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استواری اشرف و پيام ماندگاري
است نظام آخوندي مسألة سرنگوني صورت

بزرگداشت بيستوهفتمين در ايران خلق مجاهدين سازمان مسئول اول سخنراني
اشرف در مجاهدين عاشوراي سالگرد۱۹بهمن، بيستوچهارمين و سالگرد۲۲بهمن

فراخوانجهانیبرای
از کارگران حمايت

ايران در

قم، مردم از زيادي شمار و گنابادي نعمتاللهي دراويش از تن هزاران تظاهرات
به را قم شهر و شد كشيده رژيم سركوبگر نيروهاي با گسترده درگيريهاي به

درآورد. تعطيل حالت
از كه گنابادي دراويش نعمتاللهي از تن سه هزار از بيش دريافتي گزارش به
شهر اين ارم دوشنبه در خيابان روز بودند، به قم رفته كشور مختلف شهرهاي
نعمت اللهي دراويش مركز تصرف دنبال به تظاهرات اين زدند. تظاهرات به دست
شهرداري رژيم آب، صورت گرفت. آن پسگيري براي باز و توسط رژيم آخوندي
خشم اقدام اين بود. آن تيغه كشيده دِر مقابل قطع كرده و را مركز اين گاز و برق

برانگيخت. آخوندي حكومت عليه را دراويش
به جنايتكار يك آخوند دارويش، وحشيانه سركوبي چيني براي زمينه منظور به
شهر قم است، در كرمان در زنجيرهيي قتلهاي متفكر مغز نام شهشهاني كه
خواستار خواند و «گمراه» ضاله» و «فرقه دراويش را و سخنراني پرداخت به
لباس و انتظامي متعاقبًا مأموران اطالعاتي، امنيتي، گرديد. آنان كامل سركوبي
حسينيه در دراويش تحصن محل آنان بردند. يورش معترضين به رژيم شخصي

نمودند. اشك آور گاز شليك به اقدام و درآورده محاصره به را شريعت

تظاهراتاعتراضی
دراويشنعمت الهی

ايراندر قم كارگران از  حمايت جهاني  روز ٢٦بهمن چهارشنبه روز
كارگري اتحاديههاي بينالمللي است.كنفدراسيون شده اعالم
از كردند  اعالم جهانی اتحاديه های فدراسيون و (ICFTU)آزاد
در خواستهند جهان سطح وحقوقبشري در کارگری تشکلهای
حمايت از به و آخوندي، رژيم عليه اعتراضي تظاهرات به اين روز
تعدادديگري متعاقبًا شركتواحدبپردازند. كارگراندستگيرشده
به بينالمللي حقوقبشري و كارگري فدراسيونهاي و اتحاديهها از
اعالم تظاهرات اين را از خود حمايت پيوستند. و فراخوان اين

كردند.
با طي پيامي مقاومت، برگزيده رئيس جمهور مريم رجوي، خانم
و کارگران شريف بينالمللي با و همبستگي داخلي قدرداني از
و همبستگي فراخوانهاي و تهران اتوبوسراني واحد شركت دلير
داخل در از هموطنانمان ايران، از كارگران حمايت در تظاهرات
واحد شركت كارگران از حمايت گسترش خواستار كشور خارج و
شده توسط ارگانهاي شريف دستگير بهخصوص صدها كارگر و
مقيم از ايرانيان هم چنين و گرديد حاكميت آخوندي، سركوبگر
و جهاني اعتراضات در  فعال مشاركت خواستار  كشور خارج
به كه خواست آنان از و شد ايران كارگران با بينالمللي همبستگي
ايران ستمديده كارگران مظلوميت صداي مي توانند كه وسيله هر
گوش را به تهران اتوبوسراني واحد شركت شريف ويژه كاركنان به

جهانيانبرسانند.
تمامي نيز حومه و تهران  اتوبوسراني واحد  شركت سنديكاي
جهاني اعتراضات با همزمان فراخواند كه را واحد شركت كارگران
اين فراخوان در كنند. بر پا تجمع اعتراضي رژيم مقابل مجلس در

آمده است:
٢٦ بهمن ساعت ١٠ صبح  شنبه چهار روز واحد شركت «كارگران
در واحد شركت كارگران از حمايت در جهانی تظاهرات با همزمان
دستگيرشدگان همه بر آزادی و خواهند كرد تجمع مجلس برابر
دانشجويان، تمامی از میكنند. پافشاری خود خواستهای ساير و
تجمع اين در  که کردهاند دعوت مردم اقشار ديگر و  کارگران
دارند مبارزات کارگران اعالم با را و همبستگی خود کنند شرکت

شوند». زندانی کارگران تمامی آزادی خواهان و
رانندگان از ١٠٠نفر از بيش نيز ٢٤بهمن به گزارشهاي رسيده بنا
شده، آنها كار مانع ادامه كه رژيم اتوبوسراني تهران، واحد شركت
تجمع دماوند، يك خيابان در واقع تهران شرق كار مقابل وزارت در
كار برسر رانندگان كليه بازگشت خواهان و كرده برپا اعتراضي

شدند.

است داده افزايش زندانيان مقاوم را و شکنجه عليه فشار آخوندی رژيم

ديدار ملل متحد پس از سازمان دبيركل موقع كه كوفي عنان همان
مي خواست آخوندي ديكتاتوري آمريكا، از جمهور رئيس بوش جرج با
«آغاز از خبرگزاريها برندارد، اوضاع» تشديد جهت در گامي «هيچ كه
دومنيك كه دادند. همانموقع نطنز» خبر در سايت اورانيوم سازي غني
فرانسهدر آستانه سفرشبهمسكوگفت«كهجامعه دوويلپننخستوزير
كند؛ مذاكره هستهيي مسألهي درباره ي ايران با دارد تمايل بينالمللي
دولت سخنگوي بردارد»، راستا در اين را گامهايي تهران كه صورتي در
رژيم مقامات مالقات خبر«لغو» پهلو دو به گونهيي احمدنژاد پاسدار

اعالم  صورت گيرد، فوريه ١٦ پنجشنبه قرار بود كه روسيه را دولت و
مركل، آلمان كه گفت«آنگال خارجه وزير بعد از اظهارات يكروز كرد.
براي مسأله ديپلوماتيك راهحلي دنبال به او مانند به نيز صدراعظم آلمان
بايد «ما قلدرمنشانه گفت صفوي رحيم پاسدار ايران است»، هستهيي
هم او از قبل و بايستيم». برار آنها ايستادگي در و قدرت و توان تمام با
كرد تهديد وقيحانه نظام استشهادي» عمليات «فرمانده جعفري پاسدار
حربه با فقط در برابر دشمن «ما و آتش كشيده مي شود» به «همهجا كه

شويم». پيروز ميتوانيم استشهادي عمليات

غنیسازی که کرد تأييد آخوندی رسمًا رژيم
است را از سرگرفته اورانيوم

اعالم رسمی آخوندی بهطور رژيم امنيت عالی شورای معاون بينالمللی وعيدی، جواد
رژيم خبرگزاری به گزارش است. را از سرگرفته اورانيوم غنی سازی روند رژيم که کرد

