه بود چنين
شد. بياعتبار هميشه از بيش ايران مقاومت

كشورهاي رابطة شاخص اكنون برچسب اين
اينست سؤال است. مذهبي فاشيسم با غربي
به حمايت ميخواهند آمريكا و اروپا آيا كه
سابقة كه  آخوندي،  ديكتاتوري از  طوالني 
با آنها روابط در بزرگي زخم و برانگيز دافعه

دهند؟ خاتمه كرده، ايجاد ايران مردم
مشتاق ايرانيان روشن است. ايران مردم حرف
پنجاه حدود برپايي با گذشته، سال در آزادي

جلسه  و آكسيون   ٢٥٠ از بيش و  تظاهرات 
استراليا در اروپا، آمريكا، كانادا و سمينار و
شدند. ايران  در  دموكراتيك تغيير  خواهان 
پايمال شدة آزاديهاي و حقوق از بهدفاع آنها 
غربي كشورهاي به و برخاستند ايران مردم
مقاومت در برابر براي ايران گفتند: حق ملت
بشناسيد! به رسميت را حاكم خونريز استبداد

آزاديخواهي، ايرانيان  همه و مقاومت  ياران
اين بارها، و بارها گذشته، سال ضمن كه
فرياد جهان سراسر در  را  حقطلبانه صداي
به ايمان و عشق مظاهر از هركدام كردند،

ايرانند. مردم رهايي و آزادي
پرچم جا كه همه اشرف ياران َصديق شما به
به درميآوريد، بهاهتزاز را ايران سرفرازي
و بهاي آزادي حيثيت و كه قيمت شرف شما
آزادي و كوشندگان، شما به را ميپردازيد،
شما و همة ميفرستم درود دموكراسي ايران،
سرنوشت دوران اين در كه ميخوانم فرا را
ميهن نجات براي را خود كوشش ساز،

كنيد. صدچندان اسيرمان
صداي كردهايد، تابهحال همچنانكه و
و اسير مردم صداي و سركوبشدگان
به گوش را آنان مظلوم مقاومت صداي

برسانيد. جهانيان
آنچه و كردهايد آنچه به و شما بر درود

خواهيدكرد.

عزيز! هموطنان
يك برابر ايران در جنبش مقاومت پايداري
شكوفايي و حقيقي بهاِر آدمخوار، رژيِم
مقابل نقطة  در كه است ايران انساني جامعة
به بار همدلي و دوستي و اعتماد همين رژيم
گسستن با نيز آخوندها سركوبگري ميآورد.
مييابد. امكان بقا مردم مودت ميان رشتههاي
تقويت همبستگي نوروزي نيايش بنابراين در
شدن و نزديك ايران مردم خانوادة بزرگ در
از خداي بزرگ مسئلت ميكنم. دلهايشان را
سال در ميخواهم كه شما صميمانه همة از
از بيش را خانههايتان  و قلبها درهاي  جديد
و فاميل و خانواده اعضاي  به روي هميشه
يكديگر كنيد، به باز و همشهريان همسايگان
جايگزين را و مهرباني آشتي و بدهيد هديه
تهيدست، مردم كنيد. به ياري جدايي و دوري
فرصتها بسياري آخوندي حاكميت كه
بهخصوص بشتابيد. كرده سلب آنها از را
از شايد تا كنيد كمك محروم كودكان به

شود. جلوگيري آنها پرپرشدن
و رسيدگي خانوادههايشان و زندانيان به و

نماييد. محبت
كشور مردم نوروزي همچنين براي نيايش در
كه مي كنيم دعا عراق برادرمان و همسايه
از و كنوني فاجعهبار اوضاِع از زودتر هرچه

يابند. نجات پريشاني، و ناامني و كشتار
مادران،  به شما، همة به را سال١٣٨٥  آغاز
و پسران و برادران خواهران، پدران،
بهخصوص ايران، سراسر  در  عزيزم دختران
سياسي زندانيان و شهيدان خانوادههاي به
موفقيت براي پراز سالي و تبريك ميگويم

آرزو ميكنم. همه
در ايران بزرگ بهار و مي آيد پيروز نوروز

است. راه
باشيد. پيروز

بقيه از صفحة٣
پاريس جشن نوروزی در مريم رجوی سخنرانی

مراسم جشننـوروزباحضوررئيسجمهوربرگزيدةمقاومتدر پاريس

ايران بانوي آواز مرضيه، نوروزي خانم پيام
١٣٨٥ آغازسال در

راههاي ديديم و سختيها كه گذشت درسالي
هموطنانمان به كه ازظلمي بسيار؛ وخم پرپيچ
اعدامها تا ديكتاتورخونخوارشد دربند درايران

... وسركوبها وهمه وهمه
يادمان بياوريم، بهجا را سنتها بايد بهار دراين
برگهاي خشك روزچهارشنبهسوري باشد كه

دربيايد. جايش سنبل به ميسوزانيم تا را
سال قبل غمهاي تمام تا ميكنيم خانه تكاني
كنيم. پاك رفتگانمان عكس قاب ازروي را
و وبركت، سبزي تا ميچينيم هفتسين
كنيم تازه درخانه را  شيرينياش،  و زندگي
ازپهنه را ظلم تا ميجنگيم، بله ميجنگيم، و

كنيم. پاك گيتي
شروع درحالي را بهارزندگيم هشتاد ودومين
دورهستم. رزمنده  عزيزان از كه  ميكنم
آنها كنار در  پنج سال  به مدت  كه  عزيزاني
را وچندين نوروز كردم زندگي با آنها و بودم

كرديم. وپايكوبي گرفتيم جشن دركنارشان
تبريك شما همه رابه باستاني نوروز اين
شما رابه همه نوروزباستاني اين ميگويم، بله
سال جديد اين كه دارم اميد تبريك ميگويم.
پيروزي ومخصوصًا شادي، سالمتي سرشار از

باشد.
سرداربزرگ، به را  نوروز و  جديد سال اين
كه دارم اميد ميگويم تبريك مسعود،
دارش». مريم عزيز، سالمت هست، «هركجا

پيروز. نوروزت
دربهارطبيعت آرزوميكنمكهدر بهارپيروزي
جشن را  نوروز آزادمان، ايران مردم براي 
حق چون شد  خواهد هم همين بگيريم. 

ماست.
مقدس  درخاك كه عزيزي هموطنان تمام  به

مي گويم. تبريك هستند ايران
زي باش وشاد شاد

گذشته به چسبيدن كه است درست
ايران كنوني حاكم رژيم كه آنجوري
عهد گذشته تجديد خام فكر در چسبيده و
ولي سنت است. واپسگرايي است، نوعي
پايگاهي عينحال ميتواند تكيهگاه و در
جنبش يك جهش آنجا از كه باشد
شود. انجام آيندهگرا و پيشرو و مدرن
نوروز جشن امسال  ايران ميكنم در گمان
از چهارشنبه سوري مراسم آن، از پيش و
هم ما  كرد. حركت به شروع پايگاه اين 
حركت به شروع پايگاه اين از اينجا در
سنت از استفاده  نوع اين به و ميكنيم 

داريم. عقيده
اين  شما همه به كه  بدهيد  اجازه پس  
پايگاهي اميدوارم كه را خجسته سنت
بگويم تبريك باشد آينده جهش براي
جلو كه عزيزي و غايب به خصوص به
منظورم هست. دل  در  ولي  نيست چشم
هم كه عزيزي حاضر و است مسعود
يعني دل، در هم و است چشم جلو
برايشان عيد اين در بگويم. تبريك مريم
. ميكنيم سالمت و موفقيت آروزي
دين و احترام اداي ميخواهم بهويژه
من به نظر كه اشرف شهر به مبارزان بكنم
حال انجامش هستند هيچ كه در كاري را
و ندارد مبارزات گذشتهشان از دستكمي
در مبارزات ما در را نويني فصل نظر من به
و گشوده است. ما با دنيا و مناسبات منطقه
حركت از با است كه چيز نويي كامًال اين
اميدوارم من است. رسيده اينجا به سنت
باشد. موفقيت سال سال، اين آنها براي كه
براي و ايران مردم براي و ما براي موفقيت

باشيد. شاد منطقه. مردم تمام

به تبريك مازندراني: ابراهيم
مردم ياوران و ايران راهگشايان

عراق
و عليكم. سالم

از كه  است سعادتي و امكان يك اين 
عرض سالم عزيزم هموطنان همه به اين جا
همگي تبريك به را باستاني  و عيد بكنم
مقاومت رهبري به مخصوصًا بگويم. 
شهر شرف، به رزمندگان و مريم. مسعود و
در مقاومتشان با كه  دليران  اين اشرف.
واقعًا ميشود گذشته سال سه اين عرض
و نه تنها راهگشاي ايرانند بلكه يار گفت
كه اميدوارم هستند. نيز عراق مردم ياور
باشد. رژيم حتمي سرنگوني سال سال، اين
در سقوط است، سراشيبي كه در رژيمي
كه ايران مردم و ايران مقاومت مقابل
حركت آزادي و رهايي قله سمت به

ميكنند.
همشهريهاي به ميخواستم اينجا از و

بگويم. تبريك خودم هم آذربايجاني
آذربايجان! ياشاسين آذربايجانيها! آي

است ايران پيروز اوليا: مقاومت رضا
چون برحق است

چهلوهشتمين من دوستان به سالم عرض با
در ايران  از  خارج كه است نوروز  عيد 

 ٢٥ و مردم ايران هستم. دور از پناهندگي و
ايران مردم كنار مقاومت در كه است سال
در توانستهام ميگيرم.من جشن را نوروز
بهعنوان و مقاومت، مقاومت بكنم اين كنار
در دموكراسي به افكار متعهد هنرمند يك

باشم. دوستان شما با اينجا
به  ايران، مردم به را نوروز عيد و نو  سال
دانشجويان به و سياسي زندانيان به بيكاران،
به همچنين را نو  سال ميگويم.  تبريك
رئيسجمهور رجوي، خانم محترم حضور
عزيزم مسعود به و مقاومت برگزيده

مي گويم. تبريك
در  ارتش به رزمندگان ميگويم  تبريك
و آزادي براي كه مبارزاني اشرف. شهر
به شرايط سخت ترين در دموكراسي براي

ميدهند. ادامه شرافتمندانه خود مبارزه
چون مقاومت  است. پيروز  مقاومت ايران
مقاومت پيروزي به بنابراين است، حق ايران
خونخواران اين و سرنگوني اين جالدان و

باشيد. موفق داريم. يقين

سالي آروزي شيخي: علي محمد دكتر
و دانشگاهيان اشرفيان، براي خوب

ايران مردم اقشار همه
اين در ميهنان حاضر  هم سالم خدمت  با
و در اشرف شهر در و دنيا سر سرتا جا، در

ايران زمين،
شهر پر افتخار رزمندگان به همه دورود با
با و اشرفيهاست. از داريم هرچه كه اشرف
شويم بتوانيم اشرفي همه ما اين كه به اميد
پيام و مردم ايران پيام مثل اشرفيان بتوانيم و
و هميشهبيدار شير  پيام و  انقالب رهبري

برسانيم. ايران به را رهايي مريم پيام
رهبران اين مريم  و مسعود به  تبريك با
همگي به تبريك با و ان اير مردم مقاومت

 ٨ روز مراسم برگزاري با كه زنان و جوانان
رژيم جالد پوزه چهارشنبهسوري مارس و
افتخار باعث و ماليدند خاك به را خميني
پيشقراوالن و ياران كه دادند نشان و شدند
سرنگوني هنگام در آزاديبخش ارتش

خواهند بود. ايران رژيم در
و  باشيم داشته را خوبي سال كه  اميدوارم
جوانان، اشرفيان، بهويژه باشند، داشته همه

كارگران، دانشجويان، دانشگاهيان،
تمام و معلمان واحد، شركت رانندگان

ايران. مردم اقشار

براي پيروزي سال نو سال پاكنژاد: عزيز
رژيم براي فالكت وسال مقاومت

، سالم با
ملي  عيد نوروز، كه  ميخواهم  اجازه  
ايران، به جواناني به مردم ابتدا ايرانيان را در
به را عرصه امسال سوري چهارشنبه در كه
به احترام با طور، همين و كردند تنگ رژيم
سال كه در خانوادههايي به خانواده شهدا،
را عزيزي رژيم خميني مبارزه با در گذشته
همينطور بگويم. تبريك دادند، دست از
ما قلب كه رجوي مسعود برادرم خدمت
طور همين و ميتپد ديدارش براي همچنان
كماكان كه رجوي مريم خانم شما خدمت
ايران مردم آزاديخواهي جنبش سنگين بار

شماست. دوش بر
شما به را عيد اين و مي فرستم درود شما به

ميگويم. تبريك
خانم به كه  ميخواهم اجازه همينطور 
ارتش فرماندهي  در پارسايي مژگان 
صديقه خانم و ايران ملي آزاديبخش
به ايران و خلق مجاهدين رأس حسيني در
شهر افتخار پر رزمندگان همه به آنها همراه
همان طور بگويم. تبريك را عيد اين اشرف
كهمالحظهميكنيد نوروز امسالبهدودليل

مبارك است: بار دو يعني مبارك است
پيروزيهاي شروع  كه  دليل  اين  به اول
اين به دوم است و ايران مردم  و مقاومت
آخوندهاست رژيم فالكت شروع كه دليل
خواهد فالكت اين رژيم سال سال آينده و

بود.
سال  عزيز، هموطنان شما كه اميدوارم  
كه سالي باشيد، داشته پيش در خوبي بسيار
اميدوارم باشد. موفقيت و پيروزي از مملو
ايران مردم  و همه براي شما اين سال كه

مبارك باشد.

زنده سياوشان قصيم:  كريم  دكتر
پيروزند اشرف در اكنون ما تاريخ

تبريك و عزيز هموطنان همه به سالم با
خواستار كه ايرانياني به ايرانيان. به نو سال
خواهان و ملل آزادي خواهان ملل، دوستي

هستند. زمين روي انسانهاي رفاقت
سنت  ايرانياني كه همه به تبريك  شادباش و
رفاقت و ملل دوستي سنت آزاديخواهي
در اكنون را همسايگان با صفا و صلح و
به ميآورند، زبان ديگر به بار نوروز آستانه
ميزنند. كف آزادي به و ميگويند نيايش
چهارراه در ما ميهن نوروز، آستانه در
و است گرفته قرار جهان تاريخي حوادث
آن جالد طرف حاكمان دنيا از مردم تمام
جانب از و مي كنند.  حس را  خطر بوي
رفاقت و آزادي بوي اشرف دلير فرزندان
براي دموكراسي، و صفا و صلح دوستي، و

جهان. كل ميانه و خاور
تا رستم از آزاديخواه، دليران كشور ايران
است. بوده آزاديبخش، ارتش رزمآوران
اشرف در اكنون ما تاريخ زنده سياوشان
طول در جالدان كه همان طور پيروزند،

بودند. روسياه تاريخ
چهارراه ما ميهن كه روزگاري اين در
منظقه سياسي سرنوشت و شده حوادث
و ننگين و سياه پرونده يك به جهان و
و آزادي و بهار بوي شده، وصل ضد بشري
مسعود آقاي و رجوي خانم زبان از آن پيام
چه است. درترنم جهان كل براي رجوي
از كه  خطري است؟  ايران نماينده  كسي 
ضدايراني نيست. ايراني برميخيزد ايران
ملتي و است ايران نماينده  ملتي است.
براي اشرف در كه  ماست تاريخ  نماينده
دموكراسي و رفاقت صلح، ما همسايگان
صلح، پايهريزي و براي ميآورد ارمغان به
پيام بهار  ميكند. تالش دوستي، و رفاقت
باستاني پيام آزادي  است. ايران  باستاني

است. ايران
هر دوستي در اين اور كه اشرف و باد زنده

شهر شاهد آنند. دو
باشيد شاد

عدالت و آزادي بهار سامع: مهدي
استبداد بساط شدن وبرچيده

مذهبي
نرمك، نرمك ميرسد اينك بهار

روزگار حال به خوش
پدران زمين، ايران زنان و مردان هموطنانم،

مادرانم، و
اشرف، زيباي شهر برادرانم در و خواهران

رفقايم، دوستان، فرزندانم،
از  را  سال١٣٨٥  رسيدن فرا و نوروز عيد
چريكهاي سازمان رفقايم در و خودم جانب
تبريك شما همه به ايران خلق فدايي
نوروز روزتان هر ميگويم. شادباش و
سالمتي، برايتان باد. پيروز نوروزتان و
و دوستي و عشق سرسبزي،  سرفرازي،

ميكنم. آرزو آزادي و صلح
با  دگرگوني، حال در طبيعت كه اكنون  
را ديگري بهار نويد رازش، و رمز هزاران
شيفتگان همه كه  مي كنم آرزو  ميدهد.

بتوانند عدالت و آزادي و دوستي صلح،
براي بزرگ گامهاي جديد سال در
جهاني براي و اجتماعي دگرگونيهاي
و دوستي عشق و از جهاني سرشار ديگر،
به بردارند. تبعيض، و ستم نوع هر از خالي
كه سال جديد سال برچيده شدن اميد اين
و فقيه واليت استبداد مذهبي ننگين بساط
باشد، عدالت و آزادي  بهار  رسيدن سال

باشيد. فراز سر و شاد

فرزندان همه به روحانی:  محمدرضا
می گوييم شادباش ايران

نيافت رخنه خزان تاراج ز که ايزد شکر
و شمشادت  گل و سرو و  بوستان سمن

رجوی خانم برای است  من پيام اين
آقای و مقاومت برگزيده رئيسجمهور
ملی سرافراز شورای رجوی مسئول مسعود
يک به ما مازندرانی آقای ايران. مقاومت 
فرهنگ به برای احترام بيشتر دادند درسی
به عنوان من که  بدهيد اجازه  مليمان
زبان به مازندرانيها برای مازندرانی يک

بگويم. شادباش مازندرانی

اوليا آقای  ايران مقاومت برجسته هنرمند 
بسر تبعيد در  که  است ٤٨سال که گفتند
چنين در پيش ٩٦سال اوليا آقای میبرند.
نزديک ايوردن قريه  در  دهخدا روزی
کردند شهيد را کاظم دکتر که آنجايی
برايتان که من يادداشت کردم نوشته نامهيی
يعنی آن زمان در دارد. ادامه راه آن بخوانم.
اين پيش ٩٧سال ١٩٠٦يعني ٢٠مارس در
به نسلهای خطاب اين كه را نوشته مطلب
لندن در  ديگری مبارز به او است. آينده 
اقصيالغايه به را خود شما است: نوشته
بهترين وجه به را خود (کار مجرا کرديد
روسياه خود وجدان پيش در داديد) انجام
اقال که بدهد ديگران به انصافی خدا نيستيد

شما همراهی کنند. قدم با دو
در رجوی خانم امروز خوشبختانه
سخنرانیشاناشارهکردندکه٤١٠٠حرکت
انجام اين رژيم عليه سال گذشته اعتراضی
مقدار هر با استثنا بدون اينها همه شد.
داشته سازمانيافته مقاومت با که اختالفی
عناصر اينها همه باشند نداشته يا و باشند
به ما میجنگند و رژيم اين عليه مقاومتند و
شادباش ايران، خاک فرزندان به اينها، همه
دانشجويان، کارگران زنان، میگوييم.
وسوی سمت  که آنهايی همه و بيکاران 
اجتماعی ٤١٠٠حرکت اين در مبارزهشان
اين صفوف  در بوده، رژيم اين عليه 
فشار زير رژيم میشوند. محسوب مقاومت

است. ايران ملت
میفرمود خزان که تنعم و ناز همه آن

شد  آخر بهار باد قدم در  عاقبت
بپذيريد مرا تبريکات

رزمندگان به تبريك  خزايی:  پرويز
اشرف پرافتخار پايگاه در آزادي

ملی شورای دفتر طرف از نمايندگی به
همه و نورديک  کشورهای در مقاومت 
آمدهاند کشورها آن از که عزيزی ايرانيان
جشن ميگويم. تبريک را نوروز جشن

که پيروزی و نشاط و رويش جشن نوروز
آخوندهای حاکم بر چشم چون خاری در
خانم مريم به شما شادباش رفته و ايران فرو
مقاومت برگزيده رئيسجمهور  رجوی
مقاومت ملی شورای مسئول شما به و
آن ياد عزيز لحظه اين در رجوی. مسعود
باالترين درودهای باد و گرامی عزيزترين
و باد.  مسعود  يعنی عزيزترين آن نثار  من 
و حسينی صديقه عزيزم خواهر به هم چنين
تکتک و آنجا رهبری و فرمانده خواهران
در ايران ارتش آزاديبخش ملی رزمندگان
تبريک اشرف  پرافتخار و تاريخی پايگاه 
مردم نصيب نوروزی گلهای همه میگويم.
نصيب چشمهای گلها اين و خارهای ايران

باد. حاکمان ايران مخوف

تالطم از پر سالي رجوي: صالح دکتر
بینهايت پربار تنش ولی و

به تهنيت و تبريک و درود هزاران و سالم
غرورآفرين قهرمانان به و مريم و مسعود
و درود هزار هزاران همينطور اشرف. شهر
برادران و خواهران همه به تهنيت و تبريک

ايران دوستداران ارجمند، همرزمان عزيز،
توفانی اين سالهای در آزادی که عاشقان و
ايران از هيچ آزادی تابان مهر اخير در کنار

نکردند. تعاونی دريغ تفاهم و حمايت،
و  تالطم پر از بود سالی گذشته گرچه سال
بینهايت بود حال سالی عين در ولی تنش
شاهد ما سال اين در  که چرا پربار.
مقاومت وضعيت کيفی در بسيار چرخشی
اين مختلف. جبهه سه  در  بوديم. رژيم و
که هستيم عامل سه مرهون ما را چرخش
کردند. عمل همزمان ولی مستقل بهطور
استراتژيک مواضع صحت  هرچيز از قبل
ملی حاکميت و دموکراسی راستای در
آزادی بزرگ آموزگار از گرفتن الهام با
شبانهروزی فعاليتهای نتيجه سپس مسعود.
غرورآفرين و مفيد و ثمربخش مستمر و
که مقاومت برگزيده  رئيسجمهور 
در ايران قهرمان اراده خلق تبلور بهعنوان
مصاف در و ضدرژيمی مبارزات راستای
آخوندی. استبداد و ارتجاع و جهل رژيم با
صبر شکيب، تحمل پايداری، باالخره و
انقالبی مسئوليت و  مستمر  روشنگری و
ارتش غرورآفرين  قهرمانان تکتک 
تمام توانستند که اشرف  در آزاديستان
مدت در اين را آخوندی ترفندهای رژيم
مردم نهتنها توانستند و کنند، برمال ٣سال
ائتالف را، بلكه تمام نيروهای عراق آزاده
خطر متوجه را منطقه کشورهای هم چنين و
از بنابراين کنند. ضدبشری رژيم اين واقعی
آزادی، زمين، ايران خدای متعال، خدای
رزمندگان که خواستاريم سعادت و بخت
خود حمايت را در کنف آزادی و شرف
بيشتر هرچه موفقيت به  را آنها و گرفته

نزديک کند.
بتوانيم ما همه که ايناست من اميد آخرين
رهبر معيت در نزديکتر  هرچه  آينده در
مقابل در  سربلندی با  و مسعود مقاومت 
به هشتم  امام حرم در ايران قهرمان خلق 

بپردازيم. سپاس و نيايش

بقيه از صفحه٣

هايك آرام، طاهرزاده، امير حميد باستانسير، مرجان، شاپور راست: از

اور سوراواز جوان خوانندگان ساندرين، اودره، مالني، راست: از
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گـراميداشت خـاطرة سـردار قـهرمان ارتـش آزادي ابراهيم ذاكـري در پرالشز پـاريس
از  محمود احمدي از اعضاي شوراي ملي مقاومت و   

مجاهدان و ياران قديمي كاك صالح:
به ياد مي آوريم روزهايي را كه کاک صالح، سردار قهرمان ارتش 
آزاديبخش، در ميدان نبرد عليه رژيم جنايتكار در فروغ جاويدان، 
قهرمانانه رزمندگان آزادي را فرماندهي مي كرد و شجاعانه صحنه 
مي آوريم  به ياد  هم چنين  پيش مي رفت.   و  مي شكافت  را  نبرد 
روزهايي را كه در همين گونه مراسمها در خارج كشور، ما را به 
 ايستادگي و مقاومت تمام عيار فرا مي خواند و پرچم هيهات منا الذله 

را به دست ما مي داد. 
او امروز به خوبي شاهد است و شهادت مي دهد كه چگونه پرچم 
هيهات منا الذله را مجاهدين خلق، رزمندگان آزادي و هواداران 
توطئه هاي  بزرگترين  برابر  در  و  نگاه داشتند  اهتزار  در  مقاومت 

بر  خود  پرشكوه  پايداري  با  و  ايستادند  استعماري  ـ  ارتجاعي 
عظيمترين توطئة نظامي و سياسي عليه مقاومت ايران و شهر 
اشرف پيروز شدند و سرافراز و سربلند تاريخ مردم ايران براي آزادي 

و دموكراسي را ورق زدند. 

 آذر ذاکری: عمو ابراهيم برای من هم پدر و هم مادر بود
پيام  ذاكري،  ابراهيم  شهيد  مجاهد  برادرزاده  ذاكري  آذر  خانم 
خانواده ذاكري را همراه با فرازهايي از خاطرات زندگي عمويش 
ايراد كرد. وی در صحبتهايش به دوران زنداني بودن كاك صالح در 
زمان ديكتاتوري شاه كه به مالقات وي مي رفت اشاره نمود و نيز 
روحيه عالي عمويش را بعد از شهادت مادر مجاهدش و نيز پس 
از مجروح شدن در عمليات فروغ جاويدان تشريح كرد و باالخره 
آخرين وداعش را در پايان دوران نبرد سخت و رزمنده كاك صالح با 

بيماري يادآوري نمود. آذر ذاكري تأكيد كرد كه تمامي اين لحظات 
الهام بخش او براي ايستادگي و تحمل شدائد و بردوش كشيدن 

مسئوليتهايش بوده است.

 شهره مقدس از اعضاي شوراي ملي مقاومت: کاک صالح 
در يک کالم «يك مدافع پرشور مبارزه و انقالب» بود

هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق ثبت است در جريده 
عالم دوام ما. اگر از من يا هر كسي كه تنها يك بار با كاك صالح 
نشست و برخاست كرده، بخواهيد كه او را در يك جمله تعريف 
كند، به نظرم در يك كالم او «يك مدافع پرشور مبارزه و انقالب» 
بود! و با اين ويژگي، برجسته و ممتاز مي گرديد. و اين حاصل 
نمي شد جز با وصل به يك سرچشمه جوشان عشق، به يك جريان 
هميشگي انرژي كه به بيان خودش و گواهي يارانش، جز عشق به 

مسعود از آغاز زندگي مبارزاتيش و بعد از انقالب دروني مجاهدين، 
عشق و ارادت فروزان به مريم رهايي نبود.

چيزي كه از او پيوسته يك رزمنده پر شور مي ساخت، خودش 
را تغيير مي داد، بر پيرامونش تأثير مي گذاشت و ديگران را نيز 
منقلب و متحول مي ساخت، هرچند كه او به راستي فرزند خلف 
تأكيد خودش در  به  اما  بود،  مادر قهرمانش مادر ذاكري شهيد 

كوران انقالب، تولد و زندگي نويني پيدا كرد.
در صحنة نبرد ايدئولوژيك يك پيشتاز و مدافع پرشور ارزشهاي 
نوين انساني بود. كاك صالح در صحنه هاي جنگ سياسي هم بارها 
و بارها رژيم زبون و درماندة آخوندي را به سوز و گداز واداشت، تا 
آن جا كه حتي در «نبود»ش هم دست از لجن پراكني و ياوه گويي 
در بلندگوها و سايتها و لجن نامه هايشان عليه او برنمي داشتند، و 

البته اين جز بر افتخارات او نمي افزايد

. مهدي ابريشمچي مسئول كميسيون صلح شوراي ملي 
مقاومت:

من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوااهللا عليه فمنهم من قضي نحبه 
و منهم من ينتظر و مابدلو تبديال. 

مهدي ابريشمچي به ياد سابقه ديرين همرزمي و مجاهدت خود با 
كاك صالح قهرمان گفت: امسال نيز به رسم سالهاي قبل درآستانة 
سال نو به زيارت مزار كاك صالح آمده ايم تا هم به وي سالم كنيم 
و هم عيد را تبريك بگوييم و هم با وي براي سال جديد تجديد 
عهد كنيم. تجديد عهد كنيم كه راه او را با تمام توش و توان تا 
رسيدن به اهدافي كه وي به خاطر آن زنده بود و به خاطرش جنگيد 

ادامه دهيم.

 روز يكشنبه ٢٨ اسفند ماه درآستانه سال نو در سومين سالگرد درگذشت مجاهد خلق ابراهيم ذاكري مسئول فقيد كميسيون امنيت و ضدتروريسم 
شوراي ملي مقاومت، مراسمي در پرالشز پاريس برگزار شد .دراين مراسم خانواده هاي شهيدان، شماري از مسئوالن كميسيونها و اعضاي شوراي 

ملي مقاومت و حاميان مقاومت حضورداشتند. 
اين مراسم با تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد آغاز شد سپس خانم مهناز سليميان دبير ارشد شوراي ملي مقاومت ضمن بزرگداشت ياد و خاطرة 
ابراهيم ذاكري سردار قهرمان ارتش آزادي و تشكر از حضور هموطنان عزيز دراين مراسم برنامه را اعالم كرد و به دنبال آن چند تن از ياران و 

همرزمان  کاک صالح سخنانی ايراد کردند.

آذر ذاکریمحمود احمدیمهدی ابريشمچیشهره مقدس

بازديد جوانان هوادار مقاومت از پارلمان هلند

روز  در  هلند،  پارلمان  خارجه  كميسيون  رئيس  دعوت  به 
چهارشنبه ۱۵ مارس، گروهي از جوانان و دانشجويان فعال 
ايراني هوادار مقاومت در محل پارلمان حضور يافته، و مالقاتي 
با پروفسور هنك دهان رئيس كميسيون خارجي پارلمان هلند 

انجام دادند. 
بطول  نيم  و  ساعت  يك  مدت  به  كه  مالقات  اين  در 
انجاميد، پروفسور هنك دهان (از حزب حاكم)، ضمن توضيح 
در مورد سيستم پارلمان و كاركرد احزاب هلند به موضوع 

سياست هلند در قبال رژيم ايران پرداخت. 
بين  متقابل  گفتگوي  به صورت  كه  صحبتها  اين  در 
دانشجويان و جوانان ايراني و رئيس كميسيون خارجي انجام 
شد،  در مورد تهديدات رژيم آخوندي عليه جامعه جهاني و 
سركوب روز افزون مردم به خصوص دانشجويان و جوانان ايران 

صحبت شد. 
لزوم  بر  تاكيد  با  مقاومت  هوادار  دانشجويان  و  جوانان 
حمايت از مقاومت مشروع  مردم  ايران ، خواستار حذف نام 
سازمان مجاهدين از ليست تروريستي اتحاديه اروپا شدند و  
از  سياستمداران هلند خواستار حمايت  از راه حل سوم خانم 

رجوي براي  تغيير دموكراتيك در ايران گرديدند. 
داراي  ايران   مقاومت  كه  كرد  تاكيد  دهان،   پروفسور 
حمايت گسترده يي در ميان احزاب مختلف در پارلمان هلند 
مي باشد و بر نقش جدي مقاومت در آينده ايران تأكيد كرد. 
رئيس كميسيون خارجي هم چنين نگراني خود را از وخيمتر 
شدن  وضعيت حقوق بشر در دوران احمدي نژاد ابراز نمود و 
خواستار ارتباط  بيشتر با جوانان و دانشجويان هوادار مقاومت 

ايران گرديد.  

ايـرانيان سـال نـو خــود را جـشن مـي گـيرند
روزنامه پاريزين

۳ فروردين ۱۳۸۵ (۲۳ مارس ۲۰۰۶)
دهها ميز كه يكي بعد از ديگري چيده شده اند، پرچمهاي كوچك كاغذي كه در پايان 
هر سخنراني به اهتزاز در مي آيند، بيشمار اشخاص با گوشي بر گوش، سال نوي ايراني 

در سالن سن مارتن هيچ شباهتي به جشن سنتي سن سيلوستر ما نداشت. 
بيش از ۱۰۰۰ ايراني، كه در والدواز، و به خصوص در اور سوراواز كه ميزبان مقر 
مركزي مقاومين تبعيدي رژيم ايران است، ريشه قوي دارند همه با هم “شب عيد خود“ 

را برگزار كردند. 
ولي قبل از جشن، هواداران آرمان مجاهدين خلق با يك سرويس امنيتي قابل توجه 
مواجه مي شدند كه در همه جا حضور داشت درحالي كه دستگاههاي فلزياب نيز در 

محل ورودي به كار مشغول بودند. 
از جانب برگزاركنندگان توضيح داده مي شود: «ما هدف تروريستهايي هستيم كه 
مالحظه هيچ چيز را نمی کنند. ما هرچه بشود ريسك را كمتر می کنيم». مريم رجوي، 
پاسيونارياي مقاومين تبعيدي توسط چندين محافظ احاطه شده بود كه سالن را زير 
نظر داشتند. با چهره يي تابناك و بسيار بشاش، در كنار او، ژرار شاراس، نماينده حزب 
راديكال چپ از استان آليه به منظور اعالم حمايت دوستانه اش حضور داشت. «من اين جا 
هستم تا به آنها نشان دهم مردم فرانسه و پارلمانترها از آنها حمايت می كنند. بسيار كم 
از اين سوژه فوق حساس صحبت مي شود، به خصوص به خاطر روابط اقتصادي فرانسه با 
ايران. با اين حال، اين يك رژيم وحشت است، يك ديكتاتوري واقعي. تمامي دموكراتهاي 
جهان كاري كمتر از متحد شدن براي مبارزه عليه اين بي عدالتي نمي توانند انجام دهند. 
وتازه، فرانسويان به خوبي با مقاومت (فرانسه) آشنا هستند، و طبيعي است كه بسياري 

از ما در پشت آنها باشيم...»
يك اشاره تاثيرگذار: حدود سي تن از ساكنان اور سور اواز، «همسايگان آنها»، باالي 
سن رفتند تا حمايت خود از آنها را ابراز دارند. اين اهالي والدواز حتي اين زحمت را بر 
خود هموار ساختند كه به  فارسي صحبت كنند، چيزي كه غريو شادي بخش بزرگي از 

جمعيت حاضر را به هوا برد. 
روزنامة پاريزين: پونتواز، سالن سن مارتن ـ مريم رجوي (در وسط)، رهبر مقاومت در تبعيد، در كنار ژرار شاراس، 

نمايندة حزب راديكال چپ از استان آليه، كه براي اعالم حمايت به محل آمده بود. 

مصاحبة هفته نامة ساندي تلگراف چاپ انگلستان با رئيس جمهور برگزيدة مقاومت:

تنها گوشه يي از وحشيگري رژيم تهران روشن شده است

گــزارش روزنـامة فـرانسـوي پـاريزين از مراســم نــوروزي در پـاريس

ساندي تلگراف ۲۸ اسفند ۸۴ (۱۹ مارس ۲۰۰۶):
او  رئيس جمهور برگزيده برای دورانی است که انتظار می رود 
يک انقالب جديد در ايران محقق شود. اكنون، بعد از تقريبًا 
۲۵سال در تبعيد، جهان شروع به كوبيدن جاده يي به سمت 

او كرده است. 
مريم رجوي مي خواهد آنهايي كه او را در نزديكي پاريس 
مالقات مي كنند، بدانند كه مالهاي ايران چه نوع رژيمي را اداره 

مي كنند. 
به عنوان رهبر بزرگترين گروه اپوزيسيون ايراني در تبعيد، او 
با خشم از مرگ يك پسربچة ۱۵ساله كه تا سرحد مرگ به بهانه 
روزه خوردن در ماه رمضان او را زدند و دختر ۱۳ساله يي كه تا 

گردنش در خاك دفن شد و سنگسار شد، صحبت مي كند.
وقتي كه او تنبيهاتي را كه توسط حاكمان ايران اعمال 
مي شود، توضيح مي دهد، تصويري از پيكرهاي آويزان دو مرد كه 
توسط يك جراثقال اعدام شده اند، توسط پروژكتور روي پرده يي 

نمايش داده مي شود. 
او كتاب بسيار بزرگي را كه مي گويد حاوي اسامي ۲۱،۶۷۶ 
نفر از كساني است كه در مقاومت عليه رژيم مالها كشته شده اند، 
ورق مي زند. او ادعا  مي كند كه از زماني كه مالها در سال ۱۹۷۹ 
به قدرت رسيدند، ۱۲۰ هزار نفر اعدام شده اند. اكنون حاكمان 

ايران سعي مي كنند كه تسليحات هسته يي توليد كنند. 
او به ساندي تلگراف گفت: ما همواره گفته ايم كه افعي 
كبوتر نمي زايد. ولي به حرف ما گوش ندادند. تنها گوشه يي از 
ماهيت واقعي اين رژيم كه يك ديكتاتوري وحشي و قشری 

مذهبي است، به اطالع عموم رسيده است. 
اعضاي پارلمان انگلستان، حقوقدانان و فعاالن حقوق بشر 

در ميان كساني هستند كه اخيرًا براي استماع سخنان خانم 
ايران  مقاومت  ملي  دفتر شوراي  در  در جلسه يي که  رجوي 
برگزار شده بود، به مقر وي سفركردند. اما درحالي كه برخي او را 
به عنوان بهترين اميد براي رهبري يك دولت معتدل در تهران 

مي بينند، سايرين بيشتر محتاط هستند. 
واشينگتن، دولت بريتانيا و اتحادية اروپا همه به بال نظامي 
سازمان به عنوان يك گروه تروريستي مي نگرند. خانم رجوي 
كيش  فرقة  يك  رهبر  و  درون گرا  متعصب،  فردي  به عنوان 
شخصيت، توصيف شده است. ولی او با اين انتقادات با لبخند، 
تكرار مرتب كلمات « آزادي و دموكراسي» و اين كه مالها در 
تهران سعي دارند كه عمدًا به گروه اپوزيسيون تهمت بزنند، 

مقابله مي كند. 
او گفت: ابتدا برچسب تروريست، سپس فرقه، آنها سعي 
حالي كه  در  بزنند.  برچسب  ديگري  از  بعد  يكي  مي كنند 
بي اعتباري يكي را اثبات مي كنيم، آنها برچسب ديگري پيدا 

مي كنند. 
خانم رجوي، همان كسي است كه مالها از آن وحشت 
دارند و بيزارند، يعني يك دانشجوي انقالبي سابق كه تبديل 
به رهبر اپوزيسيون شده است و خاري در پهلوي دولت ايران 

شده است. 
او از اسالم بردبار صحبت مي كند، مخالف فناتيسم مذهبي 
مالهاست و مشتاق اينست كه شوراي ملي مقاومت ايران را 

به عنوان بردبار، مترقي و معقول ارائه دهد. 
به عنوان يكي از شش فرزند خانواده يي متوسط در زمان 
يك  او  شد،  زنداني  بزرگترش   برادر  كه  زماني  شاه،  رژيم 
تهران  دانشگاه صنعتی در  متالورژي در  دانشجوي ۲۲ سالة 

بود. او مي گويد، به فاصلة كوتاهي بعد از آن، خواهر بزرگتر او 
به خاطر فعاليت سياسي اعدام شد. مريم رجوي به مجاهدين 
خلق پيوست و با يك همكار انقالبي خود ازدواج كرد و فرزندی 
كوچك داشت. ولي طالق گرفت تا با رهبر مجاهدين، مسعود 
رجوي  ازدواج كند. اميدهاي او براي انقالب۱۹۷۹ ايران  به 
يأس تبديل شد. او گفت: خيلي زود مشاهده كرديم كه مالها 
آزادي مردم را ربودند. ما بايد مبارزة جديدي را عليه ارتجاع و 

بنيادگرايي اسالمي آغازمي كرديم.
در سال ۱۹۸۲، خواهر جوانتر او، معصومه كه ۲۲ ساله و ۸ 
ماهه حامله بود، زير شكنجه توسط رژيم آيت اهللا خميني كشته 
شد. خانم رجوي ايران را به مقصد فرانسه ترك كرد. اكنون او در 
مقر شوراي ملي مقاومت ايران، مقري با حفاظت سنگين در اور 
سورواز، در ۲۰ مايلي شمال غربي پاريس، اقامت دارد. او و بيش 
از ۱۰۰ تن از هواداران به دنبال سرنگوني رژيم مالها هستند 
تا دولت موقت شوراي ملي مقاومت ايران را به رياست او تا 

زماني كه انتخابات آزاد، برگزار شود، برقراركنند. 
هفته گذشته، اعضاي ديداركننده از كميته پارلماني بريتانيا 
براي ايران آزاد  گفتند، زمان آن رسيده است كه دولت و اتحاديه 

اروپا «اين برچسب غيرعادالنه» را بردارند. 
خانم رجوي مي گويد كه دولتهاي غربي بايد به «مماشات 
خطرناك» خود با رژيم ايران پايان دهند و ارزش گروه او را كه 
اولين گروهي است كه برنامة غني سازي اورانيوم مخفي رژيم 

ايران را در سال ۲۰۰۲ برمال كرد، به رسميت بشناسند.
مالها به نظر مي رسد كه از او مي ترسند. او گفت: آنها از 
آزادي و دموكراسي و از زناني كه براي حقوقشان به پا مي خيزند، 

مي ترسند. 

بود. او مي گويد، به فاصلة كوتاهي بعد از آن، خواهر بزرگتر او 
به خاطر فعاليت سياسي اعدام شد. مريم رجوي به مجاهدين 
خلق پيوست و با يك همكار انقالبي خود ازدواج كرد و فرزندی 
كوچك داشت. ولي طالق گرفت تا با رهبر مجاهدين، مسعود 

بعد از ۲۵سـال تبعيد، جهان شـروع به كوبيدن جاده يي به سـمت او كرده است، مريم رجوي مي خواهد که مالقات کنندگانش  بدانند كه مالها چه رژيمي را اداره مي کنند 

 آذر ذاکری: عمو ابراهيم برای من هم پدر و هم مادر بود
خانم آذر ذاكري برادرزاده مجاهد شهيد ابراهيم ذاكري، پيام خانواده ذاكري را 
ضمن بيان فرازهايي از زندگي عمويش ايراد كرد. و ضمن آن به دوران زندان كاك 
صالح در زمان ديكتاتوري شاه كه به مالقات وي مي رفت اشاره نمود و نيز روحيه 
عالي عمويش را بعد از شهادت مادر مجاهدش و هم چنين پس از مجروح شدن 
در عمليات فروغ جاويدان تشريح كرد و بالخره آخرين وداعش را در پايان دوران 
نبرد سخت و رزمنده كاك صالح با بيماري ياد آوري نمود آذر ذاكري تأكيد كرد كه 
تمامي اين لحظات الهام بخش او براي ايستادگي و تحمل شدائد و بردوش كشيدن 

مسئوليتهايش بوده است.

 محمود احمدی: او پرچم هيهات را برمی افراشت
آقاي محمود احمدي عضو شوراي ملي مقاومت و از مجاهدان و ياران قديمي كاك 
صالح سخنران بعدي مراسم بود. وي در سخنان خود خطاب به سردار قهرمان 
ارتش آزاديبخش گفت: به ياد مي آوريم روزهايي را كه در ميدان نبرد عليه رژيم 
جنايتكار در فروغ جاويدان، قهرمانانه رزمندگان آزادي را فرماندهي مي كردي و 

شجاعانه صحنه نبرد را مي شكافتي و پيش مي رفتي. 

هم چنين به ياد مي آوريم روزهايي را كه در همين گونه مراسم در خارج كشور، 
ما را به ايستادگي و مقاومت تمام عيار فرامي خواندي و پرچم هيهات منا الذله را 

به دست ما مي دادي. 
او امروز به خوبي شاهد است و شهادت مي دهد كه چگونه پرچم هيهات منا 
الذله را مجاهدين خلق، رزمندگان آزادي و هواداران مقاومت در اهتزار نگاه داشتند 
و در برابر بزرگترين توطئه هاي ارتجاعيـ  استعماري ايستادند و با پايداري پرشكوه 
خود بر عظيمترين توطئة نظامي و سياسي عليه مقاومت ايران و شهر اشرف پيروز 

شدند و سرافراز و سربلند تاريخ مردم ايران براي آزادي و دموكراسي را ورق زدند.