است». فلورايد هگزا گاز انبوه توليد حال در «ايران گفت: وی

مقاالت
طارق آغوشکوهستانی ـ

من رؤياهای آسمانهای در اسطورهيی ـ
اشرف احمدمحکمی،
صفحة ٧  

با مصاحبه در محدثين محمد
حمله گلوب: بوستون روزنامه

ايران مشكل حل راه نظامي
نيست

يکشنبه، روز شماره در گلوب بوستون
محدثين محمد  نوشت:  ،٨٤ ٢٣بهمن
ملي شوراي خارجه كميسيون مسئول
در اپوزيسيون، اصلي گروه ايران، مقاومت
يكمصباحبهتلفنيازپاريسگفت:«حمله
«رژيم وی افزود: حل نيست». راه نظامی
رويواكنشهاي غيرمتعارفمتمركز مطلقا
تروريستي محور و موشكي حمالت و است

ميدهد». تشكيل را اصلي

را ايران مرغی آنفلوآنزای
فرامیگيرد

اسکاینيوزروزسه شنبه٢٥بهمن گزارش داد
آزمايشگاههای توسط که آزمايشهايی نتايج
نشان میدهدکه است شده بين المللی انجام

ابتال به  اثر انزلی مردهاند در در که قو ١٣٥
است. بوده مرغی آنفلوآنزای ويروس

گاميفراتر ازگستاخي
يادداشتروز

درصفحاتديگر

و٦ ٥ صفحات در

صفحه٢ در

٢ صفحة در ٢ صفحة در بقيه

در ٢٢بهمن ١٩و مراسم برگزاری
کشورهایمختلف

در مراسم اين برگزاری گزارش شماره اين در
بروکسل ونکوور، داالس ، سيدنی، برکلی، واشينگتن،

میکنيد مشاهده را اسلو و

سرکوبی کردن محکوم جهانی را به جامعه رجوی خانم
فراخواند نعمتالهی دراويش

بينالمللي و محاصره بحرانهاي دروني آخوندي در درمانده رژيم
است. داده را افزايش مقاوم زندانيان شكنجه عليه و فشار خود،
گذشته هفته از زماني حجت مانند مجاهد زندانيان برخي
دست در آنها سرنوشت درباره موثقي هنوز اطالع ناپديد شدند و

نيست.
منتقل تهران به شهرستانها از نيز مجاهد اززندانيان شماري
مصاحبه تلويزيوني و ندامت به آنها كردن وادار براي گرديدهاند تا
شكنجه و فشار تحت خلق ايران، مجددًا مجاهدين سازمان عليه

بگيرند. قرار
كاظم، حاج دژخيم جمله از گوهردشت زندان دژخيمان

درآستانه كه مشكوكي و انفعاالت فعل مورد در زندان، سركرده
به بود، شده  واقع گوهردشت در  حسيني عاشوراي و  تاسوعا
هم را بقيه و كشيديم دار به را زماني حجت گفته اند زندانيان

خواهيم كشت.
از خبردار شدن براي زماني خانواده مراجعات رژيم اطالع به قرار
گذاشته جواب بدون ٢٣بهمن، روزيكشنبه، تا را حجت سرنوشت

. شده اند داده احاله تهران دادسراي به زندان از بيهوده آنها و
گوهردشت، زندانيان از نقل ديگربه خبر يك طبق بر

گوهردشت  زندان در ١٦ بهمن يكشنبه روز در باقي عمادالدين
خواسته وي از و داشته حضوري مالقات زماني  حجت  با

گفته سرباز زده و امر اين از حجت اما درخواست عفو بنويسد
. كرد نخواهم كاري چنين من كه است

شكنجهگاههاي  ١٣٨٠ در سال اوائل حجت زماني از خلق مجاهد
كوچكتر برادر حجت، ميبرد. بسر اسارت در آخوندي رژيم
است. ملي ارتش آزاديبخش نامدار زماني، پهلوان خزعل پهلوان

نبرد  دريك ايالم كوهستانهاي در سال١٣٧٨ پهلوان خزعل در
برادر شهادت رسيد. به آخوندي پليد رژيم با مزدوران قهرمانانه

 ١٣٧٩ اسفند در زماني فّالح خلق مجاهد خزعل، پهلوان ديگر
شهادت به  دشمن مزدوران  توسط ايالم در چشمه هفت در

رسيد.

سوريه و رژيم مشترک طرح
افشا لبنان نقشه تغيير برای

گرديد
طی لبنان مجلس نماينده جنبالط وليد
مشترک کنفرانس مطبوعاتی طرح يک

افشا کرد. لبنان را رژيم و

رضايت توافق عراق عدم جبهه
عراق انتخابات نتايج از را خود

کرد اعالم
خواستار اطالعيه يی  طی جبهه اين
دليل به انتخابات کميساريای  برکناری
بيطرف نبود و انتخاباتی تقلبهای تزوير و

گرديد. موضوع بسيار حساس يک در

ارجاع پيرامون پاسخ و پرسش چند
امنيت به شوراي اتمي رژيم پرونده

دکتر مطرحشده با پاسخهاي و پرسش گزيده يي از
منوچهر هزارخانیدربرنامهارتباطمستقيم سيماي
چهارشنبه روز ايران، كه ملي تلويزيون  ـ آزادي

گرديد برگزار ١٢بهمن٨٤

صفحه٢ در

صفحه٧ در

٢ صفحة در ٢ صفحة در

٢ صفحة در

٣ صفحة در
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مقاومت اطالعيه هاي شوراي ملي

روز يادداشت

به را بينالمللي جامعة رجوي مريم  خانم
دراويش تظاهرات سركوبي محكومكردن
از حمايت به را  قم جوانان و  نعمتاللهي

آنانفراخواند
مردم از زيادي شمار و نعمتاللهي دراويش از تن هزاران اعتراضي تظاهرات
مردم بين گسترده درگيريهاي به  مواجهشدو يورشنيروهايسركوبگر با قم،
ومزدورانرژيم آخونديدرمناطقمختلفقمانجاميدوشهر بهحالتتعطيل
همچنان ادامه شده است آغاز ديروز از كه درگيريها تظاهرات و درآمد. اين

دارد.
رژيم توسط دراويش نعمتاللهي مركز تصرف اعتراض به در تظاهرات اين
از هزار تن سه از بيش گرفت. صورت آن بازپسگيري براي آخوندي و
بهتظاهرات دست و شده وارد قم بهشهر دوشنبه روز منظور بههمين دراويش
مقابل در كرده و را قطع دراويش مركز گاز و برق آب و ايادي رژيم، زدند.