 شهره مقدس: کاک صالح يک مدافع پرشور مبارزه و انقالب بود
سخنران بعدي خانم شهره مقدس، عضو شوراي ملي مقاومت بود. وي سخنان خود 
را با اين قطعه شعر آغاز كرد كه: هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق ثبت 
است در جريدة عالم دوام ما. وي آن گاه ضمن بزرگداشت ياد اين مجاهد قهرمان 

گفت:
اگر از من يا هر كسي كه تنها يك بار با كاك صالح نشست و برخاست كرده، 
بخواهيد كه او را در يك جمله تعريف كند، به نظرم در يك كالم او «يك مدافع 
پرشور مبارزه و انقالب» بود! و با اين ويژگي، برجسته و ممتاز مي گرديد. و اين حاصل 

نمي شد جز با وصل به يك سرچشمه جوشان عشق، به يك جريان هميشگي انرژي 
كه به بيان خودش و گواهي يارانش، جز عشق به مسعود از آغاز زندگي مبارزاتي 

اش و بعد ازانقالب دروني مجاهدين، عشق و ارادت فروزان به مريم رهايي نبود.
چيزي كه از او پيوسته يك رزمنده پرشور مي ساخت، خودش را تغيير مي داد، 
بر پيرامونش تاثير مي گذاشت و ديگران را نيز منقلب و متحول مي ساخت، هرچند 
كه او به راستي فرزند خلف مادر قهرمانش مادر ذاكري شهيد بود، اما به تأكيد 

خودش در كوران انقالب، تولد و زندگي نويني پيدا كرد.
در صحنة نبرد ايدئولوژيك يك پيشتاز و مدافع پرشور ارزشهاي نوين انساني 
و  زبون  رژيم  بارها  و  بارها  هم  سياسي  هاي جنگ  در صحنه  صالح  كاك  بود 
درماندة آخوندي را به سوز و گداز واداشت، تا آن جا كه حتي در «نبود»ش هم 
دست از لجن پراكني و ياوه گويي در بلندگوها و سايتها و لجن نامه هايشان عليه او 

برنمي داشتند، و البته اين جز بر افتخارات او نمي افزايد.

 مهدی ابريشمچی: تجديد عهد با کاک صالح
آخرين سخنران مر اسم آقاي مهدي ابريشمچي مسئول كميسيون صلح شوراي 

ملي مقاومت بود كه سخنان خود را با اين آيه از قرآن كريم آغاز نمود:
من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوااهللا عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من 

ينتظر و مابدلو تبديال. وي آن گاه گفت: من مي خواهم به خصوص سالم رزمندگان 
شهر شرف و تبريكات آنهارا به خاطر سال جديد به كاك صالح برسانم همانها كه 
پيوسته در زندگي او حضور داشتند و هدف واالي تمامي تالشهايش بودند وچه 
تقارن زيبايي روز بزرگداشت ياد ابراهيم قهرمان، آغاز بهار وسال نو و به خصوص 
۲۹ اسفند روزي بزرگ درتاريخ مردم ما يعني روز تصويب قانون ملي شدن صنعت 
نفت به رهبري پيشواي بزرگ مردم ايران دكتر محمد مصدق. كاك صالح براي ما 
برادري مهربان معلمي بزرگ و سمبلي جاودانه درتحقق شعار مي توان و بايد بود. 
آقاي مهدي  ابريشمچي درپايان سخنان خود با تأكيد بركيفيتي كه سمبلهايي 
چون كاك صالح  قهرمان نهفته است گفت: به دليل برخورداريمان از اين عنصر 
است كه ما مي مانيم و پيش مي رويم و بدون ترديد هرگز شكست نمي خوريم. 
ما ضربه مي خوريم ولي شكست درقاموس ما وجود ندارد و من به روشني بازهم 

يادآوري مي كنم كه اين نسل و اين مقاومت شكست ناپذير است.
درقسمت پاياني برنامه سرود ايران ميهن شهيدان به طور جمعي اجرا شد و 
سپس دسته هاي گلي از سوي رئيس جمهور برگزيدة مقاومت، شوراي ملي مقاومت، 
سازمان مجاهدين خلق ايران، خانم مرضيه بانوي هنر ايران و خانواده ذاكري بر مزار 
سردار ارتش آزادي ابراهيم ذاكري نثار شد و آن گاه شركت كنندگان در مراسم با 

شاخه هاي گل مزار وي را گلباران كردند.



٦ ١٣٨٥صفحة ٧٩٣ دوشنبه ٧فروردين شمارة
گزارش

عـراق مـداخـالترژيـمآخـونـديدر
رژيم مأموران خليلزاد:  زالماي

ايران شبهنظاميانمسلح شيعي
آموزش داده، تسليح ميكنند را

نزديك كار از سني با شورشيان و
ميكنند

با مصاحبه در در عراق، سفير آمريكا خليلزاد زالماي
رژيم حاليكه در كرد، تأكيد واشينگتن پست روزنامة
بحراني روند از حمايت مدعي علني بهصورت ايران
اطالعاتي نظامي و سرويسهاي عراق ميباشد، سياسي
شورشي، گروههاي و غيرقانوني  شبهنظاميان  از آن
مأموران وي،  گفتة  به ميآورند. عمل  به  حمايت
و داده آموزش را شيعي مسلح شبهنظاميان ايران رژيم
ارتكاب تسليحميكنندو با شورشيانسني كه متهمبه
آمريكايي و سربازان عراقي مرگبار عليه حملة چندين

ميكنند. كار نزديك هستند از شيعه شهروندان و
عنوان با را مصاحبه اين واشينگتنپست روزنامة
عراق تزوير در به متهم را ايران رژيم «فرستادة آمريكا
خليلزاد زالماي » ومينويسد: كرده درج ميكند»
تأمين، و آموزش اين ما قضاوت  به ”بنا ميگويد:
بهطورمستقيمياغيرمستقيمصورتميگيرد؛همچنين
افرادي و شده مالي تأمين شبه نظاميان و افراد (برخي)
وزارت و پاسداران سپاه به كه دارند حضور عراق) (در
درخواستهاي هستند“. وابسته ايران رژيم اطالعات
با همزمان عراق  سر  بر گفتگو  براي  ايران  رژيم
آن دائمي آمريكا عضو كه شوراي امنيت مذاكرات
رژيم اين عليه احتمالي تحريمهاي مورد در است،
گرفته صورت هستهيي بحثانگيزش برنامة خاطر به
كه آيا سئوال اين به پاسخ در خليلزاد است. زالماي
”هيچ گفتگوييبا رژيم ايرانشروعشده است، گفت:
سني، احزاب ندارد. وجود مورد اين در جديدي چيز
حمالت موج اخير در همدستي به متهم ايران را رژيم
كه اين كردهاند شيعي شبهنظاميان توسط عليه سنيها

است“. داده سوق داخلي جنگ سمت به را كشور
را اخير هفتة سه دو، ”اگر شما گفت: خليلزاد زالماي
حمالت پي در عراقيان بيشتر در بغداد بگيريد، نظر در
خودروهاي توسط تا شدهاند كشته شبهنظاميان

بمبگذاريشده تروريستها“».
برخي سفيرانگلستاندرعراق:
ايران تجهيزات تروريستها از از

ميرسد
الجزيره تلويزيون با گفتگو در عراق در انگلستان سفير
تجهيزات از  برخي كه داريم اطالعاتي «ما گفت:
كه است اين ما سياست ميرسد. ايران از تروريستها
عراق مردم و ما تروريستهايي كه نيروهاي از اطالعاتي
كه هرموقع را آنها آوريم و به دست ميكنند، تهديد را
از كه تجهيزات از برخي از ما نماييم. دستگير ديديم
را نگراني اين و هستيم نگران مي رسد، عراق به ايران
الجزيره (تلويزيون گذاشتهايم» ميان در ايران دولت با

۲۸اسفند)

كانون  به صورت شهر بصره ايالف:
اصلي حضورنيروهاياطالعاتيرژيم

است درآمده عراق در ايران
حضور  اصلي كانون صورت  به بصره  شهر ايالف:

است درآمده عراق در ايران رژيم اطالعاتي نيروهاي
نوشت:  ۵ فروردين تاريخ در ايالف مركز اطالعرساني
آن جنوب در ويژه  به عراق در ايران رژيم  «دخالت
از كشور اين بازارهاي در  كه  شده گسترده بهنحوي
براي رايج پول به عنوان » يعني تومان ايران» پول واحد
اين در نيز مخدر مواد انواع و ميشود استفاده ستد و داد

. دارد» رواج مناطق
در  رژيم عوامل اطالعاتي به حضور همچنين ايالف
«شهر بصره مناطق جنوبيعراقاشاره كرده ومينويسد:
نيروهاي اطالعاتيرژيم بهصورتكانون اصليحضور
سياسي با نام» و تهران تشكلهاي درآمده ايران در عراق
. است كرده ايجاد عراق جنوب «در ثاراهللا «و» حزباهللا
اكنون هم از در عراق، نفوذ گسترده خود با ايران رژيم
كشور اين در آمريكا با احتمالي رويارويي براي را خود
به عراق در ايران رژيم  حضور پررنگ مي كند. آماده

و تشكلهايسياسي صورتخطريبزرگ برايآمريكا
را آمريكا است، سياستمداران عراقي، درآمده عراقي
و ميدانند كشورشان  در ايران  رژيم دخالت  مسئول
در ايران حضور مانع آغاز از واشينگتن كه ميگويند

است». نشده عراق

 نيروهايسني، شيعه والئيكعراق
آمريكا برسرعراق گفتگويرژيم با

رد كردند به شدت را
خود شماره۲۸اسفند در ، كويت چاپ السياسه روزنامه
و شيعه سنيها شامل عراقي سياسي «نيروهاي نوشت: 
را عراق سر بر ايران و رژيم آمريكا بين گفتگو الئيك،
رژيم دخالت كردن» «مشروع آنرا و كرده رد بهشدت

كردند. توصيف كشورشان داخلي امور در ايران
همچنين امامانو خطباي شهر فلوجه بهتحريم كاالهاي
ايرانيوتحريمخريدآنبهخاطر«دخالتآشكاررژيم
«رژيم گفتند و دادند فراخوان عراق» امور در ايران
دست دارد عراق سني مردم از تن هزاران قتل ايران در
عراقيان كه است مرگي جوخههاي مستقيم مسئول و
مغولها و حمالت تاتارها اقدامات از اين ميكشند... را

فراتر رفته است».

سخنگويوزارتخارجهآمريكا:
با طرح ميكند تالش ايران رژيم

فشار عراق، مورد در مذاكره
ازبرنامةهستهيياش بينالملليرا

منحرفسازد
جرج دولت آسوشيتدپرس، خبرگزاري گزارش به
بر مبني  را خامنهاي سخنان چهارشنبه روز بوش 
كرد. شان رد عراق مورد در آمريكا با قبول مذاكره
مككورمكسخنگويوزارتخارجةآمريكاگفت:
برنامة از را بينالمللي فشار ميكند تالش ايران «رژيم
است جالب بسيار من براي سازد. منحرف هسته يياش
گفتگو براي را خاص زماني مقطع اين ايران رژيم كه
ارتباطي انتخاب كانال اين طريق از دولت آمريكا با
باز پيش  مدتي از كانال اين درحالي كه كرده است.
را توجه ايران ميخواهد رژيم گمان من به است. بوده
در برنامة هستهيياش سر بر كه هماكنون مذاكراتي از
ميكنيم فكر ما كند. منحرف دارد، جريان نيويورك
به خواست دارد تا ربط موضوع اين اين بيشتر به كه
در به عراق. مسائل مربوط در مورد براي گفتگو آنها
از ميباشد، باز هم چنان مربوطه ارتباطي كانال حاليكه
برنامهريزي ايران رژيم با ديداري هيچ آمريكا طرف

(آسوشيتدپرس۳فروردين۸۵). است. نشده

هرگونهدخالت جبههمرامعراق:
رد ميكنيم امور داخلي عراق را در
با مذاكره براي آخوندي رژيم درخواست دنبال به
بيانيه يك در جبهه مرام مسائل عراق، سر بر آمريكا
امور در دخالت  «هرگونه  كرد: اعالم  مطبوعاتي
سازمان عرب؛ اتحاديه از و ميكنيم رد را عراق داخلي
مي خواهيم عربي كشورهاي همه و اسالمي كنفرانس
روشن و موضع ميگذرد، عراق در آنچه مقابل كه در

العراقيه۲۸ اسفند ۸۴). باشند»(روزنامه داشته صريح

نفوذتيمهايمسلحازطريق
مرزمندليبهخاكعراق

عراق، امنيتي داد:«مسئولين گزارش الشرقيه، تلويزيون
ايران مرز طريق از مسلح تيمهاي نفوذ بر مبني اطالعاتي
بر كردهاند. منطقه مندلي دريافت در عراق خاك به
اساساخباررسيده،درگيريهايمسلحانهبينافرادمنطقه
دستگاههاي است. داده رخ ايران رژيم نفوذي افراد و
به ايراني مسلح گروههاي نفوذ موضوع عراق امنيتي
(تلويزيون دادهاند» قرار تحقيق  مورد را ديالي استان

الشرقيه۲۸ اسفند ۸۴).

اينك هم داخلي جنگ اياد عالوي:
دارد  جريان عراق در

در «عراق گفت: عراق سابق نخستوزير عالوي اياد
هم داخلي و جنگ است گرفته بحران قرار يك ميان
به منجر است ممكن  و دارد عراق جريان در اينك

عراق توسط اشغال آغاز از اشتباهات شود. تجزيه آن
خلعسالح و قدرت شروع شد. خأل نيروهاي خارجي
را امکان شبهنظامي اين گروههاي نظامي براي نيروهاي
من پيدا کنند. قدرت در دستي يک هر آورد که پديد
براي راه را كه چرا بودم ارتش مخالف انحالل ابتدا از
خشونتهاي دارد امکان مي كرد. باز تروريستها رشد
اروپا حتي و شده خارج عراق مرزهاي از عراق
بي.بي. (راديو شوند» متحمل را آن نتايج نيز وآمريکا

سي۲۸اسفند۸۴).

عدنانالدليميوضعيتامنيت
عراقوخيمترشدهاست

عدنانالدليميرئيس جبهةتوافق عراق،گفت:«وضعيت
امنيتوخيمترشدهاست.عراقصحنهكشتار،شكنجهو
رفته وخامت به رو زيربنايي تأسيسات است. دستگيري
قادر ميرانند، كشور حكم كه بر آنهايي زيرا است؛
آسوشيتدپرس خبرگزاري ) كنند» احيا آنرا نيستند

۲۸اسفند۸۴).

از شواهدي انگلستان: دفاع وزير
گروههاي از ايران رژيم حمايت

دارد در عراق وجود افراطي
مركز سخناني در دفاع انگلستان، طي ريد، وزير جان
خواست و ساير كشورهاي منطقه رژيم ايران از لندن
سمت به عراق مقابل حركت مانعتراشي در جاي به
به گزارش خبرگزاري دموكراسي، ازآن حمايتكنند.
گفت: پاسخ و پرسش  جلسه يك در  وي فرانسه
گروههاي افراطي از ايران رژيم حمايت «شواهدي از
استفاده تكنولوژي در مسأله اين دارد. وجود عراق در
و انگليسي كه نيروهاي كنار جادهيي بمبهاي در شده
شده ديده مي دهد، قرار  هدف را  عراقي شهروندان
عراق مرز در كه هركس به ميخواهم بنابراين است.
جلو و دخالت نكنيد عراق امور كه در بگويم هست
نگيريد» خودشان آينده انتخاب براي را عراق مردم

(خبرگزاريفرانسه۲۹اسفند۸۴).
با ايران رژيم صوتاالحرار: روزنامه
روز هر مرگ جوخههاي راهاندازي

صدهاعراقيرا قربانيميكند
رژيم دخالتهاي چاپ الجزاير، صوتاالحرار روزنامه
كه ايران «رژيم نوشت: و كرد تقبيح را عراق در ايران
برافروخته در عراق را ويراني مرگ و خرابي، آتش،
ايراني برخورد استان يك مثابه به كشور با اين است،
هر راهاندازي جوخه هاي مرگ رژيم با ميكند. اين
روزنامه به اين قرباني ميكند». را عراقي روز صدها
دخالتهاي مقابل انتقاد كرد كه چرا در عرب اتحاديه

كرده است. پيشه سكوت عراق در رژيم ايران
دعوت ديگري مقاله  طي االحرار،  صوت روزنامه
عراق سر بر آمريكا براي مذاكره با را ايران رژيم از
كه را كساني همه دعوت «اين نوشت: و كرد محكوم
در ايران دخالت رژيم براي داليلي پيداكردن دنبال
كساني بينياز كرد. اين داليل يافتن از هستند، عراق
كساني هستند همان كردند، مطرح را اين دعوت كه
اجساد ميكنند، ايجاد وحشت  عراق در اكنون كه
و مي اندازند بغداد  خيابانهاي در را  كشتهشدگان
سوق ميدهند سمت جنگ داخلي به كشور را اين

۲۸ اسفند ۸۴). صوتاالحرار (روزنامه

نوريالمرسومي:پيشنهادرژيم
سر بر آمريكا با مذاكره براي ايران

در امور دخالت به عراق، اعتراف
عراق است

در عراقي روزنامه نگار و  نويسنده  المرسومي، نوري
مصاحبهباتلويزيون الجزيره،گفت: «منازكسانيهستم
كهاز دعوتحكيمبراياينگفتگوتعجبكردم، بايد
پرونده خود مسئوليت تشكيل ميشد و عراق دولت
كه طرفهاي نيست درست ميگرفت، را برعهده عراق
وارد عراق مسائل بررسي براي را وبينالمللي منطقه يي
بگوييم صراحت كه به است اين معني به اين كنيم،
من حساب مي باشد.  طرف عراق در مسائل رژيم ايران
صريح براي دعوت يك اين كه ميكنم شخصًا فكر
و ميباشد عراق  داخلي امور در ايران رژيم  دخالت

مسائل در حق دارد ايران رژيم كه اين است به اعترافي
نقش به اعترافي خودش اين كند. دخالت عراق داخلي
الجزيره اول (تلويزيون است» مسائل اين در رژيم ايران

فروردين۸۵).
زالمايخليلزاد:گروههاي

قدرت خأل از عراق در شبهنظامي
سوءاستفادهميكنند

«عراقيها گفت: در عراق، سفير آمريكا خليلزاد، زالماي
مي خواهندكهرهبرانآنهااينوضعيتراخاتمهدهندو
وضعيت در عراق شكل دهند، ملي وحدت دولت يك
گروههاي ميبرد.  سر به دشواري شرايط و  خونبار
قدرت سوءاستفاده ميكنند. خأل از عراق در شبهنظامي
وضعيت اين به نميتوان ملي وحدت دولت يك بدون

(۸۵ فروردين اول (خبرگزاري فرانسه داد پايان

وحدت خواستار اياد عالوي
نيروهاي امنيتيعراقبراي مبارزه

با درگيريهايفرقهيي شد
با مصاحبهيي در عراق، سابق نخست وزير عالوي، اياد
يك دولت وحدت تشكيل كه آنجا رويتر گفت: «از
بايد به يك احزاب رهبران شده، كشيده ملي به درازا
بدهند تن بحران كابينه يك ايجاد جهت سريع توافق
از كنند. بررسي را دائم دولت يك مشكالت و متعاقبًا
با مبارزه منظور تا به عراق مي خواهم امنيتي نيروهاي
داخلي جنگ يك به رفته رفته كه فرقهيي درگيريهاي
يك اوليه مراحل ما در متحد شوند. ميشود، تبديل
جنگداخليهستيم.ما اميدواريمبه نقطهبازگشتناپذير
و فرقهيي پاكسازي و خونريزي نرسيم. داخلي جنگ
اميد جاي هنوز ولي است، شده آغاز پيش از قومي
عيار تمام جنگ يك بروز از بتوانيم تا دارد وجود

جلوگيريكنيم»(تلويزيونرويتر۲ فروردين ۸۵).

عدنانالدليمي:مبنايتشكيل
دولتجديد،مشاركتهمگاني
دراتخاذتصميماتاستراتژيك

ميباشد
عدنانالدليمي رئيس جبههتوافق عراق طيمصاحبهيي
تأكيد ملي وحدت بر تشكيل دولت الحره تلويزيون با
اقليت به گروههاي جديد دولت «در  گفت: و كرد
سهم باشند، نداشته انتخاباتي استحقاق كه اين رغم به
مشاركت دولت جديد، تشكيل مي گيرد. مبناي تعلق
در اتخاذ همگاني مشاركت مشخصًا و دولت در همه
اول الحره (تلويزيون مي باشد استراتژيك تصميمات

فروردين۸۵).
روزنامه الحقايق:پيشنهاد مذاكره

به واقعي اعتراف ايران رژيم
عراق امور در رژيم اين دخالتهاي

است
«اگرآمريكاگفتگوبا روزنامهعراقيالحقايقنوشت:
به واقعي اعتراف يك خود اين بپذيرد، را ايران رژيم
حمايت بينظير و عراق امور در رژيم دخالتهاي اين
در عراق صحنه در كه است خونيني اعمال از آن
در عراقيان خشمگينانه عكسالعمل است. جريان
مقابل اينگفتگوو اينكهعراق تبديلبهيك كارت
قابلانتظار بود. شود، آمريكا و ايران بين و ستد داد
رد كردند مذاكرات را اين طرفهاي مختلف عراقي
دادن عراق و امور در آشكار دخالت آنرا يك و
عراق دانستند. در ايران نقش براي گسترش فرصت
نگراني با گفتگو اين به نيز همسايه دولتهاي حتي
عراق لغزيدن از خود را آنها نگراني ميكنند، نگاه
عراق مردم كردند. ابراز مذهبي خشونت پرتگاه به
براي به برگي سرنوشتسازشان نميخواهند منافع
گرفتن در نظر شود. با تبديل و آن كردن اين مانور
هم چنين دهه گذشته و طي سه تلخي كه تجارب
ميكنند احساس دارند، عراقيان اشغال سالهاي در
بين عراق گفتگو در آمريكا وضعيت توجه به با كه
انجام عراق مردم منافع از  باهزينه  آمريكا و ايران
كردن در محقق آمريكا اگر ما مي گوييم ميشود…
مردم عراق با بايد است جدي عراق در ثبات امنيت و

كند گفتگو عراق داخل در  خيرخواه نيروهاي و
(روزنامه الحقايق۲فروردين۸۵).

ايادعالوي:وزارتخانه هاييمانند
باشند نبايدفرقهگرا دفاعوكشور

با گفتگو در عراق، سابق نخستوزير عالوي، اياد
ملي وحدت دولت با رابطه  در سي.ان.ان  تلويزيون
انتقال هستيم حقيقتًا دوران در ما «در زماني كه گفت
نماينده همه داريم كه ملي دولت وحدت يك نياز به
باشيم داشته يك دولت قوي ما نياز داريم باشد. عراقيها
را چيز همه بتواند باشد، دولتي كه اجماع براساس كه
بايد ما آييم، فائق شبهنظاميان بر بايد ما ببرد. جلو به
كنيم تعيين را وزيران بايد ما آييم. فائق فرقهگرايي بر
فرقهگرايي به نبايد كه مهمي جاهاي در بهخصوص
مانند وزارتخانههايي باشند. داشته تكيه شبهنظاميان و
سروكار امنيت با كه وزارتخانهيي هر و كشور دفاع،
باشند. نبايد تأثير دارد، نبايد فرقهگرا امنيت و روي دارد
سي.ان.ان تكيه داشته باشند (تلويزيون شبهنظاميان به

۲فروردين).
گزارشدفترحقوقبشرسازمان
مللمتحد: افزايش جوخههاي

عراق وزارت كشور وابسته به مرگ
سازمان حقوقبشر دفتر الشرقيه، تلويزيون گزارش به
نقض وجود بر گزارشي انتشار با بغداد، در متحد ملل
به وابسته مرگ جوخههاي افزايش و حقوقبشر شديد
گزارش آمده در اين نمود. عراق تأكيد وزارت كشور
نيروهاي «برخي ازمأموراندستگاههايامنيتي و است:
بسياري ارتكاب در داشتن دست به متهم شبهنظامي،
از پس اند... شده عراق در حقوق بشر نقض موارد از
كه عراق كشور وزارت در مشكوك گروهي افشاي
درشكنجهوقتلدست داشتند، جوخههايفعالمرگ
است» بوده افزايش به رو مستمر بهصورت عراق، در

(تلويزيونالشرقيه۲ فروردين ۸۵).

ايران حكومت به بلر تونى هشدار
در تروريسم از حمايت بهخاطر

عراق
در سخناني طي انگلستان، نخست وزير تونىبلر
«بايد گفت: تروريسم جهاني در باره رويتر خبرگزاري
مبارزه رودررو شوم پديده اين ديدگاههاى و ارزشها با
و پاريس لندن، مادريد، در عليه تروريسم مبارزه كرد.
است. تروريستى گروههاى اعمال با مبارزه نقاط ساير
تروريستى گروههاى  گونه اين  به ايران رژيم  وقتى
بخشى خود مىنمايد، آنهاحمايت از و میكند كمك
تروريسم با مبارزه و مى شود ايدئولوژى همان از
نبرد يك اين مىشود. شامل هم را رژيم اين با مبارزه
ايران اين چنين چرا است. ارتجاع و بين پيشرفت قديمى
میكند؟» (خبرگزاري دخالت عراق ثبات ديوانهوار در

رويتر۲فروردين۸۵).

سايتحكومتيبازتابازنيات
پرده عراق مداخلهجويانه رژيم در

برداشت
سپاه سابق فرمانده به متعلق بازتاب، حكومتي سايت
فشار از كه آمريكا اصلي نوشت: «هدف پاسداران،
يك ايجاد شوراي امنيت تعقيب ميكند، در ايران بر
با تا بتواند است ايران با برخورد رواني براي فضاي
با غيرعادي برخورد هرگونه مجوز آن، از استفاده

دريافت كند». جهاني جامعه نمايندگان از ايران را
مداخلهجويانه  نيات به اذعان ضمن بازتاب،  سايت
تحليل دو باره، «در اين عراق افزود: در آخوندي رژيم
وجودداردكهعنصرزماندرآناهميتفوقالعادهيي
جمهوري آنان نگرانند است كه اول اين تحليل دارد.
دست اتمي سوخت  چرخه فناوري به  اسالمي
شتاب اصل كه است اين ديگر تحليل كند... پيدا
براي و آنان است عراق موضوع خاطر آمريكاييها به
آنكه بهنقشآفرينيجمهورياسالميدرعراقپايان
پيش را آن كار تعجيل و امنيت شوراي بحث دهند،
خود نقش اعمال از فشار، اين تحت ايران تا كشيدهاند
(سايت بهعنوانكشورهمسايهعراق،صرفنظركند»

بازتاب۳فروردين۸۵).

با  گفتگو پاچهچي در مورد  عدنان
حق كشوري هيچ گفت، ايران رژيم

ندارد را عراق امور در دخالت
رئيس و  ملي العراقيه ليست عضو پاچهچي، عدنان 
رژيم درخواست عراق، نمايندگان  مجلس موقت
كرد رد عراق را در مورد با آمريكا براي مذاكره ايران
رژيم به العراقيه، با اشاره مصاحبهيي با تلويزيون در و
است عراقيان حق سياسي «گفتگوي گفت: آخوندي
(تلويزيون بشود« آن وارد ندارد حق كشوري هيچ و

العراقيهاولفروردين۸۵).

و ايران رژيم مذاكره مطلق: صالح
است عراق دخالت در امور آمريكا،

مذاكره عراق، ملي گفتگوي جبهه رئيس مطلق، صالح
و كرد رد عراق مسأله سر بر را آمريكا و ايران رژيم
گفت وي  دانست. عراق امور در دخالت را  آن
دولت عراق تشكيل مانع تسريع در كه داليل «برخي
نگاه داليل اين از يكي مي باشند.  مخفي هستند،
مذاكرات به نتيجه سياسي و نيروهاي جريانها برخي
پديده كه اين است بر سر عراق آمريكا ايران و رژيم

الصباح:۳  (روزنامه ميشود محسوب خارجي دخالت
فروردين۸۵).

دبيركلهيأتعلمايمسلمين
و وكيل وصي عراق: عراق

نميخواهد
مسلمين علماي هيأت دبيركل الضاري، حارث شيخ
مسكو، در الجزيره تلويزيون با مصاحبهيي طي عراق،
سر بر را  آمريكا و  آخوندي رژيم  ميان مذاكره 
و وكيل وصي گفت: «عراق كرد و رد مسائل عراق
شرايط در براي گفتگو ايران دعوت از نميخواهد.
به ايران رژيم نبايد نبود، جا به و درست اقدامي حاضر
الجزيره عراق صحبت كند» (تلويزيون و عراقيان اسم

۳فروردين۸۵).

نيويوركتايمز: مردمسليمانيه
را رژيم ايران بدترين دشمن كردها

ميدانند
نيويوركتايمزاز شهرسليمانيهعراقگزارش روزنامه
بدترين سؤال كه كردها در پاسخ به اين «برخي از داد:
بدترين ايران رژيم دادند: پاسخ كيست؟ شما دشمن
هويت و مذهب مخالف رژيم اين زيرا ماست. دشمن
كردها ديگري برخي به سؤال پاسخ ماست... در ملي
هستند عربهاي سني ما سياسي متحد دادند كه جواب

(نيويوركتايمز۲فروردين۸۵).

عوامل از ٧تن اينديپندنت: روزنامه
دستگير بصره در ايران رژيم نفوذي

شدند
از «۷تن انگلستان، نوشت: چاپ روزنامه اينديپندنت
نيروهاي توسط بصره در ايران رژيم نفوذي عوامل
نيروهاي مسئولين گفته به شدند. دستگير انگليسي
عراق به داخل ايران از افراد، اين در بصره، انگليسي
اميدواري اين ميكردند. قاچاق مخدر مواد و سالح
طراحان پيرامون آنان از اطالعاتي كه دارد وجود
(روزنامه آيد دست به تروريستي  عمليات اصلي

فروردين۸۵) اول اينديپندنت

عراقيان .دبيركلجريانمليعراق:
مورد در ايران  رژيم گفتگوهاي 

ندارند قبول مطلقًا را عراق
از عراق، ملي جريان دبيركل الركابي، عبداالمير
پيشنهاد رژيم الجزيره تلويزيون با گفتگو پاريس در
و گفت: مردود دانست آمريكا با براي مذاكره ايران را
و نگهدارند مسأله دور از اين را بايد خود ايران «رژيم
گونه عراقيان اين كنند. واگذار عراق به مردم را كار
نميرسد هم به نتيجه گفتگوها را مطلقًا قبول ندارند و
نخواهد پايبند آن عراق مطلقًا به نتايج در هيچكس و

الجزيره۲۹اسفند۸۴). (تلويزيون بود

مزار بر خانوادههاي شهيدان، و هواداران مجاهدين نوروز ايام نو و سال با همزمان
ساير در خلق، سرفراز شهيدان ديگر حنيف، و محمد مجاهدين، كبير بنيانگذار
مزار بر اهداف شهيدان، و آرمان تجديد عهد با ضمن و حاضر شدند ميهن شهرهاي

گذاشتند. گل دستههاي آنان پاك
خود قهرمان فرزندان مزار بر شهيدان خانواده سال، آخر پنجشنبه روز اصفهان، در
مزار بر شاخه هاي گل دادن و قرار گالب با قبور شستشوي ضمن و حاضر شدند

كردند. پيمان تجديد قهرمانان اين با آنان،
بهمزارشهيدانواقعدر خيابان سعادتآباد بههمين گزارش، هنگاميكهخانوادهها بنا
بهانه تعريض آخوندي به ضدمردمي رژيم كه ميشوند اصفهان ميروند، متوجه
تبديل سبز فضاي اصطالح به به آن را و كرده بلدوزر صاف با را آنان قبور خيابان،
مزار از كه حتي داد نشان ديگر بار يك آخوندي رژيم ترتيب به اين است. كرده
ياد و نام كه ميكند تالش مذبوحانه و دارد وحشت ايران مردم قهرمان اين فرزندان

خاطره ها بزدايد. را از آنان
اهواز  در آزادي راه شهيدان  مزار

گرامي داشتند. آنان را ياد شهيدان مجاهدين مزار ديوار بر پالكارد نصب با اهواز مجاهدين در هواداران جوانان

نوروز در حنيف محمد مجاهدين كبير بنيانگذار مزار بر گل نثار

اردبيل در خلق مجاهد شهداي مزار

نـوروز آستـانـه راه آزادي در سـرفـراز زيـارت مـزار شـهـيدان

در تبريز خلق مجاهد مزار شهداي تبريز  در خلق مجاهد شهداي  مزار

در تبريز خلق مجاهد مزار شهداي
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نكات گزارش، مرور از  قسمت هشتمين در
در ديدبان مغرضانه رفتار مورد در شايانتوجهي
ديدبان بازارگرمي متقابًال  و مجاهدين با برخورد 
بهمنظور آخوندي حكومت شيادانه مانورهاي براي
از ايران، در حقوقبشر نقض بر سرپوشگذاشتن
اروپا پارلمان هيأت ميگذرد. عزيز خوانندگان نظر
روش كه نشان ميدهد مستدل، مستند و تحقيق با
بركار ناظر ابتداييترين اصول  ناقض  ديدبان،  كار

است. ازحقوق بشر دفاع مدعي سازمان يك

نكرد؟ از اشرف بازديد ديدبان چرا
برخورد روش و رفتار بررسي به اروپا پارلمان هيأت
گزارش در  و  پرداخته مجاهدين قبال در  ديدبان 
است داده نشان ارزشمندي تحقيق و تالش خود با
روشهاي با بههيچوجه حقوق بشر» «ديدبان رفتار كه
و به نيست منطبق حقوقبشر مدافع سازمان كار يك
تحقيق اخير كه موضوع هم در گزارش دليل همين
اعتراضات با گذشته سالهاي در هم و بوده ديدبان
مدافع برجسته شخصيتهاي سوي از گسترده يي
زمينه اين در گزارش است. شده روبهرو حقوقبشر

مينويسد:
حقوقبشر ديدبان به ايوبري لرد از نامهيي خواندن

بين  مكاتبه يك دهه كشف به خرداد۱۳۸۴ منجر در
مجاهدين سازمان و ايوبري لرد حقوقبشر، ديدبان
گزارش در كه آنچه مشابه اتهاماتي خصوص در
در بهطورخاص مكاتبات اين شد. است، آمده

در ۱۳۷۶ صورت گرفته است.  و مجددًا سال۱۳۷۳
حقوقبشر، ديدبان از  هيكس الهه  سالها اين در

انجام ميداد. مجاهدين تحقيقاتي درمورد
ميدارد اظهار (۴خرداد۸۴) خود ايوبري در نامه لرد
«… نوعي را با مجاهدين عليه او گزارش ديدبان كه
ديدهام“ اين از پيش آنچه دوباره ”رويت احساس

نامهنگاريهايي  سال۱۹۹۴  در كه  چرا خواندم، 
سال۱۹۹۷  در بعدها و جورج كريستوفر با
و گولدشتاين راث، اريك با كنث نامهنگاريهايي

داشتم»(۱). حقوقبشر ديدبان از مگالي هاني
بررسي زير در مكاتبات اين  خالصه از گزيده يي
طرف از مستمر تمايل يك  نشاندهنده كه شده
موشكافي بيروني تحت قرارگرفتن مجاهدين براي
فرصت اين از حقوقبشر ديدبان عدم استفاده و

است.
از نامهيي طي حقوقبشر ديدبان ۱۴مهر۱۳۷۳، در
مجاهدين پايگاههاي از كه خواست رجوي مسعود
را اتهامات اين قضيه ته تا …» كند بازديد عراق در

بياورد»(۲). در
به درخواست پاسخ مقاومتدر بعد،شورايملي روز
امر اين كرد. صادر اطالعيهيي حقوقبشر ديدبان
كريستوفر جرج نامه در شورا، اطالعيه صدور يعني

تصديق  ۳آبان۱۳۷۳  مورخ حقوق بشر ديدبان از
مينويسد: نامه آن جرج در كريستوفر است. شده
انجام براي شما  سازمان كه  ميكنيم استقبال  «ما
ادامه در وي  اما است» كرده دعوت بازديد  يك
كه آن جا «از اظهار ميدارد: شگفتآوري بهطور
نكرديم، دريافت  نامه مان به جواب مستقيمي هيچ

ميكنيم…»(۳). تكرار را درخواستمان
…» مينويسد: ايوبري لرد موضوع، اين مورد در

آقاي  به خطاب كه ديدبان (١٤مهر١٣٧٣  نامه
شود، فرستاده اينكه قبل از بود) شده نوشته رجوي
كند، دريافت آنرا رجوي آقاي اينكه به رسد چه
شده داده اسالمي) جمهوري (خبرگزاري ايرنا  به
و خبرگزاري دست در قبل از آن نسخههاي بود…

بود»(٤). واشينگتن در ايران رژيم نمايندگي
حكم عام نزاكت و ادب …» مي نويسد: ادامه در او
نامه اصلي، گيرنده كنيد حاصل اطمينان كه ميكرد
ببيند»(۵). شود، ظاهر روزنامهها در اينكه از قبل را

كريستوفر  آبان ۱۳۷۳  ۳ نامه به رجوي  آقاي  اما
۷ اكتبر  موضعگيري اينگونه پاسخ داد: «… جرج
۶ اكتبر  نامه موضعگيري و به پاسخ من در (۱۵مهر)
شما آن و گرديد ارسال سفارشي پست با شما برايتان
(۱۴مهر) اكتبر ۶ نامه مورد در نموديد… دريافت را
ابتدا خبر كه متأسفم جهت اين از شما، بهخصوص
در واقع شنيدم.  خميني رژيم خبرگزاري از  را آن
ديكتاتوري توسط نگارش روز همان در نامه اين
منعكس وسيعًا ايران حاكم بر تروريستي مذهبي و
محدثين، محمد كه آقاي درحالي بود اين و گرديد
خارجه كميسيون مسئول و ما رسمي نماينده

ساعت۵ بعدازظهر  در ايران، مقاومت ملي شوراي
ـ  حقوقبشر «ديدبان دفتر در اكتبر)  ۶) روز همان
وي به نامه ارائه از اما داشت، حضور خاورميانه»
در همچنين محدثين  آقاي بود. شده  خودداري

مؤسسه  قبلي مدير با مالقات در ۹۴ سپتامبر و آوريل
مقاومت قرارگاههاي از بازديد براي خودتان و شما
بودكه بهعمل آورده دعوت خاك عراق در ايران

نشد»(۶). داده پاسخ آن به
ديدبان از ديگر بار يك نامهاش طي رجوي آقاي
مجاهدين پايگاههاي  از بازديد براي حقوقبشر 
يك بيطرفي اقتضاي  «آيا  پرسيد:  و  كرد دعوت
از قبل كه نبود اين حقوق بشر بر ناظر سازمان
آنها اتهامات، واردكردن و علني موضعگيري

نزديك از را رزمندگان مقاومت ايران) و (مجاهدين
.(۷) ميداديد؟» قرار جواب و سؤال و بازديد مورد
هروجدان «مطمئنًا نوشت: نامه همان رجوي در آقاي
پيشين وقتي دعوتهاي كه حق ميدهد من به منصفي
و موضعگيري  با ناگهان به  و مانده بالجواب ما

قويًا  ميشويم، مواجه شما اكتبر ۶ متعدد اتهامات
سازمان شما سوي از بيطرفانه تحقيق يك نسبت به

مي باشيم.»(۸). ابهام و شك دچار
ديدبان كه ميكند پيشنهاد ادامه در رجوي آقاي
چگونگي و بفرستد به پاريس نماينده يي حقوقبشر
بگذارند. ميان در محدثين آقاي با را ديدار
از بازديد صدد در كه  اكنون  …» افزود: وي
هستيد… ايران ملي آزاديبخش ارتش قرارگاههاي
محدثين، آقاي با  تا بفرستيد  پاريس  به  نمايندهيي
در مقاومت، ملي شوراي خارجه كميسيون مسئول
همچنانكه بازديدتانـ  جزئيات كار و گردش مورد

برسند»(۹). توافق به ـ است مرسوم موارد اين در
حقوقبشر ديدبان به بود شده عصباني كه ايوبري لرد
سازمان از  داريد قصد واقعًا شما  اگر كه نوشت
بايد به نظرم …» كنيد بازديد در عراق مجاهدين
و اسامي جز ئيات به » و كرده»  قطع را بازيهايتان

بپردازيد»(۱۰). تاريخها
مجاهدين كه ميسازد فاش نامهنگاريها اين فهرست

ديدار  به را حقوقبشر ديدبان مستمرًا سال۱۳۷۳ از
با تا در عراق دعوت مي كردهاند پايگاههايشان از
بدرفتاريها زده ميشود اتهام سايتهايي كه از بازديد
مصاحبه و ديدار طريق از و گرفته صورت آنجا در
ميشود، آنها زده به بدرفتاري اتهام كه  افرادي با
درمورد اتهامات و اطالع روي علم از تصميم يك
رسمي نامههاي در هم دعوتها اين بگيرد. بدرفتاري
شفاهي و حضوري بهطور هم و رجوي مسعود آقاي
ديدبان دفتر در مقاومت ملي شوراي مقامات توسط

آمد. بهعمل نيويورك در حقوقبشر
ديدبان  به نامهيي در سال۱۳۷۶  در ايوبري لرد
با كه خود ـ اعتبار به …» مينويسد: حقوقبشر
آن به چيزي دعوت با رابطه در شما حافظه خطاي
دعوت يك كه وقتي فكركنيد… نشده ـ افزوده
سال دو و براي است موجود روي ميز هنوز خوب
ميتوانيد سختي به شما است، بوده آنجا ماه سه و

باشيد»(۱۱). ديگري دعوت دريافت انتظار در
در ديدبان از كه وقتي اخير، گزارش بهدنبال
مجاهدين بهدعوت راجع فردا راديو با مصاحبهيي
مدير جو استورك، شد، سؤال از عراق ديدار براي
در حقوقبشر  ديدبان آفريقاي و بخش خاورميانه
كه است باري اولين «اين داد: پاسخ واشينگتن،
من كه است چيزي تنها اين شنوم. مي آن از من
كه است باري اولين بگويم… اين شما به ميتوانم

ميشنوم»(۱۲). چيزي چنين
آقاي اظهارات اين  خصوص در  ايوبري لرد
«باوركردن گفت: و نوشت نامه وي به استورك
كنم باور نميتوانم است. من  ناممكن شما حرف
كه است ناكارآمد آنچنان حقوقبشر ديدبان كه
جنجالبرانگيز به اين موضوع مربوط اطالعات همه
من كه آن از  بعد آن هم است، داده دست  از را
موضوع حقوقبشر ديدبان به نامه چند در خودم
بودم. كرده يادآوري را آنها از مكرر دعوتهاي
ديدبان كه  بوديد  مطلع كامًال  شما من گمان به
دعوت مجاهدين كمپهاي از بازديد به حقوقبشر
اين را گرفتيد تصميم سياسي داليل به اما بود، شده

كنيد»(۱۳). تكذيب
فردا راديو با  خود دوم  مصاحبه  در  جواستورك
و داد تغيير را خود  اول ادعاي ۸خرداد۱۳۸۴، در
تصميم حقوقبشر ديدبان كه داشت اظهار بار اين
تحت كشور  اين زيرا نرود، عراق به كه گرفت 

بود. حسين صدام حاكميت
ميكند مطرح را  واضح سؤال اين اظهارات،  اين
ديدبان چرا پس اين قرار بود، از موضوع اگر كه

درخواست  خود ۱۴مهر۱۳۷۳  نامه در حقوقبشر 
مجاهدين را كرد؟ بازديد از پايگاههاي

دليل يك  استورك آقاي كه است تأمل شايان 
از بازديد عدم براي هم ديگر متفاوت كامًال
ميگويد ديگري جاي در و ميدهد ارائه قرارگاه
خود گزارش تهيه در جريان حقوقبشر ديدبان كه
او، گفته به كرد عراق مشورت در آمريكا ارتش با

ندادند(۱۴). اجازه اين سفر را آنها
ديگري سؤاالت نوبه خود به هم  سوم ادعاي اين
صدور از آمريكا ارتش  اگر ميكند.  مطرح را
چرا پس بود، زده سرباز ديدبان براي سفر اجازه
و مدارك نكرد گزارش ذكر را در امر ديدبان اين

نداد؟ ارائه سرباز زدن درمورد اين شواهدي و
مجاهدين با حقوقبشر ديدبان چرا براين، عالوه
آنها از تا  نگرفت تماس مقاومت ملي شوراي  يا
حداقل يا اشرف قرارگاه به سفرشان تسهيل براي
اعضا و حقوقبشر ديدبان بين تماس تسهيل براي
كمك اشرف، قرارگاه در مجاهدين مقامات و

بگيرد؟
اشرف از گرفته صورت ديدار دهها به توجه با
شمالي، آمريكاي و اروپايي  پارلمانترهاي  توسط
بانكهاي غيردولتي،  سازمانهاي وكال، شخصيتها،
پس مطبوعات، و سرخ صليب نمايندگان فكري،
بهنظر عجيب ميآيد حسين، سقوط رژيم صدام از
ديدبان درخواست  عراق، در آمريكا ارتش  كه
نپذيرفته را اشرف قرارگاه از بازديد براي حقوقبشر

باشد.
به(جو استورك، خطاب ايوبري لرد همانطور كه
حقوقبشر) ديدبان آفريقاي و خاورميانه بخش مدير
درمورد داليلتان درخصوص شما …» مينويسد:
از بازديد براي مجاهدين دعوت عدم پذيرش

اتهامات، انتشار از «قبل مي نويسد: كمپين، جوبيلي
صورت آنها درمورد جامعي تدقيق ميبايست
از قبل ميبايست  حقوقبشر ديدبان و ميگرفت 
اتهامات مورد كه به سازماني ادعاهايي، چنين انتشار
اين به پاسخگويي فرصت است، گرفته قرار جدي

ميداد»(۲۰). را اتهامات
حقوق پروفسور دوكارا،  ايو  ژان زمينه،  درهمين
«ديدبان كه ميكند اضافه پاريس، از بينالملل
ديگر سازمانهاي از  بسياري همچون  حقوقبشر
عادالنه دادرسي از  برخورداري حق  بر درستي به
پافشاري بينالمللي معيارهاي اساس بر همگان براي
كمترين مجاهدين به شما سازمان اما است، كرده
قبل جدي اتهامات اين به پاسخ براي فرصتي
يك كه همچنان است. نداده گزارش انتشار از
كرده خاطرنشان  حقوقبشر ديدبان اخير گزارش 
مبناي مثابه به تنهايي نبايد به هرگز .”اعترافات بود
در آچه ”(گزارش  شوند“. محسوب محكوميت 
ناعادالنه، محاكمههاي و بدرفتاري شكنجه، جنگ:

سپتامبر۲۰۰۴)“»(۲۱).

كرد؟ استناد تلفني مصاحبه به چراديدبان
به راجع تحقق در اروپا پارلمان هيأت گزارش
اصول نقض بررسي بعد ديدبان، مغرضانه روشهاي
مطرح را سؤال اين حقوقبشري، تحقق در پايهيي
كافي يك روش تلفني مصاحبههاي كه «آيا ميكند
از اطالعات دستاول جمعآوري براي قابلتكيه و
بررسي در آنگاه گزارش است؟». حقوقبشر نقض

مينويسد: پرسش همين
تصميم خصوص در ديگر تكراري انتقاد يك

تماسهاي تلفني از استفاده براي ديدبان حقوقبشر
كساني مصاحبه با انجام براي و بينالمللي دور راه
به گزارش  در  شده عنوان اتهامات در  كه است 
اين به توجه با شده اند. معرفي شكنجه قربانيان عنوان
زندگي اروپا در اين شاهدان همه ميشود گفته كه
قطعًا حقوق بشر ديدبان اينكه به توجه با و ميكنند
چرا كه است تأسف دارد، باعث اروپا در دفاتري
به افراد اين با كه ندانست حقوقبشر صالح ديدبان
ديدبان خود اعتراف به كند. ديدار رو دررو صورت

در  كه مجاهدين سابق ۱۲ عضو «با حقوق بشر، آنها
شاهدان كردند. اين مصاحبه زندگي ميكنند، اروپا
بودند شده زنداني ارائه دادند كه معتبري ادعاهاي
قرار رواني و فيزيكي بدرفتاريهاي مورد همچنين و

گرفتند»(۲۲).
اين طرح با كمپين، جوبيلي از وونگ، ويلفرد
اعتبار و حقيقت است  ممكن  آيا كه بحث
تكليف تعيين تلفن پشت در را شكنجه ادعاهاي
يا معتبربودن ميتوان  «چگونه مينويسد:  كرد؟
مورد تلفني تماس براساس را افراد بياعتباربودن
مدعي آنها  كه  وقتي به خصوص داد؟ قرار  تأييد 
استاندارد رويه يك اين هستند؟ شديد بدرفتاري
رو در رو بهصورت  شكنجه قربانيان با  كه است
آنها كه شكنجه يي و زجر كه چرا شود. مصاحبه
به هم چهرهشان در هنگام بيان در كردهاند، تحمل
يك در عينحال، در است. اندازه كلماتشان مشهود
شواهد و  آثار هرگونه ميتوان رودررو مصاحبه 
كرد مشاهده بدنشان روي  را شكنجه  از باقيمانده
اما گرفت… پزشكي  شواهد آنها از ميتوان  يا
افواهي ادعاهاي بر صرفًا حقوق بشر ديدبان گزارش

است»(۲۳). متكي
اظهار انگلستان مجلس نمايندگان زمينه همين در
براي ۱۲نفر با تلفني مصاحبه «۱۲ساعت كه ميدارند
است. ناكافي سادگي به مستدل گزارش يك تهيه
حضوري مصاحبه  اجراي به نه حقوقبشر ديدبان 
و پزشكي آزمايش هيچگونه  نه  كرده، مبادرت
داده انجام دعاوي  تشخيص صحت  براي  فيزيكي
كه اماكني از حضوري بازديد هيچگونه به نه و
صورت آنها حقوقبشري در چنين نقض شده ادعا

كرده است»(۲۴). گرفته، اقدام

نگراني موضع يك نيز فاولر مالكوم براي امر همين
گزارش در را امر اين فاولر مالكوم است. جدي
با مصاحبه ها كه داد  قرار توجه  مورد ديدبان
گواهي ۱۲ساعت مجموع در و شده انجام ۱۲شاهد
موضوع اين . او درخصوص است شده جمعآوري
۱۲مصاحبهشونده اينكه به توجه «با مينويسد:
هر فرد كه به ساعاتي جمع وجود داشت، ميانگين
طي بود. ساعت يك تقريبًا شد،  داده اختصاص
شد. مصاحبه بار“ ”چندين هرفرد ساعت، يك اين
بدرفتاريهاي كه مدعي با فردي است ممكن چگونه
گوناگون حوادث و مكانها در ساله چندين شديد
براساس كرد؟ مصاحبه ساعت يك ظرف است،
انجام براي جنايي، وكيل يك به عنوان من تجربه
با هدف دخيل بودند، كه با افرادي صحيح مصاحبه
به مي بايست مصاحبهها داستانشان، صحت اثبات
مصاحبه ها اين و ميگرفت صورت رودررو شكل
طول به بايد ساعتها دستكم روزها، نه اگر

ميانجاميد»(۲۵).
قسمت اين  در اروپا پارلمان  هيأت گزارش 
تحقيقات (دستورالعمل استانبول پروتكل به
يا رفتارها ساير  و  شكنجه مؤثر  مستندسازي  و
كه تحقيرآميز) يا غيرانساني بيرحمانه، مجازاتهاي

نشريه  ـ  ۷ (شماره گزارش مرور  قبلي  شماره در
استناد شده است، نقل از آن بخشهايي مجاهد۷۹۱)
اين از پيش كه همانطور مي نويسد و ميكند
اشكاالت درمورد شده  ذكر  نكات  شد، مالحظه
استانبول هم پروتكل اساس بر ديدبان روش عمل
ادولفس آمريكا كنگره نماينده نيست. قابلقبول
پرونده «…تشكيل  مينويسد: زمينه اين در  تانز
مجاهدين، سازمان عليه حقوق بشر ديدبان توسط
امكان بدون و ۱۲نفر تلفني شهادت پايه بر منحصرًا
كار يك وجه، ماليمترين در آنها، هويت تأييد

است»(۲۶). شرمآور

١٢نفرهستند؟ اين ديدبان شاهدان چرا
با طرح بررسي، اين ادامه  در اروپا  پارلمان هيأت 
۱۲فرد اين از  حقوقبشر  ديدبان «چرا كه  سؤال 
كرد؟»، استفاده شواهد، منبع تنها به عنوان مشخص

مينويسد:
درمورد شده، مطرح كه ديگري توجه جالب نكته
را آنها حقوقبشر ديدبان كه است شاهداني
كه را  ۱۲فرد  اين چگونه ديدبان است. برگزيده
هستند مجاهدين سابق  اعضاي خودشان  گفته به
به آنها معرفي پيداكردن و كسي در چه كرد؟ پيدا
هزاران از كليدي داشت؟ حقوقبشر، نقش ديدبان
حاال با ترك بودهاند و مجاهدين زماني با كه نفري
اروپا اكثرًا در دنيا و سراسر مجاهدين در پايگاههاي
ديدبان چرا ميكنند، زندگي شمالي آمريكاي و

برگزيد؟ را ۱۲نفر اين
خطاب  سال۱۳۷۶  در زمينه همين  در  ايوبري لرد
درمورد شما به «من  است: نوشته  ديدبان به

متفاوتي توضيحات عراق،  در  قرارگاههايشان
ايميل در من راديويي كه برنامه در دادهايد.  ارائه
باري كه اولين گفتيد شما كردم، نقل قول قبليام
به بنا  ولي ميشنويد دعوت اين درمورد است كه
چون نداشت. آن حرف حقيقت خودتان، اعتراف
در زماني كه نمي توانستيد كه شما اكنون مي گوييد
كنيد، عبور از عراق بود راس امور در حسين صدام
اين مشكلي هيچ بدون توانستند ديگران كه هرچند

دهه۹۰ كه  اواسط در هم چنين دهند. انجام را كار
كردـ دريافت  دعوت چندين حقوقبشر ديدبان 
اين بوديد ـ مطلع آنها  از شما  ميكنم فكر كه
كه مي گوييد شما اكنون ظاهرًا نشد. مطرح دليل
از اجازه ديدار آمريكا ارتش مسئوالن از نتوانستيد
موضوع اين به كه بدهيد اجازه بگيريد. را اشرف

كنم…»(۱۵). شك

نشد؟ داده مجاهدين حق پاسخ به چرا
رفتار بررسي در ادامه پارلمان اروپا هيأت گزارش
پايمالكردن موضوع حقوقبشر ديدبان مغرضانه
اتهامات درخصوص مجاهدين ابرازنظر و دفاع حق
نقل با گزارش است. داده قرار توجه مورد نيز را
برجسته حقوقدانان شديد نگرانيهاي و نظرها اظهار
توسط پايهيي حق اين نقض از حقوقبشر مدافعان و
كه ميدهد نشان حقوقبشر،  مدافع  سازمان يك
فعاليت بر ناظر اصول پرنسيپها و برخالف ديدبان 
اتهاماتي انتشار  با است خواسته فقط حقوقبشري 
بدهد آنها اعتبار به خودش زعم مجاهدين به عليه
رژيم خواست كه چنان  را مجاهدين  چهره و
گزارش سازد. مخدوش آخوندهاست ضدانساني

مينويسد: دراينباره
نداده پاسخ  حق مجاهدين به ديدبان چرا كه  اين
يك فاولر، مالكوم كه بود مواردي از يكي است،
بينالمللي كميته عضو  و  مجرب جنايي وكيل
نامه در ولز،  و انگستان وكالي كانون  حقوق بشر
نوشته و  كرده مطرح  حقوق بشر ديدبان  به  خود
بايد حقوق بشري، سازمان يك «بهعنوان است:
پاسخگويي فرصت  و امكان ندادن با كه  بدانيد
آنها، به وحشتناك اتهامات درمورد مجاهدين به
اصول ابتداييترين خود براي كامل بياعتنايي شما
مشابه شما اين اقدام داديد. را نشان عدالت و انصاف
شواهد قاضي جنايي، محكمه يك در كه است اين

آنها تحقيقي هيچگونه بدون و شنيده را دادستان
منتشر و نوشته را قضاوت اين سپس و بپذيرد، را
مورد حتي نميدانست كه اينكه متهمي بدون كند
رسانهها طريق از تنها  است،  گرفته  قرار محاكمه

است»(١٦). شده شناخته مجرم كه شود مطلع
نوشت: حقوقبشر ديدبان به اسلين لرد همچنين
را اين اتهامات شما اينكه از هيچگونه نشانهيي …»
ميان در آنها نمايندگان يا خلق مجاهدين سازمان با
نشانهيي هيچ مشخصًا نميشود. باشيد ديده گذاشته
ندارد. وجود اتهامات اين درمورد آنها اظهارات از
كه اين اتهامات كامًال مشخص است شما گزارش از
انتشار آن، انتظار با و پذيرفته بدون هيچ پرسشي را

كنند». كسب بيشتري اعتبار كه داريد
است كه ساليان كسي «بهعنوان ادامه نوشت: در او
تالشها از و درك را حقوقبشر از حفاظت به نياز
هستم اين خواهان ميكند، حمايت راستا اين در
در ميگويند، سخن حقوقبشر از كه كساني كه
باشند. پايبند آن به شايستهيي نحو به خودشان رفتار
پيش چنين سنگين، اتهاماتي تحقيقنكردن درمورد
به نظر ابراز امكان ندادن و آنها، گسترده انتشار از
نگراني باعث شدهاند، واقع اتهام مورد كه كساني

است»(۱۷). شديد بسيار
ندادن حق بهخاطر را حقوقبشر ديدبان لرد ايوبري،
چالش به پيشتر، دهه  يك در مجاهدين  به پاسخ
در اين را خطا كه ديدبان همان كرد اشاره كشيد و
ديدبان به خطاب شده است. او مرتكب هم گزارش
(پيشين) اتهامات  آن  «شما : گويد  مي حقوقبشر 
دهيد، پاسخ فرصت مجاهدين به اين كه بدون را
كرده ايد. كار همان مجددًا حاال  و كرديد منتشر
شديدي انتقادات از بعد كه هستم شگفتزده من
درست بازهم برانگيخت، شما  قبلي شما  عمل كه
را طبيعي عدالت ابتدايي  قانون چنين  كه دانستيد
بگيريد»(١٨). ناديده هدف، همان با و دوم بار براي
اعيان و عوام مجلس اعضاي زمينه، همين در
«ديدبان بيانيه مشترك مينويسند: يك در انگليس
سازمان نظر معمول، رويه برخالف حقوقبشر
اين به وارده  اتهامات به نسبت را خلق مجاهدين 

نشده است»(١٩). جويا سازمان را
نام به حقوقبشري سازمان يك از ويلفردونگ،

دروغ بـرابـر حقيقتدر
اروپا پارلمان برگزارشهيأت مروري

مجاهدين(٨) عليه «ديدبان» گزارشمغرضانة دربارة

هيكس خانم توسط كه افرادي گروه يكطرفهبودن
كردم، اعتراض است، شده مصاحبه آنها با آلمان در
افرادي ديگر  با ديدار از  او  باززدن سر همچنين 
را ديگري تصوير مصاحبه، انجام صورت در كه
مالقاتهاي ترتيبات كه معتقدم ميدادند… ارائه
آقاي توسط كلن و پاريس در هيكس خانم
موقعيت آمريكا در كه مردي خواجهنوري، ناصر
ايران به بار يك از بيش اما كرده دريافت پناهندگي

سال۱۳۷۳  در مرد اين است. شده انجام بازگشته،
سابق مدعي بود اعضاي كه ۱۱۵نفر اسامي با ليستي
بهسازمانهايمختلفحقوقبشري مجاهدينهستند،

در سال۱۳۷۴  فرستاد. او آمريكا به وزارت خارجه و
پروفسور به ۱۴نفر آن طي داد كه ترتيب برنامه يي را
ممكن دهند. ارائه شواهدي مجاهدين عليه كاپيتورن
جمعآوري منابع خواجهنوري  آقاي  بپرسيد است
كسي چه اين كه ميگيرد و از كجا را داستانهايش
متوجه من  است. عالقمند داستانها اين پخش به
سفر ترتيبات دادن در خواجه نوري آقاي كه شدم
كمك كرد. در سال۱۳۷۵، تهران به خانم هيكس
بود، كرده تسهيل ايران رژيم را سفر اين وضوح به
سوءاستفاده از جهت تالش خود را بيشترين آنها لذا
كه شوراي گزارشي انتشار براي ديدبان حقوقبشر
و به ميآورند، به عمل بدنام كند، را ملي مقاومت
ديگر قياس با در هيكس خانم كه دليل است اين
از بينالملل، عفو مانند حقوق بشري سازمانهاي
بود. بهرهمند ازجانب رژيم ايران مساعدي برخورد

اعتراف   ۱۹۹۷ در خود ساالنه  گزارش  در (شما
غيردولتي سازمان تنها حقوقبشر ديدبان كه كرديد

پيدا  ايران به  ورود  اجازه سال۱۹۹۶  در كه بود
بينديشيد). امر اين چرايي  به  كه اين بدون كرد،
وي(الهه توضيح يك  با ماليان تالشهاي موفقيت 
آمريكا صداي راديو زبان فارسي برنامه در هيكس)

در  «من ميگويد: او ميگردد.  اثبات تير در۲۰ 
خوشبين بسيار خاتمي حجتاالسالم با رابطه 
موضوعي مهمترين ميدانيد، كه همانطور هستم.
خود تبليغاتي كارزار  در  مكررًا  خاتمي آقاي كه
كرد، تأكيد آن بر رياستجمهوري انتخابات براي
بينالمللي سازمانهاي همه و بود قانون حاكميت
چه خاتمي با هر آقاي انتخاباتي حاضرند از برنامه

كنند»(۲۷). حمايت دارند، اختيار در
تاريخچه در يك حقوق بشر بعد، ديدبان سال يك
كه ايران در حقوق بشر وضع درمورد مطبوعاتي
بود، نوشته شده هاني مگالي و الهه هيكس توسط
با رأي خاتمي رئيسجمهور كه زماني «از گفت: 

پست  اين ۱۲مرداد۱۳۷۶ وارد در زياد بسيار اكثريت
است. او كرده حمايت بيشتر بيان آزادي از شد، او
ازجمله حقوقبشر، به احترام از حمايت در همچنان
پرده بي  مختلف، نظرات تحمل و تجمع آزادي 
حقوق را درمورد شديدي و منازعه ميگويد سخن
ايران رسانه هاي در شكفتن حال در آزاديهاي و

است»(۲۸). كرده فعال

موزيك دسته ـ ١٩ و ٢٢ بهمن ١٣٨٤ بزرگداشت مراسم ـ اشرف شهر

شخصيتها، وكال، سازمانهاي شمالي، آمريكاي و اروپايي پارلمانترهاي توسط اشرف از گرفته صورت دهها ديدار به توجه با
كه عجيب ميآيد نظر به حسين، صدام رژيم از سقوط پس مطبوعات، سرخ و صليب نمايندگان فكري، غير دولتي، بانكهاي

باشد را نپذيرفته اشرف قرارگاه از بازديد براي حقوق بشر ديدبان درخواست در عراق، آمريكا ارتش

خلق با سازمان مجاهدين را اتهامات شما اين اينكه از نشانهيي «… هيچ گونه نوشت: به ديدبان حقوقبشر اسلين لرد
اتهامات اظهارات آنها در مورد اين از نشانهيي هيچ مشخصًا نميشود. ديده گذاشته باشيد ميان در آنها نمايندگان يا
انتظار انتشار آن، با و پرسشي پذيرفته هيچ بدون را اتهامات اين كه است كامًال مشخص گزارش شما از ندارد. وجود

كسب كنند» بيشتري اعتبار داريد كه

پانويس:   ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورخ استورك جو به  ايوبري  لرد نامه ١ـ
۴خرداد۱۳۸۴

از ديدبان حقوقبشر بخش نامه كريستوفر جرج ٢ـ
۱۴مهر۱۳۷۳ مورخ رجوي، مسعود به خاورميانه

به حقوقبشر ديدبان از جرج كريستوفر نامه ٣ـ
آبان ۱۳۷۳ ۳ مسعود رجوي، مورخ

ديدبان از جرج كريستوفر به ايوبري لرد نامه ٤ـ
۲۶مهر۱۳۷۳ حقوقبشر،

ديدبان از جرج كريستوفر به ايوبري لرد نامه ٥ـ
۱۶آبان۱۳۷۳ حقوقبشر،

ديدبان جرج از كريستوفر به مسعود رجوي نامه ٦ـ
۶آبان۱۳۷۳ مورخ حقوقبشر،

ديدبان جرج از كريستوفر به مسعود رجوي نامه ٧ـ
۶آبان۱۳۷۳ مورخ حقوقبشر،

مورخ كريستوفر جرج، به مسعود رجوي نامه ـ   ٨
۶آبان۱۳۷۳

 ۶ مورخ كريستوفر جرج، به مسعود رجوي نامه  ٩
۱۳۷۳ آبان

ديدبان از راث كنث به  ايوبري لرد نامه ١٠ـ
۲۹بهمن۱۳۷۵ مورخ حقوقبشر،

ديدبان از  راث كنث به  ايوبري  لرد از  نامه ١١ـ
اسفند ۱۳۷۵ ۱۴ مورخ حقوقبشر،

 ۲۹ مورخ فردا، راديو با استورك جو مصاحبه ١٢ـ
ارديبهشت۱۳۸۴

http://www.radiofarda.com/iran_)  
article/2005/5/afb730f7-b9e4-
(4d1d-9e5e-3ce9b5ec22a7.html
ديدبان از  استورك جو به ايوبري لرد از  نامه ١٣ـ

۴خرداد۱۳۸۴ مورخ حقوقبشر،
ديدبان از استورك جو به ايوبري لرد از ايميل ١٤ـ

۱۱خرداد۱۳۸۴  مورخ حقوقبشر،
ديدبان از استورك جو به ايوبري لرد از ايميل ١٥ـ

۱۱خرداد۱۳۸۴  مورخ حقوقبشر،
مورخ حقوقبشر، ديدبان به فاولر مالكوم از نامه ١٦ـ

ارديبهشت ۱۳۸۴  ۳۰
مورخ حقوقبشر، ديدبان به اسلين لرد از نامه ١٧ـ
سابق قاضي  يك اسلين لرد  ۱۹خرداد۱۳۸۴.
دادگاه در سابق قاضي و انگلستان كشور ديوانعالي

عدالت اروپا است.
ديدبان از استورك جو به ايوبري لرد نامه ١٨ـ

۴ خرداد ۱۳۸۴  مورخ حقوقبشر،
از و شود حفظ بايد  حقوق بشر  تقدس ١٩ـ

ارديبهشت۸۴ باشد، امان در سياسي سوءاستفاده
به ديدبان كمپين جوبيلي از وانگ از ويلفرد ٢٠ـ نامه

حقوقبشر.
ديدبان به  دوكارا ايو ژان پروفسور از  نامه ٢١ـ

تير ۱۳۸۴ ۲ مورخ حقوقبشر،
۳ ص ديدبان حقوقبشر، گزارش ٢٢ـ

به ديدبان كمپين جوبيلي از وانگ از ويلفرد نامه ٢٣ـ
حقوقبشر

از و شود حفظ بايد  حقوق بشر  تقدس ٢٤ـ
ارديبهشت۸۴ باشد، امان در سياسي سوءاستفاده

مورخ حقوقبشر، ديدبان به فاولر مالكوم از نامه ٢٥ـ
ارديبهشت ۱۳۸۴ ۳۰

ديدبان به تاونز ادلفوس كنگره نماينده نامه ٢٦ـ
ارديبهشت ۱۳۸۴ ۳۰ مورخ حقوقبشر،

حقوقبشر، ديدبان به ايوبري لرد از نامه ٢٧ـ
۲۹تير۱۳۷۶

bck-/http://www.hrw.org/press٩٨ ٢٨ـ
brif/iran.htm

يك در  مجاهدين به پاسخ حق ندادن بهخاطر را حقوقبشر ديدبان ايوبري، لرد 
گزارش را در اين خطا ديدبان همان كرد كه و اشاره كشيد پيشتر، به چالش دهه
آن اتهامات «شما حقوقبشر ميگويد: ديدبان خطاب به او است. مرتكب شده هم
مجددًا و حاال كرديد منتشر دهيد، پاسخ فرصت مجاهدين به اينكه را بدون (پيشين)
قبلي عمل كه انتقادات شديدي بعد از كه شگفتزده هستم كردهايد. من كار همان
طبيعي را عدالت قانون ابتدايي چنين كه دانستيد بازهم درست شما شما برانگيخت،

بگيريد»(١٨). ناديده هدف، همان با و دوم بار براي
مينويسند: مشترك بيانيه يك انگليس در اعيان عوام و مجلس اعضاي زمينه، همين در
به نسبت را خلق سازمان مجاهدين نظر معمول، برخالف رويه «ديدبان حقوقبشر

است»(١٩) نشده را جويا سازمان به اين وارده اتهامات



٨ ١٣٨٥صفحة دوشنبه ٧فروردين ٧٩٣ ـ شمارة
گزارش

سياسي شخصيتهاي و عشاير ـ شهريور اول
نينوا و صالحالدين استانهاي  اجتماعي و
خواستار اشرف در گردهمايي يك طي
مجاهد دو عراق براي آزادي دولت اقدام

گشتند ربوده شده
رژيم اتمي پروژه هاي افشاي ـ ٣شهريور
بروكسل در مطبوعاتي دركنفرانسهاي

اسلو و
لندن در هموطنان تظاهرات ٣شهريورـ
به اعتراض در  نخستوزيري دفتر  مقابل

بغداد در دو مجاهد خلق ربوده شدن
مطبوعاتي عليرضا كنفرانس ٤شهريورـ در
رژيم شد فاش  واشينگتن در جعفرزاده 
باتوان طرح موشكهاي كروز به آخوندي

دست يافته است كالهك هستهيي حمل
مطبوعاتي كنفرانس در ـ ٤شهريور
اتمي طرحهاي ايتاليا  در ايران  مقاومت
ربودن در رژيم  عوامل نقش و  آخوندها

افشا شد خلق در عراق دو مجاهد
زنانو برابري» كنفرانس«اسالم، ٥شهريورـ
رئيسجمهوربرگزيده اقامت محل در

مقاومت
به كنفرانس مطبوعاتي در يك ــ ٥شهريور
در حقوقبشر، ملي دفاع از جمعيت ابتكار
١٠٠٠وكيل بيانيه بغداد، قصر العرب هتل
عمل محكوميت در عراقي  حقوقدان و
انتشار جنايتكارانه ربودن دو مجاهد خلق

يافت
مطبوعاتي«كميته كنفرانس  ٨شهريورـ
به اعتراض در احمدينژاد» عليه نيويورك

نيويورك به احمدينژاد سفر

تالشهاي جزئيات  افشاي ٨شهريورـ 
تريتيوم به دستيابي  براي آخوندي  رژيم
مقاومت مطبوعاتي كنفراس در وپلوتونيوم

در دانمارك ايران
كورتو، ولي  ديدارآقاي ١٠شهريورـ 
پارلمان ناظمان هيأت رئيس و نماينده

رجوي مريم خانم با بلژيك
بريليوم قاچاق و خريد افشا ١٠شهريورـ
در اتمي بمب ساختار تكميل براي

لندن مقاومت در كنفرانس مطبوعاتي
بزرگداشت و يادبود مراسم ـ ١٢شهريور

اشرف در شهر كاظمين قربانيان فاجعه
اشرف شهر مجاهدان توسط خون اهداي ـ

كاظمين فاجعه قربانيان به
محل در استماع جلسه ـ ١٥شهريور
جمعي حضور با استراليا  فدرال  پارلمان
سناتورهاي فدرال و نمايندگان پارلمان از
با و ايران تحوالت  مورد در استراليا
هوادار از انجمنهاي ايراني تعدادي شركت

مقاومت
بزرگ مجاهدين اجتماع ـ در ١٥شهريور
حسيني صديقه مجاهد خواهر اشرف، در
مجاهدين سازمان  اول مسئول بهعنوان 

شد ايران انتخاب خلق
مجاهد تحليف، خواهر پس از اول مسئول
مسئول همرديف بهعنوان را اخياني زهره
معرفي ايران خلق مجاهدين سازمان اول
محبت كار، فائزه مجاهد خواهران و كرد
و قائمي زهر ملكمحمدي، معصومه
اول مسئول معاونان بهعنوان صفايي پروين

شدند معرفي
و حقوقدانان كنفرانس ـ ١٧شهريور
و فرانسه در حقوقبشر مدافع شخصيتهاي
آخوندي رژيم مداخالت مورد در هشدار
شركت با قانون اساسي  پروسه تدوين  در
حقوق انستيتوي رئيس دوكارا، ژانايو
پروفسور پاريس، دانشگاه در بينالملل
بينالملل حقوق مركز رئيس داويد، اريك
از ديگري تعداد و بروكسل دانشگاه

برجسته حقوق و وكيالن استادان
كنفرانس دومين برگزاري ١٨شهريورـ
عليه نيويورك «كميته مطبوعاتي

احمدينژاد»
چهلمين بزرگداشت  ١٩شهريورـ 
خلق مجاهدين سازمان  تأسيس  سالگرد
رم، بروكسل، كلن، لندن، شهرهاي در

اسلو و وين كپنهاگ، استكهلم،
مسلمانان جامعه گردهمايي ١٩شهريورـ
رئيس جمهور اقامت محل در فرانسه

اورسوراواز در مقاومت برگزيده
مقاومت هيأت شركت ـ ٢٠شهريور ١٧تا

در ايتاليا خلقها ملل جلسه سازمان در
٢٠هزار از بيش شركت ـ ٢٢شهريور
در احمدينژاد عليه تظاهرات در ايراني

نيويورك
مقاومت كنفرانس مطبوعاتي ـ ٢٢شهريور
تالشهاي از جديدي ابعاد بروكسل در
تسليحات دستيابي به آخوندي براي رژيم

فاش ساخت اتمي را

بزرگ كنفرانس ـ ٢٢شهريور
باره در  لندن در پارلماني  ـ حقوقي 
اساسي قانون بند٣ماده٢١پيشنويس
مداخله براي آشكار رژيم و تالش عراق

درعراق
آزاده ايرانيان  تظاهرات ـ ٢٨شهريور 
آژانس حكام شوراي اجالس برابر در

وين در اتمي انرژي بين المللي
برنامه تهديدهاي بررسي ـ ٢٩شهريور
آن با مقابله راههاي و ايران رژيم اتمي
حضور با پاريس بين المللي كنفرانس در
فرانسه؛ سابق نخستوزير كرسون، اديت
سرشناس؛ فيلسوفان از گلوكسمن آندره
تحقيقات بخش رئيس برونوترتره،
تحقيقات بنياد در استراتژيك  و دفاعي
رئيس لوگلت، ژرژ فرانسه؛ استراتژيك
روابط انستيتوي در تحقيقات بخش
فرانسوا فرانسه؛ استراتژيك و بينالمللي
امور خارجه كميسيون لونكل، نايب رئيس
فردريك سابق؛ وزير و فرانسه ملي مجلس
دانشگاه در پليتيك  ژئو استاد  آنسل،
فرانسه؛ مديريت مطالعات مركز و پاريس
ملي مجلس  نماينده گوآسگن، كلود 
رئيس فراكسيون و حاكم از حزب فرانسه
وزير پاريس و شهر شوراي حزب در اين
كارشناس دارمون، ميشل درياساالر سابق؛
فرانسه؛ مقاومت اعضاي از و دفاعي

تنتر ريموند پروفسور
مطبوعاتي كنفرانس در ـ ٢٩شهريور
شد فاش وين در مقاومت ملي شوراي
كالهك براي بهكارگيري آخوندي رژيم
دوربرد، موشكهاي روي هستهيي

است كرده تهيه پيشرفته ژيرسكوبهاي
مطبوعاتي كنفرانس در ٣١شهريورـ
بروكسل گزارش كاملي مقاومت ايران در
ارائه شد آخوندي رژيم اتمي از فعاليتهاي
مطبوعاتي كنفرانس در ـ ٣١شهريور
هفتم ماده و بيستويكم ماده واشينگتن،
بررسي عراق اساسي قانون پيشنويس

شد
مقاومت هيأت شركت ـ ٢٦شهريور
ليبرال حزب ساالنه كنفرانس در ايران

انگلستان دموكرات
منصور مطبوعاتي كنفرانس  ٣٠شهريورـ
رژيم توطئه مورد در  برلين  در قدرخواه
ايران كردن پايگاه اينترنتي خاموش براي

آزاد
سوي از مطبوعاتي  جلسه ٣١شهريورـ 
در اشرف ساكنان از حمايت كميته

واشينگتن در مطبوعات ملي باشگاه
رتبه داراي غيردولتي ١٢سازمان ـ
متحد، در حاشيه ملل با سازمان مشورتي 
سوكميسيون اجالس پنجاهوهفتمين
وضعيت مورد در بيانيهيي حقوقبشر

كردند امضا در ايران حقوقبشر وخيم
سالگرد چهلمين  بزرگداشت مراسم  ـ
در ايران خلق مجاهدين سازمان تأسيس

هلند
شهروندان از تن صدها نگراني ابراز ـ

بند٣ماده٢١  به شهر اشرف نسبت در عراق
يك در عراق، اساسي قانون پيش نويس

اشرف در گردهمايي
طي عراقي شخصيتهاي و حقوقدانان ـ
خواستار كشور نخستوزير به نامههايي

شدند ربودهشده، مجاهد دو آزادي
و باربارا لي، نمايندگان نامههاي باب فيلنر ـ
و عراق نخست وزير به آمريكا كنگره
دو آزادي براي عراق در آمريكا سفارت

شده ربوده مجاهد
ويلي گونار سوي از نامههايي ارسال ـ
نروژ پارلمان سابق رئيس اسكاگ،
گونار الرش و عراق  نخستوزير  به
در حقوق بشر امور متخصص لينگوس،
آزادي براي عراق رئيسجمهور به نروژ

شده ربوده مجاهد دو فوري
پارلمانها نمايندگان سوي از نامه ارسال ـ
عراقي مقامات ساير  و رئيسجمهور  به
بند٢١پيشنويس از نگراني ابراز براي
برايان و هنكاك مايكل اساسي، قانون
انگلستان؛ پارلمان نمايندگان بينلي،
ايتاليا؛ پارلمان نماينده جاكو، لوئيجي
نروژ؛ پارلمان نماينده استنساكر، كريستوفر
ديويس، كريس اروپا، پارلمان نمايندگان

بلژيك از فانالنكر آن انگلستان؛ از
خلق مجاهد دو ربودهشدن محكوميت ـ

در
اشرف، در عراقي روشنفكر زنان اجتماع

مردم با عراقيان دوستي انجمن اجتماع
ايران در اشرف،

محلي و معتمدان شيوخ عشاير گردهمايي
ديالي عراق، استان شهر بلدروز در

در استان كركوك مردم و شيوخ  جلسه
داقوق، شهر

معتمدان عشاير،  شيوخ گردهمايي 
شهر فرهنگي سياسي شخصيتهاي و

المعتصم،
بعقوبه و منصوريه شهر وگردهماييهاي
و معتمدان  و عشاير  شيوخ  حضور با 

و روشنفكران شخصيتها
كنفرانس در بريليوم خريد جزئيات افشا ـ
در مقاومت ملي شوراي  مطبوعاتي

استكهلم
خلق مجاهد دو ربودهشدن محكوميت ـ
در عراقي روشنفكر  زنان اجتماع  در

اشرف
حقوقدانان برجستهترين نگراني اظهار ـ
سرشناس سياسي شخصيتهاي و بينالمللي
اسلين، لرد  نظير،  ماده ٢١، بند٣  به نسبت
پروفسور و اروپا عدالت ديوان سابق قاضي
دانشگاه در بينالملل حقوق استاد دوكارا،
پارلمان نماينده كاساكا، پائولو پاريس؛
داويد، اريك پروفسور پرتغال؛ از اروپا
دانشگاه بينالمللل حقوق مركز رئيس
كريس اشنينبام؛  پروفسور  و بلژيك 
مايك اروپا، پارلمان نماينده ديويس،
برايان انگلستان، پارلمان نماينده هنكاك،
لوئيجي انگلستان، پارلمان نماينده بينلي،

ايتاليا پارلمان نماينده جاكو،

شوراي ملي مطبوعاتي كنفرانس ٦مردادـ 
جزئيات در پاريس پيرامون ايران مقاومت
به براي رژيم هستهيي فعاليتهاي از تازهيي

سخت دست آوردن فوالد
جاودانه فروغها ياد ـ گراميداشت ٨مرداد

سال٦٧ در  تابستان قتلعامهاي شهيدان و
وين

ـ گراميداشت شانزدهمين سالگرد ٩مرداد
توسط قتلعامهاي سياسي جاودان و فروغ

استكهلم و كلن در آخوندي رژيم
«نقض سمينار  برگزاري ـ ١١مرداد 
از ما» مسئوليت و ايران  در حقوقبشر
در سبزها  حزب جوانان سازمان سوي 

استكهلم
هواداران هيأت شركت ـ ١٣مرداد
كتاب معرفي نمايشگاه در ايران مقاومت

ايتاليا در آنكونا شهر در
ايراني زنان  انجمن  شركت  ـ  ١٤مرداد
از حقوقبشر حمايت كميته فرانسه و در

و پرسش فيلم نمايش جلسه يك ايران در
پاسخ و

جهاني زنان سازمان كنفرانس ١٥مرداد ـ
تورنتو در بنيادگرايي عليه

مقاومت هواداران  آكسيون ـ  ١٥مرداد
و كشتار سركوبي به اعتراض كلن در در

كردستان در رژيم توسط مردم
مطبوعاتي كنفرانس در ـ ١٧مرداد
از جديدي جزئيات  وين در  مقاومت

شد افشا رژيم اتمي پروژه
هواداران اعتراضي تجمع ـ ١٨مرداد
بينالمللي آژانس مقر مقابل در مقاومت

وين در اتمي انرژي
تجمعات  و تظاهرات ـ مرداد  ٢١ و   ٢٠
كشورهاي مختلف شهرهاي در هموطنان
برلين، اسلو،  وين، (لندن، اروپايي 
ربودهشدن به اعتراض  رم)در  كپنهاك،

بغداد مجاهد خلق در دو
قتلعام شهيدان بزرگداشت ـ ٢٢مرداد

الهه  شهر در سال٦٧ در سياسي زندانيان
هلند

بزرگ كنفرانس  يك  در ـ ٢٢مرداد 
يك » با عنوان پاريس در شهر مطبوعاتي
دادگاه شد اعالم عدالت» براي پيروزي 
٥حكم طي فرانسه پونتواز  سرژي  اداري
فرانسه كشور  وزير دستورات جداگانه 
اعضاي از ٥تن تبعيد و اخراج بر دائر
به دولت فرانسه را و لغو كرد مقاومت را
هر به ٣٥٠٠يورو پرداخت غرامتي معادل

نمود. محكوم ٥نفر اين از يك
سراسري اجالس  ـ ٢٣مرداد ١٩تا
شهر در  قدرت كسب براي زنان شبكه 
نقش » عنوان با  كاليفرنيا در  سنديه گو
و عدالت» برابري قدرت، در دنياي زنان
كنگره نماينده ديويس، سوزان حضور با
دادستاني دومانيس، بوني و آمريكا

صمصامي و سونا سنديه گو
و عشاير شيوخ از  گروهي  ـ ٢٤مرداد

ديالي و روشنفكران سياسي شخصيتهاي
اشرف در گردهمايي يك در كركوك و
براي مليتي چند نيروهاي دخالت خواستار

مجاهدربودهشده گشتند آزادي دو
در هموطنان گردهماييهاي ـ ٢٤مرداد
الهه، استكهلم، يوتوبوري، شهرهاي
و هامبورگ نيويورك، لندن، تورنتو،
مجاهد دو شدن ربوده به اعتراض در بن

خلق
زندانيان خاطره بزرگداشت ـ ٢٥مرداد

اوربينو  شهر در سال٦٧  در قتل عامشده
ايتاليا

مشترك اجالس بيانيه انتشار ـ ٢٦مرداد 
هيأت عراق، دموكراتيك نيروهاي
خلق مجاهدين سازمان و اروپا پارلمان

تريبيون هرالد در ايران
مقاومت مطبوعاتي  كنفرانس ـ  ٢٦مرداد
مجاهد دو آزادي براي پاريس در ايران

عراق در ربودهشده خلق
كنفرانس يك برگزاري ـ ٢٧مرداد
مقاومت سوي از  لندن در  مطبوعاتي
نقش و اتمي پروژههاي مورد در ايران
رژيم دفاع وزارت و پاسداران سپاه
دستگاه هزاران كردن آماده در آخوندي

سانتريفوژ
هواداران مطبوعاتي كنفرانس ـ ٢٨مرداد
(نروژ) تروندهايم شهر در مقاومت

خلق مجاهد دو ربودهشدن پيرامون
در مقاومت» با «شبي جلسه ـ ٢٨مرداد
اعتراض به در (دانمارك) شهر آرهوس

عراق در خلق ٢مجاهد ربودهشدن
مقاومت مطبوعاتي  كنفرانس ـ  ٢٨مرداد
تالشهاي رژيم افشاي در برلين در ايران
و ساختن  و  اراك پروژه آبسنگين در 

سانتريفوژها انباركردن
از شماري كنفرانس در ـ ٢٨مرداد
عراقي شخصيتهاي و سازمانها و انجمنها
ابراز ضمن شركتكنندگان اشرف در

شده ربوده مجاهد دو وضعيت از نگراني
خواستار جنايت اين كردن محكوم و
نجات براي  سازمانها و احزاب دخالت 

شدند اين دو جان
در هموطنان گردهماييهاي ـ ٣٠مرداد

خلق: مجاهد دو ربودهشدن به اعتراض
جنوب ايرانيان جامعه گردهمايي ـ

كاليفرنيا
در استكهلم ايرانيان دومين گردهمايي ـ

مقيم هموطنان افشاگرانه آكسيون ـ
بلژيك

رژيم اتمي  پروژههاي افشاي ـ ٣١مرداد 
كميته مطبوعاتي  كنفرانس در آخوندي 
مطبوعات گالري حقوقبشردر از دفاع

كانادا پارلمان
پارلمان تشكيل اجالس مشترك هيأت ـ
بري)، آندره و  كاساكا اروپا(پائولو 
ايران خلق مجاهدين سازمان نمايندگان
احزاب و نمايندگان و رؤسا ١٠٠تن از و
سنديكاها، اجتماعي، و سياسي جمعيتهاي
شوراهاي و مدني مؤسسات و انجمنها
شهر در  عراق سراسر از عشاير شيوخ 

اشرف
عراقي حقوقدانان از ٣٠٠تن فراخوان ـ
مطبوعات استقالل و آزادي از دفاع براي
حاكم رژيم دخالتهاي برابر در كشور اين
سازمان عليه اكاذيب نشر و ايران بر

ايران خلق مجاهدين
عليه بينالمللي  اعتراضهاي موج  ـ
پويان حسين خلق، مجاهد دو ربودهشدن

بغداد در زاهدي محمدعلي و
حقوقي و دوسال كارزار سياسي از پس ـ
ممنوعيت متحد  ملل سازمان بيوقفه، 
مقاومت به وابسته حقوقبشر فعاالن ورود

كرد لغو را ايران
به  سيدني در هموطنان گردهمايي ـ  
و جاودان فروغ عمليات سالگرد مناسبت

سال٦٧ سياسي قتل عامهاي

نيروهاي مشترك اجالس ـ
پارلمان هيأت عراق، دموكراتيك
ايران خلق مجاهدين سازمان و اروپا

اشرف شهر در
٦٠هزارتن و ٤٩حزب بيانيه ـ
به فراخوان براي عراق مردم از
دو آزادي براي قاطع اقدامات

ربودهشده مجاهد
ربودهشدن عليه اعتراضهاي  موج ـ

بغداد مجاهد خلق در دو
حقوقدانان از ٣٠٠تن فراخوان ـ
در و آزادي  از دفاع براي عراقي 
بر حاكم رژيم دخالتهاي برابر
سازمان عليه  اكاذيب نشر و  ايران

خلق مجاهدين

مرداد

مروريبرفعاليتهايمقاومتدرساليكهگذشت(٢)

شهريور
نيويورك در ايراني  ٢٠هزار تظاهرات ـ
حذف براي  و  احمدينژاد حضور  عليه 

برچسبتروريستيازمجاهدين
حقوقدانان و ١٠٠٠وكيل بيانيه انتشار ـ
دو ربودهشدن محكوميت در عراقي

در عراق مجاهد خلق
اشرف، در مجاهدين بزرگ اجتماع در ـ
بهعنوان حسيني صديقه مجاهد خواهر
ايران خلق مجاهدين سازمان اول مسئول

انتخابشد
شخصيتهاي و  حقوقدانان كنفرانس  ـ
فرانسويوهشداردرمورددخالتهايرژيم

عراق اساسي قانون تدوين پروسه در
در پارلماني بزرگ حقوقي ـ كنفرانس ـ
بند٣ماده٢١پيشنويس باره در لندن
تالش آشكار رژيم و عراق اساسي قانون

درعراق مداخله براي
رژيم اتمي برنامه تهديدهاي بررسي ـ
كنفرانس در با آن راههاي مقابله و ايران