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

آنان پرداختند. با به مقابله انتظامي، مأموران آجر بهسوي و سنگ
اوباش و اراذل گله هاي امروز رژيم آخوندي است، حاكي گزارشها آخرين
بهمقابله روانةخيابانهايقمكرده تا شعار«مرگبرمنافق» با وچماقدارخود را
بر٢٠٠٠نفر بود در بالغ آنان شمار كه اين مزدوران بپردازند. تظاهركنندگان با

عربده ميكشيدندكه«قمجاي منافقيننيست». خيابانها
معترض و دراويش ٥٠٠تن از از بيش گذشته روز درگيريهاي جريان در
نامعلومي بهمحل و دستگير رژيم سركوبگر نيروهاي توسط خانوادههايشان
شده است. در قم برقرار نشده اعالم نظامي حكومت يك و شدهاند منتقل

است. تعطيل شهر پاساژهاي و مغازهها از بسياري
سازمانهاي ايران، عموم مقاومت برگزيدة رجوي، رئيسجمهور مريم خانم
نعمتاللهي دراويش سركوبي وحشيانه محكوم كردن به را حقوقبشر مدافع
رژيم افزود وي فراخواند. مذهبي اقليتهاي عليه سيستماتيك تبعيض اعمال و
صدور موازات به خود، ننگين حاكميت حفظ براي آخوندي ضدبشري
نقض حقوقبشر اتمي، سالح به دستيابي براي و تالش بنيادگرايي تروريسم و
تنازرانندگان افزايشمي دهد. صدها ايرانرا وسركوبياقشارمختلف مردم
ميبرند. زندان بهسر در است از دو هفته بيش تهران شركت واحد كاركنان و
در ملت ايران كه همزيستي و و برادري تفاهم روح بر تأكيد رجوي با خانم
جوانان بهويژه هموطنان عموم از است، شده شناخته آن به خود تاريخ طول
مذهبي فاشيسم مضاعف تحت ستم كه از دراويشي حمايت به تا خواست قم

كنند. قيام دارند، قرار آخوندي
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

٢٥بهمن١٣٨٤(١٤فورية٢٠٠٦)

که  کرد اعالم طور رسمي به آخوندي رژيم امنيت عالي شوراي معاون بين المللي وعيدي جواد
(ايرنا)٢٥بهمن، رژيم خبرگزاری است. به گزارش سرگرفته اورانيوم را از غنیسازی روند رژيم

بر اساس  و است اورانيوم) يواف-٦ (گاز هگزافلوروئيد انبوه در حال توليد «ايران گفت وعيدی
ميگيرد». از سر اورانيوم را غنيسازي نطنز تأسيسات و دستور رئيسجمهوري، مجلس مصوبه

سانتريفوژها  از تعدادی تزريق گازUF٦ به كردند، گزارش كه ٢٤بهمن خبرگزاريها  همانطور
هستهيی فعاليتهای تعليق حلقه از ترتيب آخرين اين به و شد آغاز ٢٤بهمن نطنز روز دوشنبه در

را  خبر اين مصاحبهيي در ٢٤ بهمن هم احمدينژاد دولت سخنگوي شد. شکسته علني طور به
شده است». شروع غنيسازي فعاليتهاي گفت:« و كرد تأييد

١٦٤ماشين تعداد )نوشت: «در نطنز (کيهان ٢٥بهمن شريعتمداري پاسدار به متعلق  روزنامه
انرژی  بينالمللی آژانس توسط امروز ٢٠٠٣ تا اکتبر از آنها دارد که تمامی وجود سانتريفيوژ
پرونده از گزارشی ارائه بهدنبال و اکنون بود. گشته متوقف آنها فعاليت و شده مهروموم اتمی
تهران امنيت شورای اتمی به بينالمللی انرژی حکام آژانس جانب شورای از ايران هستهيی
درآورده بود، تعليق حال الزام حقوقی به بدون و که داوطلبانه فعاليتهايی را است تصميم گرفته

بگيرد«. سر از
بينالمللی آژانس بازرسان گروهی از پيش دو روز راستا «در همين است: نوشته همچنين كيهان
مهروموم برداشتن اول ايران نظارت کنند: در مهم اتفاق بر چند شدند تا ايران وارد اتمی انرژی
دوم اورانيوم. غنیسازی جهت گاز بر فرآيند تزريق نظارت و نطنز در سانتريفوژ ماشينهای
بود جمعآوری برخیدوربينهاکهمطابقپروتکلالحاقیدرتأسيساتهستهيیايراننصب شده

ابهام چند درباره بحث و سوم کند. متوقف آن را داوطلبانه گرفته اجرای تصميم ايران اکنون و
دارد». پرونده ايران وجود در هنوز میکند که آژانس ادعا جزئی فنی

كوتاه اخبار

است گرفته از سر اورانيوم را غنيسازي كه كرد رسمًا تأييد آخوندي رژيم

آخوندي رژيم مداخالت

اول صفحه  بقيه از
اين تا كرد تالش ١٠دستگاه اتوبوس، قرار دادن و ضربت ويژه يگان استقرار با نيروي انتظامي
بودند برده محل به را آتشنشاني ماشينهاي همچنين سركوبگر مأموران نيابد. گسترش ناآرامي
قم، نيروي انتظامي سركرده سجادي، جنايتكار پاسدار سازند. متفرق را جمعيت پاشيدن آب با تا
اقدامات رغم اين اما به مي كرد. نظارت تظاهركنندگان و برسركوبي حضور داشت صحنه در
سردادن با بودند، پيوسته نيز به آنها مردم از زيادي نعمتاللهي كه شمار دراويش سركوبگرانه،
آنان با مقابله به انتظامي، نيروي مأموران سوي به آجر و سنگ پرتاب و حكومتي ضد شعارهاي
نقطه به و دستگير رژيم سركوبگر مأموران توسط تظاهركنندگان از زيادي شمار برخاستند.

نامعلومي منتقل گرديدند.
منطقه را سراسر اشكآور گاز با براي مقابله زدن پتوها آتش از ناشي دود گزارش، اين بنا به
نيروي مأموران نفر از درگيريها چند در اين حاكي است، اين گزارشها همچنين بود. فراگرفته

انتظاميمجروحشدند.

كرده برقرار قم را در نشده اعالم نظامي حكومت يك آخوندي رژيم گزارشها اين براساس
و اين اعتراضات ابعاد بزرگي هستند.به علت تعطيل نيز پاساژهاي شهر و از مغازهها بسياري و

شدند. آنها از گوشه يي به اعتراف به ناچار حكومتي مطبوعات و مقامات درگيريها،
به منظور توجيه وحشيگري احمدينژاد پاسدار كابينه كشور جنتي معاون سياسي وزارت علي
مأمورانرژيمگفت: يك عدهصوفيهچندروزياستدرحسينيهشريعت كه خودشانساختهاند
كل مدير اميرحسين مطهر بيرون كنند. را آنها نا افتادند ديگر راه عده يك اند كه شده متحصن
ساختمانيتحتعنوانمنزلمسكونيبودكهچون نيزباوقاحتمدعيشد: امنيتيوزارتكشور

آمد. درگيري بهوجود بود، در آن كاربري داده تغيير
نوشت: «دراويش قم، خبر اين ضمن درج ٢٥بهمن خود شماره در جمهوري حكومتي روزنامه
اعتراضي پسگيري خانقاه تجمع باز براي خانقاه، به منتهي كوچه و قم در خيابان ارم دوشنبه روز
و گرفت صورت خانقاه دِر نمودن تيغه قم و اقدام شهرداري پي در دراويش اعتراض كردند برپا

داد». عزاداري قرار اختيار هيأتهاي تأمين در شوراي زير نظر خانقاه

در سفارت فرانسه، به مسئول حمله را فرانسه رژيم دولت
تهراندانست

كرد،  خود سفارت حفاظت از در كوتاهي به متهم را آخوندي فرانسه رژيم دوشنبه  روز
پاريس به را رژيم نماينده شد، فرانسه حمله سفارت و تظاهرات جريان در كه حمله يي دليل به

احضار كردتوضيح دهد.
جينفرانكويزمتهايي،سخنگويوزارت امورخارجه فرانسهبهخبرنگارانگفت«درجريان
سياسي از هيأت مقامات ايران وين، آنها)تحت كنوانسيون التزامات به رغم روز جمعه( تظاهرات
ماحفاظتكافينكردند...پاريسيكچنين خشونتيرا محكومميكندوانتظارداردكهمقامات
مانعشوندكهيك چنيناقداماتغيرقابلقبوليمجددًا اتخاذ كنندتا رژيمايراناقداماتالزمهرا

اتفاقبيافتد».
را وسوريه ايران رژيمهاي مشترك طرح جنبالط وليد

لبنانافشاكرد برايتغييرنقشه
نماينده مجلس  جنبالط وليد مطبوعاتي كنفرانس گزارشي از بهمن الجزيره ٢٤  تلويزيون
مشترك سوسياليستيپخشكردكهوليدجنبالطدر اينكنفرانسطرح پيشرو لبنان ورهبرحزب
افشاكرد. لبنانبهمنظورسوءاستفاده هايمداخلهجويانه، برايتغييرنقشة رژيمهايايرانوسوريهرا
از و حزب اهللا عليه را جديدي تهاجم جنبالط گفت: مطبوعاتي الجزيره گفت: تلويزيون
نيروهاي به اين نقشه گفت: روي نقشه نقاطي دادن نشان و با آورد عمل سوريه به به آن طريق
بعنوانزمين يكائتالفلبناني مسلحاجازهميدهد كهبرجنوبلبنانمسلطشوند واينمنطقهرا
اسالمي جمهوري و سوريه رژيم منافع براي نامحدود چشماندازي تا گيرند كار به ايراني سوري

ايرانايجادشود.

سلسله پيروان و شتم به ضرب يك اقدام سركوبگرانه در آخوندي رژيم
نمود برقرار ناشده اعالم نظامي حكومت يك و پرداخت درقم نعمتالهي

را مقاوم عليه زندانيان و شكنجه فشار آخوندي رژيم
است داده افزايش

را خود رضايت عدم عراق توافق جبهه
كرد را اعالم انتخابات از نتايج نهايي

نهايي نتايج خود از رضايت عدم بيانيهيي صدور عراق با توافق جبهه
اعالمكردوخواستاربركناريكميساريايانتخابات انتخابات اينكشوررا
ملي و موضوع در يك نبودن بيطرف و انتخاباتي و تقلبهاي تزوير به دليل

بسيار حساس گرديد
توافق عراق  جبهه افزود: خبر اين اعالم با بهمن ٢٤ تلويزيون الشرقيه
كرد اعالم هيأت قضايي، بودن مشكوك و نبودن از بيطرف تأسف ابراز با
خواستار دخالت كشانيد و خواهد بينالمللي به عرصه را اين جنگ كه

سازمانهايبينالمللي برايرسيدگيبهتقلبات انتخاباتيخواهدشد.
عامل عراق، در آن و عوامل رژيم آخوندي كه ميكنيم يادآوري
عراقي مختلف احزاب و جريانها اعتراض مورد كه انتخاباتي تقلبات اصلي

اند. شده شناخته است،

بايد ملي  وحدت دولت  الدليمي:  عدنان 
باشد عراق مردم طيفهاي تمام از متشكل

انتخاب ابراهيمجعفريروز اهل عراقبعد از عدنانالدليميرئيس كنگره
كه  كند درك را اين الحره گفت: «عبدالعزيز حكيم بايد تلويزيون به ٢٣ بهمن
آنچه بلكه نميكند حل را و مردم عراق عراق مشكل قدرت در انحصارطلبي

است». ملي توافق يك را حل مي كند عراقيان و عراق مشكل كه
روز٢٣ بهمن گفت:  در الجزيره تلويزيون با مصاحبهيي طي همچنين وي
عراق طيفهاي مردم تمام از متشكل بايد ملي وحدت ما دولت نظر «از
استبداد ندهد كه اجازه به يك مذهب از مذاهب و باشد دولتي متوازن باشد.
اَقوال. نه و ميخواهيم را اَعمال ما كند. پيشه انحصارطلبي و باشد داشته رأي
شود. متوقف خونريزي ميخواهيم نميخواهيم. نشود محقق كه وعدهيي ما
اهل دادن كوچ  ميخواهيم شود. متوقف مذهبي حاكميت ميخواهيم كه
خانه ها به حمالت ميخواهيم شود. متوقف بغداد در مشخصي مناطق از سنت
قرار هدف را سنت اهل مردم دستگيريها، اين شود. متوقف كور دستگيرهاي و
طرحهايي از جهان ميخواهم همه حاشيه براند... از به آنها را ميخواهد و داده
ائمه و رساندن به قتل آنها، سنت، بستن مساجد اهل حاشيه راندن به هدف كه با
كشورهاي من از آورند. به عمل ممانعت اجرا مي شوند، آنها دانستن خون مباح
و كنند باز را چشمهايشان كه ميخواهم آمريكا از و ملل سازمان از و عربي
و عدل براساس دولت  ميخواهيم ما باشند. داشته نظر را زير عراق اوضاع
نمايد را متوقف خونريزي آزاد كند، را زن و مرد زندانيان كند، عمل انصاف

كند. متوقف ميشود تروريسم و خشونت به منجر كه را اعمالي تمام و

اول صفحه از بقيه
مقاوم  روحيهٴ درهم شكستن براي شكنجهها، و محدوديتها و فشارها بر همه عالوه گذشته سال در٥ رژيم  ايادي
سالهاي حجت زماني در كردند. منتقل خطرناك جرائم با عادي زندانيان ميان به بار را چندين زماني، وي حجت
نقض بررسي و زندانها مخوف وضعيت به رسيدگي خواستار و زد غذا اعتصاب به دست بار ٨٣ و ٨٤چندين

گرديد. در ايران حقوق بشر گستردهٴ
زندانيان اتميرژيمبهشورايامنيت، يادآوريميكنيمكهمزدورانرژيمدرهفتههاياخير پس از ارجاعپرونده