بينالملليپاريس
فعاليتهاي مورد در مقاومت افشاگريهاي ـ

آخوندي رژيم اتمي
برابري» و زنان «اسالم، كنفرانس  ـ
رئيسجمهوربرگزيده اقامت محل در

مقاومت

خلق ايران مجاهدين سازمان و اروپا هيأت پارلمان عراق، دموكراتيك نيروهاي اجالس مشترك

پاريس در آخوندي رژيم اتمي مخفي پروژههاي افشاي كنفرانس

كرد اعالم مختومه را ايران مقاومت فعاالن از پرونده ٥تن پونتواز سرژي اداري دادگاه ايران» ـ مقاومت و عدالت براي  «پيروزي

اورسوراواز ايران در مقاومت برگزيده رئيسجمهور اقامت محل در برابري» و «اسالم، زنان كنفرانس

برچسب تروريستي حذف براي نيويورك عليه حضور احمدينژاد و ايرانيان در بزرگترين تظاهرات

عراق اساسي قانون در ماليان رژيم مداخله مورد هشدار در فرانسه و در حقوقبشر مدافع شخصيتهاي حقوقدانان و

عراق شده در ربوده خلق مجاهد دو آزادي براي پاريس در ايران مقاومت كنفرانس مطبوعاتي

حسيني صديقه مجاهد ايران، خواهر خلق سازمان مجاهدين اول مسئول انتخاب



٩ ١٣٨٥صفحة دوشنبه ٧فروردين ٧٩٣ ـ شمارة
گزارش

ـ

 

هواداران اعتراضي تجمع ٣آبانـ ٢و
روسيه كنسولگريهاي  مقابل در مقاومت 
سفارتخانه و هوستون سانفرانسيسكو، در
با مماشات به اعتراض در اتاوا در روسيه

رژيم
به ايران مقاومت هيأت  شركت ـ ٤آبان
در جلسه استماع سرپرستي محمد محدثين

اروپا پارلمان
عليه پارلماني بزرگ اجالس ٥آبان ـ
عوام مجلس در  اسالمي بنيادگرايي

انگلستان
اعتراضي اقدامات و  تظاهرات ١٠آبانـ
تهديدات عليه  مقاومت هواداران 
نيويورك، اتاوا، در احمدينژاد پاسدار

بركلي لسآنجلس،
زنان از يكصدتن گردهمايي  ٦آبانـ
اعضاي و مسئوالن شامل روشنفكر عراقي
و دانشگاهيان انجمنهاي زنان، و سازمانها
در عراق، مختلف استانهاي از فرهنگيان

خلق مجاهد زنان با همبستگي
اعتراضي تجمعات ـ ١١آبان تا   ٩
در احمدينژاد پاسدار اظهارات عليه
لندن(انگلستان)، بروكسل(بلژيك)،
هامبورگ(آلمان)، كلن، برلين،
استكهلم(سوئد)، كپنهاگ(دانمارك)،

آلميره(هلند) و وين(اتريش)، الهه
با اسلو در مطبوعاتي كنفرانس ـ ١١آبان
كميسيون عضو هوگلوند، مورتن حضور

ريسه الرش  و نروژ مجلس خارجي
دموكرات حزب برجسته چهرههاي از

پرويز خزايي مسيحي و
جامعه مطبوعاتي  كنفرانس ـ  ١١آبان
هوستون در مقاومت هوادار ايرانيان
دجالگرانه اظهارات محكوميت در تگزاس

احمدينژاد
در ايرانيان جامعه مطبوعاتي  كنفرانس ـ
اظهارات كردن محكوم براي بركلي
وي جنگطلبانه سياستهاي و احمدينژاد
در يك كنفرانس مطبوعاتي در ـ ١١آبان
شوراي خارجه كميسيون مسئول پاريس
گوشههايي محدثين محمد مقاومت، ملي
صدور براي آخوندي  رژيم تالشهاي  از

كرد افشا را بنيادگرايي و تروريسم
پارلماني بزرگ كنفرانس  ـ ١٢آبان
دجالگرانه اظهارات عليه انگلستان

احمدينژاد.
عوام مجلسين نمايندگان كنفرانس اين در
اين اصلي حزب انگلستان از هر سه اعيان و
ديويد بينلي، برايان كالرك، كشور، لرد
و مككيب استيون  كينگ، لرد  ايمس،

كردند سخنراني جانسون راسل لرد
دفاع كميته مطبوعاتي كنفرانس ـ ١٢آبان
كيلگور، ديويد دعوت  به  حقوقبشر از
و كانادا پارلمان در كانادا پارلمان نماينده

محكوميت صحبتهاي احمدينژاد در
پارلمان هيأت گزارش ارائه ـ ١٢آبان  
سازمان و اشرف قرارگاه باره در اروپا
پاريس كنفرانس در ايران خلق مجاهدين
مريم حضور با فطر عيد مراسم ـ ١٢آبان

اورسور اواز در رجوي
يك در ضداحمدينژاد  كميته ـ  ١٢آبان
سخنان در كنگره آمريكا، توجيهي جلسه
اعتراض مورد را احمدينژاد تهديدآميز

داد قرار
مقاومت هوادار ايرانيان جامعه ـ ١٣آبان
داالس در  مطبوعاتي كنفرانس يك  در
اخير سخنان كردن محكوم ضمن
بنيادگرايي صدور  تهديد احمدينژاد، 
كرد افشا بينالمللي جامعه براي را رژيم

فطر عيد  مراسم برگزاري  ـ ١٣آبان 
و شخصيتها  حضور با اشرف شهر در 

عراقي شهروندان
آتالنتا در ايرانيان جامعه جلسه ـ ١٤آبان
مقاومت از حمايت در و بنيادگرايي عليه

ايران
در ايراني ٣٥هزار تظاهرات ـ ١٦آبان

تروريستي برچسب عليه بروكسل
زير  شخصيتهاي تظاهرات اين در  

كردند: سخنراني
كميسيون هوگلوند، نماينده وعضو مورتن
زاراخ، اشتفان نروژ، مجلس خارجي
آلمان براندنبورگ ايالتي پارلمان نماينده
نماينده تيده، ديتريش چپ؛ حزب از
نوردراينوستفالن ايالتي  پارلمان سابق
عضو و نماينده  كالم، تونه آلمان؛
پارلمان خارجي روابط كميسيون
مجلس نماينده الليو، كارين  اروپا؛
لرد سوسياليست؛ حزب از بلژيك ملي
حزب فراكسيون رئيس كوربت، رابين
پائولو انگلستان؛ اعيان مجلس در كارگر
پرتغال؛ از اروپا پارلمان نماينده كاساكا،
مجلس نماينده جانستون، راسل لرد
وانكرونكلسون، اريك انگلستان؛ اعيان
سناي خارجي كميسيون عضو و نماينده
عضو و نماينده  تيس، اريكا بلژيك؛ 
حزب كميسيون خارجي سناي بلژيك از
نماينده بينلي، برايان مسيحي؛ دموكرات
كار؛ محافظه از حزب انگلستان  پارلمان
خارجه كميسيون مسئول محدثين، محمد
ديرك ايران؛  مقاومت ملي شوراي 
حزب از  بلژيك پارلمان نماينده كالس 
پير سناتور فالمان؛ مسيحي دموكرات
امور خارجه كميسيون گاالند نايب رئيس
سوسياليست؛ حزب از بلژيك سناي
كميسيون مسئول قصيم، كريم دكتر
ايران؛ مقاومت ملي شوراي محيطزيست
اتربك منطقه  شهردار  ولف  د وينسنت 
پارلمان نماينده مالمندير پير ژان بروكسل؛
لوايح مجلس كميسيون رئيس بلژيك و
نماينده زورينا ليبرال؛ ياروسالو حزب از
گروه از چك جمهوري از اروپا پارلمان
عضو ريسه، الرش ميسحي؛  دموكرات

مجلس نروژ خارجي سابق كميسيون
لرد سوي  از بيانيههايي  صدور  ـ ١٨آبان 
طرح به نسبت  گريفيث وين و  كوربت
مزدوران بكارگيري و اطالعات وزارت

لندن در خود
شركت با اروپا پارلمان سمينار ـ ١٩آبان
و آنها سياسي  مشاوران و ٥٠نماينده 
ملي شوراي خارجه كميسيون مسئول
پرونده ارجاع فراخوان براي مقاومت

امنيت شوراي به ايران اتمي
١٩آبانـدركنفرانسبين المللي«تروريسم،
راهحلها» و چشماندازها بنيادگرايي،
رياست و شد برگزار  پاريس  در كه
افتخاري استاندار ايوبونه آقاي آنرا
ضدتروريستي سازمان  سابق  رئيس و
غزالي احمد  سيد داشت، بهعهده فرانسه 

ويوين آلن الجزاير؛ پيشين نخستوزير
فرانسه، خارجه در امور سابق مشاور وزير
وزارتخانهيي بين كميسيون  سابق رئيس
از نماينده ريمن مارك سكت؛ با مبارزه
كميسيون عضو و فرانسه او.ام.پ حزب
سابق رئيس استازي ماريو خارجه؛
لوكلرك هانري پاريس؛ وكالي كانون
كانون مديره  هيأت سابق عضو و  وكيل
قاضي كلكومبه  فرانسوا پاريس؛ وكالي 
سوسياليست حزب از  سابق  نماينده و
جنبش دبيركل آئونيت، مولود فرانسه؛
در خلقها دوستي براي و نژادپرستي عليه
سابق رئيس پاروئل ژيل  فرانسه(مرآپ)؛
بن غالب فرانسه؛ پونتوآز وكالي كانون
شناخت كننده برنامه و تهيه نويسنده شيخ
صالح دكتر  فرانسه، تلويزيون در اسالم 
در مقاومت ملي شوراي نماينده رجوي
پرويز خزايي نماينده و سوئيس و فرانسه
كشورهاي در ايران مقاومت ملي شوراي

كردند سخنراني نورديك
شخصيتهاي جلسه نمايندگان و ـ ٣٠آبان
اين پارلمان محل در استراليا سياسي
ايران. مقاومت  از حمايت در  كشور
آقاي از بودند  عبارت جلسه سخنرانان 
ائتالف اعضای ارشد از مورفی، يکی پيتر
دکتر استراليا؛  در دموکراسی و  صلح
از پارلمان نماينده برگمن، مريديث
مجلس قوه مجريه و رئيس کارگر حزب
استراليا)؛ (سيدنیـ ولز نيوساوت ايالتي
دموكرات حزب رئيس بريج، نينا دکتر
ری استراليا؛ نيوساوتولز ايالت در
سراسری انجمن اول مسئول جکسون،
سرشناس فعاالن از يکی و بوميان استراليا
جاسلين دکتر استراليا؛ در حقوقبشر
از يکی و نويسنده حقوقدان، اسکات،
استراليا؛ در حقوقبشر باسابقه فعاالن

صادقپور محمد آقاي
ديالي استان ورزشكاران همبستگي ـ

شهر اشرف در مجاهدين عراق با
مقاومت هواداران اعتراضي تظاهرات ـ

ساكرامنتو ـ كاليفرنيا شمال
از سعديه در شهر مراسم افطار يك در ـ
معاون شركت شهردار، كه با ديالي استان
اعضاي از شماري نايبرئيس و شهردار،
و ملي وفاق حزب نماينده شهر، شوراي
اجتماعي و سياسي ازشخصيتهاي جمعي
حاضران، شدهبود، شهرتشكيل اين
داخلي امور در ايران رژيم دخالتهاي
سازمان مجاهدين خلق و از عراق محكوم
(ادامه دارد) كردند        ايران حمايت

برگزيده رئيسجمهور ديدار ـ ٢مهر
سال آغاز مناسبت  به  جوانان  با  مقاومت

جديد تحصيلي
در سيدني  در ايرانيان  آكسيون  ـ ٢مهر 
در خلق مجاهد دو ربودهشدن به اعتراض

عراق
ايران مقاومت نمايندگان شركت ـ ٦مهر
سمينار در نادري) مصطفي و نظيري (بهزاد

(سوئد) استكهلم در سرخ صليب
مقاومت حقوقي ـ پارلماني اجالس ـ ٦مهر
حزب ساليانه كنفرانس  محل  در ايران

انگلستان كارگر
زنان كميسيون  مسئول شركت ـ  ٧مهر
جلسه در  ايران مقاومت ملي شوراي 

يونان در بانك كارمندان اتحاديه
مقاومت با همبستگي كنسرت ـ ١٠مهر

ايران در يونان
ايران مقاومت با همبستگي جلسه ـ ١٠مهر

منچستر در
وضعيت باره در پارلماني جلسه ـ ١٢مهر
كنفرانس با همزمان ايران، در بحراني

انگلستان محافظهكار حزب ساالنه
هواداران اعتراضي آكسيون ـ ١٢مهر

در روسيه سفارت  مقابل  در  مقاومت
و كپنهاگ اسلو الهه، شهرهاي

«بنيادگرايي كنفرانس برگزاري ـ ١٣مهر
توسط جهاني» جديد تهديد اسالمي،
انجمن در بنيادگرايي» عليه «باهم كميته

لندن خبرنگاران
ميليون يك از بيش بيانيه اعالن ـ ١٤مهر
حقوقدان، و ٤٥٠٠وكيل عراقي، شهروند
اجتماعي و سياسي انجمن و ٦٦حزب

قانون  ماده٢١ پيشنويس از بند٣ تغيير براي
تجمع حقوقدانان كنفرانس عراق در اساسي

شد اعالم بغداد در عراقي مستقل
حقوقبشر نوين سازمان ـ كنفرانس ١٨مهر
حكم عليه جهاني  روز مناسبت به  فرانسه

اعدام در پاريس
كميسيون مسئول شركت ـ ١٨مهر
«سومين در مقاومت  ملي شوراي  زنان

ژنو در حقوقبشر» براي گردهمايي
عوام مجلس  رسمي درجلسه ـ  ١٩مهر
خارجه، وزير معاون حضور با انگلستان
در بازبيني سياست ضرورت نمايندگان بر
ليست از حذف نام مجاهدين و ايران قبال

كردند تأكيد تروريستي
مطبوعاتي كنفرانس يك در ـ ١٩مهر
مشترك نامه لندن، در حقوقي پارلمانيـ
مختلف كشورهاي از پارلمان ١٥٠نماينده

ماده٢١ پيشنويس  از سوم بند به اعتراض در
شد اعالم عراق اساسي قانون

مطبوعاتي در كنفرانس يك در ـ ٢٠مهر 
تحقيق و قاضي دادستاني شد كه اعالم رم
در ايران مقاومت  پرونده  احكامي  طي
گفتند و كردند اعالم مختومه را ايتاليا 
اتهامات اثبات  براي قابلقبولي  دليل  هيچ
شوراي اعضاي از شماري به شده وارد
خلق مجاهدين هواداران  و  مقاومت ملي

نيامد بهدست
محبوبترين پير، آبه  ديدار ـ ٢١مهر
در رجوي مريم با  فرانسوي  شخصيت

اورسوراواز
اساسي برگزاري كنفرانس «قانون ـ ٢١مهر
سوي ائتالف از ايران» مداخالت و عراق

واشينگتن در بنيادگرايي عليه جهاني
شهر در آزاده ايرانيان گردهمايي ـ ٢٤مهر
حكم و نقض حقوق بشر عليه  فرانسه ليل

آخوندي رژيم در اعدام
ضدبنيادگرايي جبهه  كنفرانس  ـ ٢٧مهر
تومار كنفرانس اين در هلند. الهه در
هلندي شهروندان از تن ٢٠هزار امضاي
خلق مجاهدين سازمان از حمايت در
از ليست نام اين حذف ضرورت ايران و

شد اعالم تروريستي
مقاومت هواداران اعتراضي تجمع ـ ٢٧مهر
عليه برلين در روسيه  سفارت  برابر در

رژيم با مماشات
نمايندگان از شماري  دعوت  به ـ ٢٨مهر
جمهوريخواه از دو حزب آمريكا كنگره
عنوان «تهديدات با دموكرات جلسهيي و
ايران رژيم افزايش به رو استراتژيكي
در ايران» در دموكراتيك تغيير لزوم و
مجلس و سنا مجلس مشترك سالن
برگزار كاپيتال ساختمان در نمايندگان
٢٠٠تن، به جلسه نزديك در اين گرديد.
و آنها مشاوران و سناتور نماينده، شامل
اروپايي و عربي سفارتهاي نمايندگان

داشتند شركت
پدر خاكسپاري  و تشييع مراسم ٢٨مهرـ 

مجاهد حاجعلي اقبال
با حضور افطار مراسم برگزاري ـ  ٢٩مهر
سالن در مقاومت برگزيده رئيسجمهور
در فرانسه. والدواز استان در سنمارتين
والدواز، از شهرداران  مراسم شماري اين
از هيأتهايي الجزاير، سابق نخستوزير
و جماعت امامان و فرانسه مختلف مساجد
پاريس در خارجي مختلف سفارتخانه هاي

داشتند شركت
ايران مقاومت هواداران تجمع ـ ٣٠مهر
نقض و اعدامها به اعتراض  در اسلو در

ايران حقوقبشر در
٣٠مهر گراميداشت و سيمرغ جشنواره ـ

مهر هفته آخر در اشرف شهر در
زنان جهاني  فدراسيون  اجالس  ـ ٣٠مهر

انگلستان در بنيادگرايي عليه
و سياسي و شخصيتهاي شيوخ گردهمايي ـ
صالحالدين كركوك، استانهاي اجتماعي

٣٠مهر ديالي به مناسبت و
و استادان شخصيتها عشاير، اجتماع شيوخ ـ
و صالحالدين استانهاي نينوا، دانشگاههاي
مبارك ماه مناسبت به اشرف در ديالي

رمضان
و سياسي شخصيتهاي و عشاير شيوخ ـ
كركوك استان از داقوق منطقه اجتماعي
سازمان از خود  حمايت اجتماعي  در

كردند اعالم را خلق مجاهدين
منطقه شهروندان افطار، مراسم يك در ـ
حمايت ضمن ديالي استان از دجمه
رژيم دخالتهاي مجاهدين سازمان از

كردند محكوم عراق را در آخوندي
رژيم دخالتهاي عراق ملي جبهه دبيركل ـ
سوم در عراق از جمله در مورد بند ايران

را محكوم  كشور اين ماده٢١ قانون اساسي
كرد

جوانان شهرهاي و دانشجويان گروهي از ـ
اشرف در  گردهمايي با عراق مختلف 

ماده٢١  سوم بند به نسبت را خود نگراني
خواهان و عراق ابراز داشتند اساسي قانون

گرديدند بند اين تغيير
برگزاري با عراق دموكراتيك  تجمع ـ
مركز بعقوبه، شهر در گردهمايي يك

ماده٢١  از بند٣ تغيير خواستار ديالي استان
گرديد اساسي قانون پيشنويس

استان از منصوريه شروين ناحيه شهروندان ـ
با حضور گردهمايي يك طي ديالي عراق
شخصيتهاي و عشاير شيوخ از جمعي
ايران دخالتهاي رژيم اين استان اجتماعي
پيشنويس تدوين در به ويژه عراق امور در

قانون اساسي را محكوم كردند
عشاير، شيوخ از جمعي  گردهمايي ـ
دانشگاههاي دانشجويان و دانشگاه استادان
در اشرف شهر در صالحالدين استان

مقاومت از حمايت
و عشاير شيوخ از جمعي گردهمايي ـ
و دانشگاهيان، زنان، محلي، معتمدان
ديالي و كركوك  استانهاي شهروندان 
در رمضان، مبارك ماه بزرگذاشت براي

اشرف شهر
و عشاير شيوخ از گروهي  گردهمايي ـ
ديالي استان نايف شجاع منطقه معتمدان
اين شهروندان از جمعي با همراه عراق،
مجاهدين سازمان از  حمايت  در منطقه،

ايران خلق
در  مقاومت با همبستگي جلسه ـ  

بيرمنگام(انگلستان)

ميليون يك  از بيش بيانيه اعالن  ـ
شهروندعراقي،٤٥٠٠وكيلوحقوقدان،
اجتماعي و سياسي انجمن و ٦٦حزب
پيشنويس  ماده٢١  از بند٣ تغيير براي

عراق اساسي قانون
ايران مقاومت با همبستگي كنسرت ـ

يونان در
پارلمانيـ مطبوعاتي كنفرانس ـ
مشترك نامه اعالن و لندن حقوقي در
كشورهاي از پارلمان ١٥٠نماينده
از سوم بند به اعتراض در مختلف
عراق  اساسي قانون پيشنويس ماده٢١ 

شد اعالم
شخصيت محبوبترين آبهپير،  ديدار ـ

اورسوراواز در رجوي مريم با فرانسه
رئيسجمهور حضور با  افطار مراسم ـ
سن مارتين سالن در مقاومت برگزيده

فرانسه والدواز استان در

مهر

مروريبرفعاليتهايمقاومتدرساليكهگذشت(٢)

آبان
ضرورت بر آمريكايي قانونگذاران ـ
تأكيد ايران در دموكراتيك  تغيير

كردند
حضور رئيسجمهور با عيد فطر مراسم ـ

پاريس شمال در مقاومت برگزيده
از و اروپايي ٢٢كشور از ٢٦٠نماينده ـ
ارجاع به يك بيانيه با امضا اروپا پارلمان
شوراي به ايران رژيم اتمي پرونده فوري

فراخوان دادند متحد امنيت ملل
بروكسل در ايراني ٣٥هزار تظاهرات ـ

تروريستي برچسب عليه
شركت با اروپا  پارلمان سمينار  ـ
و آنها سياسي  مشاوران و ٥٠نماينده 
ملي شوراي خارجه كميسيون مسئول
پرونده ارجاع فراخوان براي مقاومت

امنيت شوراي به ايران رژيم اتمي
«تروريسم، بينالمللي كنفرانس ـ
در راهحلها» و چشم اندازها بنيادگرايي،

پاريس

آن با مقابله راههاي و ايران رژيم اتمي تهديدهاي برنامه بررسي براي پاريس بينالمللي كنفرانس

در يونان ايران مقاومت با كنسرت همبستگي

كردند ايران تأكيد دموكراتيك در تغيير ضرورت متحده، بر اياالت و نمايندگان سنا مشترك سالن در جلسهيي در آمريكايي قانونگذاران

اورسوراواز در مقاومت برگزيده رئيس جمهور با فرانسه شخصيت محبوبترين آبهپير ديدار

عراق اساسي قانون پيشنويس ماده٢١ از تغيير بند٣ براي اجتماعيي و سياسي انجمن ٦٦حزب و حقوقدان، و ٤٥٠٠وكيل عراقي، شهروند ميليون يك از بيش بيانيه

پاريس در و راهحلها» چشم اندازها بنيادگرايي، بينالمللي «تروريسم، بروكسلكنفرانس در ايرانيان بزرگ تظاهرات



١٠ دوشنبه ٧ فروردين ١٣٨٥صفحة ٧٩٣ ـ شمارة
مقاالت

حـركتاعتـراضيودرگيـريمـردمبانيروهـايسركوبـگررژيـمدرسـال ٨٤ ٤١٥٢
نيروياصلياعتراضهايضدحكومتيبودند ايران، زحمتكشانمحروم كارگرانو سال٨٤ در

به مربوط ارقام و  آمار به نگاهي
ايران، مردم  اعتراضي حركتهاي 
گزارشگران توسط كه آنجا تا
شده ثبت كشور داخل در مقاومت

آن  به رغم در سال٨٤  نشان مي دهد،
بر غلبه براي وليفقيه ديكتاتوري كه
يكپايه منقبض و را بحرانهايش رژيم
تشديد را سركوب و خفقان و كرد
كارگران ايران و بهويژه مردم نمود،
دانشجويان و زحمتكش و محروم
غيور و شجاع زنان  و مبارز  و آگاه
آخوندها مرعوب  تنها نه ميهن  اين
اعتراضهايشان بر دامنه بلكه نشدند

افزودند.
اعتراضي  حركت  ٤١٥٢ مجموع از
گذشته، سال  در شده  ثبت
كارگران، اعتراضي را ١٣٨٣حركت
فرهنگيان دانشجويان، را ٧٣٧مورد
١٧٧٤حركت و دانشگاهها اساتيد و
مختلف اقشار ساير نيز را اعتراضي
دادهاند. سازمان كشورمان مردم
يعني گذشته، سال مردادماه تا
و رژيم انتخابات نمايش مقارن
بهطور احمدينژاد رويكارآمدن
اعتراضي ٣حركت روزي متوسط 
به آن، از پس اما داشت، جريان

رسيد. اعتراضي ١٢حركت روزي

پشتپلكهايمن از سامرا

هنوز سال١٣٦٥، تابستان  روز يك صبح 
دشت غبارآلود هرم گرمايش را بر آفتاب
فرمان به محكم  بود. نكرده پهن  صاف و
تا را گاز  پدال و بودم چسبيده كاميون 
زودتر ميخواستم ميدادم… فشار انتها
خورشيد اينكه از قبل و برسم سامرا به
يك طريق از زند خيمه آسمان طاق بر
بهبغداد سامرا مسير از  صحرايي ميانبر راه
مأموريتم هم زيارت كرده باشم و هم بروم،
كه را لحظه هايي دهم. انجام بغداد در را
دوازدهمين اسرار  سراپردة چندقدمي  در
عمة و مادر و جد و پدر همچنين و پيشوايم
گذراندم جواد امام دختر يعني بزرگوارشان

ماندهاند. تازه زنده و هميشه ذهنم در
طاليي رنگ گنبد و دالويز تابناك جلوة
كه مرصع تاج همچون گلدسته دو ميان در
مرا روح  و ميتابيد آن بر خورشيد حاال 
عشق و شور و جذبه ملكوتي رويايي در
درميآورد. بهپرواز  عقيدتيم پيشوايان  به
باد با وحشي، دشت  اين  بكر طبيعت
ميداد رانوازش صورتم دجله از ماليمي
مدفون ولي قديمي شهر ميان از ،همچنانكه
تالش ميكردم ميگذشتم روان شنهاي در
در كه شهر اين در باره درتاريخ آنچه كه
از بياورم، بياد واقع شده دجله شرقي حاشيه
دور سالهاي در پيدا بود كه آن خرابههاي
اسلوب و اسكلت بوده است.  آبادي شهر
قابلرؤيت كامًال فرسودگيها وراي در شهر
قصر شهر، و كوچههاي مركز خيابانها است
كنار مستحكم دژ و دجله كنار در ييالقي
از فراتر بسا  قدمتي از همه و همه  جاده،

ميكند. حكايت كنوني سامراي
معروفترين (٢٣٢ تا ٢٤٧) متوكل ميگويند
سلسله اين خليفة دهمين كه عباسي خليفة
اين شهر رونق براي بود داده بود، دستور
و داشته كه قدمت تاريخي را كاشمر سرو
از بود. كاشته زرتشت آن را ايرانيان باور به

بفرستند. بياورند و سامرا در ريشه
 ٢٥٦) خليفه المعتمد، پانزدهمين دوران در
و عسكري حسن امام شهادت كه (٢٧٩ تا
دوران (ع) در شيعيان امام دوازدهم غيبت
در تاريخي مهم حوادث  و افتاد  اتفاق او
مدون تاريخ از بخشي خليفه همين دورة
امپراتوري تختگاه سامرا است. شيعه
كه آنچه است(١). بوده  اسالمي بزرگ
امام و  الهادي امام حرم صحن بهنام امروز 
محل گويا دارد وجود عسكري(ع) حسن
سرداب و بوده عصمت آل خاندان سكونت
مهدي حضرت بار آخرين كه محلي يعني
صحن مطهر همين در شده آن مشاهده در
صحن كه برآنند مورخان بسياري ميباشد.
نظامي پادگان و زندان محل حرم، كنوني
است. بوده شيعه امامان سكونت محل
را نيز وجه تسميه «عسكري» برخي مورخان

ميدانند(٢). دليل بههمين
دكان دوره همين در  هم كذاب جعفر
سؤال اين است. داشته رونق دينفروشياش
امامان و تاريخ اسالم از نوجواني كه حتي

اشرف ـ خلخالي علي
طرف ميگويد كه است ضربالمثلي
نقشي منظور ميكرد. بازي را نعش رل
نباشد. هنري استعداد هيچ نيازمند كه است
آن غير مؤثر بودن بر تأكيد ديگر بهعبارت

است. نقش
مدتي استوبهويژهازهنگاميكه حدس
ديكتاتوري پرونده ارجاع درمورد گمانها و
يقين به متحد ملل امنيت شوراي به آخوندي
سرلشكرهاي دكتر سردار ميشد، نزديك
وعيدي، پاسدار نظير جالد، و شكنجهگر
احمدي نژاد، پاسدار و الريجاني پاسدار
پرونده از دفاع در و خود اظهارات در هم
هستهييمدعي«ملي»گراييو«استقالل»طلبي
معالفارق، قياس گستاخي و با با و ميشدند
براي آخوندي نكبت و ننگ نظام تالش
مصدق كارزار با را  اتمي سالح  به دستيابي
مقايسه ميكردند نفت براي مليكردن كبير
فن آوري ملي «نهضت نام شيادانه حتي و
و آخوندها نهادند. تالش بر آن را هستهيي»
است اين كشوريشان خارج و داخل حاميان
ملي احساسات برانگيختن پوشش زير كه
را ماست» مسلم حق هستهيي «انرژي مردم
به اسالفشان  كينه كه همانها ببرند. پيش
كمتر قطعًا نبود، بيشتر دربار از مصدق اگر
خميني شخص كه ميرود ياد از مگر نبود.
با ننگينش، آغاز حكومت همان در دجال
برگزاري به نسبت حيواني كينهورزي و بخل
صنعت مليشدن نهضت  رهبر  بزرگداشت
«استخوان» مشتي  عنوان به او  از نفت،
از هم يكبار ديگر كرد و جان ياد و بيروح
شيخ و شاه بهدست مصدق  «سيلي» خوردن
ميكرد. ياد شادماني  و وجد با  استعمار و
و جالد دكترهاي سردار پاسدار از اما حاال
عمامهدار آخوندهاي تا گرفته شكنجهگر
اينكه بدون آنجا اينجا و در بيعمامه و
«ملي» تب  بياورند، خود  نامبارك روي  به
ضدبشري اميال ميكنند تالش و ميگيرند
ملي»، «منافع تحت عنوان را خود ضدملي و
جديدترين اما كنند.  قالب ملي»  «استقالل
البته كه را و چندشآوري  مضحك نمونه
اظهارات داد، قرارش لطيفهها رديف در بايد
او است. مشهد در نظام ولي فقيه خامنهاي،
خانمان برانداز پروژه ويرانگر و از دفاع ضمن
توصيف ملي» «استقالل  نشانه آنرا اتمي، 
گماشته بحرانسازيهاي به اشاره با و كرد
الريجاني پاسدار و احمدينژاد پاسدار خود
و «ميبينيم گفت: هستهيي، پروژه پيرامون
عزت دارد دولت بنا كه اين ميكنيم حس
ملت شأن آن چنانكه را ملي استقالل و
لوس بودن از  اگر كند». حفظ است  ايران
لوسبازيهاي همانند بيمزهيي، لطيفه چنين
و تارزدن و شعرخواني  عارفمسلكي، 
پيپدودكردنهاوبقيهبشكنوباالبندازيهايش
نوع دجالگريهايي از كالم خالصه بگذريم،
كفگير كه است اين از ناشي ملينمايي،
اسالم نام تحت آخوندي پيشين دجالگريهاي
مزدوران و حتي براي خورده و ديگ به ته
اما نميزند. دل  به چنگي مزدبگيرانشهم 
هم در صحنه و نظر عالم در هم فراتر از اينها،

زندانيان طوالني  غذاي اعتصاب از
و تحصن و اعتصاب تا سياسي
توسط جادهها بستن و تظاهرات
زن هزاران فريادهاي از و كارگران
دختران اعتراض و ٨مارس مراسم در
ورزشي استاديومهاي  پشت  در
شهرهاي در مردم قيامهاي تا و
جشن تا پيرانشهر و قشم و مهاباد
را آخوندها رژيم چهارشنبهسوري،
شرايطي در  هم آن آوردند. بهستوه 
همين در جنايتكار احمدي نژاد كه
هرگونه برگزاري از رسمًا مدت
تاريخي و ملي روزهاي براي مراسم
٨مارس، و دانشجو روز ١٦آذر مثل
بود. كرده جلوگيري زن جهاني روز
همبستگياقشارمختلفدرحركتهاي
پيوندزدن براي تالش و  اعتراضي
ويژگي برجستهترين اعتراضها

حركت  بود.  سال٨٤  اعتراضهاي

حمايت مورد كارگران اعتراضي
قرار دانشجويان و سياسي زندانيان
زندانيان غذاي اعتصاب و گرفت
آگاه دانشجويان  جانب از سياسي 
از همچنين دانشجويان شد. حمايت

حمايت كردند. تظاهرات زنان

زنجير در قهرمانان
در مبارز و مجاهد سياسي زندانيان

حركت  چندين به سال٨٤  طول
بهخصوص و زدند دست اعتراضي
موضوع خود جمعي اعتصابهاي با
حاكميت در حقوقبشر نقض
بين المللي انظار برابر در را آخوندها
زندان سياسي زندانيان دادند. قرار
يك در ازجمله كرج گوهردشت
بهسر غذا اعتصاب در ٩هفته مورد
اعتصاب با  فرصتي  هر در  و  بردند
زنان و كارگران حركتهاي از غذا

كردند. حمايت نيز

كارگري اعتراضهاي
سال٨٤  ميهنمان در كارگران محروم
گسترده ترين ١٣٨٣حركت، با
اعتراضهاي سهم  بزرگترين  و

دوش كشيدند. به ضدحكومتي را
روز در زحمتكش  كارگران 
كارگر) (روزجهاني ١١ارديبهشت
كارگري تجمع و اعتراض بزرگترين
ورزشگاه در ١٢٠٠٠نفر با حضور را

برگزاركردند. آزادي
واحد شركت كاركنان ماه بهمن در ـ
كمبود معيشتي، تنگناهاي از سالها كه
طاقتفرساي شرايط دستمزدها،
امتيازات حداقل فقدان و شغلي
سركوبگرانه سياستهاي و حرفهيي
ميبردند، رنج آخوندي رژيم
بر مبني يك تصميم قاطع با سرانجام

را آخوندي رژيم سراسري، اعتصاب
انداختند. وحشت به

اعتصاب اين از  حمايت در
اتحاديههاي بينالمللي كنفدراسيون
عضو ١٥٥ميليون كه كارگري
همچنين و  دارد جهان سراسر  در
كارگري اتحاديههاي كنفدراسيون
نمايندگي را كارگر ٨٥٠هزار كه نروژ
ايران اعتصابي كاركنان از ميكند،

كردند. حمايت

مردمي خيزشهاي
خيزش از بايد درگيريها مهمترين از ـ
قتل به  واكنش در مهاباد مردم 
بهنام مهابادي  جوان  يك وحشيانه 
شوانه به معروف قادري،  كمال سيد
و محبوب چهرههاي از كه برد نام
مقابل در هميشه و بود مهاباد مردمي
آنان ستم و  ظلم رژيم كارگزاران 

سركوبگر  نيروهاي با مردم مسلحانه درگيريهاي مختلف و اقشار همبستگي اعتراضها و تداوم و سازمانيافتگي چشمگير  افزايش
رسيد اعتراضي ١٢حركت به متوسط روزانه ٣حركت روزانه از متوسط و شد اعتراضي ٤برابر حركتهاي احمدينژاد رويكارآمدن از  بعد

گرفت صورت كارگران توسط  ٣٠درصد اعتراضهاي سال٨٤

اتميرژيم پرونده ُرلنعشدر
حميدنصيري

درگيريها اين جريان  در  ميايستاد.
رسيدند. در شهادت به جوانان ٤نفر از
شهرهاي نيز مهاباد مردم از حمايت
پيرانشهر، مانند كردستان استان
و خواسته به پا سنندج و سقز بوكان،

پرداختند. رژيم عليه بهتظاهرات
در قشم  مردم ٢٣مهر  شنبه روز  ـ
و ضرب و  سركوب به اعتراض 
نيروي مأموران توسط جوانان شتم

از  نفر  ٨ پليس به حمله  با انتظامي، 
فراري دادند. را بقيه و را زخمي آنان
نام به قشم  انتظامي نيروي فرمانده 
مردم از مفصلي كتك نيز پيشوايي
اماكن به  جوانان خورد. خشمگين 
برده حمله  دولتي ادارات و عمومي 
راهبندان ايجاد و با شكسته را شيشهها
پيشروي مانع الستيك آتشزدن و

شدند. سركوبگر مأموران
بهقتل  از سال٨٤ پس اسفند ٢٠ روز ـ

كرد زحمتكش اهالي از يكي رسيدن
پيرانشهر، در انتظامي نيروهاي بهدست
نظاميان با و ريخته خيابانها به مردم
اعتراضات اين در شدند. درگير
داشت، ادامه پي  در  پي  روز سه كه
نيروهاي اعزام با  حكومتي  نيروهاي
شهرهاي از ضدشورش گارد و ويژه
در پرداختند، مردم با مقابله به ديگر
ادارات و بانك چندين درگيريها اين
و انتظامي عملياتي ستاد كه دولتي،

كالنتري١٢ اين شهر  و اطالعات اداره
مردم تهاجم مورد ميشد شامل را
بخشهايي و شد تخريب و گرفت قرار
كشيده آتش نيروي انتظامي به ستاد از
در آتش انتظامي خودرو و چندين شد

سوخت. مردم خشم
باارزش و بارز وجوه از يكي
به اعتراض مردمي، حركتهاي
و اعدامها نفرتانگيز نمايشهاي

مألعام در قرونوسطايي  مجازاتهاي 
گذشته سال طي  كه  جا  آن  تا بود.
چند مورد آدمكشان رژيم مجبور در
اعتراضهاي از وحشت در شدند
خيابانها از را كشتارشان بساط مردمي

كنند. جمع

سركوبيهاي گستردهتر
درسال٨٤ دژخيمانحكومتوليفقيه 
در رسمي به طور را ١٨٢تن حلقآويز

در  (٨٤ نفر كردند رسانههايشان اعالم
از ٧تن كه زندانها در ٩٨تن و مألعام
شماري و بودند ٢٠ساله ١٨تا آنها بين
١٨سال جرمشان وقوع  زمان  در
اعدام ١٢٣حكم همچنين نداشتند)،
٦٣روزنامه بستن كردند. صادر ديگر
در هم چنين بستند. را خبري رسانه يا
وسطايي قرون مجازاتهاي انبوه ميان
قطع حكم اجراي آخوندي،  قضاييه
اعالم رسانههايشان  در را  ٨تن عضو
آمار طبق گذشته سال در نمودند.
به را ١٢٣٢٨٧تن شده اعالم  رسمي
بنا آنها ميان از كه انداختهاند زندانها
٦٩٥٩تن رژيم، رسانههاي اعالم به
اعتراضهاي و سياسي اتهامهاي بهخاطر

ضدحكومتي دستگير شدهاند.