١٣٦٧ در  تابستان سياسي در زندانيان عام قتل الگوي با همان كه بودند كرده تهديد را مبارز مجاهد و سياسي
با اخير درهفتههاي را تهديد شخصًا اين عليزاده عباس زد.آخونددژخيم، خواهند جمعي كشتار به زندانها دست

گذاشته بود. زندانيان در ميان شماري از
حقوق مدافع و سازمانهاي هشدار داد سياسي زندانيان اعدام به مقاومت ايران نسبت ملي شوراي ٢٢بهمن روز

فراخواند. مبارز و سياسي مجاهد زندانيان نجات جان براي اقدام به بشررا
سازمانها تمامي و بشر حقوق عالي كميسر متحد و دبيركل ملل امنيت و شوراي از ايران خلق مجاهدين سازمان
سرنوشت و وضعيت از اطالع براي را آخوندي پليد رژيم ميخواهد بشر حقوق مدافع بين المللي ارگانهاي و

بهخصوص  سياسي، زندانيان جان نجات براي فوري اقدام بكشند. سؤال به اسارت، ٥ سال پس از حجت زماني
است. بينالمللي بالدرنگ وظيفه يك ايام، اين در شده ناپديد زندانيان و اعدام حكم سياسي با زندانيان

اول از صفحه بقيه
حركت اين گسترش از در وحشت و مزدوران لباس شخصي انتظامي نيروي مأموران
آنها به مردم پيوستن از و كرده محاصره را واحد شركت معترض رانندگان اعتراضي

جلوگيريكردند.
واحد شركت رانندگان از نيز ١٥٠نفر ٢٣ بهمن روز يكشنبه كه است به يادآوري الزم

درخيابان  واقع شركت واحد دفتر مركزي در مقابل بعدازظهر يك ١١ الي ساعت از
همكاران كليه آزادي و كار به شرط بدون قيد بازگشت خواهان و كرده تجمع هنگام

خودشدند.
فعاالن سنديكاي مديره و هيأت اعضاي است، حاكي دريافتي همچنين گزارشهاي
اتوبوسرانيتهران، درسلولهايانفراديتحت بازجوييهايشبانهروزي قراردارند.كساني
ها رسانه از يك هيچ با حق ندارند گرفته كه مورد تهديد قرار شدهاند آزاد زندان از كه

باشند. درزندان گذشتهاست صحبتيداشته از وقايعيكه برآنها وحتيآشنايانخود
شركت سنديكاي فعاالن ديگر از يكي رژيم آخوندي مزدوران ر روز ٢٤بهمن نيز  د
با خود و كرده منزلش دستگير در را سيدوند سيدرضا نام تهران به واحد اتوبوسراني

برده اند.

از حمايت براي جهاني فراخوان
ايران در كارگران

اول صفحه از بقيه
روزگذشته شاهدش چند كه طي آخوندي ديكتاتوري اقدامات عملي و مجموعه كنشها
هستيم،نشانميدهدكه آخوندها ازتهديدوگستاخيفراتررفتهو علنابه تجاوزوتهاجممبادرت
بينالمللي معاهدات «مچاله»كردن حال در بود، گفته نظام وليفقيه كه همانگونه به و كردهاند
و شنوا گوش اگر البته هستند. بينالمللي» معاهدات چارچوب در اقتدار «اعمال عنوان تحت
بهمعاهدات دهنكجي و تعرض گستاخي، از فراتر آشكارا كه اقدامات اين ميبود، بينايي چشم
جنگ اعالم و تخاصم استراتژي و سياست نبود. چراكه اين پيشبيني غيرقابل است، بين المللي
بهعنوان يكپايگي فصل سر در آخوندي ديكتاتوري كه است پاياني درمرحله آخوندي رژيم
رژيم ذاتي روشهاي در آن پايههاي و زمينه ها و رويآورده آن به استراتژيك انتخاب يك
آخوندها كه تاريخي ضد انساني و ضد ذات همان بود. تشخيص پيش قابل سالها از فقيه واليت
اكنون است. برده بهپيش اروپا بهويژه اتحاديه و معاملهگرانه غرب مماشات سايه زير در را آن

٢٢ بهمن  فرمايشي مراسم مانند دجالگريهاي رسواشدهيي با بستهاند و رو از را شمشير آخوندها
خود شتاب تعرضي سياست به ان.پي.تي ميكنند و سياست پايبندي به در تجديدنظر تهديد به

بيشتريبخشيدهاند.
شد، نمايان جهاني جامعه چشم برابر يكبار ديگر در حقيقت اين عملي، اقدامات اين با
نيز طي سه سال و بود كرده پنهان جهان را از چشم خود اتمي پروژه سال، كه طي هيجده رژيمي
نكرد، متوقف مخفي را پروژه هاي هيچگاه تطميع، و تهديد شانتاژ، دروغ، مماشات، با چتر زير
بهرهگيري فرصت» «آخرين عنوان به نيز ششم مارس دوم فوريه تا اجالس اجالس فاصله بين از
به نظر گرفت. به تمسخر را بينالمللي معاهدات همه غنيسازي علني رسمي و آغاز با و نمود
هرچه دستگرفتن به و مي طلبد را درخور خود قاطع و پاسخ آشكاري، تعرض چنين ميرسد،
مارس- اقتضا از اجالس ششم قبل حتي - ملل متحد را امنيت توسط شوراي ابتكارعمل سريعتر

ميكند.
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و مجاهدان خداي آزادگان، و شهيدان خداي به نام
ستمديدگان

وراهنماي پيشوا پيامبرجاودانآزادي، سالمبرحسين
تاريخيمجاهدان

روز در  شهيدان  سرور همتاي كبري زينب بر  سالم 
عاشورا

ابوالفضل العباس وفا بر سوگند سالم
پرچمداران خياباني،  و سردار  اشرف شهيدان ياد با

عاشوراي مجاهدين
تالقي  دريك امسال كه ١٩بهمن١٣٦٠ غرورانگيز حماسة
ديگر، هرزمان از و عاشوراي حسيني، بيش تاسوعا با شورانگيز
به آخر را تا و پايداري وفا رسم و اين حداكثر اين درس فداي

است. كرده بخش الهام و انگيزاننده مجاهدين براي
مهناز و ناهيد و و فاطمه ثريا و و مهشيد تهمينه و آذر بر سالم
محمد و شاهرخ و حسن و خسرو و كاظم و محمد و ميرطه و
كه قهرماني مجاهدان سعيد، و عباسعلي و حسن و حسين و
خود، درركاب سرداران نفس، آخرين تا و قطره خون آخرين تا

بهجاي آوردند. وفاي بهعهد و رسم راه و پايداري كردند
پيكرهاي درآستان قهرماني كه مجاهد خلق برصدها سالم و
به آنانبهجوخههاي اداياحترام موسيو به خاطر پاكاشرفو

شدند. سپرده تيرباران
سرِكش، امروز و سرخ بهمن آن پس از ٢٤سال كه راستي
بيش از شرف، شهر رزمندگان تكتك و خلق نسل مجاهد
پايداري برتارك را عاشوراي١٩بهمن راهگشايي ديگر، هرزمان

خودميبينند.
شرف  شهر  سردار گذشته، سال باشيد، داشته بهياد اگر   
درس از ١٩بهمن، ديباچة پارسايي، در خواهرمجاهد مژگان
افزود: پس مقاومت رهبر پيامهاي از به نقل و كرد وفا صحبت

سالهاي٨٢  بنيانکن آتشفشانهاي و صعب صخرههاي از ازعبور
با ميشكفد و خاكسترخود ازميان ديگر بار نسل مجاهد ،٨٣ و
عراق يكي در را و توطئههاي ماليان دامگذاري شگفت، صبري
سرفرازي، شرف و اوج در مي شكند و ديگري درهم از پس
مردم بزرگ مقصد در مسير خود، به سوي بياعوجاج، و استوار
آخوندي، ضدبشري و سرنگوني حكومت «آزادي» يعني ايران،

بهپيشميتازد.