ذهنم در هميشه ميكردم، مرور را شيعه
امام از زندهبودن چه كساني كه داشت وجود
امام حسن عسكري ترس داشتهاند؟ و هادي
قواي و امكانات ظاهر همه به كه همانهايي
يد قدرت در را اقتصادي و سياسي نظامي و

داشتهاند.
و فرود و فراز سالها از بعد امروز اما و
مطرح سؤال اين نيز ديكتاتوري دو با مبارزه
و اين امامان مراقد از چه كساني كه است
وحشت بيش ازهمه آزادي راه پيشوايان
شاخصهايي همان هم هنوز آنها دارند؟
برمي دارد از چهره كساني پرده كه هستند

كردهاند. باز دينفروشي دكان كه
يك  در  اسفند٨٥  سوم چهارشنبه روز
امام متبرك مرقدهاي جنايتكارانه، عمل
حرمت حتك حسن عسكري امام و هادي
بخش و  آن طاليي  گنبد و گرفت قرار
تخريب انفجاري قوي مواد با حرم عمدة
در انگشتها انفجار از بعد بالفاصله گرديد.
ضدبشر و بهسوي رژيم بنيادگرا دنيا سراسر

رفت. نشانه آخوندها
شد تكرار بارها رژيم اخبار در كه حرفي
سفارت كاردار  از  رژيم مقامات  تمام  و
وليفقيه شخص تا بغداد  در آخوندها
آشكارا و زدند باد را  فتنه آتش ارتجاع
اينكار بهتصريح گفتند راكنار زده پردهها
دولت كه اين مقابل در است واكنشي
وابستگان اختيار دربست در را عراق آيندة
ما گفت: اهللا كرم نميدهند. قرار آخوندها

ميكشيم. را آمريكا سفير
مساجد وكشتار و انهدام آشوبها تمام اين در
و كشور وزارت ويژه پليس نقش بيگناهان
بوده وچشمگير برجسته مسلح سياهجامگان
ميگويد: كه ضربالمثلي مصداق به است.
نميشود…»، پليسي خنجر دسته «دندان مار
دستور رژيم عوامل از مستقيم بهطور كه
سپاه از كشوريكه وزارت و ميگيرد
ميگيرد، دستور واليتفقيه رژيم و قدس

اين نميتواند بدهد. كارشان نتيجهيي جز
طراحي حربه در آخرين كشتار بهمثابه اين
ايران، رژيم توسط عراق پنهان اشغال
كه آنچه اگر كه داشته وجود آغاز از
نشده بايد انجام كه بخش وآن انجام شده
از بيشتر رژيم كه گذاشت  حساب اين به
جنايتكار رژيم كه وگرنه نتوانسته اين

سبعانهتر در  سال٦٠ را بسا ٣٠خرداد الگوي
محاسبهاش در قدرت تمام بهدستگرفتن

بود. كرده وارد
كه اجتماعي آن بافت بهدليل انتخاب سامرا
است شده واقع عراق تسنن اهل مركز در
ميتواند كه  است برداشت  همين  مؤيد
ديگري شكل در را نعمتي حيدري جنگ
ميز و براند بهپيش آشوب و بلوا با عراق در
آخوندي دينفروش رژيم كه مذاكراتي را
همه داليل بزند. برهم هستند. آن بازنده در
كه مي دهد نشان  را فلش يك  شواهد و
بوده مستعد  كامًال تهيه آتش براي  سامرا
كه نشد. موفق  دليل  بهاين رژيم  اما  است.
نداد مثبت پاسخ آشوب اين به عراقي طرف

نيفتادند. رژيم چاه در و
از پس و جمعه نماز از بعد سامرا مردم

عمل «ملي»انديشيدن و «ملي»عملكردن در
آغاز از كه  ضدبشري و رژيم ضد ملي اين
اين با ضديت تعارض و را بر اساسش و بنا
است موضوعاتي ازجمله نهاد، بنيان مقوله
در ندارند. يكديگر با سنخيتي هيچ كه مطلقًا
عجالتًا به اما گفت مي توان بسيار زمينه اين

ميكنم. بسنده نكته چند ذكر
دو اين جوهر، در اينكه نخست
و متفاوت هستند كلي به دو ارزش موضوع
ندارند. يكديگر به ظاهري حتي شباهتي هيچ
دليل اين به مليشدن صنعت نفت،  نهضت
و مردمگرا مردمگير و گرفت ملي نام نهضت
استعمار پيري طرف مقابل چون كه و شد بود
فاسد حكومتهاي خيانت دنبال به كه بود
نفت سالها ننگين، قراردادهاي عقد در پيشين
به يغما را ملي سرشار منبع اين مملكت ما،
فقر ايران در مردم حاليكه همان ميبرد، در
همه بزرگ مصدق ميكردند. زندگي فاقه و
دست تا گرفت بهكار را خود توان و توش
مردم منافع حقوق و به از تجاوز را استعمار
پرونده قضيه اما، در كرد. كند و كوتاه ايران
بلكه نيست، استعمار مقابل طرف نهتنها اتمي
به قريب اكثريت اين هركس از قبل عكس به
ادعاي برخالف كه هستند ايران اتفاق مردم
حتي و دارند قرار آن  مقابل  در آخوندها،
اين پروژهيي در مليگرايي و از منافع رگهيي
است، نظام اين بقاي خدمت در تمامًا كه
به ميگويند راست آخوندها اگر نمي بينند.
نزديك چرا دهند، جواب ساده سؤال اين
پنهان مردم از را پروژه اين سال هيجده به
و ميلياردها به آن يك كلمه راجع و كردند
آن هزينه مردم همين  جيب  از كه دالر
به به مردم راجع كردهاند حرفي نزدند؟ چرا
هزاران و و معايب و محاسن آن زيان و سود
ويرانگر پيامدهاي از جمله آن حاشيه مسائل
كه مرگباري تهديدات و محيطي زيست
ايراني است، ميليونها فيزيكي سالمت متوجه
با بلكه نميگويند سخن كلمه يك تنها نه
مقوالت اين به ورود نوع هر سانسور دستور
در مطبوعات حتي را نظري نوع ابراز هر و
نيز كارگزارانشان  و  آدمها  براي و خودي 
در مصدق فريادهاي حالي كه در بستهاند؟
مجلس گوش در اگر نفت، مليشدن دفاع از

و خيابان نميكرد، پيدا شنوايي
پيدا برايش حكم پارلمان ميدانها
در را مردم و مستقيمًا مي كردند
مليشدن نهضت امور جريان
براي آنها از ميداد و قرار نفت
ميطلبيد. منافعشان ياري پيشبرد
چه كسي نميداند وانگهي
ساله دو دوران در مصدق كه
هرچيز از قبل خود،  زمامداري
ميكرد تأكيد مردم  آزادي بر
شيخ و  شاه دليل همين به  و
آزادي ديرينه دشمن هردو كه
يك در بودند، دموكراسي و
از گرفتند. قرار او عليه جبهه
را از نفت صنعت قضا مليشدن
ارزشهاي محصول مي توان بابتي
دانست آزادي و دموكراتيك
پيشواي پيگير تالش با كه

ريشه سرعت به دوسال اين طي ملي نهضت
فضا چنين چتر زير نشست. بهبار و دواند
آنها نمايندگان و مردم كه بود آزادي و
صنعت نهضت مليشدن به نسبت  توانستند
به دفاع از و كنند ابرازنظر نفت آگاه شوند،
براي آخوندها تالش بنابراين برخيزند. آن
دوران به ايران كنوني  نسل  حافظه ارجاع
جز مليشدن صنعت نفت، نتيجهيي نهضت
كه چرا داشت. نخواهد برايشان تف سرباال
بود، اين خواهد سؤال صورت اولين اين در
حتي كه مردمي مردم؟ كدام ملي» «منافع
از هم بي دغدغه يك زندگي انتخاب حق
اضطراب در همواره بايد و شده سلب آنها
نيروي وحشيانه هجوم  و  حمله دلهره و
برند؟ بهسر شب نيمه  و  شب در انتظامي
دژخيمان و  گزمهها ترس از كه  مردمي
قبر سر بر نميتوانند حتي بسيجي و پاسدار
بهخون جالدان همين بهدست كه عزيزانشان
بخوانند فاتحهيي و شوند  جمع درغلتيدند،
داشتن از حتي كه مردمي بگذارند؟ گلي و
برخوردار هم  لباس و پوشش انتخاب  حق
تمايالت سياسي به ابراز نظر برسد چه نيستند

آزاديخواهانه؟ و
هم بعد نسل  و ديدند ما گذشتگان 
ملي نهضت رهبر  كه شنيدند و  خواندند
تقسيم مردم با را پيروزي و شكست ايران
را نفت ميدانست. اگر آنها از آن و ميكرد
و سركوب ابزاري براي به عنوان نه كرد ملي
عنوان منبعي براي به هم تداوم قدرت، بلكه
برخورداري يعني اجتماعي، رفاه و پيشرفت
و زندگي در آن درآمد حاصل از مردم
دموكراسي و آزاديها تداوم و گسترش هم
ضدبشر آخوندهاي حاليكه در ميخواست.
گوناگون زبانهاي به خود كه همچنان
امنيت» را «تضمين پروژه هستهيي ميگويند

و بس. نظام ميدانند
حاضر كه رژيمي كند، باور كه كيست
مردم روزمره نيازهاي ابتدايي ترين نيست
در كه بيماري هزاران داروي و دوا مثًال
بيمارستانهاي تاريك داالنهاي و راهروها
فكر به اما كند، حل را ميدهند جان فرسوده
مي كند باور كي آنهاست؟ آينده انرژي نياز
تهيه يك سرنگ براي مردمي كه سالهاست

بايد بيمارشان يا خود زندگي نجات آمپول يا
آنهم بگردند خسرو ناصر خيابان در روزها
قيمت برابر چند پرداخت با قاچاق صورت به
دجالگرانه ادعاي اين  به  آورند، دست به
هستهيي «انرژي كه مي نهند وقعي آخوندها
مردمي ميكند باور كي ماست»؟ مسلم حق
كشيدشان تأمين نفس انرژي تا نان ندارند كه
چشم آخوندها دجالگرانه  دعاوي  به شود

باشند؟ دوخته
كشوري نيز االن همين چگونه است كه
مردمش خوابيده، از نفت دريايي روي بر كه
خود، نياز مورد بنزين ليتر چند تهيه براي
شكن، بايد كمر هزينههاي تحمل عالوه بر
مطابق حالي كه  در باشند، صف ساعتها در
ميلياردها حكومتي، مطبوعات گزارش
هزينه خارج از بنزين وارد كردن بابت دالر
براي نيستند، حاضر آخوندها  اما ميشود
يا جديد پااليشگاههاي ساز و ساخت
كمترين هزينه قديم پااليشگاههاي نوسازي
حداقل نيازهاي پاسخگوي تا متقبل شوند را
آن صدها برابر عوض در مردم باشند. جاري
سايت چند و چندين ساز و ساخت بابت را
مردم اين بهانه كه به زيرزميني هزينه ميكنند

به انرژي نيازمندند. آينده در
است در روز عيد كه خامنهاي چگونه
گماشتهاش پاسدار ميشود مدعي دجال
گرههاي خود، توان همه «با مي كند تالش
هزاران حالي كه در كند»، باز را مردم زندگي
حقوق دريافت  از حتي  محروم كارگر 
در اما شدند، محروم خود گذشته يكسال
همين سرمايه جيب و از دالر همين ميلياردها
خدمت در جز كه پروژهيي شود بابت مردم
هزاران و نمونهها اين نيست. ننگينشان نظام
پروژه كه واقعيت اين نشانگر ديگر نمونه
و ملت به ربطي هيچ تنها نه رژيم هستهيي
تمامًا پروژهيي است بلكه مردم ندارد، منافع
تضمين براي تنها و تنها كه امنيتي و سياسي
طراحي آخوندي ننگين حكومت تداوم و بقا
آن اصرار بر ادامه دليل به همين و اجرا شده و
آخوندها تصور خالف بر بنابراين ميورزند.
نظر مردم در فنآوري» ملي ادعاي «نهضت
در نعش ُرل كه است جدي و مؤثر همانقدر

نمايشنامه. يك

كه طه حسن احمد شيخ  سخنان شنيدن
هيچ كار  نمي تواند «بمبگذاري گفت: 
به خيابان  در باشد»، عراقي يا و عرب 
ميزدند «ايران فرياد و تظاهرات پرداختند

بيرون»! برو
كه است دويستسال و هزار به نزديك
اعم اعراب  كل حتي و منطقه اين مردم 
زندگي باهم مسالمت در سني و شيعه از
تاريخ كجاي هيچ در تاكنون و ميكنند
معتزله خونين جدال در حتي سرزمين اين
متوكل، كارآمدن روي هنگام در اشاعره و
ثبت جناياتي چنين نيز عباسي(٤) خليفة

است. نشده
همة بهظاهر كه شيطاني قدرت همين ولي
از اختيار داشته چرا در كارتهاي سياسي را
نه دارد؟ وحشت ايدئولوژيك شاخصهاي
بيجان جسم از بلكه زندهبودنشان، فقط
براندام لرزه  مشاهدشان و مراقد و  آثار و
ميافكند. اياديش و رژيم اين كثيف
هم را ما شهداي قبر  كه  نيست بيدليل
در نشان و بي نام را آنها يا ميكند خراب
نشان اين ميكند. دفن جمعي گورهاي
است. يكي رژيم اين دورني لرزش زوال و
اشرف به كشور داخل از كه هواداران از
كه است سال نوزده مي گفت: بود آمده
مجاهد خلق يك پاي اينكه بهدليل رژيم 
نميكند ول مرا رسيده ما خانه بهچارچوب
و ميكنند احضار مرا  هرازچندگاهي  و
كه آنهايي برو كه ميكشند. نشان و خط
برگردند … كن تا هستند قانعشان ارتش در
ساواك در من  سال نوزده اين تمام  در و
مكالمات و صحبت صحنهها و شاهد رژيم
كه عناصر اطالعاتي كه لحظههايي بودم و
يك ولي اسم مسلطاند. چيز همه بهظاهر بر
گويي كه عزرائيل را كه ميشنوند مجاهد
سراسيمه چنان و ديدند خود حضور در را
را خود پاي و دست و ميريزند بههم
مرگشان لحظه يارب!!! كه ميكنند گم
كه به چشم ديدم را حقيقت  اين فرارسيده 
خلق ميترسند از مجاهد فقط فقط و اينان

ديگر. چيز نه و
مجاهدم پسر دفن محل  هنوز  نمونه براي

و  شكنجه زير در سال٦٥  كه جليل
محمد خلق مجاهد قهرمانم  پسرعموي

را  رسيدند به شهادت قتلعام٦٧  در كه
ندادهاند. نشان بهخانوادههايشان

قهرمان مجاهد شهادت  كه  بهجاست چه
مقارن زماني نظر  از كه هم  زماني حجت
آن محتوايي مقارن بود،  عراق آشوبهاي
در خود حجت بگيرد. قرار ارزيابي مورد
قرار شكنجه مورد بارها  زندانش مدت
خيلي و بيايد  كوتاه مقاومت از تا  گرفت
پهنة در را او كه بود بهصرفه تر رژيم براي
مجاهد اما بياورد. در پا از آرمانش و عقيده
بسته پيمان رهبريش و باخدا كه خلق
نميرسد». زندان و تازيانه و دار ز «بيمش
اين زماني در حجت شهادت بههمين دليل
مقاومت براي هم و رژيم براي هم مرحله
كه است شاهدي و پرچمي ايران، مردم
«هيهات نميپذيرد ذلت ميميرد، مجاهد

مناالذله»…

تهران ـ اتوبوسراني واحد شركت رانندگان اعتصاب مارس ـ تهران ٨ روز در قهرمان زنان تظاهرت آذر ١٦ ـ تهران فني دانشكده دانشجويان تظاهرات تهران كارگر ـ روز در تظاهرات كارگران



١١ دوشنبه ٧ فروردين ١٣٨٥صفحة ٧٩٣ ـ شمارة
مقاالت

كه بود سازمان نگذشته به وصل شدنم يكماه از از بيشتر
اقوام دوستان و از تن چند اتفاق به او ديدم. حجت را شهيد

بودند. شده وصل سازمان به هم سالش و همسن
استبداد كه مظهر رژيمي با تا بودند وصل شده سازمان به
سال ساليان ميكردي  احساس بجنگد. است  جنايت و
خوشرو و خودماني اراده، با و مصمم بوده. سازمان در
نميداد. پاسخ بيخنده را برخوردي و سؤال هيچ بود.
بود. مجاهدي آرامش با توأم و وقار با و سكناتش حركات
از پس كه چابك و دلير رزمندهيي و وارسته باصالبت،
و ضمير قلب خاطراتش بر و ياد و تماس اولين برخورد

مي بست. نقش آدمي
دستي مي كند  فكر آدم است، رازآلود حجت شهادت 
و لحظه ها ايديهم» «فوق بلند، دستي نامرئي، و پنهان

ميكند. انتخاب خود را فدا ثانيههاي
تاريخ از برهه يي در را خود سرخ و گرم خون حجت،
كه ميكند آزادي راه فدية ايران ملت جنبش و مقاومت
مرز زواياي و كنج بر خميني استبداد زمهرير و تاريكي
حجت پاك خون شده. گسترانيده خانه هامان و بوم و
راه مجاهدان، همة به و است اميدواركننده و راهگشا
و مقاومتها ديرپاي سنت ميبخشد. نو و تازه جاني آزادي
بوده اصل استوار بر اين مردمي هميشه اصيل و جنبشهاي
راه بايستي سنگالخهاي و تنگناها هموارساختن براي كه
خود انبان و جيب در دست پيوسته كرده پيشه «مجاهدت»
فرزندان خون با را عدالتجويي و آزاديخواهي بهاي برده

پرداخت. خويش
مسعود برادر به زماني را قهرمان حجت مجاهد شهادت
تهنيت و تسليت مجاهد  رزمندگان و  مريم خواهر و

ميگويم.

« شهيد »

باد در ميلغزد
دار چوبة بر شيدا گل

شيدا سينة بر دل، ته از آتش خندة يا

شهادتش در چهلمين روز اشـرف در ياد يارانش زمانـي در حجت

زماني حجت و خزئل مجاهد قهرمانان بهياد

در بوديم. رفته کوهنوردي براي دوستانم از چندتن بهاتفاق
شنيديم. انفجارهايي انفجارهاي متعددي شب صداي نيمههاي
بهدنبال اين . ميشد ديده خوبي به باال آن از آنها برق كه شديد
گفت احتماًال بچهها از يکي كه باشد ميتواند که چه بوديم
هيچکدام آنزمان در مي كنند. عمليات حتمًا باشند مجاهدين
تحتتأثير تبليغات بلكه نميشناختيم را مجاهدين نه تنها ما از
بود. گرفته شكل در ذهنمان از آنها غلطي تصوير رژيم سوء
صدايي و سر نزديکي تقريبًا فاصلة از که نگذشت  چيزي
صداي شب موقع آن در مي شد. نزديكتر مستمر که شنيديم
بوديم دور ترسيده راستش بود. غيرعادي كوه در و حركت پا
صدا و سر ديده ميشديم. به خوبي و بوديم  زده حلقه آتش
چند به كه  بود نگذشته دقيقه چند ميشد. نزديکتر هرلحظه 
شك ديده شد، آتش نور در چهرههايشان ما رسيدند. قدمي
عكسالعملي چه نميدانستيم كه مجاهدين هستند كه نكرديم
خواهيم مواجه صحنهيي نميدانستيم كه با چه و بدهيم نشان
با كه  ديديم تعجب كمال  در بودند رسيده ما  به تقريبًا شد.
از دادند و ما تكان براي دستي و ما رسيدند به آرامش كامل
نقطه از كوه آن در برخورد همين در و رفتند و كنار ما گذشتند

ميگويد مجاهدين مورد در رژيم كه آنچه فهميديم كه بود
عمليات كه شنيديم شهر برگشتيم به وقتي است. محض دروغ
مراكز رژيم را يكي از و بودند و همرزمانش خزئل شده بوده و

بوده. نشيني شان عقب مسير آنهم و بودند زده
پسازآنطيمدتيکه خزئلوهمرزمانش بعدازشناساييشدن
فضاي شهر بودند و گريز تعقيب در حال رژيم توسط مزدوران
کاري بايد  که ميکرد  احساس هرکس و بود  شده ملتهب 
که ميديدند كه را رژيم مزدودران آشفتگي بهخصوص بكند،
بيشتر موضوع اين ميروند، باال خيابان و و کوه ديوار در و از
و بود گرفته شهر را سراسر پيروزي ميشد. احساس زده دامن
صف به تنه يک که دارند جواناني وجود چنين اينکه از مردم
چرا ميکردند شعف و زده اند احساس شور دژخيمان بيشمار
بذل از دارند که پشتوانهيي و حامي که بهخوبي ميفهميدند که
شهادتشان از بعد اين فضا دليل همين به ندارند و ابايي هيچ جان
رژيم تا که مزدوران هفتتپه در و مخصوصًا شهر سراسر بر نيز

نداشتند، حاکم بود. را آنجا به مدتها جرأت رفتوآمد
حالت شنيدم، را حجت شهادت خبر وقتي روزها اين
خودم ميشوم، حال حالتي چنين دچار كمتر دوگانهيي داشتم.
وفا خلق و خدا بهعهدش با او كه فقط ميفهميدم نميفهميدم را
تبار از قهرماني او اين از او نمي رفت جز هم انتظاري بود، کرده
و مسير نداد؛ بهذلت تن ولي داد بهدار سر كه بود و فالح خزئل

آن با هرلحظه انتخابش لحظة از مجاهدي هر که رفت را راهي
نميشود. غافل آن از بهعهد وفاي لحظه تا و است رو رودر

و هستند خوشنام ايالم و اصيل خانوادههاي خانواده زماني از
دارند، خاصي محبوبيت مردم ميان در مجاهدين خانودة بهعنوان
و ارادت و رژيم خود از نفرت براي نشاندادن ايالمي جوانان
ديوارها مجاهد، روي خانوادة اين و به مجاهدين نزديكيشان
زندان آنروزها در كه را حجت اسم شعارنويسي ميکردند.
بههمين مينوشتند. روي ديوارها درشت خط با بود، دژخيمان
ميشد احساسات غليان باعث در ايالم اين خانواده حضور دليل
سالها سرکوب  و ارعاب  و تهديد  و ترفندها  تمام  با رژيم  و
و نتوانست اما کند در سينة مردم خفه را آنها ميكرد تالش
و خدا راه سمبل يک شهيد عنوان به حجت هم  و نميتواند
آنها خيزش و دلگرمي باعث و گرفت جاي مردم دل در خلق

ميشود.
نقطه تماس همان در و خبرها همين شنيدن با زمان در آن من
پيدا مجاهدين احساس خاصي به نسبت در دلم بود كه كوه در
را مجاهدين راه بايد كه فكر اين همهاش روز همان از و كردم
همين به بود. پركرد ه را ذهنم باشم مجاهدين مثل بايد و بروم
خودم كه است راه اين كه فهميدم پيگيري جو و و پرس با دليل
در که شد منجر بهاين انگيزش همين و برسانم اشرف به را

برسانم. اشرف به را خودم سربلند ي نهايت

حجتاهللا پوررستم

زماني حجت شهيد دستخط مجاهد كه مالحظه ميكنيد، را كليشه يي
و پس  نوشته رهايي مريم ياد به خود ٦مرداد٧٩ در خلوت روز در كه است

است. شده نگهداري بهيادگار يارانش از يكي توسط محل، ترك از

كليشه: متن
پاره ميكنم. پاره را قلبم بهخاطر تو
پاره ميكنم. پاره را قلبم بهخاطر تو

صميمي تر از تو ياد ميكنم به احساس بيمادري كه وقت هر چرا كه
باران. آب از زالل تر و باران از لطيفتر خيلي و مادرم مي شوي،

مريم ياد: به دارم مادرم.  دوستت خيلي
                              امضا حجت زماني تاريخ ٧٩/٥/٦

برايپهلوانحجت

ايستاده سرو

خطة ايالم، مصداق دلير زماني مجاهد حجت به
پيروزي، براي پرشكوه پايداري و جميل صبر
كه در انقالب مريم با پرورش يافته ايستاده سرو
نشست ميوه به گوهردشت زندان

  
بودي  خاك افتاده تر از  

ميآموختي،… فروتنانه را «مجاهدت» و
صخره بود، اما، جسارتت

نستوه،  باالبلند و
جالد، و

است، فرتوتي عجوزة
كمال را قلة فتح براي سترگت كه عزم

اعدامت عاجزانة تمكين به

دستخطمجاهدقهرمانحجت زماني خطاببهخانممريمرجوي

ح.ب

گلشيـدا
بر چوبـه دار

نادريپسردايي بارضا گفتگوييكوتاه
اشرف شهر در زماني حجت شهيد مجاهد
حجتشـاخصهـايقهـرماناني

چـونپهلـوانخـزئل
داشت را اكبـري علياكبـر و

فكر چطور و ميدانستي چه او  مورد  در حجت شهادت از قبل  
ميكردي؟

شناختي با حجت از شهادت قبل هستم. شهيد پسردايي حجت نادري رضا من
بودم، ديده رهبري را با رابطه هايش و انقالب و لحظات وصل و داشتم از او كه
مي باشد پايبند با رهبري عهد خود با آخر به كه تا مجاهدي هست كه داشتم ايمان
فكر مي كردم خيلي كه و هر چند رژيم كم نميآورد جلو هر شرايطي تحت و
حجت بود كه ولي برايم روشن دارد مقاومت و چطوري توان چكار ميكند كه
تمام يا دارد را و… خزئل پهلوان و اكبري علياكبر چون قهرماناني شاخصهاي
اصولش بر آنقدر اينكه يا به مجاهدين بپيوندد و دوباره كه ميكند را تالشش

برسد. مسير بهشهادت اين در و كرده عاصي را رژيم ميكند تا پافشاري

چه  احساست و  گذاشت تو روي تأثيري چه شهادت حجت خبر  
بود؟

فكر مي كنم او به و ميافتم حجت ياد كه زمان هر اوليه، از احساسات جداي
طي پروسة كه دستگاهي و رژيم به ضربهيي چه كه مي فرستم او بر هزاران درود
شرايط در بدترين مقاومت خودش و خون با همچنين حجت بود زد. چيده اخير
خراب آنان سر بر را خائن  بريدههاي روي رژيم و خط رژيم طعمههاي همة

كرد.
ميباشد بي بديل گوهر و خلق مجاهد عنصر مقاومت همان كه حجت مقاومت
طعمههايش و خودش سر بر چيز همه و گرفت دشمن از را خط اين پيشبرد توان

شد. خراب

چه  حجت شهادت ديدي؟ اين رابطه چطور در را همرزمانت  فضاي
ارتش گذاشت؟ و رزمندگان شما جمع تأثيري روي

قهرمان خلق و مجاهد هر ماية افتخار حجت بود كه اين بچهها مشترك اكثر حرف
هرچه خود خون با كه بود مجاهدي و بود شرايط بدترين در اصول به پايبندي
تا حجت ميگفتند وصل بود. و بچهها اثبات كرد را حقانيت اين سازمان بيشتر

كرد. را مغلوب دشمن و كرد مبارزه رژيم مقابل در قطرة خون آخرين

احساسات  تأثيرگذار بود و چنين حجت شهادت تو علت اينكه  بهنظر
راه در را همه و برانگيخت خارج ايران در چه و ايران در چه را همه

بود؟ چه كرد محكم آخوندها جنايتكار رژيم با مبارزه
برادر بايد كرد» «چه سخنراني در كه بدهم جواب اينطور را ميتوانم سؤال اين
دست هزار دست، برابر هر و در چشم صد چشم، برابر هر بودند: در گفته مسعود
خلق آرمان مجاهد اين شرايطي سرفصل و در هر و مي شود مجاهدين افزوده به
البته با خراب كرد. خودش سر بر را رژيم توطئههاي و كرده را باز مسير بود كه
حجت مردم اكثر بهخاطر همين و خلق مجاهد پاك خون بها از باالترين پرداخت
كه براي ميكنند چرا ياد او از با احترام و ميشناسند خلق يك قهرمان مجاهد را
به وقتي و بينالمللي شرايط سياسي بدترين رژيم در شد كه روشن دگربار مردم

كرد  قتلعام سياسي را سال٦٧ زندانيان ميخورد. در زهر جام بنبست ميرسد
زمين را به حجت پاك قهرمان خون امنيت شوراي رفتن به با اين دوران در و

ميكند. به اعدام نيز تهديد را ديگر زندانيان سياسي و ميريخت

شهادت  و دارند شهيد خون اين وظايفي درقبال چه ايران  جوانان
دارد؟ آنها براي پيامي چه حجت

است مسئول شده بهناحقريخته خون اين مقابل در باغيرت و باشرف ايراني هر
اعتراضات شركت در و از خاست به پا رژيم عليه حركت اعتراضي بايد هر با و
فشار در همة زمينهها رژيم را تحت پيوستن به صفوف رزمندگان شهر شرف، تا
هر تالش و با وضعيت مي باشد بدترين در رژيم دوران در اين كه قرار داد. چرا
را آنها انتقام زودتر هرچه و شاد را حجتها و حجت روح مايهگذاشتن ذره هر با و

ميگيريم. و انصارش و اعوان پابهگور خميني رژيم از

نيمهشبان
هفتچشمه پسكوچههاي كوچه در

ميآيد خزئل پاي صداي
هم هنوز

تركش و آينه و جدال تير در   
تفنگ خزئل مي آيد بوي باروت،  

شهيد حجت
نامت را جادوي پس، از اين

فراخناي دشت در سحرگاهان باد  
ايران مي پراكند وسعت به  

خزئل!
قبيلهام كهنهسوار
كركسان شادي

كم ممنوع عشق يك نيمهشب وسعت به
بود

تكهتكهشدهات را پيكر كه آن زمان
دريدند توحش منقار به

هم هنوز
هفت چشمه معصوم دختركان
و عشق و آزادي را     نان

نشسته اند نگاهت به انتظار شوق در
من؛ خوب پهلوان خزئل،

هم هنوز
محلهمان مرشد

    گلريزان عشق
  در سخاوت بازوانت

به انتظار نشسته است   
شهيد حجت

از اين پس   
صميميت دستانت را   

كودكانشان الاليي در هفتچشمه مادران
       به ترنم مي سرايند؛

گل پونه الال الال
خونه اومد دِر حجت

الال دونه دونه الال
نونه پِر دستاش حجت

الله گل الال الال
خاره پِر دستاش ججت

گل پونه الال الال
نشونه و بينام حجت

هنوز…
خانوادة زماني شهيدان تقديم به

ميتپد آزادي ايراني و ايران، براي دلش كه هر آنكس به تقديم و

دار، كبود طاق بر
سپيد رنگ ميماالند

به قيرين آسمان ديوار يا
تا كعبة دوبارة بي عشق پيمايد   

    كوچان مرغ شب آويز
كمياب و واله شيدايي، گل
سيالب ميرويد گاهي در

مرداب در گاهي قد، ميزند
           گل شيدايي فانوست

    بر نيلي شِب درياي توفاني
جاري ميرود

گاهي بيجان پيكر بر
شيدايي گل خون، هيأت در

            مي رويد گاهي
        بر لب سگن، ني وار

            تا كه ُسرايد
حرفي روشن قصه و

شيدايي گل

مصاحبهشعر

نام خداي نكويان به
نيز و نكشند» را نكو جز عشق مسلخ «در ميگويند
سر او يا سنگ به بكوبيم را خصم سر ما «يا ميگويند

آونگ». سازد دار به ما
سر كوبيدن عاشقان كه براي بود از تبار نكويي او پس

آونگ. شد دار به عشق مسلخ در سنگ به خصم
از شرم  ساعت٦ صبح خورشيد بهمن٨٤ هيجدهم روز
اشعههايش اولين طلوع كند و نميخواست حجت
صبح سپيدة حجت، گلگون برگونههاي بود بوسه يي
آخرين حجت كه چرا  بگويد اذان  آمد شرمش
هيهات به پا مي داشت و سپيده در آن را بايد نمازش
سپيده و آن براي ميكرد لحظه شماري كه حجت
به اعتراضي هيچ كند اثبات كه لحظه آن و طلوع آن
شد چشمها گرد آري ندارد. آرمانش راه سر در دادن
اين جمله اولين بست. حلقه چشم كاسة در اشك و
آستان امامت بر فروتنانه سر بيآاليش و چه و بود،
چه و ساييدي العباس ابوالفضل سرورت و حسين امام
روزي، چه و سبكبال راه و چه اين در بودي سرمست
توهم همان راه را ١٤٠٠سال بعد سرور عاشورا بعد از
روز هم در ما كاش اي ميگفتيم كه پيمودي. راهي
ميايستاديم. يارانش ركاب او و در و بوديم عاشورا
از بعد  ١٤قرن  از بعد كه تويي اينك آري، اينك

با شورانگيز آقايمان حسين اينچنين و يارانت ديگر
سر برآوردي كه تازيانهها و از دشنهها تني خسهت

اعتراضي ندارم». هيچ حكم صادره «به
و پيركفتار جماران دهان بر محكم كوبيدي چه و
شايستهترين به را خود دين كه حقًا بازماندگانش 
حجت همسنگر همرزم و من حاال كردي. نحو ادا
خون اين ميگويم: آري  جالدان شما تكتك به
حجت پيكر در كه  بود مسعود سترگ  ارادة و
اين مي شود متبلور و ميكشد شراره حجتها و
به كرده عزم كه است خلقي ارادة از گوشهيي
خلقش آزادي را به و نان شده جان هم كه قيمت

بازگرداند.
اعدام ميكند من را رژيم، بود وقتي ميگويند گفته
ميگويند بود، ستاره ميگويند باشد، آخرش دم كه
زير ميگويند ماند، وفادار و پايدار نگفت، سخن
ميگفت هم باز شكنجه ها و فشارها سختترين
بود شده حك رجوي نام سينه اش در ميگويند نه،
مريم زادة و بود مجاهدين و شرف شهر تبار از آخر

رهايي.
دوباره انقالبش  و مريم  از  و بود  اشرف سان آري
بوسه زده دار طناب نام رجوي بر با و بود زاده شده
اراده و عزم بر مي فشاريم و پاي راه او به هم ما بود.
سر پوييد كه راهي به و ميفرستيم درود ايمانش و
راه در عده يي قول قرآن به ميآوريم و فرود تعظيم
شهادتند. در انتظار هم عده يي ميشوند و شهيد خدا

روح پاكش درود بر

چهسرفرازانهسربرآستانامامحسينساييدي

اشرفي علي

آرش

هاشمي احمد
نهاد. گردن

…
نبودي، شكنندهيي نونهال تو

عمرت  بهاران در بل،  
بودي سپيدموياني بسيار پيوستة بهم درازاي

هم، امتداد در كه
نداشتند. را تو نگاه يك حجم

مريم انقالب زادة تو
بودي، انقالب ُدر”غلتان“ و

بيبديل! گوهري
بيانتهاي شب در ظلمات

تو سوگ در ستارگان اينك
ميروند نشانه را شب تمامي

آزادي! روشن فجر و سپيدهدمان تا

شبي ستودني در
شدن يار ديار رهسپار

نهادن دژخيم چنگ در چنگ
نهادن روشن گام راهي تاريكي در در

زيباييها و هستي به و
دادن درخور و شايسته پاسخي

نيرنگ و پرفتنه زمانهيي در
پايفشردن خود آرمان بر

آن شكوه پاس به را مشعل و
داشتن نگاه روشن

شدن گرفتار لجنزار چنبرة در
نگشتن آلودن و

پشت سر نهادن آزمون را سربلندانه
است دل انگيز و زيبا چه

بازت نمييابم شايد
زندهاي يارانت قلب در همواره اما
همرزمانت خوشه هاي خشم در و

روي دشمن خواهي باريد سر و بر
بدرود!

منوچهر
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سياوش… نتـرسد
فرجام   ز

آتش به روي
آوري اشرف مجاهد خواهر با گفتگو

مادرمجاهدينشهيدمهرانگيزواميرسعيد
حقيقيفرد

ميشناسم. كه سالهاست را آوري» «اشرف
كه چهره يي با پرانرژي و پرتالش خواهري
است. انگيزاننده همواره شادابيش و مهرباني
همه در را او نزديك، يا دور از ساليان طي
در از كار ديدهام. خصوصيات با همين كاري
پشتيباني، كارهاي ستادهاي تا تبليغات گرفته
ارتش مختلف فروشگاههاي كامپيوتر، فني،
غذايي و تداركاتي  انبارهاي و آزاديبخش 

و…
زماني كنم واداشت از او خواهش مرا آنچه
انگيزهام دهد، اختصاص  گفتگو  اين به را
مجاهدش فرزند دو سرنوشت شنيدن براي
جاويدان فروغ كبير عمليات در كه بود
مهرانگيز. و اميرسعيد رسيدهاند: بهشهادت
مجاهد قهرمان دو اين سرگذشت و عكسها
شهيدان در جلد دوم «يادنامة اين از پيش را
ولي بودم  خوانده و ديده  جاويدان» فروغ 
از آنچه بودم تا به بهانهيي همواره كنجكاو
بهسوي تا را برانگيخت شيرآهنكوه دو اين
انقالب» «بيمهنامة مجاهدين بين در كه نبردي
بر من اشرف شوم. جويا بشتابند، نام گرفته
گفتگوي پركشاكش را و اين منت گذاشت
هست مجاهدي كشاكشي كه با هر پذيرفت.
او بگويد سرنوشتش و خود از بخواهد وقتي
گريزي صحبت ميانة در مي داد ترجيح هم
شيرزنان و رزمآوران  ساير از بهخاطراتش 

مجاهد بزند.

از  همه چيز. قبل و تشكر براي سالم
چگونگي از مي خواستم كمي شروع
براي مجاهدين با  خودتان  آشنايي

بگوييد. «مجاهد» خوانندگان
شهري  اولين تبريز سال٥٦ شهر ٢٩بهمن روز
جوانان و دانشجويان بين درگيري بودكه
بهوقوع شاه ايادي و مزدوران با بهپاخاسته
حوالي تظاهرات  و راهپيمايي  پيوست. 
بود. شده شروع خيابانها در ٩صبح ساعت
ساختمانهاي و خشمگين خودروها  جوانان
آتش كشيدند و هرچه به دولتي و بانكها را
مردمي طغيان و شورش ميرفتند، جلوتر
افزوده تظاهركنندهها تعداد به و گستردهتر
قوا تمام با ارتش و ساواك اين كه تا ميشد
خيابانها آمدند تامانع به و تانك با توپ يعني

شوند. مردمي حركت اين
داشت  ادامه ١٠-١١ شب ساعت تا درگيري
 ١٣ منجر شد، نظامي حكومت به در نهايت و
شدند. دستگير زيادي عدة و كشته ١٤نفر يا
نداشت آرامي و طبيعي شرايط ديگر تبريز
در هم دانشجويي اعتصابهاي بهدنبالش و
و كرد پيدا تداوم و شده شروع دانشگاهها
ايران شهرهاي بقية مانند خياباني تظاهرات

مي گرفت. اوج روز هر
هم من اجتماع، جديد شرايط با همزمان
همه و بودم داده دست از را درونيم آرامش
سالهاي در بود. شده سؤالبرانگيز برايم چيز

خانوادة  شاه، زمان زندانيان خانوادة ٥٦-٥٧ با
زنجيره فروش جواد و خياباني موسي سردار
آن از بعد شدم. آشنا آفريده مصطفي و
كرد، مشخص ديگر مسير زندگيم را انقالب
بچههايم تحصنها، و راهپيماييها در شركت با
را ١٢ساله اميرسعيد و ١٣ساله مهرانگيز
كشيد سمت مبارزه به دانشآموز بودند كه
خانوادگي عواطف كنار در ما رابطههاي و
انگيزههاي نام به قوي تري عنصر از روز هر
جلوتر هرچه ميشد. سرشار مبارزاتي
و عميقتر ميكرديم فهم بيشتر و مي رفتيم
مهم بودكه براي من نكته اصيلتر ميشد. اين
و درك ميكنم طي كه را مسيري بچههايم
و به بود هم مهم آنها و براي فهم ميكنند
سد مانعي هيچ يعني نهتنها داشتند. تمايل آن
وجود مساعدي هم زمينة بلكه آنها نبود، راه
درك را  رژيم  دجالگريهاي كه  داشت 
وارد در اين راه توان و با همه توش و كرده

بشوند.

شديد  خارج  كشور  از چطور  و  كي  
چندساله زمان آن در فرزندانتان و

بودند؟
لحظه چند از پس و ميرود فرو فكر (در
بهخون از دوسال ميدهد): ادامه مكث
مردم مسالمتآميز تظاهرات  كشيده شدن

را  سال دو اين بود. ٣٠خرداد٦٠ گذشته در
و دست بامشكالت بهنحوي هركداممان
خارج ايران در نهايت از كرديم تا نرم پنجه

شديم.
را  سعيد امير ارديبهشت٦٠  اواخر  در  يكبار
پايش اينكه از قبل ولي بودند كرده دستگير
آزادش سپاه زندان از توانستيم برسد زندان به

كنيم.
تظاهرات  سي خرداد٦٠ در روز بعد يكماه 
شركت بود، تبريز در كه درگيريهايي و

به  ساعت٩ يكييكي بعد از شب داشتيم. آن
كه صحنههايي از هركدام و برگشتيم خانه
مردم بهچشم هجوم وحشيانة پاسداران به از

كرديم. تعريف هم براي بوديم ديده خود
كنار در كه است شبي آخرين اين كه از غافل
به خانهمان شب همان نيمههاي هستيم.  هم
از توانستيم نفرمان سه  هر كه كردند حمله
تا بوديم مخفي مدتي كنيم. فرار پشت بام
تا او است. اميرسعيد دنبال رژيم فهميديم

مخفي  فاميل و هواداران خانة شهريور٦٠ در
ارديبهشت٦٢ كه  تا و رفت تهران به بعد بود
تهران در شد، خارج غربي مرزهاي طريق از
كه سنياش شرايط به توجه با بود. مخفي
از قبل  دوسال مدت نداشت، بيشتر ١٥سال 
براي كار محلي بود مجبور كشور، خروج از
تهران محملي براي لونرفتن در خوابيدن و و
را ميگذراند سختي روزهاي باشد و داشته

داشت. بااليي روحية هميشه ولي

چه  سعيد دوباره دستگير ميشد  اگر
بود؟ انتظارش در سرنوشتي

براي وقتي  پاسداران اعدام. ترديد  بدون 
مي كردند مراجعه  من به او رد  پيگيري
كرد، فرار او كه  شد شما تقصير  ميگفتم
حمله به خانة ما اگر چكار كرده بود؟ مگر
فراري خانه از  نداشت دليلي بوديد  نكرده
كنيد به پيدا را توانستيد ردش اگر شود ولي
را اين حرفها درحالي كه خبر بدهيد. هم من
از آن هر و نبود دلم توي دل خودم ميزدم،
بيفتد جانيان اين دست به سعيد اينكه تصور
پاسداران از نداشتم. يكبار يكي روز و شب
و ديد مرا نزديك خانهمان بود كه مسجدي
اين موتورسوار خرج يك وقاحت گفت با
انشاءاهللا بهزودي پيدا كنيم. را او كه كردهايم
خواهيم دريافت خوبي انعام مورد اين سر

كرد!
١٥ساله قبل از كمتر حتي نوجوانهاي مگر و
بهدليل فقط را بگويند، خود اسم اينكه از
عليه اعالميه يا پخش مجاهد  نشرية فروش 
تيرباران رژيم اين جانيان توسط رژيم،
همين مثل هم آنموقع رژيم براي نشدند؟
دستگيريهاي نبود. در سال مطرح و سن االن،

خانه ها  به سال٦٠  كه حمالتي  و گسترده
هم با بچه همه را  و مادر از پدر و ميكرد 

ميبرد. شكنجه به زير و ميكرد دستگير

بوديد؟  زمان خود شما كجا آن  در
اينكه از بعد بوديم. تبريز در مهرانگيز و من
به من شد قرار رفت، تهران به اميرسعيد
محمل از استفاده با  تا  برگردم  خودم خانة
براي خانه ام از بود، نرفته لو كه شرايطم و
اين شود. استفاده سازمان نفرات مخفي شدن
كه شرايطي بودكه با هر وضعيت جديدي در
از افراد، يا هريك دستگيري پيش ميآمد و
زير به دستگيرشده نفرات رفتن خبر شنيدن
جابهجا مدتي ميشديم مجبور شكنجه،
لو امكاناتمان كه گرديم مطمئن تا شويم
برگردد مدتي نرمال روال به شرايط تا نرفته و

ميكشيد. طول
خانة از كه خواهراني و مهرانگيز و خودم
استفاده كارهايشان يا مخفيشدن براي ما
هواداران خانههاي  در مدتي ميكردند، 
شرايط كه شويم مطمئن تا ميشديم مخفي
مجموع در  ولي شده، حل مقطعي بهطور 
منتظر بوديم هرلحظه و نداشتيم و قرار آرام
ديگر طرف  از شود. حمله خانهمان به  كه
روزي بودند اميرسعيد  دنبال كه  پاسداران

كه مراجعه نكنند. نبود
تبريز امامجمعه  مدني آخوند كه  شبي
دستگيري گستردهيي و شد، هجوم مجازات
در يكي شنيديم جايي كه تا صورت گرفت
بهحدي نفرات كثرت تبريز، زندان بندهاي از
نبوده نشستن هم براي جا حتي بود كه رسيده
چندنفري به نوبت و بودند ايستاده همه و
پاسداري حين همان در ميزدهاند. چمباتمه
چند ميخواهيد گفته و كرده باز را درب
دست و  شود؟ گشاد جايتان تا ببرم نفري 
عدهيي گرفته و لباسشان يقة از كرده و دراز
مابقي به بعد روز  صبح بود. برده  بيرون را
جاي كسانيكه همة ديشب  كه دادند خبر
اين اعدام شدند. بودند، تنگ كرده را شما

زمان بود. شرايط آن
كه دارم روزها آن از زيادي خاطرات
كه مسئوليتي به بنا نمي كنم. فراموش هرگز
به ديدن زندان مالقات از بعد هرهفته داشتم
تا هراطالعاتي ميرفتم خانوادههاي زنداني
معموًال هرهفته بگيرم. بودند آورده زندان از
با كه  مجاهديني از زيادي عدة اعدام خبر 
خواهران اعدام ميرسيد. بهدستم بوديم آنها
ميشناختم نزديك از را همه كه برادراني يا
انتقام و حس ديگر طرف از خشم از طرفي
فراميگرفتاز جمله عصيانتماميوجودمرا
بهشدت را قلبم ابوالفتحي ثريا اعدام خبر
كرد. شعلهور را سراپايم و آورده بهدرد
تعريف برايم بود همسلول او با كه مادري
برده بازجويي براي را ثريا وقتي كه كرد
براي تضعيف روحية بودند، آخوند كثيفي

تحمل ثريا موسي فحش داده بود و به ثريا
انداخته آبدهان او صورت به و نكرده
صحنه آن آنوقت دو پاسداري كه در بود،
بودند افتاده او جان به لگد با داشتند، حضور
بدنش روي آنها پوتينهاي جاي طوريكه
به بازجو و بود كرده ورم بهشدت و مانده
مادر ميشوي. اعدام بعدازظهر بود گفته او
با بود، برگشته سلول به ثريا وقتي ميگفت
امروز من بود گفته هم بندانش به خوشحالي
اين حرف لب لبخند بر شد. او آزاد خواهم
در زندان هماتاقيهايش كه جايي تا زده بود را
همان شده. آزاد كه كرديم باور ما ميگفتند
او پشت خواست من از وقتي مي گفت: مادر
شده بود نگاه له پاسداران كه زير پوتينهاي را

است. فهميدم كه منظورش چه بوده كنم
پادردش براي كه را پمادي ثريا هم روز آن
مادر آن ميكند، استفاده ميماليده پايش به
داروزدن وقت چه بود ثريا االن گفته او به
را پا  اين خدا  بود داده ثريا جواب و است 
بايد هم من و بود داده تحويل من به سالم

ببرم. او پيش سالم
از اينكه قبل بود، مادرش فرزند كه تنها ثريا
با و رفت  تيرباران چوبه پاي ببيند را  او
خداحافطي همسلوليهايش از تمام شجاعت
نازنيني ثرياي شد. جاودانه و رفت و كرد
شرايط آن در سؤالم ميشود وقتها خيلي كه
قوي حد چه تا راهبريش و راهش به ايمانش
رسيده به اوج حد انقالبيش تا چه روحية بود؟
دادن ازدست قيمت به حتي نتوانست كه بود
تحمل را سازمان ارزشهاي به توهين جانش
بازجو كه به صورت آب دهاني با لذا كند.
ميشود شهيد مجاهد  كرد اثبات  انداخت

نميشود. تسليم هرگز ولي
تبريز  قهرمان شهيدان ديگر از آيا  

داريد؟ خاطرهيي
همهاش و است  زياد شهيدان خاطرههاي 
قهرمان مجاهد است. جانسوز و انگيزاننده
دستگيريش از قبل روز يك را چوپاني اكبر

ديدم.
تهران بهسر در دستگيريش از يكساعت قبل
بعد قرار بعدي روز براي و قرارش رفته بودم
قرار سر ديگر البته او بوديم. فردا گذاشته را
فهميديم دستگير تحقيقاتمان از و بعد نيامد
اطالعات او اينكه از رژيم براي است. شده
اوين در ماهها بگيرد، را تبريز بچههاي
در و آورد تبريز به بعدًا و كرد شكنجهاش

مالقاتها كه خواهرش  از يكي در زمستان٦١
او به را شهادتش خبر بود رفته ديدنش به
اكبر سر شقاوتپيشه جانيان بودند. داده
بدنش از و كرده له كوبيدن اثر در را قهرمان

بودند. كرده جدا
معني ميشنيدم، به را شهادتها خبر اين وقتي
خبر ميافتاد. جانم  در آتش  كلمه واقعي
شهيد مجاهد  خواهر  ـ سيدي فاطمه  اعدام 
خواهران از ـ كه (كاك اسد) سيدي صادق
بود در سازمان مسئولم اولين تبريز و مسئول
و چندين اوين در شكنجه ماهها از بعد  را
به برگرداندن  و تبريز زندان به انتقالش بار 
اعدامي خبر صدها شنيدن و شنيدم.  تهران

تنها و ميبرد بين از را وآرامم قرار ديگر
و ميديدم بودكه بچههايي به اميدم و عشق
منطقه به بچهها روزي پيش اينكه آرزوي با

ميكردم. دقيقهشماري بيايم
مليحه مجاهدم خواهر تبريز، شهيدان ديگر از
(صفرعلي) موسي برادرش كه بود رنجوري

اعدام  تبريز زندان سال٦٠ در رنجوري را هم
و آرام چهرهيي با و نستوه مجاهدي كردند،
آزادي براي كه بود كساني ازجمله مهربان،
جاويدان فروغ سرنوشتساز نبرد در خلقش
شهادت به و جنگيد دليرانه و كرد شركت

رسيد.
خديجه تبريز شهر مجاهدين ديگر از
موسوي جميله و زمانزاده شهناز اصالنزاده،
هم با آزادي خونين بهار اولين از كه بودند
مهرانگيز مانند را آنها من و بوديم شده آشنا

داشتم. دوست

هم  باز در ايران موفق شديد شما  آيا
ببينيد؟ را سعيد

چندين بود مخفي اميرسعيد كه دوراني در
او با  و رفتم  تهران به مأموريتي براي  بار 
به وقتي يكبار گذاشتم.  قرار  خيابان در
سياهي مكانيكي لباس بودم، رفته ديدنش
نوع از هم  صورتش و دست و بود  تنش
چهرة به حاليكه  در  ميداد.  خبر  شغلش
قلبم بودم، دوخته چشم آفتاب سوخته اش
عشق و از ماالمال فرزندي داشتن چنين از
كجا شبها  پسرم پرسيدم: بود. شده غرور 
نميداند مغازه  صاحب گفت ميخوابي؟ 
بسيار آدم كه مجاهدينم، هرچند هوادار من
اينها از بيش بداند مطمئنًا اگر است و خيري
از كليد يك خواهد كرد اما كمك من به
هرشب كه كردهام درست مغازه درب قفل
در برميگردم و مغازه تعطيلي از ساعتي بعد
از آمدن قبل  صبح  و قفل ميكنم تو  از  را
دوباره ميشوم و خارج آنجا از دوباره  او

برميگردم.
را او وقت هر بودنش  مخفي  دوران در
ديگر بار بود. خندان و گشاده رو ميديدم
را ديدم، در يك مغازة فرشفروشي او وقتي
محافظ به عنوان هم شبها و مي كرد كار
خيلي اما  اينبار ميخوابيد. آنجا مغازه 
علتش ميگفت بود. شده ضعيف و الغر
استفاده بهخاطر ولي طاقت فرساست كار
و او  اختيار در شغل اين كه امكاناتي از 
به ميكرد تحملش مي داد، قرار همرزمانش

برود. منطقه به زودتر چه هر اينكه اميد
بااليي روحية و ميخنديد هميشه اين همه با
را بچهها شهادت خبر وقتي فقط داشت.
و ميرفت فرو فكر به لحظه يي مي شنيد،

رفت؟ هم او پس اين طور! كه ميگفت:
خواست من از ديدم را او كه باري آخرين
در كردم تالش كنم. تهيه سالح برايش
در بود و سازمان هوادار كه تهران آشنايي
از كنم و پيدا را ميكرد كار نيروي هوايي
ديدنش به تبريز خواهران از يكي طريق
سالح قبضه دو كه كرد  قبول  او و رفتيم
بياورد. چند هوايي  نيروي  داخل  از كمري 

او از  قنادي يك در  را  سالح  دو بعد روز
ميدان در مسافتي طي از بعد و گرفتيم تحويل
كه هم اكنون مسئولش و با اميرسعيد خراسان
است آزاديبخش ارتش فرماندهان از يكي
را و من سالحها كرديم بعدي را اجرا قرار
را لحظات آن هيچوقت دادم. تحويل آنها به
از تحويلدهي سالحها فراموش نميكنم. بعد
ازهم مسير در تا  نشستيم تاكسي  در وقتي
مجاهدي دو آن خوشحالي از شويم، جدا
شوق و غرق هم من بودند، شده كه مسلح

افتخار شده بودم.
مسئولش و اميرسعيد من، شد قرار بعد چندي
سه هر كه خواهران تبريز يكي از بههمراه را
برسانم. منطقه مخفي بودند، به تهران در نفر
خارج كردن و بودند تعقيب تحت نفر سه هر
مهمي عمليات برايم رژيم ضرب زير از آنها
منطقه به سالم اين كه براي ميشد. محسوب
اطمينان مورد  كه خانواده هايي از  برسند
نفر سه هر توانستم تا  گرفتم كمك بودند
از مناسبي سناريوي با و تبريز به تهران از را
در كردستان روز آن آزادشدة به منطقة تبريز

تبريز برگردم. به دوباره و خودم برسانم

 چطور شد كه خودتان هم از كشور 
چه خروج از هدفتان شديد، خارج

بود؟
تبريز اميرسعيد از خارجكردن بعد از يكماه

مهرانگيز  و من سال٦٢  همان خردادماه در
١٦ساله مهرانگيز شديم. خارج تبريز از هم
منطقه داغ هواي در را سختي مسير بود.
آالن(١) به تا كرديم پيادهروي ١٨روز طي
به سازمان وصل و ديدار شوق رسيديم. ولي
كه مجاهديني مينمود. سهل را همه چيز
بودند آمده اكيپ  يك در اميرسعيد  با
منطقة وارد بوكان از  بعد  وقتي ميگفتند
زده فرياد بلند صداي با وي شديم، آزادشده
و ميكرد تازه نفسي برخميني. مرگ بود:

مي كشيد. فرياد دوباره
اتفاق بژوه برحسب روستاي عبور از مسير در
يك به رفتن حال در كه را اميرسعيد پسرم
هم با نظامي بود ديدم. چند دقيقه مأموريت
از هم و دوباره بوسيدم سرش را حرف زديم،
اينكه در از را احساسش او از جدا شديم.
آرزويم به گفت: كردم. سؤال است منطقه

رسيدهام.