برادران، و خواهران
انقالب ضدسلطنتي سالگرد درآستانة همچنين روزها اين
هفتمين و بيست گراميداشت با بدهيد اجازه هستيم.
پيشتازان، خود را تقديم درودهاي ٢٢بهمن، انقالب سالگرد
جاودانه فروغها، و ياد انقالب كنيم آن شهيدان و راهگشايان
گرامي را آزادي راه شهيدان تمامي و فروزان مشعلهاي

بداريم.
اقشار همياري  و همدلي  شكوه  از  پر ضدسلطنتي  انقالب 
خميني رهبري اگرچه بود. آزادي براي ايران گستردة مردم
تحريف و هم قلب را آن آرمانها و فرهنگ و شعارها، ربود را آن
مردم حاكميت حق غاصبان و چين ميوه دزدان اگرچه كرد،
عظيم و فداي رهبري يمن نشستند، اما به انقالب آن تاراج به
مقاومتي بلكه در خاكسترنشد و نمرد آن انقالب انقالب، نسل
ايران يعني بزرگ مردم مقصد به رسيدن را تا خود عظيم، راه

ادامه ميدهد. «آزادي» 
دختران مردان، و آن زنان به مي كنيم جا سالم همين از پس
وپسرانشجاعيكهدرراستاي اين مقاومتِسُترگ،درشهرهاي
با بهستيز درهركجا، و دانشگاه و دركارخانه و ميهن بهپاخاستة

برخاستهاند. آزادي دشمنان
اتوبوسراني شركت واحد قهرمان كارگران رانندگان و به درود
كه دانشجوياني درود به آنها، و دليرانة جزم عزم و تهران
كه وزناني مردان به درود كردند، همبستگي اعالم آنها با 
و آنها استواري براي دراسارتند. بشري ضد درزندانهاي رژيم
دراعتصاب شجاعت غرورانگيزشان و به ميكنيم آرزو پايداري
درود زندانها ديگر و گوهردشت زندانيان قهرمانانه غذاي

ميفرستيم.
و درداخل مقاومت غيور پشتيبانان و هواداران ياران، به درود
كه درسوز فداكاري و و مردان پرشور زنان دنيا. و سراسر خارج
تبعيد، عزم در زندگي فراوان بهرغم مشكالت گرما، و سرما
همهجاي در را اين مقاومت فرياد حقطلبانة تا كرده اند جزم
پايداري و تالش كه  بهراستي كنند. طنين افكن  جهان
عزيزان شرط ضروريپيشرفتوشكوفايي تحسينبرانگيزشما
توانستيد خود مجاهدت شما با خواهد بود. و بوده مقاومت اين
دادخواهي به و كرده آگاه درهمهجا بيدار و وجدانهايبشريرا

فرابخوانيد. مقاومت اين عادالنة خواستهاي پيگيری و

عزيز، خواهران و برادران
افتاد، اتفاق درايران مهمترين تحولي كه گذشته، سال يك طي
از رياست جمهوري بود. بعد سياسي حاكميت ارتجاع يكپايگي
شد ناگزير جلو،  به فرار دريك ارتجاع فقيه احمدينژاد، ولي
يكپايه با و بگذارد كنار را ساله چند فريبكاريهاي و تعارفات همة
نشان همه به را مذهبي استبداد واقعي چهرة رژيمش، كردن
سرنگوني سراشيب پاياني و مرحلة ديگر همگان و حاال بدهد.

بينند. مي چشم به را رژيم
هفتة مطبوعاتي دركنفرانس مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
كلمه درچند را فقيه واليت رژيم كنوني  سياست گذشته،
كار روي با ايران «رژيم گفتند: و كردند خالصه صورت بهبهترين
تضمين است؛ كرده استراتژيك انتخاب يك احمدينژاد آوردن
در صلح با و دشمني و بلعيدن عراق بمب اتمي با رژيم بقاي

منطقه».
براي ما گفت وقاحت اول، با همان روز اما، از رژيم رئيسجمهور
آور» موضوعي«تهوع را حقوق بشر دموكراسيانقالبنكرده ايمو
از جنايتكارترين دستچين شدهيی مجموعة او كابينة  خواند.
درداخل اختناق را و سركوب آنها است. و دژخيمان پاسداران
تهران از ايران سراسر در را جوانها رساندند. حداكثر به كشور
كردند و شكار هزار هزار بلوچستان و خوزستان و تا كردستان
اعدامهاي باشقاوتتمامحلقآويزنمودند. نوجوانانزير١٨سالرا
رياستجمهوري ماه چند در همين رژيم خود توسط شده اعالم
٣١٨٤مورد مدت، همين است. طي بوده ١٢٥مورد احمدينژاد
٥٤موردبستن مطبوعات، نزديكبه٨٠هزار دستگيريسياسي،
جوانان ٣٨موردگرداندن عضوو قطع ٥مورد اجتماعي، بازداشت

است. اعالم كرده رژيم خود را درشهرها
در زندان مخفي شكنجهگاه و دهها تأسيس عراق و آدمربايي در

دارد. داستان جداگانهيي هم كشور اين
بينالمللي، شانتاژ باجگيري و سپس براي ارتجاع رئيسجمهور
تهديد و دجالگرانه فريادهاي با و كرد عربدهكشي به شروع
جنگ طبل بر اسالم و جهان كشورهاي منطقه بهآتشكشيدِن
براي نشان كشيدن و خط به اتمي پروژة براي توجيه كوبيد.

اسرائيلپرداخت.
تمام با رژيم كه ميدهد نشان خوب نژاد احمدي موضعگيريهاي
فقيه ولي جهت است. بههمين بمب اتمي ساختن صدِد در قوا

و سپرده پاسداران سپاه بهدست را اتمي بمب توليد پروژة رژيم
است نشاندهندة اين پاسداران، به اجرايي كل دستگاه سپردن
است، پروژهها قرارداده اين خدمت در را امكانات كشور همة كه
زندگي و گاز نفت سرشار منابع روي بر ايران حاليكه ملت در
براي اتمي كالن هزينههاي و پروژهها به نيازي هرگز و ميكند

ندارد. زيستي مصارف
ايران مردم ٢٠درصد رژيم، پژوهِش مجلِس گزارِش مركِز مطابق
ميگذارند. بالين بر شبها سرگرسنه و هستند مطلق فقر گرفتار
بيماريهاي از و هستند نسبي فقر گرفتار مردم از ديگر ٥٠درصد
فساِد اين فقر، سكة آنروي ميبرند. رنج سوء تغذيه از ناشي

است. آخوندزده اقتصاد ساختارِي
و بهانتها رسيده كارش كه ميداند به خوبي واليتفقيه رژيم اما
را محاصره حلقة روز هر كشور خارج و داخل از سرنگوني بحران
موج و حاكميت دروني تضادهاي و بحران ميكند. تنگتر او بر
كارگران از آمدة مردم به جان اقشار اعتراضات وتظاهرات فزايندة
شهرهاي مردم و رانندگان، معلمان، پرستاران دانشجويان، تا

ميدهد. گواهي واقعيت اين بر بهپاخاسته
بهحال  سال٨٤ تا در شده ثبت اعتراضي حركتهاي كل تعداد
دورة به مربوط فقط اعتراضي است. ٣٠٥٧حركت ٣٦٨٧ فقره
و اعتصابها رشد ميزان  بهخوبي رقم اين است.  احمدينژاد

ميدهد. نشان دوره دراين هم را اجتماعي اعتراضات
بداند، را رژيم اين سابقة و تاريخچه و وضعيت كه هركس
وليفقيه ببيند. سرتاپاي رژيم در سرنگوني را بحران ميتواند
دو ميخواهد كه با و مي خواست رژيم كردن ارتجاع با يكپايه

كند. بر بحران سرنگوني غلبه و اتمي عراق اهرم
و شده ارجاع امنيت شوراي به اتمي پروندة حاال خوشبختانه
برخالف همة غربي تابه حال است. كشورهاي ورقخورده چيزي
آخوندها، رضايت جلب براي ساليان،  طول در ما هشدارهاي
ميكردند. را وجهالمصالحه مقاومت ايران و مجاهدين و مردم
تحميل را استمالت خود و رفرم سياست بست ديگر بن حاال اما
به خود را دنيا توجه رژيم، اين تروريستي تهديدهاي و كرده
آن به بر حاكم با رژيم برخورد نحوة ايران و است. جلب كرده

مسأله روز تبديل شده است.
بعد صفحة در بقيه

سخنراني مسئولاولسازمانمجاهدين خلقايران دربزرگداشتبيستوهفتمين سالگرد٢٢بهمنوبيستوچهارمينسالگرد
١٩بهمن،عاشورايمجاهديندراشرف

پيامماندگاريواستواریاشرف
صورتمسألهسرنگوني
نظامآخوندياست

ضدسلطنتي انقالب سالروز ٢٢بهمن، سالگرد بيست و هفتمين آستانة در
عاشوراي سالروز ١٩بهمن سالگرد چهارمين و بيست  و ايران مردم
مراسم سلسله برپايي با آزادي رزمآوران و مجاهدان از هزارانتن مجاهدين،
كه شهيداني در شهر اشرف، ضمن تجديدعهد با ويژة نظامي آيينهاي و
كه پيام تكرار اين كردند، با خويش ميهن فدية آزادي وجودشان را، تمام

٥٧ و  بهمن انقالب استمرار بر شده”، خاكستر نه و مرده نه بهمن، “انقالب
كردند. تأكيد آخوندي، غاصب و ضدبشري رژيم سرنگوني حتميبودن

مقاومت، رهبري جانشين پارسايي مژگان مجاهد خواهر مراسم اين در
ايران، مجاهدين خلق سازمان اول مسئول حسيني مجاهد صديقه خواهر

مسئوالن از جمعي و شوراي رهبري مجاهدين ارشد اعضاي از شماري
داشتند حضور ايران ملي ارتش آزاديبخش فرماندهان و مجاهدين سازمان
يكانهاي مقابل از احترام گارد و موزيك دستة رژة از پس مراسم اين در
به اجرا احترام توسط گارد آيين ويژهيي كه آزاديبخش، طي نمونه ارتش
مظهر كه اشرف در آزادي مجاهدان پرشكوه» پايداري «نماد از درآمد،
است ايران فرزندان مردم رشيدترين تاريخي و ايستادگي سرفرازانه سهسال

شد. ايران پردهبرداري انقالب مردم فزايندگي و سرشاري به نشانة
و عاشوراي انقالب بهمن به سالگرد ويژه مربوط آيينهاي از يكي جريان در
از يكي در آزادي ارتش  نمونه  يكانهاي عظيم  تجمع  در مجاهدين،

مبسوطي طي سخنراني حسيني صديقه مجاهد ميدانهاي«اشرف»، خواهر
ضدبشري آخوندها رژيم و ايران عادالنه مردم مقاومت رويارويي تشريح به
سال ايران در مقاومت و مجاهدين سياسي پيروزيهاي و مباني پيشرفتها و

پرداخت. جاري
آزاديبخش ارتش هنرمندان و بزرگ اركستر مراسم، اين پاياني بخش در

فراموشي ناپذير انقالب٥٧ و  ترانهسرودهاي ازجمله و هنري چندين برنامة
نمودند. اجرا جديد بهاين مناسبت ترانهسرود چند

اين  در را ايران مجاهدين خلق سازمان مسئول اول سخنراني  مشروح
صفحهمالحظهميكنيد.
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قبل صفحة از بقيه
و حامي فعالترين آخوندي رژيم كه ندارد شك ديگركسي ـ

تروريسم بينالمللياست. پدرخواندة
و ارتجاع كننده صادر رژيم اين كه ندارد شك كسي ـ

بنيادگرايياست.
امنيت صلح و مبرم تهديد رژيم اين شك نداردكه كسي ـ
اينها كه هست يادتان والبد است. بينالمللي و منطقه يي 
مجاهدين سازمان و ايران مقاومت چندسالة و بيست حرفهاي

ميگرفتند.... نشنيده طرفها خيلي كه بوده ايران خلق
بهعكس،بهدرخواست ميگرفتند. نشنيده و ناديده فقط كاش

زدند. تروريسم برچسب ما بهخود و دادند تن رژيم
درليستهايتروريستي مقاومتمشروعيكملت، راستينام ـ

ميكند؟ چه اتحاديه اروپا و آمريكا
شده،  ارجاع داده امنيت بهشوراي رژيم اين  اگرپروندة اتمي
در  بار  ٥٢ حقوقبشر، وحشيانة نقض بهخاطر رژيم اگراين
حامي رژيم رژيم بزرگترين اين شده، اگر محكوم متحد ملل
كه آن مخالف نيروي اصلي نام چرا دردنياست، پس تروريسم
است، رژيم اين قرباني بزرگترين شهيد ١٢٠هزار با خودش

تروريستي است؟ هنوز درليست
اكثريت و دنيا حقوق اساتيد و مراجع برجستهترين مگر ـ
اين اروپايي، كشور چندين درآمريكا و پارلمان نمايندگان