بوديد؟  مرزي منطقة در شما  همة
اسپانيا و تركيه به بعد بوديم، منطقه در مدتي
آمديم. منطقه به دوباره  و  رفتيم فرانسه و
اين دارم اميرسعيد از اسپانيا از كه خاطرهيي
افشاگرانه آكسيونهاي مسئوليت او كه است
روز صبح هر و داشت بهعهده را عليه رژيم
برميگشت. شب و ميشد خارج پايگاه از
كه بوده يكماه كه شديم متوجه يكبار
مختصري شام شبها فقط و مي گرفته روزه
صبح دوستانش روز يك اينكه ميخورده تا
شده بيهوش ضعف شدت از ميشوند متوجه

به بيمارستان مي رسانند. را او كه

يك اميد منشأ تاريخ، عطف نقطه «اشرف» من براي
براي نجات پشتوانهيي و ستمديده خلق و يك نسل

كارتون در خيابانها در شبها كه است دختراني و زنان
به آخوندهاي دينفروش حاكميت و در ميخوابند

كانون و مستحكم دژ اين اشرف در ميروند. فروش
لحظة زندگيم ميجنگم آخرين شعلههاي فروزان تا
نشاندادن براي بر جالداني كه روزانه برميشورم و

را  ١٨-١٩ ساله جوانان و يزيدي خود كاذب قدرت
مادرانشان پدران و اشكبار چشمان جراثقالها جلو از
فجور حلقآويز و فسق دزدي و و تهمتهاي مارك با

خود دينفروش و درحاليكه آخوندهاي شياد ميكنند،
در بازارهاي دوبي را جوان كه دختران كساني هستند

ميگذارند بهفروش

با  اميرسعيد و مهرانگيز مناسبات  
چگونه دوستانشان  با و يكديگر 

بود؟
دو هر جواني حتي و كودكي از كه آنچه
انتخاب كردند را مبارزه كه زماني نفرشان از
را همديگر كه خيلي اين است دارم ياد به
هم براي خاصي احترام  و  داشتند دوست
از كه صميمانه رابطه اين هميشه بودند. قائل
نشأت انقالب خلق و بزرگتر به عشق يك
مدتها و ميكرد آنها  جذب  مرا ميگرفت
در عمليات وقتي لذا ميكردم. آنها فكر به
شدند. شهيد دو هر فهميدم جاويدان فروغ
و رفتند همديگر  با بهحالشان  خوش  گفتم
كنند. مهرانگيز را تحمل هم نتوانستند دوري
او فداكاري و بود خنده رو و بشاش هميشه
بود خواهراني  همة زبانزد اطرافيانش براي 
پيش مرزي) (منطقة سردار قرارگاه در كه
عمليات در مهرانگيز و اميرسعيد بودند. هم
بودند. كرده  هم شركت و چلچراغ آفتاب
زهرا شهيد مجاهد فرماندهي تحت امير
مجاهد فرماندهي  تحت  مهرانگيز  و  رجبي
شركت فروغ در عمليات تدين حميد شهيد

كردند.

يادگاري  عكسهاي فرزندانتان از  
خاطرة است ممكن اگر داريد؟ هم
خود نزد آنها از كه را عكسي دو يكي

بگوييد. برايمان داريد
شوري با ميزند. ورق را آلبومش اشرف
اشاره با  و ميشود خيره عكسها به  خاص
عكس اين ميگويد: عكسها از يكي به

سال٦٧ است  عيد مراسم به مربوط اميرسعيد
برگزار اشرف صبحگاه زمين محل در كه
است. عكس خواندن سرود حال در او شد.
پوشيده، زنداني لباس در حاليكه ديگرش
عليه رژيم افشاگرانه آكسيون يك مربوط به

سال٦٣ است.  در كشور خارج در
قرارگاه رژة در مهرانگيز عكس يكي اين
از نفر چند عكس اين در است. سردار
فروغ عمليات در كه  قهرماني  مجاهدين

ميشوند.  ديده شدند، شهيد

ديديد؟  بچه ها را بار كي  آخرين
نشست آخرين در عمليات توجيه روز
كه هم آخرين شبي ديدم و آنها را عمومي
ميكرديم حركت بايد بعدش روز صبح
و آمد ديدنم به خداحافظي براي اميرسعيد
اين بود حرفش آخرين بوديم. هم مدتي با
و با باشي» در هرشرايط موفق كه: «اميدوارم
گفت: بود مشخص چشمهايش در كه عشقي
و هر در مسير توقف نميكنيم «ما لحظهيي
خواهيم ادامه مسير به شود باز راه كه ميزان
پرواز جانش شوق پرنده يي بود كه داد». مثل
ميكردم. نگاهش من فقط باشد. كرده پر را
در و آمده سردار قرارگاه از هم مهرانگيز
شهيد فرماندهي مجاهد به ديگر  تيپ يك
حال در  و شده سازماندهي تديني حميد 
خودم من بود. آمادهسازيهايشان و آموزشها
پشتيباني ستادهاي از  يكي  در آنموقع هم
تا عملياتي توجيه زمان از درواقع و بودم
حال در شديم خارج اشرف از كه زماني

بوديم. عملياتي آمادهسازي

سؤالي  بهعنوان بدهيد اجازه اگر  
با نزديك از كه كسي فرضي
شما از ندارد  آشنايي مجاهدين 
از شهادت ١٧سال كه حاال بپرسم
عشقي چه گذشته فرزندتان دو
در هنوز كه ميدهد انگيزه شما به

بمانيد؟ «اشرف»
است درست ميگويد): و ميخندد (اشرف
افتخاراتم از يكي ولي گذشته من از سني كه
درون در ا ر عمرم از ٢٦سال اين است كه
بهدست براي  هم  االن و  بودم مجاهدين
جواني احساس مردمم آزادي آوردن
از قبل فرزندانم،  شهادت از بعد ميكنم. 
باشم احساس داشته مادري اينكه احساس
براي را خود جان آنها داشتم. همرزمي
احساس اين و كردند  فدا خلقشان  آزادي
انرژي توان و آزادي براي در مبارزه من به

ميبخشد.
منشأ تاريخ، عطف نقطه «اشرف» من براي
و ستمديده خلق يك و نسل يك اميد
است دختراني و زنان نجات براي پشتوانهيي
مي خوابند كارتون  در خيابانها در  شبها كه
به دينفروش آخوندهاي  حاكميت  در و
مستحكم دژ اين اشرف در مي روند. فروش
لحظة آخرين تا فروزان شعلههاي كانون و
جالداني بر برميشورم و ميجنگم زندگيم
كاذب قدرت نشاندادن براي روزانه كه

از  را ساله  ١٨-١٩ جوانان خود  يزيدي  و
و پدران اشكبار چشمان جلو جراثقالها
و دزدي تهمتهاي و مارك  با مادرانشان
درحالي كه ميكنند، حلقآويز فجور و فسق

آوري فرزندان اشرف حقيقيفرد، اميرسعيد و مهرانگيز شهيد مجاهدين

كساني خود دينفروش و شياد آخوندهاي
بازارهاي در را جوان  دختران  كه هستند
ثروت و مال و ميگذارند به فروش دوبي
در و برده يغما به را خلق اين اندوختة و
ميكنند. براي خود پسانداز اروپا بانكهاي
عليه وجودم تمام با كه ميمانم اشرف در
و داشتهاند ما روا بر خلق كه ستمي و جور
تباهي چنان به را خانوادهها فحشا اعتياد و با
خياباني كودكان كه كشاندهاند  نيستي و
تا مي گردند غذا دنبال آشغال سطلهاي در
كنند، را سير خود شكم يك وعده بتوانند

كنم. مبارزه
اين رژيم سرنگوني براي نفس تا آخرين من
سرخ كه پرچم مي كنم افتخار و  ميجنگم
دارم بهدوش  را مناالذله هيهات و حسيني 
نويد را يزيدي و سفاك رژيم سرنگوني تا

بدهم.

سؤالي  نهتنها ديگر آوري اشرف  
با بلكه نگذاشته باقي برايم
فرزند دو  و خودش  سرگذشت 
پرشكوه خودش پايداري شهيدش و
مديون و سرشار مرا «اشرف» در

است. كرده خودش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پانويسـ:
و منطقة بانه منطقة كوهستاني مرزي در ١ـ
از نيروهاي بخشي تمركز كه محل سردشت

بود. مجاهدين

را خيالت پرندة
سر ميبرند رواق خانه در

را بيداري جشن و
کوچه. سنگفرش بر

نمييابي آشنايي
برطاقچة اتاقت چراغي بيفروز

ميلغزد آينه بر سکوت قطرة ـ
دهاني مگر تا

ـ آرد بهزبان را دلش کالم

را چشمههاي لبخند
ميبندند لبانت برعطش

ميايستند همسايه بست چوبـ بر
را مي پايند نگاهت

مي گشايي طلوع آفتاب بر پنجرهيي که از تا
سخن نگويي. آسمان کسي از با

خيابان راهبند در
ايستادهاند گزمگان

لبخند قصابي به
ـ لبانت عطش بر

خيابان هر
دهليز وحشتي

ميريزد مردابي دوزخ به که
مرگ دلفريب آهوي و

ميچرخد اتاق پاگرد در
زني تا

را غرور عصيانش مجروح و روح
بياويزد جانش صليب بر

دلبند کودک و
خانه چاهدان در

فرو ميرود. مرگ محاق خلوت در

ديريست دختران همسايه
را شناسنامهشان

مينويسند رگانشان باخون
جامهشان سياِه بيرِق نهان از و

ميآورند. ”تفنگ“ و ”عود“ گلدان
را نور باران

ستارگان ميبارند بيدريغتر از
را شادي انفجار و

انسان… از رگان پرطنينتر

ازخانه تا خيابان
عبداللهي سعيد



شمارة ٧٩٣ ـ سه شنبه ٧فروردين ١٣٨٥صفحة ١٣
شهيدان

زنان سرزمين مظلوم

در سرزمين مظلوم
زني با چشمهاي ابري

در ويرانه تقديرش
با شتابي پنهاني

کليه بي قرارش را
در اوراق روزنامه ها

گم کرد
زني را ديدم

در باران سنگ
تا کمرگاه در خاك سرد

پيش روي جالدان
جان سپرد

در سرزمين مظلوم
زني را ديدم
پرسه مي زد

در خلوت پياده رو
براي تکه ناني

بر باد مي داد
تن اندوهگين خود را
زناني نهان از ديدگان

با دستهاي مرتعش
تن چرکين از اهانت را

با اشک مي شستند

در سرزمين مظلوم
زن يعني

لبخنده خشکيده در ميالد
از جنين پر نور

گلبرگهاي پرپر زير تازيانه
با سايه يي خونين در اشعار

زخمهاي عميق
و رنجنامه ها را

به پنجه زني سپردم
که از هيبتش

آلوده دستان هراسانند
من اما احساس آسياب شده را

به ديدگان زني سپردم
که در آشيان بلورين چشمانش

هزاران عقاب سرکش
بالهايِ غرورِ خويش را

از هم مي گشايند
و در خروش آشناي صدايش

هزاران کوه
آواي طنينش را

به تکرار در سينه مي خوانند
گلنامي که برافراشت بر سر

پرچم سه رنگ را در بغض آسمان
وقتي که پرواز را ممنوع کردند

پرچم او
نشان از غرش شير دارد

نشان از برش شمشير دارد
نشان از آتش خورشيد دارد

با سرود پر صالبت ميهن
درخشان پرچم ايران اوج مي گيرد

در بلورين چشمهاي
مهر تابان موج مي گيرد

برقله ها 
مي درخشـد

 خورشيد سرخ
 قيـام

ياد قهرمان شهيد فروزان عبدي
 عضو تيم ملي واليبال زنان ايران، 
گرامي باد

يادي از يك ساالر زن در روز جهاني زن

مجاهد شهيد فروزان عبدي، عضو تيم ملي واليبال 
زنان ايران، ستاره يي از كهكشان جاودانه فروغهاي 
آزادي است كه در جريان قتل عام زندانيان مجاهد 
جماران،  خونخوار  دژخيم  توسط  سال ٦٧  در 
خميني ضدبشر، به شهادت رسيد. قهرماني از ميان 
در  افتخاراتش  كه  ايران زمين  آزاده  ورزشكاران 
ميدانهاي ورزشي را با جانبازي و قهرماني در ميدان 
رزم با دژخيمان خميني در زندان و شكنجه گاه و 

سپس در ميدان اعدام به كمال رساند.
 فروزان عبدي پيربازاري تهراني، متولد سال١٣٣٦ 
در تهران، هنگامي كه دستگير شد، دانشجوي سال 
آخر ورزش بود و در رشتة واليبال فعاليت مي كرد. 

فروزان موفق شده بود به عضويت تيم ملي واليبال 
زنان ايران درآيد.

ضدسلطنتي  انقالب  پيروزي  از  بعد  فروزان 
پس از  و  پرداخت  مجاهدين  از  هواداري  به 
دستگير  مجاهدين  با  ارتباط  به جرم  ٣٠خرداد٦٠  
بند  و زنجير، دوران درخشاني  از آن پس در  شد و 
مشاهده  با  او  شد.  گشوده  زندگيش   دفتر  در 
قهرمانيهاي شيرزنان مجاهد خلق در زندان، هرچه 
آن  از  و  شد  نزديك  مجاهدين  صفوف  به  بيشتر 
شرف  از  دفاع  به  پاكباز،  مجاهدي  به عنوان  پس 
و  داغ  و  شكنجه  زير  در  خلق  مجاهد  انقالبي 

درفش دژخيمان پرداخت.
زندان  در  او  با  چند سال  كه  هم بندانش  از  يكي 
بوده، درباره اش مي گويد: فروزان در دوران زندان 
نمونه يي  به  و  زندگي خودش رسيد  اوج  نقطه  به 

از زنان مجاهد خلق تبديل شد. فروزان به محض 
به خوبي  را  خودش  مرزبنديهاي  زندان  به  ورود 
شناخت و مشخص كرد. مقاومت و سرسختي اش 
باعث شد كه از همان اول او را به بندهاي تنبيهي 
منتقل كنند. اولين بار در اوائل سال٦١ او را در بند٨ 
تنبيهي بود  بند  زندان قزلحصار ديدم. آن جا يك 
تا ٢٧نفر جا  انفرادي  كه در آن زمان در هر سلول 
مي دادند. به طوري كه مجبور بوديم شبها و روزها 

نشستن و خوابيدن و ايستادن را نوبتي كنيم.
برايم هميشه  فروزان  مهمترين چيزي كه در مورد 
خاطره انگيز و بارز است، روحيه فوق العاده قوي و 
در عين حال مهر و محبتي بود كه فروزان داشت. 

احساس  مي زد  حرف  كه  موقعي  وقتها  خيلي 
مي كردم كه از تك تك كلماتش عشق به سازمان 
هم  هنرمند  فروزان  مي بارد.  زنداني  بچه هاي  و 
هركس  داشت.  قشنگي  خيلي  نقاشيهايي  و  بود 
كه  مي خواست  او  از  بتراشد،  سنگ  مي خواست 

روي سنگ برايش نقاشي كند».
بود  نقاشي چيره دست  توانا و  فروزان ورزشكاري 
امكانش  و  توان  تمام  از  تا  مي كوشيد  همواره  كه 
براي باال بردن روحيه مقاومت و تالش و تحرك 
هم  دليل  همين  به  كند.  استفاده  زندان  محيط  در 
بود كه دژخيمان تاب تحمل او را نداشتند، بيهوده 
تالش مي كردند تا با فشار بيشتر بر روي او صدايش 

را خاموش كنند.
خواهر مجاهد اقدس حسني درباره او نوشته است: 
«در اواخر سال٦١ بود كه رژيم باز طاقت نياورد و 

حتي تنبيه بند ٨ را هم برايش كافي نمي دانست. او 
توالت  به  به مدت  ٨ماه  ديگر  چند خواهر  همراه  را 
در  مدت  اين  تمام  در  كردند.  منتقل  بند٨  زير 
بدترين شرايط و زير شكنجه  و بي خوابيهاي مستمر 
به گوهردشت  سپس  و  بود  شبانه روزي  تنبيهات  و 
در  به مدت  ٧ماه  ابتدا  نيز  آن جا  در  و  شد  منتقل 
زندان  به  را  او  دو باره  بود،  انفرادي  سلولهاي 
در  دو ماه  كه  آن  پس از  و  برگرداندند  قزلحصار 
بند  به  بود،  قزلحصار  بهداري  يك  واحد  قرنطينه 
در  و  اوين  دربسته  اتاقهاي  به  هم   بعد  و  عمومي 
بدترين شرايط منتقل شد. اما از روحيه بسيار قوي 
او  در  با آخوندها  ذره يي سازش  و  بود  برخوردار 

راه نداشت.
ايدئولوژيك  انقالب  خبر  زندان  در  كه  هنگامي 
مجاهدين را شنيديم، فروزان به صراحت مي گفت 
كه همه ما بايد در اين جا انقالب كنيم. برايم خيلي 
در  چنداني  تشكيالتي  سابقه  او  كه  بود  عجيب 
بيرون زندان نداشت، ولي در زندان بسيار قابل اتكا 
ايدئولوژيك همان روز مدام  انقالب  بود و بر سر 
درباره  اين كه چه كارها و زمينه هاي بسياري براي 
بامن  بشويم،  آن  وارد  بايد  كه  هست  فداكاري 

صحبت كرد.
رژيم  جديد  سياست  با  بود  همزمان  سال ٦٣ 
بيشتر  هرچه  شكنجه  براي  زندانها،  در  ضدبشري 
پيشبرد  براي  مقاوم.  زندانيان  واداشتن  تسليم  به  و 
و  اعدام  يك طرف  از  دژخيمان  سياست  اين 
شكنجه را بر روي زندانيان قهرمان مجاهد افزايش 

مي دادند و از سوي ديگر با  يك سري تسهيالت 
مي كردند  تالش  قبيل  اين  از  و  هواخوري  مثل 
ببرند.  پيش  زندانها  در  را  پليدشان  مقاصد  تا 
پليد  دشمن  سياست  اين  مجاهد  قهرمانان  اما 
با  و  كردند  تبديل  خودش  عليه  وسيله يي  به  را 
تشكيل تيمهاي ورزشي و دست زدن به فعاليتهاي 
جمعي روحيه مقاومت را هرچه بيشتر در زندانها 
اعتصابات  و  اعتراضات  به  دست  و  بردند  باال 
قهرمان  فروزان  ميان  اين  در  زدند.  گسترده يي 
هم زنجيرانش  از  يكي  داشت.  به سزايي  نفش 
هواخوري  به  پايمان  «تا  مي گويد  باره  اين  در 
رسيد، اولين كاري كه فروزان انجام داد تشكيل 

را  واليبال  آموزش  همزمان  و  بود  ورزشي  تيمهاي 
بچه ها  با  ظهر  ساعت ١٢  تا  صبح  از  كرد.  شروع 
مختلفي كه درست  به تيمهاي  و  بود  هواخوري  در 
با  هم  بعدازظهرها  مي داد،  ياد  واليبال  بود،  كرده 
بچه ها مي دويد. وقتي كه اعتراضات بچه ها كم كم 
در بندها شروع شد، فروزان پا به پاي اعتراضها جلو 
مي آمد. چيزي كه براي همه ما خيلي عجيب بود، 
مناسبات  كيفيت  تشكيالتيش،  اندك  سابقه  به رغم 
سياست  و  خط  و  جمعي  كارهاي  با  او  برخورد  و 
رشد  را  او  به سرعت  كه  بود  زندان  در  تشكيالت 
كرده  ديگر  بچه هاي  سرمشق  به  تبديل  و  بود  داده 
بود.يك بار كه دژخيمان به داخل بند ريختند و همه 
مارا به طور جمعي كتك زدند، فروزان با جسارت 
در  هميشه  او  نيامد.  كوتاه  و  ايستاد  در مقابلشان 
زندان مي گفت «مگر اين پدرسوخته ها چه كاري از 

دستشان بر مي آيد كه نكرده اند؟ اصًال در نهايت با 
بايد در برابرشان  ما  ما چه كار خواهند كرد. چرا 
كوتاه بياييم؟ فروزان هم به دليل روحيه مقاومش 
و  داشت  به بچه ها  كه  سرشاري  عواطف  هم  و 
روحيه ورزشكاري و ارتباط گرمش با همه، در 
به ٥سال  بود.  زنداني  شمار محبوبترين خواهران 
به دليل موضعگيري  اما  بود،  زندان محكوم شده 
در برابر  نيامدنش  كوتاه  و  جديش  و  اصولي 
آخوندها و اين كه در پايان محكوميتش حاضر 
نشد هيچ تعهدي به رژيم بدهد، آزاد نشد و بعد 
تيربارانش  دليل  همين  به  قتل عام سال٦٧  در  هم 

كردند».

اولين  ميان  در  فروزان  سال٦٧  قتل عامهاي  در   
محاكمات  براي  را  آنها  كه  بود  زندانياني  سري 
چند دقيقه يي مي بردند. بچه هايي كه در آموزشگاه 
كه  مي كـــردند  تعــريف  بودند  همراهش  پايين 
روحيه  همان  ببرند  را  فروزان  مي خواستند  وقتي 
و  مي كرد  شوخي  داشت،  را  پرنشاط  و  خندان 
از دستمان خسته  نباشيد  ناراحت  مي گفت: بچه ها 

شده اند مي خواهند آزادمان كنند.
فروزان  و  مطمئني؟  بود:  پرسيده  بچه ها  از  يكي 
مطمئنم.  كه  البته  داده بود:   جواب  خنده  با 
رفتنش  بعد از  بالفاصله  گفتند  هم سلوليهايش 
فهميديم كه فروزان دقيقًا مي دانسته است كه او را 
براي اعدام مي برند، اين جمله يي بود كه او قبل از 
خارج شدن از سلول روي ديوار نوشته بود: «خدايا 

فروزانم كن چون عبدي در راه تو بميرم».
 

ح ـ مقدم 

دوباره  تنبيهی  به صورت  که  بود   ۱۳۶۵ سال  بهار 
از زندان قزل حصار به زندان مخوف اوين منتقل 
می شديم. دور جديد سرکوب از اواخر زمستان۶۴ 
از ما چند سری  شروع شده بود که متعاقبًا و قبل 
۲۰ـ۳۰ نفره از يارانمان را از بندهای زنان قزل حصار 
برای اعمال فشار و تنبيه بيشتر به زندان اوين منتقل 
کرده بودند. بعد از  ۵سال تحمل درد و رنج و حبس 
اين  رژيم آخوندی گويی  زندانهای  در  و حرمان 
نقطه  هيچ  مستمر  و سرکوبهای  فشار  و  جابجاييها 

پايان و انتهايی نداشت.
پائين  بند ۱  به  ۲۵ـ ۲۰نفره  دسته  يک  در  بهرحال 
کارهای  انجام  بعداز  منتقل شديم…  اوين  زندان 
وسايل  استقرار  و  مکان  و  جا  و  اتاق  تعيين  اوليه، 
در اولين فرصت به حياط و هواخوری بند رفتيم تا 
بند باال (طبقه دوم)  به  عزيزانی را که زودتر از ما 
بودند  محبوس  دربسته  اطاقهای  در  و  شده  منتقل 
از آمدن سری جديد بچه  ببينيم (١). آنها هم که 
را  مشتاقانه خود  بودند  شده  مطلع  پايين  بند  به  ها 
به باالی پنجره های داخل اتاقشان رسانده بودند تا 
توسط  بعضًا  آن  رنگهای  که  شيشه هايی  پشت  از 
بند  وارد  تازه  بچه های  به  بود  شده  پاک  زندانيان 
لحظات  بگويند…دراين جور  خوشآمد  پايين 
همدلی  و  انسانی  عواطف  از  سرشار  صحنه هايی 
آرمانی شکل می گرفت که به راستی ديدنی و بياد 
ماندنی بود… از شوق ديدار همديگر ولو در ميان 
آن همه ديوار و سلول و سيم خاردار در پوست خود 
نمی گنجيديم… همبندان عزيزمان را می ديديم که 
در طبقه باال و از پشت پنجره های رنگ و رو رفته از 
سر و کول هم باال ميرفتند و با لبخند و بوسه برايمان 
اعظم  منصوری،  سودابه  می دادند…  تکان  دست 
(شهربانو) عطاری، مژگان سربی، سپيده زرگر… 
و در باالی سر آنها يکدفعه فروزان عبدی را ديدم 
مثل هميشه با لبخندی زيبا و دوست داشتني و متانتی 

بياد ماندنی.(٢)
تنبيهی ۸  بند  در  ماهها   ۱۳۶۱ سال  طی  فروزان  با 
قزلحصار بوديم و چه دوران سخت و طاقت فرسا 
و البته در کنار هم خاطره انگيزی بود. در يکی از 
سال ۱۳۶۲  بهار  سرکوب  و  روزهای وحشت  آن 
بود که فروزان را به همراه جمع ديگری از زندانيان 
مقاوم و مجاهد برای آزار وشکنجه بيشتر از بند ۸ 
به سلولهای انفرادی گوهردشت بردند که ديگر تا 
اواسط  اين که در  تا  نديديم  را  او  بعد  يکسال و نيم 
در  جابجاييها  و  تغييرات  برخی  به دنبال   ۶۳ سال 
و  الجوردی  باند  (خروج  زندان  مسئولين  سطح 
استقرار نمايندگان منتظری در زندان)، او را به همراه 
ساير بچه ها از انفراديهای گوهردشت به بند عمومی 
۳ قزلحصار منتقل کردند. به دنبال همان تغييرات و 

به اصطالح رفرم موقت در داخل زندان بود که ما 
را هم از بند تنبيهی ۸ بعد از  ۲سال به بند عمومی ۴ 
که در مجاورت بند ۳ بود منتقل کردند. همين ايام 
بود که بيشتر عصرها صدای ولوله و شور و نشاط 
بچه های بند ۳ را می شنيديم که طبق معمول فروزان 
همه  بند  توی  واليبال  جمعی  بازی  راه انداختن  با 
را مشغول و مجذوب می کرد و ما هم گاهًا برای 
ديدنش به دور از چشم «آنتن»های رژيم به باالی 
می نشستيم.  آنها  تماشای  به  و  می رفتيم  بند  پنجره 

(٣)
 حاال سال ۶۵ بود و بازهمديگر را در شرايط تنبيهی 
روزهای  همان  می ديديم.  اوين  در  بيشتر  فشار  و 
نوبتی  هجوم  و  حمله  که  بود  بند  به  ورود  اول 
اوباش  و  اوين  بدنام  شکنجه گر  حلوائی  مجتبی 
پاسدارش برای منکوب کردن ما آغاز شد که مورد 
ضرب وشتم  شديدی واقع شديم و تا نفس داشتند 
با پوتينهای مخصوص شان بچه ها را زدند به طوريکه 
برابر  در  و  بودند  افتاده  نفس نفس  به  خودشان 
اعتراض مظلومانه ما می گفتند که «فقط می خوايم 
يادتون بياريم که اين جا اوين است». به فاصله چند 
روز ما را هم برای اعمال محدوديت و فشار بيشتر 
به بند باال و اتاقهای در بسته منتقل کردند که البته 
خيلی  فروزان  هم چون  عزيزانی  و  ياران  کنار  در 
بگذريم  بود.  بخش تر  روحيه  و  خوشايندتر  هم 
انسانی و  زندان حداقل حقوق  بيرحم  که جالدان 

زيستی ما را هم زير پا می گذاشتند.
از  تعدادی  نام  که  بود  سال ۶۵  تابستان  حدودًا 
زندانيانی را که حکم پنج سال زندان آنان به اتمام 
و  می خواندند  بازجويی  برای  متناوبًا  بود  رسيده 
سپيده  عبدی،  فروزان  مثل  بچه هايی  جمله  ازآن 
زرگر، ناهيد (فاطمه) تحصيلی … بودند که برای 
محکوم  و  ويديويی  مصاحبه  پيش شرط  آزادی 
که  می کردند  طلب  ازآنها  را  مجاهدين  کردن 
تقريبآ همه آن بچه ها جواب رد داده بودند و نهايتًا 
مسئولين زندان و دادستانی حتی به يک تعهدنامه 
کتبی و فرماليستی مبنی بر عدم فعاليت سياسی بعد 
از آزادی نيز رضايت داده بودند که بچه ها زير بار 
آن هم نرفته بودند و در آخر آنها را با ناسزا و توهين 
و تهديد به بند برگرداندند (٤). بدين ترتيب فروزان 

نيز به جمع زندانيان ملی کش بند اضافه شد. (٥)
ـ  ۶۵ هم چون سالهای قبل از آن،  طی سالهای  ۶۷ 
زندانيان  و محبوبترين  مقاومترين  زمره  در  فروزان 
حرکتهای  تمامی  در  و  بود  خلق  مجاهد  سياسی 
جمعی و اصولی زندانيان رو در روی رژيم، در هر 
بندی و تحت هر شرايطی و با هر ريسکی مسئوالنه 
شرکت می کرد و البته خود هميشه جلودار بود ودر 
خط مقدم قرار می گرفت. هرجا او بود شادی بود 
به هم  بند و  بود و محبت  به زندگی، عشق  اميد  و 
در  مقاومت  و  بود  ايستادگی  البته  و  هم زنجير، 
مقابل دژخيم و رژيم. برای او خمودی و افسردگی 

و  پيشتاز  بی مفهوم. در هر شرايطی  بودند  کلماتی 
بانی به راه انداختن مطالعات جمعی، ورزش جمعی 
و به خصوص تمرين و مسابقه واليبال و ايجاد شور و 
نشاط در بين بچه های بند بود که البته هرکدام ازاين 
تحرکات و فعاليتها از ديد و نظر دشمن ضد بشری 
تحت عنوان «روابط و تشکيالت منافقين در زندان» 
محسوب  نابخشودنی  و  بزرگ  جرمی  و  گناه 
اگر  کامل  محروميت  شرايط  در  حتی  می شد… 
خود  بر  و  دور  به  نگاهی  نبود  کار  در  هم  توپی 
به هم  و  پارچه  تکه  چند  جمع آوری  با  و  می کرد 
پيچيدن آنها ظاهرًا توپی درست می کرد و بچه ها را 

برای بازی راه می انداخت.
فروزان عبدی پيربازاری قبل از دستگيری دانشجوی 
دانشگاه و از اعضای تيم ملی واليبال زنان ايران بود 
که طبعًا در بازی و ورزش داخل زندان نيز سرآمد 
همه بود و ما با صميميت شيطنت آميزی او را کاپيتان 
صدا می کرديم. وی که در بازی با توپ و حرکات 
داخل زمين و روی تور تبحر فوق العاده يي داشت 
با وارستگی و افتادگی خاصی همچون يک مربی 
دلسوز هيچ فرصتی را برای آموزش همبندان خود 
او  البته  نمی داد.  دست  از  امکانات  مينيمم  با  حتی 
نبود  قلمرو ورزش  فقط يک قهرمان ملی پوش در 
که در حيطه انسانيت و ارزشهای واالی انسانی نيز 
سرچشمه زاللی بود از پاکی و صداقت و دريايی 

بود بيکران از مهر و عطوفت.
يادم هست كه در يکی از همان روزهای سال ۶۵، 
يکی از بچه های نسبتًا کم سن و سال و معصوم بنام 
انفرادی و  نادره را که مدتهای مديد در سلولهای 
در  بودند  داده  قرار  طاقت فرسا  شکنجه های  تحت 
حالی که دچار شکست عصبی و روان پريشی شده 
بود به بند ما آوردند. او با هيچ کس حرف نمی زد 
خيره  افق  در  نقطه يي  به  فقط  متمادی  ساعتهای  و 
مسئوليتهای  و  کار  به رغم  فروزان  می شد.  مات  و 
تمام  به ناگاه  داشت  که  جمعی  و  فردی  مختلف 
به طور  و  گذاشت  کنار  را  خود  روزانه  کارهای 
 ۲۴ساعته خودش را وقف نادره و مراقبت از او کرد. 
غمخوار  خواهری  هم چون  بردباری  و  مهربانی  با 
به تيمار او پرداخت تا به تدريج اعتماد او را جلب 
کرد به طوريکه ما متوجه می شديم که او به مرور با 
فروزان شروع به حرف زدن زدن کرده و هرازگاهی 
و  طوالنی  پروسه  دارد.  لب  بر  نيز  غمين  لبخندی 
پيچيده روان درمانی اين قربانيان مظلوم رژيم آن هم 
در شرايط بسيار کاهنده و طاقت فرسای داخل زندان 
به واقع حتی در توان روانشناسان حرفه يي با تجربيات 
با  فروزان  ولی  باشد  نمی توانست  نيز  آکادميک 
عشقی عميق به خدا و خلق و با مايه گذاری عمدتًا 
يک جانبه و بدون چشمداشت متقابل قدم به پيش 
می گذاشت و هيچ مرزی را جز با دشمن غدار خلق 
که  نگذشت  چندی  البته  نمی شناخت.  به رسميت 
پاسداران مسئول بند متوجه روند بهبودی حال نادره 

شدند و با بدذاتی خاص خود بالفاصله او را از بند 
ما خارج کردند که فروزان به شدت متأثر شد. اتفاقًا 
يکسال بعد فروزان در موردی مشابه، منتهای تالش 
خود را جهت کمک به بهبودی حال فرزانه عمويی 
فرآيند  مورد  دراين  متأسفانه  ولی  داشت  مبذول 
روان پريشي و عوارض شديد آن بسيار عميق، مزمن 
نشد.  حاصل  نتيجه يي  و  می نمود  برگشت ناپذير  و 
فرزانه يکی ديگر از زندانيان مظلومی بود که در زير 
فشار و تحت شرايط خردکننده فيزيکی ـ روانی در 
شکنجه گاه موسوم به «واحد مسکونی» در سال ۶۲ 
دچار شکست عصبی و روان پريشی حادی شده بود 
با  را  او  ظالمانه  بعد عوامل رذل رژيم  سالها  تا  که 
همان شرايط وخيم در زندان نگه داشتند تا او را به 

جنون کامل کشاندند.
حدود تابستان سال ۶۶ برای مدتی در بند ۳۲۵ بوديم 
که حياط کوچکی هم داشت. فروزان از صبح زود 
تمرين  برپايی ورزش جمعی و يک ساعتی هم  با 
واليبال  مسابقه  انداختن  به راه  با  واليبال و عصر هم 
هلهله و جنب و جوش خاصی در بند ايجاد می کرد. 
از بچه های ثابت بازی عالوه بر فروزان تاآنجا که 
يادم هست مليحه اقوامی، ميترا اسکندری، فضيلت 
مهين  بهبهانی،  سيمين  فتاحيان،  سهيال  عالمه، 

حيدريان، مهناز يوسفی و … بودند. (٦)
سطح  در  ملی پوش  بازيکنی  خود  که  فروزان 
بلند و  با قامتی کشيده، پرشهايی  ايران و آسيا بود 
حرکاتی موزون هرگاه که اراده می کرد می توانست 
يا  و  بازی  زمين  در  توپ  با  را  زيبايی  صحنه هاي 
با اين حال در حين  به نمايش بگذارد،  بر فراز تور 
مسابقه و بازی به ندرت هنرنمايی می کرد و هر وقت 
توپ به او می رسيد به رغم اين که تمام بچه های بند 
مشتاق ديدن حرکات فنی و حرفه يي او بودند ولی 
او به سادگی توپ را به نفرات ديگر تيم پاس می داد 
و با خلق موقعيت اين امکان را در اختيار بازيکنان 
هم تيم خود برای به ثمر رساندن توپ و کسب امتياز 
به خاطر  نمی خواست  اين که  ضمن  می داد،  قرار 
برتری بالمنازعش در بازی اجحافی هم به تيم مقابل 
بشود. او در واقع با ورزش و بازی نيز منش و روش 
سياسی و دموکراتيک خود را که همانا همبستگی و 

ازخودگذشتگی بود آموزش می داد.
 در جمع بسيار منسجم و منضبط مجاهدين زندان 
توفان  از  عبور  و  زندان  سالها  تحمل  از  بعد  که 
و  شکنجه ها  و  اعدامها  گدازان  کوره  و  فتنه ها 
و  «قبر  تعب  و  رنج  پر  مراحل  پشت سرگذاردن 
سلولهای  تا  مسکونی»  «واحد  و  قيامت»  و  قفس 
طوالنی  اعتصاب غذاهای  و  گوهردشت  انفرادی 
و  آبديده  پوالد،  همچون  تک تکشان  حاال   …
تبديل به کادرهای برجسته يي برای  خلق و انقالب 
شده بودند. بی ترديد فروزان يکی از آن چهره های 

شاخص و درخشان بود.
با  خلق  مجاهد  يک  به عنوان  فروزان  رابطه  تنظيم 

از  فراتر  ديگر،  سياسی  جريانات  و  افراد  و  محيط 
موجود،  رفتاری  و  سياسی  نظری،  تفاوتهای  همه 
بسيار مثبت، سازنده و بلند نظرانه بود. او مورد احترام 
هم بند  دوستان  بود.  زندان  بچه های  همه  اعتماد  و 
سياسی،  گرايش  هر  با  و  گروه  ازهر  مارکسيست 
احساس نزديکی زيادی با فروزان داشتند و احترام 
خاصی برای وی قائل بودند. بانوان بهايی هم بند نيز 
خصائل واالی انسانی فروزان را ستايش می کردند و 
او را بسيار دوست می داشتند و خالصه هر آن کس 
ايستادگی  با رژيم جهل و جنايت،  که در مصاف 
زندان  در  خود  پشت و پناه  را  فروزان  می کرد 

می دانست.
پائيز سال۶۶ بود که به دنبال تغييرات و جابجاييهای 
گسترده داخل زندان، کارگزاران رژيم تقريبًا تمامی 
زنان زندانی سياسی موجود در تهران را در بندهای 
متمرکز   ۳ و   ،۲ سالن ۱،  به  معروف  اوين  گانه  سه 
بوديم.  هم بند   ۳ سالن  در  فروزان  با  ما  و  کردند 
نوروز٦٧ را در حالی در زندان و در شرايط اسارت 
جشن می گرفتيم که روحيه بچه ها از هميشه باالتر 
در  استراتژيک  بن بستهای  در گرداب  رژيم  و  بود 
مقاومت  و  مردم  با  تقابل  و  داخلی  زمينه سرکوب 
ايران و در صحنه جنگ خارجی با کشور همسايه 
عراق، خود را در سراشيب نزول و افول می ديد…

و  زيبا  صدای  با  فضيلت  سال  تحويل  از  بعد 
دل انگيزش  از موسم بهار می خواند وفريبا عمومی 
شعر خاطره انگيز «شکوفه می رقصد از باد بهاری» را 
ترنم می کرد… درآن لحظات هيچ کس نمی دانست 
که برای خيل مجاهدين در بند اين آخرين نوروز 

خواهد بود…
به همراه  را  فروزان  بود که  ايام  حول و حوش همان 
سالن ۱  به  بند   ملی کش  بچه های  از  ديگری  جمع 
من  کردند…  منتقل  داشت  بسته  در  اتاقهای  که 
بعد   ،۶۷ تابستان  قتل عام  شروع  از  قبل  چندی  نيز 
از حدود ٧سال حبس به طور موقت از زندان اوين 

مرخص شدم و بالفاصله به خارج از کشور آمدم.
…

درآن پرواز و سفر بزرگ و جاودانی، من که از سر 
تصادف و اتفاق و يا آزمايش و ابتال از جمع ياران 
عزيز و عزيزتر از جانم دور افتادم و برجای ماندم، 
مجاهدين  جمع  آن  از  بازمانده  تنها  به عنوان  حاال 
با  می کنم  نگاه  سرم  پشت  به  وقتی  اوين   ۳ سالن 
با يک چشم می خندم …  يک چشم می گريم و 
درحالی که از حسرت و داغ فراق عزيزان همبند و 
دلبندم با تمام وجود می سوزم، با اين حال با يادآوری 
شکوه آن همه دالوری، پايداری و فداکاری با افتخار 
دورانها،  سياه ترين  از  يکی  در  که  می بالم  خود  به 

همنشين و همپا و همراه آن ساالرزنان بودم ...
که  فروزانی  شمعهای  همه  به  زن  جهانی  روز  در 
در صف مقدم مبارزه با رژيم فاشيستی ـ مذهبی و 
نور  و  می سوزند  هم چنان  ايران  بر  حاکم  زن ستيز 

درود  می بخشند  اميد  گرمی  و  می افشانند  آگاهی 
می فرستم.

 پاورقی ها:--------------------------
١ـ  شرايط تنبيهی که زندانيان به طور طوالنی مدت 
سلولهای  و  اتاقها  در  دائمًا  نيز  بند  داخل  در  حتی 
در بسته خود محبوس بودند واز داشتن هواخوری 
به  اتاق  هر  نفرات  سه بار  روزی  فقط  و  محروم 

دستشويی برده می شدند.
٢ـ در اواخر تابستان ۱۳۶۵ رژيم نهايتًا تمامی زندانيان 
سياسی باقی مانده در زندان قزلحصار را به زندانهای 

اوين و گوهردشت کرج منتقل کرد.
٣ـ «آنتن» اصطالحی بود که زندانيان در مورد خائنين 

و جاسوسان رژيم در زندان بکار می بردند.
٤ـ  قاطعيت زندانيانی هم چون فروزان، ناهيد، سپيده 
و… به عنوان خط مقدم مقاومت و خيلی ديگر از 
حتی  حد  اين  تا  و  چنين  اين  که  بند  ملی کشهای 
خواست  برابر  در  انعطافی  کوچکترين  به  حاضر 
باعث  طبعًا  نبودند  خودشان  آزادی  جهت  رژيم 
و  فضا  ايجاد  و  زندان  مسئولين  نسبی  عقب نشيني  
ديگر  از  بسياری  برای  سهلتری  به مراتب  شرايط 

زندانيان مقاوم در موقع ازاديشان می شد.
٥ـ «ملی کش» اصطالحی بود که در مورد زندانيانی 
به کار برده می شد که بعد از اتمام مدت محکوميت 
رسميشان، چه به خاطر نپذيرفتن پيش شرطهای رژيم 
زندانی،  به  رژيم  اطمينان  عدم  يا  و  آزادی  برای 
حکم  بدون  هم چنان  و  نمی شدند  آزاد  به هرحال 

رسمی در حبس می ماندند. 
سودابه  تحصيلی،  ناهيد  شهيد،  مجاهدين  ٦ـ 
منصوری، اعظم (شهربانو) عطاری، مژگان سربی، 
اسکندری،  ميترا  اقوامی،  مليحه  زرگر،  سپيده 
فضيلت عالمه، سهيال فتاحيان، سيمين بهبهانی، مهين 
حيدريان، مهناز يوسفی، فريبا عمومی و … همگی 
در قتل عام تابستان ۶۷ به دستور جالد جماران به دار 

آويخته شدند.
کنون  تا  که  آخوندی  اطالعات  بدنام  وزارت  ٧ـ  
از  يک  هيچ  از  نشانی  و  نام  هيچ  رسمی  به طور 
هزاران دالور بر دار شده در آن قتل عام سياه اعالم 
از سايتهای مربوطه ضمن  استثنائًا در يکی  نکرده، 
چاپ عکسی از فروزان بدون آن که جرئت اعالم 
هويت وی را داشته باشد با همان رذالت آخوندی او 
را «تروريست کشته شده، عضو سازمان تروريستی 
مجاهدين» معرفی می کند. تنها نکته قابل تأکيد اينست 
از فعل مجهول «کشته شده» نمی تواند  استفاده  که 
جالدان رژيم را در روز حسابرسی از کيفر جنايات 
مرتکب شده در ببرد.  اخيرًا دست اندرکاران سايت 
(وزير  پورمحمدی  توصيه آخوند  به  شايد  مربوطه 
کشور جديد رژيم) که از قاتالن فروزان می باشد، 
با رندی انزجارآوری زير نويس عکس را تبديل به 

«قربانی سازمان تروريستی مجاهدين» کرده اند.

مينا انتظاري

كاپيتـان فـروزان عبـدي

طرح از سال آذري



١٤ دوشنبه ٧ فروردين ١٣٨٥صفحة ٧٩٣ ـ شمارة
گزارش

جت موتور آزمايش ،۸۵ فروردين   ۵ شنبه. روز
کند،  سفر صوت سرعت ۷ برابر است که قادر جديدی
موتورجت گرفت. انجام موفقيت با استراليا فراز بر

شمال  کيلومتری  ۵۰۰ وومرا، در  که شات۳» «های
موشک يک پشت بر شد آزمايش استراليا، در آدالئيد

بود شده داده قرار
اميدوارند کارشناسان که  باسرعتی  پرتاب، از پس
ارتفاع در باشد، ساعت در کيلومتر ۹هزار حدود
بازگشت. زمين به شات۳» ۳۱۴کيلومتری موتور «های

درحال حاضريکتيمبينالمللیازکارشناسان سرگرم
تا هستند پروژه اين به مربوط اطالعات تحليل و تجزيه

است. بوده موفقيتآميز حد چه تا آزمايش اين ببينند
پوندی جت يک ميليون که اين قبل از اين دانشمندان

کارکرد  کردن مانيتور برای ٦ ثانبه کند، سقوط زمين به
داشتند. فرصت جت اين

بريتانيايی شرکت توسط پرسرعت جت موتور اين
است. شده طراحی تجهيزات دفاعی، سازنده کينتيک،
که می رسد نظر به گفت شرکت اين محقق يک

است. رفته و طبق طرح پيش خوب همهچيز
برای راه آزمايشی، پرواز اين  موفقيتآميز انجام با
هموار سريع، بسيار فراقارهيی پروازهای به دستيابی

شد. خواهد
از میکند  کار احتراق با که صوت ماوراء اين جت
را که آن ساختاری برخوردار است. ساختار سادهيی
بسيار کارآمدتر موتورهای جت کنونی با مقايسه  در

میکند.

و ندارد حرکت حال در قطعات هيچ گونه شات» «های
میکند تأمين هوا از را احتراق برای نياز مورد اکسيژن
اين بهکار میگيرد. هيدروژن احتراق سوخت برای و
بار حمل قادر به جتها اين که باعث میشود ساختار

باشند. بيشتری بسيار
استفاده تجاری ايده ساختن عملی آزمايش «هایشات»
نزديک واقعيت پيش به بيش از سرعت را پر جتهای از

کرد. خواهد
ارسال برای احتماًال موتورها اين اول، مرحله در
قرار استفاده مورد  زمين  پايينی مدار  به  ماهوارهها
اين از که انديشهاند اين در بسياری اما گرفت. خواهند
استفاده نيز مسافربری هواپيماهای در میتوان موتورها

کرد.
مسير شات» میتوانند «های موتور مجهز به هواپيماهای
چه به سيدنی را تنها در دو ساعت طی کنند. اگر لندن
ايده اين ممکن است سالها طول بکشد، آن تحقق که

سرنشين  هواپيمای بدون سال٢٠٠٤ يک هنگامی که در
پرواز آرام اقيانوس فراز بر صوت ١٠برابر سرعتی با ناسا

کرد بسيار تقويت شد.
دانشگاه به متعلق موشک يک با شات۳» موتور«های
پرواز سه از  پرواز اولين اين  کرد. پرواز کوئينزلند 
سال در موتور  اين برای شده برنامهريزی آزمايشی 

جاری بود.
۲۰۰۱ مورد آزمايش قرار  شات»سال «های موتور اولين
به آزمايش اين آن، حامل موشک سقوط با اما گرفت

انجاميد. شکست

موفقيت  با سفر کند، بر فراز استراليا صوت سرعت ۷ برابر است قادر که جديدی جت موتور آزمايش
انجامگرفت

هموار سريع، بسيار فراقارهيی پروازهای به دستيابی برای راه آزمايشی، پرواز اين موفقيتآميز انجام با
شد خواهد

کنند طی ساعت تنها در دو را سيدنی به لندن مسير میتوانند شات» «های مجهز به موتور هواپيماهای

روزچهارشنبه،۲فروردين۸۵،ديدار دوروزه رئيسجمهور روسيهاز چينبه
محور گفتگوهایرهبراندوكشوربيشاز هرچيزبرگسترش پايانرسيد.
همكاريهای دوجانبهاقتصادیقرارداشت.چندينقرارداددر اينخصوص
به رسيد وموضوع احداثخطلولهيیكهقرار استنفت سيبریرا بهامضا

بهبحثگذاشته شد. چين منتقلكند، 
روسيه  و چين است. شده نامگذاری روسيه سال چين در ميالدی سال۲۰۰۶
بههمين مناسبت درسالجاریفعاليتهایمختلفاقتصادی، فرهنگی وغيره
ترتيبمیدهند.همينفرصتیبهدستدادتاوالديميرپوتين،رئيسجمهور
همكاريهای مراسمی چنين در شركت ضمن و كرده سفر چين به روسيه

اقتصادیدوكشور راگسترشبخشد.
مراسمی در پوتين همراه به چين جمهور رئيس جينتائو، هو سهشنبه روز
هو جست. شركت میشد، برگذار چين در روسيه سال مناسبت به که
و چين كرد: ايراد چنين مهمان ۵هزار برابر در را افتتاح مراسم نطق جينتائو
ما بهساليانسالمیرسد. قدمتدوستیما روسيههمسايگانخوبیهستند.
فراموشنمیكنيم كهدر ما میفهميموازهمپشتيبانیمیكنيم. يكديگر را

دادند. دست از را خود جان در چين دليران روس از بسياری ژاپن، با جنگ
روسها چين،  خلق در تأسيس جمهوری نمیكنيم كه فراموش بهخصوص
صداقت بر و است شده خون بنا با دادند، دوستیمان ما به برادری دست

استواراست.
تقويت از عوض  در نيامد،  ميان به سخنی قديمی نظرهای  اختالف  از
راه پيدا كردن برای تالش و تروريسم با مبارزه تجاری، زمينه در مشاركت

شد. گفته رژيم ايرانسخن اتمی با مناقشات در حلی
نشانیازدوستی  ازسویچين، پوتيننامگذاریسال۲۰۰۶ بهسالروسيهرا

متقابل ناميد. تفاهم ايجاد برای مهم گامی را و آن خواند
امامهمترين دستاوردهایديدار پوتيناز چينگسترشبخشيدن بهمناسبات
چين همكاری انرژی تأمين كه در زمينه داد قول روسيه بود. اقتصادی 
خصوص در و شد امضا اقتصادی ۱۵قرارداد دهد. نشان خود از بيشتری

به  توافقنامهيی چين به روسيه گاز مكعب متر ۸۰ ميليارد ساالنه تحويل
زمينه در مشترك همكاريهای تقويت خصوص در همچنين رسيد. امضا
ميزان۱۵ميليون به به چين روسيه افزايش صدور نفت نيز اتمی و تکنولوژی

گرفت. انجام مذاكراتی سال در تن
از بيش  اقتصادیاش سرسامآور دليل رشد به خام مواد به چين نياز اما 
طريق روسيه از نفت انتقال بر را تالشش كه مدتهاست چين اينهاست.
اين چين،  تالش رهبران است. كرده متمركز نفتی لوله  خط يك احداث
تنها موافقت كشور دو نرسيد و مشخصی به نتيجه  خصوص اين نيز در بار
پژوهشهای به نفتی لوله خط احداث بودن عملی مورد در كه كردند

مشتركیدستبزنند.

روسيه و دو روزه چين گفتگوهای
آلمان صدای از: گرفته بر

رياضيدان  يک رياضيات٢٠٠٦ به نوبل جايزه
سوئدی تعلق گرفت

جهان اخبار

جهان کوتاه تکنولوژیاخبار و علم کوتاه اخبار

يک ۸۰ساله، پروفسور لنارت کارلسون، ،۸۵ ۳فروردين پنجشنبه، روز
مشهور فوريه» «بسط به که رياضي قضيه اثبات خاطر به سوئدي رياضيدان

آبل ۲۰۰۶ که به  شد. جايزه ۲۰۰۶ معرفی جايزه آبل برنده عنوان است، به
آکادمي  دارد. پوند معادل۵۲۰ هزار است، ارزشي رياضيات مشهور نوبل
بهرياضيدانيمی دهدکه خدمات را علومو ادبياتنروژهرسالاينجايزه

باشد. داشته همراه براي بشر به بزرگي دستاورد وی
تقديم خواهد وی به پادشاه نروژ توسط سال جاری ۲۳مه روز در جايزه
«او اعالم کرد: است کرده معرفی برنده عنوان به را او که آبل شد. کميته
اوفقط برپيچيده ترينمشکالت هميشهبسيارازديگران جلوتربودهاست.
میدهد کرد به ديگران اجازه کشف را وقتی که آن میکند و تمرکز
به او سپس و پيدا کنند دسترسی است آورده به دست که چه آن به که
برمیدارد». گام علم دنيای در دسترس از دور بسيار و گسترده تر پهنههای
زيادی بسيار اهميت از فوريه» «بسط زمينه در او کار گفت آبل کميته

برخورداراست.
کاربرد که پيشرفتهاست رياضيات در مشهور قضيه يک فوريه بسط
مرتبط با سيگنالها علوم در قضيه اين از دارد. گستردهيي در مهندسي

ارگهاي صوت، خانگي پخش و  ضبط سيستمهاي  مثل سيستمها و
الکترونيکي،کارگاههايآکوستيکو توليدآالت موسيقي،نرمافزارهاي

MP3 استفاده  صوت مانند فشرده سازي تکنيکهاي موسيقي ديجيتال،
ميشود.

شاخهيی از  فوريه باپتيس ژان نام به فرانسوي سال۱۸۰۷ يک رياضيدان در
وی می شود. شناخته هارمونيک آناليز به که کرد بنيانگذاری را رياضيات
تکرارشونده الگوي يک از که طبيعي پديده هاي برخي که کرد کشف
هرچقدر صوت، امواج الکتريسيته و جريان ميکنند، مانند پيروي مشابه
که ساده سينوسي امواج از مجموعهيي  توسط  باشند، پيچيده که هم
۱۵۰سال تا اما توصيف هستند. قابل مي شوند، آن ناميده هارمونيکهاي

 ۱۹۶۶ سال در اين که تا نبود اثبات قابل موضوع اين اين کشف، از بعد
رياضيدان هيچ نه و فوريه نه خود اثبات کرد، را قضيه اين کارلسون که

نشد. امر اين به موفق ديگري
زمينه در هارمونيکها، تحليل  و تجزيه بر عالوه  کارلسون پروفسور
است. داده انجام ارزندهيي خدمات نيز ديناميک سيستمهاي مدلسازي
فوقالعاده سيستمهاي آيندهي رفتار ميکند کمک بشر به مدلسازي اين

پيشبينيکند. را اقتصادي بازارهاي يا و هوا تودههاي مانند پيچيده
گفت آکسفورد دانشگاه رياضيدان ساتوری، دو مارکوس پروفسور
وی است». کرده زمينه اين در ارزندهيی خدمات کارلسون «پروفسور
به را بلکه ابزاری کرده است، حل را حل ناشدهيی مسائل تنها  افزود«نه
من و استفاده میکنند. آن از رياضيات در همه است که آورده وجود
میکند». تبديل بزرگی رياضيدان به را او که است چيزی آن اين معتقدم

تصوير  میکند. معرفی آبل۲۰۰۶ را جايزه الئروم، رئيس آبل، برنده پروفسور
ديده میشود. بزرگ روی پرده جايزه کارلسون، برنده پروفسور لنارت

آزمايشجتماوراءصوت
باموفقيتپايانيافت

انتخاباتدرروسيه سفيدو تظاهراتمخالفان
در را مخالفان  تظاهرات سفيد روسيه پليس  ،۸۵ ۵فروردين شنبه، روز
رهبران از يکی کوزولين، و الکساندر زد، برهم کشور آن پايتخت مينسک،

کرد. بازداشت را، رياستجمهوری انتخابات در کانديدا و مخالف
افرادی از يکی نيز کوزولين ميگويند شاهدان خبرگزاريها، گزارش به
معترضين بازداشت راهپيمايی از پليس ممانعت جريان در است که بوده
ميلينکويج، سخنگوی از بازداشت نيز رهبران مخالف از يکی دستيار شدند.

است. داده اصلی خبر کانديدای
از انتخاب  شده اعالم نتايج اعتراض به ميلينکويج برای حاميان اين از پيش

شده بودند. جمع پايتخت در پارکی در جمهوری، يکشنبه رياست
ميلينکويج باخت بزرگ از حاکی يکشنبه، رأیگيری شده از اعالم نتايج

است. بوده سفيد لوکاشنکو رئيسجمهور روسيه الکساندر به
ميلينکويج  اما شود برگزار مينسک اکتبر ميدان در بود قرار تظاهرات  
را ميدان به ورود راههای پليس مأمور هزاران شد خبر با که آن از پس
سعی که فعاالن از بعضی برد. مجاور پارک به را تظاهرکنندگان بستهاند،
شدند. روبهرو پليس مأموران مقاومت با بگذرند بندانها راه از بودند کرده

بهبار عمده خشونتی اما داد رخ کتککاريهايی و دعوا نيز مورد چند در
نيامد.

رأیگيری يک عنوان  به را انتخابات برگزاری نحوه غربی  کشورهای
شفاف و انتخاباتی آزاد را روسيه آن کردهاند. اما غيردموکراتيک محکوم

ميداند.
هستند. جديد انتخاباتی خواستار مي گويند حاميانش و ميلينکويج

است. نکرده نظری اظهار شنبه روز تظاهرات مورد در لوکاشنکو
پليسضدشورشروسيهسفيدبامدادجمعهحدود۳۰۰نفرازفعاالن مخالف
به رأیگيری، حوزههای بستهشدن از پس گذشته شب يکشنبه از که را

بازداشت کرد. بودند، نشسته بست اکتبر ميدان در نشانه اعتراض
لوکاشنکو دولت عليه جديد تحريمهای وضع با اروپا اتحاديه و آمريکا
ميکند.  سفيد حکومت روسيه ۱۹۹۴ بر سال از نشان دادند. وی واکنش

دارد،  ۵۱ سال که روسيه سفيد کنونی جمهور رئيس الکساندر لوکاشنکو،
به  آرا توجه قابل اکثريت  با  و  ساله پنج  دوره يک برای سال۱۹۹۴  در
در پرسی يک همه برگزاری با انتخاب شد و کشور جمهوری اين رياست

شد تمديد ديگر سال دو مدت به لوکاشنکو زمامداری دوره ،۱۹۹۶ سال
مخدوش  را آن نتايج غربی ناظران که ۲۰۰۱ نيز، انتخابات سال وی در و

دست يافت. پيروزی مجددًا به کردند، اعالم
و شد برگزار روسيهسفيد در ديگر همهپرسی يک ،۲۰۰۴ سال در
الکساندر مورد در را جمهوری رياست متوالی دوره دو محدوديت

کرد. لغو لوکاشنکو

تظاهرات برپايی با سفيد روسيه در جمهوری رياست انتخابات نتايج مخالفان
انتخابات گرديدند خواستار برگزاریمجدد

در سينمايی فيلمهای کامل نسخه عرضه
اينترنت

زودی به کرد اعالم يونيورسال  فيلمبرداری  کمپانی
عالقمندانبهفيلمهایسينمايیمیتوانندبراینخستينبار
اينترنت دريافت از بهصورت قانونیفيلمهایسينمايیرا
نگهداری خود کامپيوتر در نامحدود مدت برای و کنند

کنند.
نحوه بزرگ در تحولی اقدام اين کرد اعالم شرکت اين

تماشایفيلممحسوبمیگردد.
عرضه بريتانيايی ديگر شرکت يک گذشته ماه در
کرده آغاز خود اينترنتی سايت در را سينمايی فيلمهای

است.
میکنند را عرضه هاليوودی ديگری فيلمهای سايتهای
ماه يک تا روز يک بين کوتاهی مدت برای تنها آنها اما

دراختيارمشتريانمیگذارند.
دنباله دار های ستاره از جديدی کشف نوع

جديدی نوع کردند اعالم هاوايی جزاير دانشمندان در
است ممکن که کشف کردهاند دنبالهدار را ستارگان از

را بگشايند. زمين کره تشکيل اقيانوسهای راز
اعالم «علوم» نشريه در مقالهيی انتشار با دانشمندان اين
کردندکهمنشاءستارههایدنبالهدارجديديککمربند
قرار مشتری و بين مريخ است که کوچک ستاره های

دارد.
شمسی که منظومه از منطقه خارج به نسبت اين منطقه
ناشی جا از آن قديمی دنبالهدار ميرود ستارههای گمان

است. زمين نزديکتر بسيار به ميشوند
دانشمنداندرگذشتهعقيدهداشتندکهستارگاندنبالهدار
خارجازمنظومه شمسی،حاملآببهکره زمينبوده اند
بیآب و زمانی خشک که کره، اين آن در کمک به که

بوده، حيات بهوجود آمده است.
ميدهد دنبالهدار نشان ستارگان در يخ موجود تجزيه اما
ستارههای يخهای با  زمين کره اقيانوسهای  آب که

دنبالهدارقديمی مطابقتنميکند.
دنبالهدار تاکنوندرکمربندستارگانکوچکسهستاره
يخ بين  که  اميدوارند دانشمندان است. شده  کشف 
زمين کره  در موجود  با آب ستاره ها  اين  در موجود 

شباهتیبيابند.
عرصه در رقابتي توان ارتقاي براي ژاپن
را خود علمي تحقيقات بودجه تکنولوژی

داد افزايش
اين علوم وزارت ژاپن، خبری رسانههاي بهگزارش

سالهيی پنج طرح علمي اساس كه بر كرد اعالم كشور
كهبهتازگيبهتصويبدولتژاپنرسيد،چهارتريليون
به بيشترنسبت دالر) ۲۰۰ميليون و ۳۴ميليارد (معادل ين
ميكند. علمي تحقيقات صرف گذشته، ساله پنج طرح
و تالش آمريكا به در واكنش ژاپن دولت اقدام اين
در توانشان در تقويت چين به ويژه آسيايي كشورهاي

فناوري صورت ميگيرد. زمينههاي علمي و
اين توجيه در ژاپن فناوري و علوم وزير ماتسودا، اوائو
ساخت براي  به تازگي چين است: كرده عنوان اقدام 
و بخشيده تقويت را خود علمي سطح قوي چيني
اين جايگاه حفظ خواهان كه است نيزگفته آمريكا

ميباشد. كنوني رقابتي فضاي در كشور
علوم نانوتكنولوژي،  زمينههاي در تحقيقات توسعه 
تکنولوژی اطالعاتي زيست، محيط با زندگي، مرتبط
علمي طرح در دولت ژاپن است كه مواردي ازجمله

است. كرده تأكيد آنها بر جديدش ساله پنج
زمين مدار به ماهواره«مينياتوري» سه ناسا

پرتاب كرد
آمريکا(ناسا)، فضايی  سازمان ۳فروردين۸۵، روز

را  فضايي۵»  «تکنولوژی طرح مينياتوري ماهوارههاي
دالري ۱۳۰ميليون طرح كرد. پرتاب زمين مدار به
ماهواره هاي ساختن هدف با فضايي۵» «تکنولوژی
علمي و تحقيقاتي مأموريتهاي اجراي براي كوچكتر
در سازمان جديد» اين هزاره چارچوب «برنامه در ناسا

شد.  ۱۹۹۹ تصويب سال
نسل است پيشگام قرار طرح اين ماهوارههاي سهگانه
مانند که باشند كوچكي ماهوارههاي از جديدي
را و ناسا ميگيرند قرار مدار يك در دانههاي تسبيح

ميكنند. گستردهتري اطالعات دريافت به قادر
كدام هر كه كوچك  ماهواره سه اين  مأموريت

کشيد. خواهد طول روز نود دارند، وزن ۲۵كيلوگرم
ماهواره، سه اين مأموريت نخست روز هفت در ناسا
پايان تا سپس ميپردازد و آنها عملكرد فني بررسي به

ماموريت۹۰ روزهاين طرح،قابليتهايعلميو تحقيقاتي 
ماهواره هايسهگانهمانندجمعآورياطالعاتازحوزه

مطالعه قرار ميدهد. مورد مغناطيسي زمين را
طرح مينياتوري  ماهوارههاي گرفتن قرار نحوه 
جالب مشخصات از نيز مدار در فضايي۵» «تکنولوژی
داده اجازه ماهوارهها به ناسا وزن كم اين است. طرح اين
كوچك موشك پرهزينه، موشكهاي جاي به تا است
هواپيمايي از متري ۱۲هزار ارتفاع پرتاب آنها در براي

بگيرد. نظر در مخصوص

میرسد وزيری به نخست زن يک جنوبی در کره بار اولين برای
و فمينيست يک ۴ فروردين ۸۵، فرانسه، خبرگزاری گزارش به بنا
معرفی عنوان نخست وزير به جنوبی کره سياسی سابق در مخالف

گرديد.
هان كه است گرفته تصميم جنوبي كره ر ئيسجمهور روموهيون،
«يوري» حاكم حزب از فمينيست قانونگذار يك ميونگ-سوك،
برای پيشرفتی عنوان وی به اقدام اين معرفي نمايد. مقام اين براي را

تلقی می شود. است مردان تسلط تحت که جنوبی در کره زنان
در سلسله مراتب نخستوزير جنوبی کره براساس قانون اساسی

ر ئيس جمهور است. از بعد فرد قدرت دومين
خانمهانميونگسوکبهعنوانمادرفمينيسمکرهجنوبیشناخته
داشته عهده به را جنسی برابری وزير سال۲۰۰۱پست در و میشود

است.
برعليهديکتاتورینظامیدردهه۷۰و۸۰ميالدی خانم هان۶۱ساله،

است. بوده فعال جنوبی کره در
آورد. دست را به کافی حمايت که و انتظار میرود قرار گيرد پارلمان تأييد بايد مورد وی انتخاب

راه اعتصابات كارگران زمان در اينكه دليل به شد مجبور گذشته هفته جنوبي كره پيشين وزير چان، نخست هائه لي
استعفا كند. بوده، گلف بازي آهن، مشغول

دارفور در متحد ملل سازمان صلح استقرار نيروی حافظ درباره امنيت شورای قطعنامه
نيرویحافظ برنامهريزیجهتشتاببخشيدنبرایاستقرار مللمتحدبه روزجمعه،۴فروردين۸۴،شورایامنيت
کوفی تصويب رسيد از آراء به اتفاق که به قطعنامه داد. اين رأی غرب سودان در منطقه دارفور ملل متحد در صلح
نيروی اعزام يک برای ممکن گزينههای باره در گزارشی ماه يک ظرف میخواهد متحد ملل سازمان دبير کل عنان

دهد. ارائه صلح حافظ
را از صلح حفاظت کار دارد نهايتًا قصد کرد که تائيد اصولی طور جاری به ميالدی ماه اوائل آفريقا در اتحاديه
دست در همچنان آن را ماه، کنترل دستکم شش برای گفت حال، اين متحد بسپارد. با سازمان ملل هيأت يک به
در متحد ملل ديگر سازمان صلح حافظ به نيروی مأموريت همچنين مدت امنيت قطعنامه شورای داشت. خواهد

جنوب سودان را تمديد کرد.

شد ملل سازمان امنيت شوراي در اصالحات خواستار البرادعي
در اصالحات خواستار انجام انرژي اتمي آژانس بينالمللي البرادعي، مديركل محمد ،۸۵ ۵فررودين شنبه، روز
«كارلسروهه» شهر در دندانپزشكان كنگره در وی شد. شورا اين تاثيرگذاري بهبود و متحد ملل سازمان امنيت شوراي
جهت كنترل تدابير گفت: البرادعی و تقويت شود. اصالح حتمًا امنيت بايد شوراي افزود: مطلب اين اعالم با آلمان
به بيشتري كه كشورهاي داد اجازه نبايد افزود: وی تدوين شود. اين از شديدتر بايد نيز تکنولوژی اتمي به دسترسي

دست يابند. اتمي سالح توليد براي توانايي
متحد دائمی شورای امنيت ملل ۵عضو که می گيرد صورت زمانی در البرادعی انتقاد داد گزارش رويتر خبرگزاری

برسند. به توافق ايران رژيم هستهيی برنامه با مقابله برای بيانيهيی میکنند برسر تالش
از آكادمي اين كرد. اعطا باز» را «دهان جايزه البرادعي به شنبه روز شهر كارلسروهه دندانپزشكي آموزش آكادمي
اين اعطاي و البرادعي مراسم سخنراني اعطاميكند. در به شخصيتهاي جهاني را جايزه اين تاكنون سال۱۹۸۳ميالدي

علمي  نظامي و اجتماعي، سياسي، شخصيتهاي از ۱۵۰۰نفر از اتمي، بيش انرژي بينالمللي آژانس كل به مدير جايزه
حضورداشتند.

کرد تعطيل را کشور رآکتور اتمی جديد اين ژاپن در دادگاهی
خطرات دليل به کشور را اين اتمی رآکتور جديدترين بستن ژاپن دستور در دادگاهی ۴ فروردين ۸۵، جمعه، روز

است. آن صادر کرده احتمالی
يک بستن برای توکيو، شمال غرب در واقع ايشيکاوا، شهرک ساکنان دادخواست کانازاوا با بخش دادگاه قاضی
مواد نشت خطر در مورد رآکتور اطراف ادعای ساکنان که اعالم داشت خود در حکم و کرد موافقت اتمی رآکتور

است. قبول منطقه قابل در شديد لرزه  زمين  بروز در صورت اکتيو راديو
برق شرکت گذشته، هفته و بود شده دادگاه ساکنان منطقه تسليم توسط گذشته سال مه ماه در دادخواست اين
اين از تجاری استفاده ژاپن، انرژی اتمی بر نظارت مرکز تأييديه از کسب پس رآکتور، اين مالک هوکوريکو،

کرد. آغاز را نيروگاه
که  قرار دارد منطقهيی نزديکی ۱۳۵۸ مگاواتی در رآکتور اين که بودند گفته خود دادخواست در منطقه ساکنان
هايیبه شدت۷/۶ درجهدرمقياسريشتردرآنمحتملاست.ساکنانمنطقهازصدورحکمدادگاه  وقوع زمينلرزه
استناد مورد ايمنی ضوابط که بود آمده ساکنان منطقه در دادخواست کردهاند. استقبال خود دادخواست تأييد در

نيست. اعتماد و قابل شد صادر پيش سال بيست از بيش که است منطبق دستورالعملی هوکوريکو بر برق شرکت
رعايت اسناد مربوط به در که شدهاند متهم همچنين کشور اين هستهيی صنايع در ژاپنی سالهای اخير، شرکتهای در

بردهاند. دست ايمنی موارد

تروريسم و انسان قاچاق با مبارزه براي اروپا اتحاديه تدابير
اسپانيا ايتاليا، فرانسه، انگليس، روزجمعه،۴ فروردين ۸۵،رسانههایخبریآلمانگزارشدادندوزراي كشور آلمان،
طريق انسان از با قاچاق مقابله و مبارزه براي بر سر تدابيري هستند، اروپا اتحاديه بزرگترين كشورهاي لهستان كه و

كردند. توافق اروپايي مرزهاي
براي گروه يك سر تشكيل آلمان بر شرق در دام» «هايليگن در خود روزه اجالس دو در كشور وزير شش اين

كردند. توافق امر اين براي منابع جمعآوري همچنين و انسان قاچاق با مقابله موضوع پيگيري
درياي آبهاي آوارگان در برخي اخيري كه موارد در گفت: اجالس اين در آلمان كشور وزير شويبله، ولفگانگ

بود. سازمانيافته نتيجه فعاليت جنايات شدند غرب آفريقا غرق سواحل جنوب و مديترانه
به اروپا كمكهاي اتحاديه افزايش خواستار اجالس در اين نيز اسپانيا كشور سوارس، وزير آلونز ديگر از سوي

شد. قاره اين سياسي و اجتماعي توسعه براي آفريقا
پايانيايناجالس دوروزه برهمكاريخوددر بيانيه ولهستاندر اسپانيا ايتاليا، فرانسه، انگليس، وزرايكشورآلمان،

كردند. تاكيد بينالمللي تروريسم و مخدر مواد قاچاق با مبارزه زمينه
از ديگر بهتراطالعات تبادل بيشتر براي همكاري هدف با كشورها ضد تروريستي ملي واحدهاي بين پرسنل تبادل

هايليگندام آلمان بود. در اروپا كشوراتحاديه وزراي اخير موارد توافق نشست

شد آغاز اسپانيا در اتا بس آتش
شد. آغاز اسپانيا در (اتا) باسك جداييطلبان سازمان دائمي و تاريخي ۸۵،آتش بس ۴فروردين روز جمعه، از

اجراي براي خود تصميم آن از در كه مي شود عملي گروه اين گذشته چهارشنبه بيانيه روز براساس آتشبس اين
۴فروردين خبر دادند. جمعه، روز لحظات نخستين از اسپانيا مركزي دولت با پايدار و دائمي آتش بس يك

نظر وگو، تبادل گفت راه از باسك ايالت در دموكراتيك روند پيشبرد تصميم به دارد قصد اقدام، اين كه با گفت اتا
كند. حركت اسپانيا شمال منطقه در اين الزم سياسي تغييرات ايجاد سوي به مردم توافق و

داد. پايان بود كرده آغاز ۱۹۶۸ميالدي سال از كه نظامي خود فعاليت كارنامه به آتش بس، اتا اين با
شمار به زاپاتهرو رودريگز سوسياليست دولت براي تاريخي موفقيت يك مركزي دولت با اتا دائمي آتشبس
سالح گذاشتن زمين از بر پس باسك سر مسأله بر اتا با مذاكره خود براي سياست بر سال پيش دو از كه ميرود

تأكيد ميورزد. كشور ايالتهاي به بيشتر خودمختاري اعطاي مقابل، در آنان و توسط
است. برداشته كشور تاريخي در مشكل يك حل بهسوي بزرگ گام يك اسپانيا اين آتشبس، با معتقدند ناظران
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اشرف ـ گوركي رحمان

نوروز١٣٨٥
آخوندي نظام مبارزه با «نو» در روزي آغاز

را ما كه است عميقي فلسفه «نوروز» مفهوم در
عطفي نقطه نوروز ميكند. رهنمون نو جهاني به
شده آغاز كه دنيايي و گذشته كه دنيايي بين است

است.
ميشود. پيروز «كهنه» بر «نو» همواره نوروزها در

از طبيعت نوروز، در پيداست. همهجا «نو»شدن
عبور ميگردد. دگرگون ديگر چهرة به چهرهيي
به بيثمري و پانهادن و سردي و دشواري فصل از
برفها آب شدن شكوفايي. با آساني و و گرمي فصل
رنگارنگ بر گلهاي و مينشيند زمين بر فرش چمن
نوشده و طبيعت ميزنند خيمه و كوهها دشتها دامن

ميكنند. عطرآگين را
دست و  سنگين پوششهاي  از را خود  نيز مردم 
پوشيدن با  و ميكنند رها زمستاني وپاگير 
و ميآرايند را همانند گلها جامهها، خود زيباترين
با تا مي آورند بر سر حاجيفيروزها و عمونوروزها
را انساني رابطه هاي زمستاني، كدورتهاي زدودن

كنند. «نو»
اقوام سنتهاي و فرهنگها  در نوروزي  روايتهاي
بين آنچه در اما دارند. مختلفي ايراني، گونههاي

پشتسر و «نو»شدن فلسفه است، مشترك آنها
است. كهنه دنياي گذاشتن

نوروز به جامعهشناسانه نگاه تكاملي، فلسفة همين با
مي دهد. قرار ما  روي  پيش  در  عميقتري  معاني
پهنة در است. جاري پهنهها همه در «نو»شدن
و بنده ساز ايدئولوژيهاي  و افكار بر بايد  آرماني
شوريد. هستند بر ضد «آزادي» تمامًا كه ارتجاعي،
جمع مقابل در افراد را هر چه اجتماعي، از پهنة در
به را جامعه از مختلف بخشهايي يا ميدهد قرار
ميكشاند يكديگر با ساختگي و كاذب رويارويي

كرد. پرهيز بايد
عيد مربوط به پيدايش يكي از روايتهاي اساس بر
آزادگان و رنجبران كه زماني  ميگويند نوروز،
را «ضحاك» ديكتاتوري  كردند  عهد ايرانزمين 
كاوه بود. آنها رأس در آهنگر كاوه كنند، سرنگون
به حلقوم فرزندانش بقيه مردم،  خود هم چون كه
بهپاخاست بودند، آمده گرفتار ماردوش ضحاك
دهد پايان ضحاك تار ستمگري و تيره دنياي به تا
يارانش و او محقق كند. در جامعه را «نو» روزي و

محقق شد. «نوروز» و چنين كردند

بوده نبرد  اين  صحنه  ما ميهن  هم باز  كاوه  بعداز 
حكومتهاي آنچه  كه تفاوت اين با  هست. و
حاكميت طول در «ضحاك» همچون ستمگري
فجايع معادل حتي بردند، و كشتند و كردند خود

هم نيست. خميني ستمگر روز حكومت يك
كرده علم قد نيرويي اما،  خميني  مقابل نقطه در
ديگر و آهنگر كاوه و رسم راه امتداد در كه است
توطئههاي انبوه برابر در تنها نه آزادي، پيشوايان
بينالمللي اش و داخلي متحدان و حكومت اين

و «كهنه»كار ديو اين بلكه كرده، ايستادگي
مرگ به ديگر  زمان هر  از  بيش را آدمخوار 
پتك تاريخ تا نموده و ميرود محتومش نزديكتر

دراندازد. «نو» طرحي و بكوبد آن سر بر را
ميكند متمايز قبل از سالهاي را امسال «نوروز» آنچه
است پيوستهيي بههم و بيوقفه ضربههاي مجموعة
و مردم مقاومت همين توسط اخير سال طي يك كه
ميروند، پيش به آن رهبري تحت كه قهرماني
ضربههايي است. آمده فرود رژيم اين پيكر بر

امنيت، شوراي به رژيم اتمي پروندة ارجاع همچون
و تروريستي  مداخالت افشاي و رسواكردن يا
كشورهاي ساير و عراق در واليت فقيه ارتجاعي 
سركوب حقوقبشر و وحشيانة نقض يا افشاي جهان،
سمت وسودادن و هدايت و آخوندي رژيم توسط
عليه آنها راديكاليزه كردن و مردمي اعتراضهاي
و گردهماييها تظاهرات، از عظيم زنجيره يي و رژيم
كنار و هر گوشه در سياسي مالقاتهاي تا كنفرانسها
و رژيم محكوميت كرسينشاندن به براي جهان،

از مقاومت. حمايت
بهار در خوزستان مردم  قيام  همچون  ضربههايي

تيرماه٨٤  در كردستان مردم قهرمانانة قيام گذشته،
تهران در واحد شركت كارگران دليرانة اعتصاب و
مردم تظاهرات و اعتراضات و درگيريهاي انبوه و

تازهيي  سال٨٤ اوج كه در ميهن ساير شهرهاي در
گرفت.

پيروزيها و آموختهها و تجارب از كولهباري چنين با
ديگري «نوروز» تا مي رويم طبيعت نوروز استقبال به

كنيم. محقق
خود، روح ملي سنن و آداب اجراي با يعني همزمان

عليه را خود كين و و خشم تقويت خود در را كاوه
و ميكنيم صدچندان زمان، ضحاكيان و ضحاك
كار «نو» عزمي با «نو» فرازي در كه ميبنديم عهد
همهچيز نشان از كنيم. يكسره را اين رژيم پوسيده
مذبوحانه مماشاتگران تالشهاي بهرغم كه دارد اين
رژيم اين حفظ براي دشمن توطئه هاي انبوه و
روز ايران هر مقاومت و مردم پيروزي پوسيده، روز

ميشود. نزديكتر
هر از بيش  آخوندي رژيم كه نيست بيسبب 
است دشمن آتش، و نوروز با ديگري، ديكتاتور
جبهه در درست ميكند. صادر فتوا آن عليه و
ملي جشن اين سازمانيافته، مقاومت و خلق مقابلش،
نقاط از  ميكنند. برگزار تمامتر هرچه با شكوه را
ميدانهاي نبرد در و سفرها و تبعيدها تا مختلف ميهن

آخوندي. پليد حاكميت مخوف زندانهاي يا
و جمع  و خود  برويم. نوروز و بهار پيشواز  به 
تا بزداييم خود از را زرديها بتكانيم. را محيطمان
نوروز بكشيم. زير به را آخوندي «نوستيز» حكومت
حاكميت آخوندها بدون ما ميهن و نوروز زيباست

شد. خواهد وطن زيباترين بيگمان

كه بيان شده بيشماري مطالب نوروز جشن درمورد بنياد
مينماييم. ذكر را از آنها نمونه هايي اينجا در

و عرب ايراني نويسندگان بيشتر و زرتشتي در روايات .۱
پادشاه جمشيد را به آن بنياد ازجمله فردوسي، شاعران و
تختي شاه جمشيد مي گويند: و مي دهند نسبت پيشدادي
به بردند و هوا به گرفته بدوش آنرا ديوان بساخت كه
با مردم آوردند، بابل فرود دماوند به كوه از روزه يك
را خاص روز و آن شدند شگفت عمل در اين مشاهده

خواندند. نوروز
مي گويد: فردوسي

هــوا ميــان تـابـان خــورشيــد چـو
شــــاه فـــرمـــــانـــروا برو نشستــه
او آن تخت جهـــان انجمن شــد بر
او بخت از مــانــده فــرو شــگفتي
گــوهـر افشـانـدنـد جمشيــد بر بــه
خــوانــدنــد نـو روز را روز مرآن
نـو هـرمـز فــــروديـــن ســال ســر
زميـــن رنـــج روي آســـوده از بر
بيـــاراستنـــد شـــادي به بـــزرگان
خواستنـد رامشگـران و جـام و مـي
روزگار آن از فــرخ جــشن چنيــن
يادگار(١) خسروان آن از ماند ما به

به جشن نوروز در نوروزنامه راجع حكيم عمر خيام .٢
ميگويد:

ربعي  و ٣٦٥ شبانهروز هر در آفتاب كه است بوده آن از
آن آگاهي جمشيد از چون و بازآيد اول دقيقه حمل به
ديگر آن پادشاهان و از پس نهاده نوروز نام آن را يافت
و جشن گرفتند را روز آن و كردند اقتدا به او مردمان
تاريخ بدانند وآن دادند تا همگان آن را جهانيان خبر به
و آيين  كه است واجب  پادشاهان بر و  نگاهدارند را 
و بهر مباركي از آرند. بهجاي را رسم ملوك و جشن
كند جشن نوروز در هركسي سال اول در خرمي كردن

گذراندند. شادي در عمر ديگر نوروز تا
و اجداد جشنآوري «فروردگان» است كه فصل اين .٣
متوالي، شب پنج در كه ميپنداشتند چنان و بود نياكان
احوال و زندگي ديدار وضع مردگان، براي طيبه ارواح
آشيانه و خانه در  و آمده  فرود  زمين  به  ماندگان باز
خانه اگر ميشوند، سركشي  و  تماشا مشغول خويش
در غير اما بر ميگردند، ارواح مسرور بود، پاك تميز و

برميگردند. غمگين و ناراحت آنان صورت، اين
جمشيد(٢)، را نيشكر كه ميگويد ديگر روايتي .٤
آن خاصيت و از كشف مردم و پيدا كرد روز اين در
آن شهد از تا داد دستور جمشيد سپس شدند. متحير
«نوروز» را آن روز هديه دادند. به مردم و ساختند شكر

ناميدند.
بر را و قحطي خشكسالي بالي اهريمن، ميگويند: .٥
اهريمن با جنگ به جمشيد اما نشانيد، فرو زمين كره
خشكسالي آنگاه داد. شكست اورا وعاقبت پرداخت
با گشت. به زمين باز و از ريشه خشكانيد را قحطي و
سبز خشكي چوب و هرنهال و درختان وي، بازگشت
كس به هر و خواندند «نوروز» را روز اين مردم شد. بسا
رسم سبزي و اين كاشت جو تشتي و مباركي، در يمن
مانده باقي امروز زمان تا به نوروز از آن درايام نشانيدن

است.
جشن آداب «از مي نويسد: الباقيه (٣) آثار در بيروني .٦
ستون، هفت به هرخانه  صحن در كه بود  اين نوروز
بهتر كه آنها از هريك و ميكاشتند غالت رقم از هفت
ميدانستند». غله آن نوع و خوبي ترقي دليل ميروييد،

روز پنج «بيست و شده: نوشته االضداد و المحاسن در
ستون دوازده سلطنتي،  كاخ صحن در نوروز  از قبل
يكي آنها از هر يك بر كه  مي شد  برپا خام خشت از
با مگر نميچيدند را آنها و ميكاشتند را حبوبات از
اين روز نوروز ششمين در آواز. خواندن نغمه سرايي و
مي نمودند پراكنده مجلس  در و  مي كندند را حبوب
جمع را آن دارد روز نام مهر فروردين كه شانزدهم وتا

نميكردند(٤).

فروردين: ماه روزهاي تقسيم
٢١روز مدت به نوروز جشن  مراسم باستان  عهد در
خاص انجام برنامهيي هر روز در كه برگزار ميگرديد

ميگرفت.
بازديد خويشاوندان و براي ديد سوم تا روز اول از .١

بزرگان. و
بازديد و ديد فروردين، ششم روز الي سوم روز از .٢

جشن رپيثون. و برگزاري همگاني
جشن اجراي  براي نهم، روز  الي ششم روز از  .٣

خوردادگان.
براي پذيرفتن شاهي عام بار سيزدهم، الي روز نهم از .٤

بود. خود بهنوبه يك هر طبقات عموم
تفريحگاههاي براي نوزدهم، روز الي سيزدهم ازروز .٥

شهر. از خارج
مراسم اجراي براي يكم، و بيست الي نوزدهم ازروز .٦

فروردگان جشن
و تفريح مخصوص جشن و يكم پايان و بيست روز .٧

شهر است(٥). از خارج گردش در
قسمت شش  به فروردين ديگر، تقسيم بندي يك  در

ميگرديد: تقسيم
و آنها بود مربوط پادشاه و اشراف به اول پنج روز .١

ويژه داشتند. جشن
هداياي ودريافت اموال بخشش براي دوم روز پنج .٢

پادشاه. طرف از نوروزي
خدمتگزاران بود. متعلق به سوم پنج روز .٣

داشت. تعلق خواص به روز پنج چهارمين .٤
به لشكريان. روز پنجم پنج .٥

اختصاص رعايا  به روزه  پنج  قسمت ششمين  .٦
داشت(٦).

زمان االضد المحاسن قول جاحظ در به تقسيمبندي اين
و جمشيد از بعد آثارالباقيه در بيروني قول به و جمشيد
بوده معمول زمان ساسانيان در ذبيحاهللا صفا نظر به بنا 

است.
نوروز به كه است داشته وجود هم ديگر نقسيمبندي
اول روز  پنج مي شده.  تقسيم عامه نوروز  و خاصه 
خاصه نوروز را نوروز روزهاي  بقيه  و عامه نوروز را

ميگفتند.

و ساسانيان هخامنشيان در عهد نوروز
عظيمي بهاري، مراسم نو سال آغاز تخت جمشيد در در
و هر قوم نمايندگان شاه، مراسم اين در برگزار مي شد.
آنان از سوي هدايايي و ميپذيرفت به حضور را ملت
تخت جمشيد در حجاريهاي باقيمانده ميكرد. دريافت

جشن است(٧). اين برگزاري حاكي از
از زمانها  همه از بيش  ساسانيان زمان  در نوروز جشن 
كه هدايايي كه  بهطوري بود، بهرهمند شكوه  و رونق
در ميكردند، دريافت جشن مدت در ساساني شاهان
ادامه فروردين ماه  براي يك و  بود، مهمي  بسيار آمد

داشته است.
ميگويد: بيروني ابوريحان

بهم وخاصه) را(نوروز عامه دو نوروز كه كسي «گويند
هم او كه است  پهلوان شاپور پور هرمز نمود  متصل

گرفت. عيد بود عيد دو اين ميان كه را ايامي
فروردين ششم «روز مينويسد: آثارالبالغه در بيروني
بزرگ جشن  ايرانيان نزد و است بزرگ نوروز 
و بيافريد مشتري روز در اين خداوند گويند مي باشد.
است. مشتري ساعت  روز آن ساعتهاي فرخندهترين 
يافت توفيق روز اين در زردتشت مي گويند زرتشتيان
به روز اين در كيخسرو كند و مناجات خداوند با كه
كره زمين براي ساكنان روز اين و در كرد آسمان عروج
اين ايرانيان كه اينجاست از و مي كنند قسمت سعادت

نهاده اند». نام اميد را روز
خاصه نوروز و  …» مينويسد: چنين قاطع  برهان در
و آن روز ششم است خرداد روز آن روزي است كه نام
تخت جمشيد بر هم روز آن در و ميباشد فروردين ماه
و گذاشت نيكو طلبيد و رسمهايي را خاصان و نشست
به كه بايد كرده است، خلق را متعال شما «خداي گفت:
شكر و سجده به و كنيد غسل و بشوييد تن پاكيزه آبهاي
دستور همين روز به اين در سال هر باشيد و مشغول او
خوانند بنابراين نوروز خاصه را اين روز نماييد». و عمل
خاصه نوروز عامه تا نوروز از آكاسره هرسال گويند و

و  آزاد كردندي باشد حاجتهاي مردمان را ٦ روز كه
مشغول بودندي». شادي به و فرمودندي را عفو مجرمان

قصر در شاه بود، خاصه نوروز جشن كه ششم روز در
تيره ايام اين ميپرداختند و به شادماني خود محرمان با
خاصي نزهت شوكت از و بود او نزديكان و پادشاه
است، كوزه فال اين روز آداب است. از بوده برخوردار
و خانه از جشن از اهالي كه يك روز قبل ترتيب بدين
شركت كنند، دارند در فال آنهايي كه ميل دوستان و
سبز پارچه با را  آن و مي گيرند كوچكي  چيزهايي
را در كوزه نو مي اندازند و كوزه در يك ميپيچند و
كه درختي همان «مورد»، درخت ميان در و ميبندند
ساعتي چند از ميگذارند. بعد تعلق دارد، اهورامزدا به
و بخور مي دهند در آتش را آن بر ميدارند و را كوزه
از يك يك  او و ميدهند نابالغ دختري به دست بعد 
منتظر و مي گيرد دست كوزه را به داخل اشياء و لوازم
آنگاه بخواند. بر از نفر) شعر (يك سايرين تا ميشود
اثاثيه صاحب حال وصف ميشود و خوانده چكامه كه
مي آورد بيرون كوزه، از درون را اشياء مي شود، معلوم

ميدهد. تحويل آن صاحب به و

اسالم: صدر در نوروز
سر به خالفت  مركز در كه ايرانياني  اسالم صدر در
بودند پايبند عيد اين به خويش ملي سنت طبق ميبردند
و بود ايرانيان نوروز مخصوص اين عيد هنگام آن تا البته
نداشتند. بعدها اعتنايي نوروز به اسالمي خلفاي نخستين
نوروزي هداياي خود درآمد افزودن براي اموي خلفاي
است رايج بوده ايران دربارهاي در اسالم از قبل كه را
نيز همان عباسيان از امويان، پس داشتند. نو معمول از
نوروز مانند بسياري عيد بنابراين را تعقيب كردند، شيوه
پس مخالفتي نداشت اسالمي شئون كه با ملي از سنتهاي

ماند. ايرانيان باقي در ميان اسالم از

نوروز عيد نماز
و حمد سوره قرائت بر است  مشتمل  نوروز عيد نماز
شبيه و ناس و فلق  توحيد، كافرون، قدر،  سورههاي
جمعه و روز اعمال ضمن آداب و كه است به نمازي

است. شده وارد غدير خم عيد همينطور
توصيه نوروز عيد نماز در قدر سوره قرائت كه آنجا از
چون نيز نوروز عيد كه دريافت ميتوان است شده
همراه الهي آيات و بركات نزول با اعياد اسالمي ديگر

است. بوده
فروردين سيزدهم بدر» سيزده «جشن

مردم ميباشد. نوروز روزهاي بهترين از يكي سيزده بدر
روز نو، سال جشنهاي برگزاري ١٢روز انجام از پس
يك روز اين ميگذرانند. طبيعت دل در را سيزدهم
براي كه  معتقدند گروهي مردم است. ملي نمايش 
و شوند خارج از خانه بايد اين روز نحسي دوركردن
در شود. به در طبيعت روز تا نحسي كنند سيزده بدر
اول روز چند كه را شده سبز سبزه هاي روز اين در
روان آب به بوده سين هفت سفره مهمان نو سال
مصرف به نوروز، باقيمانده خوراكيهاي ميسپارند.
روز است. پهن دستهجمعي بازيهاي بساط ميرسد،
اول ساعت ميماند. در منزل در كمتر كسي سيزدهم،
مناظر پاركها است. آمد و پر رفت و شلوغ خيابانها روز
و جوان مردم و زن ميليونها پذيراي شهر طبيعي اطراف
در صميميت صفا و با خانوادهها كودك است. و پير و
مي شنوند. گل و ميگويند گل و مي نشينند هم كنار
و نام پي شهر، هياهوي در سال، طول در كه مردمي
اين در خشك دارند، و روباطي سرد با هم و هستند نان
و مهربان در رفتارشان روي ميدهد، همه تغييري روز
است. روز همين روز سال گويي بهترين هستند. شادمان
روز اين در ميشمارند، اما نحس آن را گروهي هرچند
روز آيا پس دارد. شادي رنگ كس همه و چيز همه
بيان چنين گروهي مبارك؟ يا است نحس سيزده بدر
ايران روز سي جدول در هرماه سيزده روز كه: ميدارند
باران ستاره كه تيشتر يا تير فرشته به است مربوط باستان،
خجسته روز بسيار دارد، و باران آب و با ارتباط و است
كه تيرگان جشن تير و فرشته در مورد است. مباركي و
در مي گردد، برگزار تيرماه، در «تيرروز» سيزدهم در
سيزده در روز پس است. آمده ميان به سخن جاي خود
نبوده نحس وضح هيچ به باستان ايران مردم اعتقادات
نيز روز روزها و نحس سعد مربوط به جدول است. در
اين مورد باستان در مردم است. مبارك آمده سيزدهم
روز نوروز) (بنيانگذار شاه جمشيد كه بودند معتقد روز
خرگاه و خيمه خرم، و سبز صحراي در را نوروز سيزده
سال متوالي اين عام ميداد. چندين بار برپا ميكرد و
زمين ايران در مراسم اين نتيجه در كه داد انجام را كار

و مراسم درآمد. صورت سنت به
بنابراين بود نحس سيزده هرماه روز اعراب، تقويم در
يافت گسترش نيز در ايران باور اعراب اين اسالم از بعد
فراهي ابونصر شمرده شد. نحس نوروز هم سيزده روز و

است: سروده چنين سال ايام نحسي مورد در
مهي در نحس باشد روزي هفت
رنج نيـابـي هيچ تا حـذر كن زان
بـا شــانـزده سيـزده پنـج و و سـه

پنج بيست و چهار بيست و يك و بيست
پس ايرانيان ميگردد: بيان اينطور ديگر تحليلي در
به كه شاديكردن و جشنگرفتن روز دوازده از
را نوروز  سيزدهم روز است، سال از ماه دوازده ياد 
شادي و مي رفتند صحرا  و باغ به  است فرخنده كه
دوره رسمي بودن ترتيب بدين حقيقت در و ميكردند

بر كه در تحليل ديگر به پايان مي رسانيدند. را نوروز
ميگردد: بيان چنين ميباشد بهار مهرداد نظرات مبناي
جهان نزد زرتشتيان، تحت ١٢هزار ساله عمر به اعتقاد
از هريك بودند معتقد كه است بينالنهرين نجوم تأثير
دوازدهگانه برجهاي از يكي به خود كه اختر دوازده
كرد. خواهد حكومت جهان به سال هزار است، حاكم
پايان در و است سال دوازده هزار جهان عمر روي بدين
به شد. خواهد درهم زمين و آسمان سال، هزار دوازده
سال، هزار دوازده به اعتقاد اصل بهار، مهرداد اعتقاد
از پس است. بابلي معتقدات تأثير سال ماه دوازده و
پس ميگردد. سال، آشفتگي آغازين باز هزار دوازده
سال با سال، آغاز فروردين  در روز  دوازده جشنهاي
مربوطه عمر جهان ساله هزار دوازده و دوره ماهه دوازه
ميآمد، پيش دوازده روز اين در آنچه را انسان است.
نوروز انواع از پيش از ميانگاشت. خود سرنوشت سال
اين دوازده طي در دانهيي كه هر ميكاشتند و دانهها را
كاشت براي را دانه رشد ميكرد، آن بيشتر و بهتر روزه
روزهاي اگر داشتند گمان و ميبردند بهكار سال آن
خواهد اندوه  به سال  همه بگذرد اندوه  به نوروزي 

گذشت.
و بود سال همه نماد فروردين «١٢روز مينويسد: بهار
نخستين آشفتگي جهان، عمر سال ١٢هزار چون پس از
روز دوازده  پايان در پس ميگشت، باز ديگر باري 
بر را  سال  پايان  و نهايي آشفتگي نشان روز  نيز يك 
نظام عمومي را كاركردن و اين روز خود داشت. در
و شايد عياشيها بر مي خاست و از ميان رعايتكردن نيز
نحسي ميگشت. باز روز يك براي ديگر باري اوجي
آن نظام واپسين جهان و عيد نشان فروريختن سيزدهم

بود».

زدن گره سبزه يا علف
است. كارهاي روز سيزدهبدر، علف گرهزدن از يكي
به كه مربوط است ميگويند رسم درمورد سابقه اين
مادر پدر و اولين زوج يا يعني اولين فرزندان كيومرث.
هم با دو اين چون زرتشتيان معتقدند مشيانه). و (مشيه
پايه و زدند را گره «مورد» دو شاخه كردند، ازدواج
رسم اين بعد به زمان آن و از نهادند بنا را خود ازدواج

گرديد. معمول
به كه مردي التواريخ چنين آمده است: «اول مجمل در
كه زيرا گويند؛ شاه گل را او پارسان شد، ظاهر زمين
او از دختري پسر و پس نبود، گل اال به او پادشاهي
با نوروز سيزده روز و گرفتند نام مشانه و مشيه كه ماند
فرزند هيجده سال پنجاه مدت در و كردند ازدواج هم
سال چهار و نود چون مردند، جهان و آوردند وجود به

بماند». بيپادشاه

پانويس:
۳۰ ص. اول، جلد شاهنامه، فردوسي، ١ـ

ايراني و هند اساطير چهرههاي كهنترين از جمشيد ٢ـ
در  و  yimaاوستا (jamshid، jam است(پهلوي،
سرور جم ودايي، اساطير در ،yamaسانسكريت
رسيدهاند، ابدي  سعادت به كه است مردگان  جهان
جمشيد گناه  است.  سعادتمند مردگان جهان  شاه  او
مردگان خوردن  براي را گاو گوشت كه است  اين
ادعاي او گناه شاهنامه، ۸)در بند ،۳۲ است(يسنه آورده
است خواهرش با وداها، همبستري در و خداييكردن
در ميآيند. وجود به مردم نسل نزديكي آن از كه
يا معناي شاهوار و به يكي دارد، صفت كلي اوستا دو
خورشيد، جزءدوم نامهاي نيز كه امروز (شيد) درخشان
ديدار خورشيد معناي به ديگر و ميبينيم جمشيد و

است.
۳۲۷ ص. الباقيه،… آثار ابوريحان بيروني ٣ـ

وآداب مذهبي مراسم اردشير، موبد گشسب، آذر ٤ـ 
۲۴۳ ص. ،۱۳۷۲ فروهر، تهران، زرتشتيان،

ايرانيان دينهاي و نسب و اصل عبدالعظيم، رضايي، ٥ـ 
۴۷۹ ص. باستان،

۳۳۲ ص. آثارالباقيه… ريحان، ابو بيروني، ٦ـ 
در چند جستاري  مرداد،  بهار،  .۲ به: كنيد  نگاه  ٧ـ

ص.۲۳۰ ايران،… فرهنگ

نوروز تاريخچه
افروزي بر دل چراغ ارمدد خواهي باد نوروزي      از اين باد نسيم ميآيد يار زكوي

«حافظ»

قـرعـةنـو

مستي و شور که  ببين  و بازآ
شد جان فروغ کزو هرنغمه
پوشيد ماه که خون جامة آن
الله سروش چمن، گلبانگ

بلبل صفير صبا  ز بشنو
نوبهاران هماي فرخنده
چوافکند بهار، انگشتري
نوروز معاشران به بادا

هستي کشيده صبا  طرف از
شد عاشقان نواي گلبانگ
نوشيد الله  و رود به ريخت «ِمي»
نشانه آتشي ز الله هر

گل شوکت و نبيد  ايام
شادخواران نام به قرعه زد
گلخند نگين  جهان  برطرح 
پيروز بخت مهر، دولت با

بهاران! پيروزمند پيام

را سال نو بهار و ،٨٥ سال آغاز ورود به در
گردش مفهوم در كه راستي ميگيريم. جشن
و يخبندان زمستان از سردي و گذار طبيعت
از و بهاران دلنشين  هواي و  سبزينگي به
بهخوابرفتن جمود و درختان تا برگريزان
برگ جوانهها و شكفتگي تا بذرها گياهان و
و بستان و باغ در الله زاران شكوفه و و گل
دنياي سرسبز در كشتزارهاي دمن و و دشت
سنت حيات و از آيتي و نشانه نباتات خود

است. هستي تغييرناپذير
پرواز سنجابها تا و جنبوجوش حركت از
و پرمعني تا پرواز و بلبالن آواز يا پرستوها
آيا ميتوان قصه ها راوي خبرآفرين هدهدان
جوشش از  دريافت. را بهاران حقيقت 
ني آواز تا جويباران خروش و چشمهساران
دامهايش را نظاره وكثرت چوپاني كه زايش
روبهجلو مسير  يك ميتوان  و…  ميكند
تكامل مارپيچ نردبان در بازگشت بدون
شناخت از كه يقيني با و بازيافت را هستي
اين قطعيت بر ميتوان برمي خيزد، حصولي
الَِّتي اهللاَِّ «ُسنََّة كه نهاد توحيدي انگشت پيام
َتْبِديًال اهللاَِّ لُِسنَِّة  َتِجَد َوَلن َقْبُل ِمن َخَلْت َقْد

(الفتح/٢٣)».
جبرهاي از قيد آزادشدن جوهر بهار اگر پس
و كثرت و  باروري فصل  شروع و  طبيعت
درختان شكوفهدادن و بذرها جوانهزدن
انسانها آن براي در فرايند پس است، و…
چه آنان و مناسبات و روابط انساني جوامع و

پيامي نهفته است؟
درخشانتر خيلي تكامل پيكان نوك در انسان
از شكوفاتر و خورشيد درخشش از
سبزينة مزارع و جوشانتر شكوفهها و سبزتر از
جويباران و از پرخروشتر و از چشمهساران
هدهد از پرخبرتر و عقابان از بلندپروازتر

است. بهاران تكاملي پيشتاز و…
پرتو در  انسان كه  روست  اين از  هم
دو در خود كه انساني گوهرة بهرهمندي از
خالصه ميشود، اين آگاهي و آزادي عنصر
و مينشيند به جشن را سال تحويل اين و عيد
در و پيكان نوك در كه است ترتيب بدين

بهاران ميرود. استقبال به پيشاپيش طبيعت
در كلمه  واقعي مفهوم  به  جشن اين اوج 
انسانهاي وجود در اجتماعي و انسان تكامل
ميرسد ظهور به جامعه  فداكار  و پيشتاز
و ظلم  مقابل در  قهرماني و مقاومت  با كه 
براي و كردهاند سپر سينه آخوندي ستم
پايداري و مقاومت به  آن سرنگونكردن
يازيدهاند. همان دست پرشكوهي حماسي و
و ستمديدگان چشمان در كه شادي برق
عيدي باالترين ميدرخشد سركوبشدگان
بالندگي جشن همان است. بهاران دستاورد و
ايران مقاومت براي امسال  بهاران در كه

بوديم. شاهدش

درخشان نورز و  بهاران جشن  ما امسال
پرشكوه استقبال در را ايران مردم مقاومت
چهارشنبهسوري در مقاومت شرارههاي
مقاومت نداي به ايران مردم چگونه كه ديديم
ميليوني وسيع پاسخهاي دادند. پاسخ پيشتاز
بياثركردن و شادي و جشن بهصورت
يك آخوندي خود سركوبگر تمهيدات قواي
سياه قباي به خيمههاي بزرگ تهاجم بهاري

واليت خامنهاي بود.
محاصرهكردن حكومت در پيروزي مقاومت
باال گرفتن و اتمي اش پروژه در آخوندي
عراق داخل در  مردمي و سياسي  جنبش
عواملش از يد خلع  و رژيم دخالتهاي  عليه
سياسي ـ آشكار  شكست يك عراق،  در
براي برنامه شان در آخوندها براي استراتژيك

پايكوبي است؟ جشن و عراق، شايان
مقاومت اجزاي همه امسال نوروز آستانة در
داخل در مقاومت كه و واحدهاي جوانان از
را خواب خود شبانه روزي فعاليتهاي با كشور
ربوده اند، آخوندي شبگرد مزدوران ازچشم
همة در مقاومت هواداران و اعضا تكتك تا
برگزاري با و هرساعت هرروز كه كشورها
راه و… كنفرانس  و اكسيون و تظاهرات 
بستهاند را آخوندي رژيم فرصتطلبي و نفس
و داخلي  سطح در  حوادث و خبرها  اين با 
سال جشن را در هديهها بهترين بينالمللي، 
اين پيشاپيش در كه البته كردهاند. دريافت نو
كه بهراستي مقاومت اين رأس در و صف
پيشوايان به را  مقاومت بهار رسيدن  بايستي
و مسعود برادر بيدار هميشه شير ايران، آزادي
گفت تبريك آن خواهر مريم تابان خورشيد
آزاديبخش ارتش شيران رزمنده به آنرا و
شرف شهر سردار آن، رأس در و اشرف در
خواهر اول سازمان مسئول و  مژگان خواهر
در مجاهد آهنكوه مردان شيرزنان و و صديقه

گفت. تبريك اشرفـ ايرانـ آزادي دژ
جوهر و مقاومت  شكوفاي  بهار  پس
راستين پيامآوران و برحامالن آن آزاديبخش

باد. وگوارا شيرين آن
و نيست هست جهان زين اندك اندك
مـي رسنــــد هستــان و رفتنــد نيستــان

حاكمان به بايد زمستان پايانيافتن با حال و
گفت حاال مزدورانش و آخوندي پليد رژيم
خوب فرارسيده، نبرد پاياني حلقههاي كه
بي آينده و لرزان و ترسان  را شما كه است
رزمندگان ما آختة شمشير كه همانا و ميبينيم
ايران نهايي خانهتكاني براي آزادي ارتش
و زود راهست ديوان در پليد شما شر زمين از
شما ما سالح آتشين گلولههاي است كه برق
خودرا مرگ تا  باشيد  منتظر  پس  بربايد.  را

نظاره كنيد.
خلف مقدر پاسخ در خداوند  آنچنانكه
جهل حكومتهاي همانا  كه  شما تاريخي

فرمود: بودهاند وجنايت
(البقرة/٢٠) أَْبَصاَرُهْم… َيْخَطُف الَْبْرُق َيَكاُد
بربايد!! را شما ديدگان برق، كه است زود و

ـ اشرف هادي جاهدنيا

شعر

ـ اشرف سعيد عبداللهي



شمارة ٧٩٣ ـ دوشنبه ٧فروردين ١٣٨٥صفحة ۱۶
گزارش

کنسرت خانم مرضيه در پاريس سالن المپيـا، دوشنبه ۲۸فروردين۱۳۸۵گردهماييهاي شهروندان شهرهاي استان صالح الدين در همبستگي با مقاومت ايران 

در اجتماعات وگردهماييهاي مختلفي كه با حضور گروههايي از اقشار مختلف مردم 
شامل روشنفكران شيوخ عشاير و فرهنگيان در شهرهاي استان صالح الدين برگزار 
گرديد، سخنرانان ضمن  اعالم همبستگي  با مقاومت و مجاهدين خلق ايران دخالتهاي 

رژيم آخوندي در عراق را محكوم كرده، و خواستار خلع يد از اين رژيم شدند.

کـنفرانـس مـطبوعـاتـی در بـاشگـاه مـلی مـطبوعـات آمـريـکـا در واشـينگتـن

رژيـم ايـران در پـوش تحقيقـات دانـشـجويی سـالح اتـمی تـوليد می کند

زن»  جهاني  «روز  ٨مارس  به مناسبت  ١٩اسفندماه  روزجمعه 
بزرگداشتي  مراسم  عراقي،  زن  حقوق  از  دفاع  مركز  به دعوت 
مراسم  اين  در  برگزارگرديد.  نينوا  استان  مركز  در شهر موصل  
شركت كنندگان كه نمايندگان شماري از احزاب، سازمانهاي مدني 
و حقوق بشري و هم چنين فعاالن زنان و شخصيتهاي سياسي 
و اجتماعي استان نينوا را شامل مي شدند، ضمن بزرگداشت روز 
٨مارس، همبستگي خود را با ١٠٠٠زن مجاهد خلق مستقر در 

شهر اشرف اعالم نمودند. 
خانم دكتر وصال  قصان  نايب ر ئيس سازمان خانواده و كودكان 
عراق، ضمن خوشامدگويي به حاضران و تبريك روز جهاني زن، 
خواستار شركت فعال زنان در امور سياسي و اجتماعي كشور شد. 

در قسمت ديگري از اين مراسم پيام خانم رجوي رئيس جمهور 
استقبال  با  كه  پخش شد  به مناسبت ٨مارس  مقاومت  برگزيدة 

پرشور حاضران مواجه گرديد.
ساير سخنرانان ازجمله خانم ولهان محمد خيري شاعر از اعضاي 
مجتمعهاي مدني و خانم سري محمد خيري  خبرنگار روزنامه 
الدستور، با اشاره به اعمالي كه اين روزها تحت نام دين وضعيت 
زنان عراقي را دشوار كرده است خواستار وضع قوانيني شدند كه از 
تجاوز به حقوق زنان جلوگيري كند و موقعيت اجتماعي واقعيشان 

را به آنها بازگرداند.
آنان هم چنين به وضعيت غير انساني زنان ايران پرداخته و آن را 
كساني كه  دانستند.  ايران  بر  حاكم  آخوندهاي  اعمال  محصول 
خودشان را سخنگوي  اسالم مي دانند ولي  بزرگترين ناقضان حقوق 

زنان هستند. 
عراقي،  زنان  حقوق  از  دفاع  مركز  مدير  غانم الرسام  شامل  آقاي 
ضمن اشاره به نقشي كه زنان مي توانند در صورت دست يافتن به 
حقوقشان ايفا نمايند گفت:  نيروها و جريانهاي سياسي كه منافع 
مردم عراق را در صدر كارها و هدفهاي خود قرار مي دهند، بايد 

عراقـ  بزرگداشت ٨مارس در موصل مركز استان نينوا 

حقوق زنان را در برنامه هاي خود بگنجانند. وي در قسمت ديگري از 
سخنانش افزود: حفظ  وحدت و تماميت ارضي كشور در گرو خلع 

يد از رژيمي است كه قصد دارد عراق را طعمه خويش سازد.
ماهواره يي  كانالهاي  از جمله  عراق  رسانه هاي خبري  از  شماري 
الشرقيه و عشتار، روزنامه هاي  المسار، دجله، السفير و مجلة الكرمه 
گزارش  و  عكس  و  فيلم  به  تهيه  و  شده  حاضر  مراسم  اين  در 

پرداختند.

استرالياـ  حقوق زنـان در قـرن بيست و يکم و رهبری زنان در مقاومت ايـران

در پاريس که سال گذشته خود در آن شرکت کرده بود، نقش اين 
کنفرانس را در بيان وضعيت اسفناک حقوق بشر و شرايط زنان در 
ايران، بسيار مفيد عنوان کرد. وی هم چنين تصريح کرد: از زمان 
روی کارآمدن احمدی نژاد، وضعيت رو به وخامت گراييده است و 

اعدامهای خيابانی و اعدام افراد زيرسن قانونی افزايش يافته است.
ايشان در پايان با آرزوی موفقيت برای زنان ايرانی، به خصوص 
زنان مجاهد خلق مستقر در شهر اشرف، ابراز داشتند که منتظر 
زمانی هستند که خانم مريم رجوی به عنوان رئيس جمهور در ايران 
انتخاب گردد و ايشان نيز بتوانند ميزبان خانم مريم رجوی در کشور 

استراليا باشد.
دکتر جاسلين اسکات در مورد نقش بنيادگرايی در سرکوب 
حقوق زنان و برابری طلبی، حول محورهای زير به صحبت پرداخت:

- نقش ارگانهای مذهبی در قرون وسطی در سرکوب زنان
- نقش موانع و ارگانهای مردساالر 

- نقش مبارزه زنان در دستيابی به آزاديهای فردی

روز چهارشنبه ٢ فروردين٨٥، جلسه يي با عنوان «حقوق زنان در 
قرن بيست و يکم و رهبری زنان در جنبش مقاومت ايران»، درمحل 

پارلمان ايالتی نيو ساوت ولز استراليا برگزار گرديد.
سخنرانان اين جلسه که به ابتکار انجمن دفاع از آزادی و حقوق 
بشر درايران- استراليا و با حمايت دكتر مريديس برگمن، رئيس 
پارلمان نيو سات و سيلويا هيل، نمايندة پارلمان ايالتی از حزب 
سبزها، تدارک ديده شده بود؛ عبارت بودند از: شهال اصغری، عضو 
انجمن دفاع از آزادی وحقوق بشر درايران- استراليا، سيلويا هيل و 

دکتر جاسلين اسکات، نويسنده و حقوقدان مشهور استراليا.
رياست اين جلسه با خانم کری هيوبل، از فعاالن حقوق زنان و 
اقليتهای قومی در استراليا و مدير اجرايی شورای مشاورتی زنان در 

ايالت نيوساوت ولز، بود. 
شهال اصغری، با ارائه توضيحاتی پيرامون مسائل زنان در ايران به 
مقاومت آنها در مقابل استبداد مذهبی اشاره نمود و خاطرنشان کرد: 
مقاومت زنان ايران به روشنی اثبات نمود که زنان ايرانی می توانند 
دوشادوش زنان دنيا، رهبری جنبش برابری طلبانه را درايران برعهده 

بگيرند و به ارزشهای واالی انسانی دست يابند.
خانم سيلويا هيل، نماينده پارلمان از حزب سبزها، با تجليل 
از روز جهانی زن، به توضيح جايگاه تاريخی ايران و نقش زنان در 
جنبش برابری اين کشور پرداخت. وی با اشاره به کنفرانس زنان 

- نقش زنان ايرانی در مصاف با دو ديکتاتوری شاه و شيخ 
در آخر دکتر جاسلين اسکات با ذکر جمله يی از خانم مريم 

رجوی صحبتهای خود را اين گونه به پايان رساند.
«زنان چون به طور تاريخی مورد ستم وسرکوب بوده اند، از اين نظر 
صاحب انگيزه های گرانبهايی شده اند که به طور مستمر و گسترده در 

بستر مبارزه  برای رسيدن به خواسته های خود حرکت می کنند.
سال٥٧،  در  سلطنتی  ضد  انقالب  در  زنان  گسترده  شرکت 
از  مذهبی  ديکتاتوری  با حکومت  مقابله  در  آنها  قهرمانانة  نقش 
قبيل مقاومت قابل ستايش آنان در زير شکنجه در زندانهای رژيم 
و همگامی آنان در سازماندهی جنبش مقاومت به خوبی اثبات نمود 
که زنان نيرويی بالنده و درحال رشد در زمان ما می باشند. بنابراين 
رشد نيروی زنان در جنبش مقاومت، مشوق زنان ايرانی در سطح 
گسترده يی در جامعه بوده است و اين امر به زنان ايرانی اين اميد را 
داده است که برای تغيير دموکراتيک و انتقال حکومت وآزادی ايران 

آينده، هر چه بيشتر اميدوار باشند».

در اجتماعي كه با شركت جمعي از شيوخ عشاير و شهروندان شهر دجيل در اين شهر برگزار گرديد، 
آقاي ابراهيم حسين طه مدير يكي از مدارس دجيل با اشاره به دخالتهاي رژيم آخوندي در عراق 

خواستار جمع شدن بساط اين رژيم  در عراق شد.
سپس آقاي محمد علي العبيدي ضمن قدرداني از فعاليتهاي مجاهدين در افشاي رژيم آخوندي گفت: 
تروريست ناميدن مجاهدين، كه اين همه سوابق درخشان دارند و با كمكهايي كه به مردم عراق كرده اند 
فقط از يك توطئه بر مي آيد. اين اسم شايسته كساني است كه در حال حاضر در عراق مشغول انجام 

همه گونه عمل تروريستي هستند. آنها ايادي مستقيم و غير مستقيم رژيم آخوندها هستند.
آقاي باسم حميد توفيق، ضمن  تشريح  روند دخالتهاي رژيم آخوندي  در عراق و آن چه كه بايد در 
مقابل اين رژيم انجام داد گفت: دشمن عراق كسي نيست جز رژيم ايران و وابستگان داخلي آن در 
عراق. رژيمی كه از دير باز به عراق چشم دوخته و اعالم هم كرده است. ولي ما هم در هيأت يك جبهه 
و يك جريان قوي در مقابل آنها ايستاديم و ثابت كرديم كه يك حرف واحد داريم و يك عمل بزرگ 
و آن چه كه پيش روي ماست و وظيفة ما را تشكيل مي دهد عالوه بر تشكيل دولت وحدت ملي، 

كوتاه كردن دست دشمنان عراق يعني رژيم حاكم بر ايران است.
شيخ  فليح عبد علي الزعل  ضمن اشاره به خواسته مردم عراق مبني برتشكيل دولت وحدت ملي با 
اشاره به مجاهدين گفت: مجاهدين با تمام قوا در راستاي آزادي مردم خويش مي كوشند و در اين راستا 

به تجارب ذيقيمتي دست يافته اند كه ما نيز از آن بهره مند شده ايم. 

روز چهارشنبه١٧اسفندماه ٨٤ در  گردهمايي ديگري كه كه با شركت جمعي  از شهروندان  در شهر 
يثرب برگزار شد، شيخ محمود رافع محمد، از شيوخ عشاير يثرب طي سخناني ضمن تشريح دخالتهاي 
رژيم آخوندي در عراق و قدرداني از سازمان مجاهدين در راستاي افشاي اين دخالتها گفت: رژيم حاكم 
بر ايران دشمن مردم عراق است و با ما در جنگ مي باشد و بر ماست كه براي قطع  دخالتهاي اين رژيم 
در امور داخلي عراق هر كاري را الزم است انجام دهيم و منطقه و به خصوص عراق  را از بنيادگرايي 
پاك كنيم. وي افزود: ما به نوبه خود ضمن تشكر از سازمان مجاهدين خلق ايران به خاطر مبارزه يي 

كه مي كنند، همبستگي خويش را با آنها اعالم مي كنيم. 

ثبات و آرامش عراق و منطقه در گرو آزادي ايران است
شيخ عبدالرحمن رافع محمد، عضو شوراي شهريثرب، ضمن برشمردن دخالتهاي رژيم آخوندي در 
عراق گفت: دخالتهاي رژيم آخوندي در عراق  بسيار زياد است و از آن كم صحبت مي شود. برما واجب 
است اعمال جنايتكارانة رژيم را محكوم كنيم و در اين راه از شرفاي عراقي مي خواهيم كه با سازمان 
مجاهدين خلق همبستگي كنند چون آنها سد بزرگي در مقابل رژيم ظالم  حاكم بر ايران هستند و 
مي خواهيم كه نام سازمان مجاهدين را از ليست تروريستي خارج كنند. چون ثبات و آرامش عراق و 

كل منطقه  در گرو آزادي ايران است.
آقاي صدام شويش علوان، دانشجو، طي سخناني ضمن قدرداني از سازمان به خاطر نقش افشاگرانه 
عملكردهاي آخوندها در عراق گفت: اين سومين جلسه همبستگي با سازمان مجاهدين خلق در يثرب 
مي باشد كه با شعار «محكوم كردن دخالتهاي رژيم آخوندي در عراق» برگزار مي گردد و ما خواستار 

حذف نام سازمان از ليست تروريستي هستيم.
سپس بيانيه پاياني جلسه توسط آقاي محمد سالم محمد قرائت گرديد كه در آن از جمله آمده است: ما 
ضمن محكوم كردن اعمال تروريستي رژيم آخوندي كه جانهاي انسانهاي بيگناه را هدف قرار مي دهد، 
ضمن اعالم همبستگي باسازمان مجاهدين  خلق ايران همه با هم و همصدا با ١٢٠٠٠حقوقدان عراقي، 

خواستار حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي  هستيم. 

هـمبستگي شيوخ عشاير و شهروندان دجيل 
با مجاهدين خلق ايران

هـمبستگي  شهروندان شـهر يـثرب
 با مجاهدين خلق ايران  

بقيه از صفحه اول
پروفسور تنتر افزود: براي ممانعت از انتخاب بين ديپلوماسي شكست خورده و عمل 
نظامي دشوار، جامعه بين المللي بايد تغيير رژيم در تهران را مورد بررسي قراردهد.  ولي 
ساعت تغيير رژيم نمي تواند تا زماني كه اپوزيسيون اصلي ايران در ليست سازمانهاي 
تروريستي خارجي است آغاز به كار كند. درحالي كه دولت آمريكا ايران را اصليترين 
كشور حامي تروريسم می داند، سؤال اصلي اين است كه چرا اپوزيسيون اصلي ايران 
در ليست تروريستي آمريكا است.  در سال ١٩٩٧براي تقويت رئيس جمهور وقت 
«مدره» ايران، دولت كلينتون مجاهدين را در اين ليست قرار داد و تا کنون براساس 
اتهامات دروغين آنها را در ليست نگهداشته اند. با حذف مجاهدين از ليست سازمانهاي 
تروريستي خارجي وزارت خارجه، بحث تغيير رژيم تهران به طور جدي مطرح خواهد 
بود و آن زمان رژيم ماليان نيز در برابر يک انتخاب جدی برای کنار گذاشتن برنامه 

تسليحات اتمی، قرار خواهد گرفت.
آن گاه آقاي جعفرزاده در سخنان خود به خبرنگاران گفت سپاه پاسداران و ارگانهاي 
نظامي رژيم ايران نقش بسيار مهم و فراگيري در پيشبرد برنامه تسليحات اتمي رژيم 
ايفا مي كنند. براساس اطالعات دقيق و موثق دريافتي از ايران،  سپاه پاسداران با 
استفاده از دانشگاهها و مؤسسات آكادميك به عنوان پوش، تحقيق بر روي پروژه های 
اكنون يك شيوه عام  آكادميك  افزايش داده است. مؤسسات  را  نظامي خود  اتمي 
براي دست پيدا كردن به تسليحات اتمي و مخفي نگهداشتن پروژه های اتمي رژيم 

می باشند.
جعفرزاده در ادامه سخنان خود به دانشگاه امام حسين که متعلق به سپاه پاسداران 
است، به عنوان يكي از مؤسساتي كه نقش كليدي در برنامة اتمي رژيم ايفا می كند، 
اشاره كرد. وي گفت: بسياري از آزمايشها و تحقيقات براي توليد سالح هسته يی در 
اين دانشگاه كه در دوران جنگ ايران و عراق در شمال شرقي شهر تهران تأسيس 

شده است، صورت مي گيرد.
جعفرزاده گفت: دانشگاه امام حسين، دانشگاه اصلي آموزش پرسنل و فرماندهان سپاه 
پاسداران و عناصر حفاظت اطالعات رژيم مي باشد. دانشگاه امام حسين برخالف ساير 
دانشگاهها، داراي يك سازمان كارنظامي می باشد. به طور مشخص، اين دانشگاه، يك 
تيپ دانشجويي دارد كه كليه دانشجويان تحت فرماندهي اين تيپ مي باشند. درسلسله 
مراتب دانشجويان اين دانشگاه،  فرمانده گروهان،  فرمانده گروه و فرمانده تيم دارند.  
دانشگاه امام حسين داراي يك گروه علمي و بخش فيزيك هسته يی مي باشد. وجود 
واحد فيزيك هسته يی در يك دانشگاه نظامي مربوط به سپاه پاسداران،  به خوبي بيان 

كنندة اهداف رژيم در توليد سالح هسته يی می باشد.
از  استفاده  ايران در حال  رژيم  افزود:  آقاي جعفرزاده 
دانشگاهها و مؤسسات آكادميك به عنوان پوش براي 
تحقيق و توليد برنامه تسليحات هسته يی می باشد. با 
توجه به پروندة فريب و دروغگويي تهران، استفاده از 
مؤسسات آكادميك براي توليد بمب اتم، توقف توليد 
سالح هسته يی از سوي ايران را بسيار دشوارتر می سازد. 
اين رژيم هرچه بيشتر سعي دارد كه برنامه اتمي خود 
خود  كه  دهد،  قرار  پاسداران  سپاه  كنترل  تحت  را 
بيانگر يك برنامة تسليحاتي هسته يی می باشد در عين 

اينكه در حال جابجايي برنامه تسليحات اتمي خود به 
زيرزمين، و اماكن نظامي است كه باعث مخفي شدن 
بيشتر و مانع اجازه يافتن بازرسان  سازمان انرژی اتمی 
می شود.  با وجود اين كه ايران متعهد شده است كه در 
مذاكرات صادق باشد، فاصله زيادي بين حرفها و اعمال 

رژيم ايران وجود دارد.
آقاي جعفرزاده در پايان سخنراني خود، تصريح كرد: اين 
رژيم جامعه جهاني را به سوي بحران سوق می دهد. اما 
اين بحران داراي يك راه حل در داخل ايران می باشد.  
بهترين راه حل تغيير رژيم در ايران از طريق مردم ايران 

و مقاومت ايران می باشد.  مردم ايران براي اين تغيير 
آماده هستند. سال گذشته ما شاهد ٤٠٠٠تظاهرات، 
اعتصاب و حركت اعتراضي در سراسر ايران بوده ايم كه 
رشد بسيار گسترده يی نسبت به سالهای گذشته نشان 

مي دهد. 
جامعه بين المللي، بايد دست خود را به سمت مردم ايران 
دراز كند و از مقاومت ايران حمايت کند و با برداشتن 
محدوديتهای اين مقاومت را به رسميت بشناسد.  يك 
ايران آزاد و دموكراتيك الزمه تضمين يك خاورميانه 

صلح آميز و آرام خواهد بود.

خبرگزاری رويتر ٢٩ اسفند ٨٤: 

عليرضا جعفرزاده در كنفرانس خبري 
كلوب  در  ايران  سياست  كميته 
ملي مطبوعات در واشنگتن  در روز 
٢٩اسفند ١٣٨٤ صحبت مي كند. اين 
گروه كه طرفدار تغيير رژيم در ايران 
جديدي  اطالعات  است  مدعي  است 
دارد كه رژيم ايران زير پوش تحقيقات 
دانشجويي سالحهاي هسته يی توليد 
پروفسور  راست،  سمت  در  مي كند. 
تاون  جورج  دانشگاه  از  تنتر  ريموند 

مي باشد. 

روزنامه الشرق االوسط 
۲ فرودين۱۳۸۵

واشينگتن  در  اسفند،  روز ٢٩  كه  مطبوعاتي  دركنفرانس   عليرضا جعفرزاده 
برگزارشد، گفت: ٢١تن از استادان دانشگاه و پژوهشگران «دانشگاه امام حسين» 
در تهران، در برنامه اتمي رژيم ايران مشاركت دارند. اين افراد اکثرًا از اعضاي 
سپاه پاسداران هستند كه بعد از انقالب ايران درسال١٣٥٧ تأسيس شده است. 
خبرگزاري  فرانسه از قول جعفرزاده در اين كنفرانس مطبوعاتي گفته است: «با 
استناد به اطالعاتي كه از منابع داخل  ايران، به دست آمده، سپاه پاسداران و 
ساير نهادهاي نظامي در رژيم ايران، نقش بزرگي و گسترده يي در پيشبرد برنامه 

تسليحات اتمي رژيم دارند».
وی افزود: «سپاه پاسداران در پروژه تحقيقات اتمي نظامي پيشرفت داشته  است 
از دانشگاههاي و هيأتهاي آموزشي دانشگاهي به عنوان پوش براي خودش  و 
استفاده مي كند. جعفرزاده در اين كنفرانس مطبوعاتي تأكيد كرد به اعتقاد او 

رژيم ايران «ظرف يك تا سه سال آينده» بمب اتمي خواهد داشت. 
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