نخواندهاند؟ دهنكجي به عدالت را نامگذاري
و درآمريكا چه نامگذاري اين  اصلي  اندركاران مگردست ـ
براي نامگذاري اين كه نكردند اذعان خودشان دراروپا چه

بوده؟ آخوندي رژيم به زدن لبخند و استمالت
افشاگر خودشان مقاومت، اين و مجاهدين اين مگر ـ
اين توسط بشر حقوق نقض و تروريستي و اتمي تبهكاريهاي

نبودند؟ رژيم
نه اين سازمان، كه گفتند خوب چه حقوقدانان آمريكايي ـ

است. تروريسم آنتيتز بلكه تروريست
قراردادن شهروندان هرگونه هدف تروريسم و رد نفي و مگر ـ
و و خشونت قهر هرگونه نفي براين عالوه و گناه بي و افراِد
جزو و  مرزسرخ خودمان خاك از خارج در قانوني اقدام غير

نبود؟ پرنسيپهاي ما
فراخوان نداده ايم؟ رژيم اين به آزاد انتخابات بارها براي مگر ـ
رئيسجمهور كه تغيير نظام رفراندم را به خود التزام مگر ـ
اعالم نكرديم؟ دادند، ١٣٨٢فراخوان مهر برگزيدة مقاومت در
همة رزمآوران و كردهايم و اعالم گفته پيوسته مجاهدين ما
سياسي عاري مبارزة كه: دارند التزام آن به نسبت آزادي هم
و اجتماعات و بيان از حق آزادي با برخورداري از خشونت

ميباشد. و بوده ما مطلوب كمال انتخابات،
و در پاريس اشرف در را ما بيان آزادي رژيم بگذريم كه اين
تظاهرات كند.  تحمل نميتواند هم واشينگتن و  لندن و
تهديد درفش و داغ  به هم را واشينگتن در  هموطنانمان
راهم انگلستان پارلمان به خواهرمريم ويدئويي پيام ميكند.
مصاحبه يك انتشار و حتي قرار ميدهد شديد اعتراض مورد
را اروپا پارلمان نمايندگان نمي كند. تحمل راهم او از مقاله و
اروپا و آمريكايي روزنامههاي بزرگ كشورهاي مي كند. تهديد
آگهي منتشر حتي و مطلب ميزنند مجاهدين از نيز كه را

تهديدميكند. مي كنند،
اصولي با بهطور كه: ميكنيم تكرار بازهم و گفتهايم ولي ما
نفي براي و ميكنيم محكوم آن را و مخالفيم خشونت هرگونه
خشونتبرضرورِتتضمينشرايطفعاليتآزادومسالمت آميز
آخوندهاي خاطر، به همين مي كنيم. تأكيد ايران در سياسي
آزاد انتخاب و سركوب مانع ستم كه با كساني را كلية و حاكم
محكوم قويًا كردهاند تحميل را خشونت و هستند ايران مردم
مي بينيدكه عدالت مي دانيم. در معرض قرارگرفتن شايسته و
رژيم كه اين شده روشن روز مثل دنيا، همة ديگر براي حاال
تحت نظرملل آزاد انتخابات و رفراندوم ردكردن كه با است
كه است رژيم تحميلي رژيم نامشروع است. يك يك متحد،
حاال و مي كند حكومت تروريسم با يعني وحشت، و ارعاب با

است. شده علت بر مزيِد هم اتمي سالح
گزينة که اروپاست و آمريكا از كه ميبينيم فراوان روزها اين و
هستيم ما و مي كنند. را مطرح رژيم اين برابر در نظامي
را سوم راهحل نميخواهيم، نظامي اشغال ميگوييم كه
مقاومت و مردم طريق از دموكراتيك راهحل ميخواهيم.
مطرح برگزيدة اين مقاومت را كه رئيسجمهور مردم همين

كردهاست،ميخواهيم.
بدون مجاهدين كه است رژيمي چه اين كه ببينيد متقابًال
هم را عراق  خاك در اشرف درقرارگاه محصور و  سالح

نميتواند تحملكند؟
درهمة محوريش شعار بهعنوان منافقين بر مرگ شعار
هميشه مثل رژيم، غيررسمي اين رسمي و مراسم و مناسبتها

دارد. ادامه
گروهك ميگويد يكطرف از باوركنيم؟ را رژيم حرف كدام ما -
كه ميگويد و اجتماعي پايگاه هرگونه بدون و رفته بين از
كنيد نگاه طرف ديگر از نيستند، هيچ عددي مجاهدين اين
و سايتها  و خبرگزاريها و مطبوعات و تلويزيون و راديو به 
مزدورانش، و سخنگويان و رژيم سياسي موضعگيريهاي
آنچنان ديوانه هراسند و در مقاومت آنچنان ازمجاهدين و
حيرت آدم كه  مي كنند بافي دروغ و مي كنند واربرخورد 

ميكند.
او مختلف بهانههاي به يا ميرود ايران به كه عراقي هرمقام
او از آخر رژيم و اول خواستة ميكنند، ايران دعوت به را
يك پيش وقت چند است. مجاهدين اخراج و كردن محدود
مجاهدين خلق كه «حضور كرد رژيم تصريح به مقام عراقي
كشور آن در حوزة مسئوليت دولت كنوني عراق خاك در
كميتة نيروهاي ائتالف و بين مسئله اين گيرد» و نمي قرار
ژنو كنوانسيون چهارم مقررات طبق سرخ بينالمللي صليب
نميرود. رژيم چيزها بهگوش اما اين است. شده فصل و حل
بدهكار گوشش و بسته را رژيم گوش سرنگوني رعشة يعني
ميكند كه گمان بيچاره بينالمللي نيست. قانون و هيچ قاعده
آنهاست، مسلم حق كه مجاهدين بيان آزادي مانع ميتواند
شاه و شيخ بيدادگاههاي حتي در مجاهدين مگر آخر بشود.
يك است قرار اگر عراق كردند؟ خود صرفنظر بيان آزادي از
آزادي از مجاهدين كه محال است باشد دموكراتيك كشور
ارتجاع صدور و رژيم دخالتهاي ما كنند. صرفنظر خود بيان
افشا را آن خونريزي  و جنايت و بنيادگرايي و  تروريسم و

كرد. خواهيم هم باز و كردهايم
خواهرمريم اين بار، اولين آذر١٣٨٢، در پيش، دوماه و دوسال
در انگلستان هموطنانمان گردهمايي به در پيامش كه بود
رئيس جمهور ميكند. دنيا آنرا تأييد حاال كه گفت را حقايقي

گفت: ما
اصلي تهديد را اسالم نام تحت بنيادگرايي پيش ١٢سال از ما
آن دربارة و اعالم كرديم بينالمللي جديد شرايط و جهاني

نوشتيم. و گفتيم بسيار
گفتيم  هم رژيم آخوندها اتمي و برنامههاي تجهيزات  دربارة
بهگفتةرفسنجانيعاملاستراتژيكيبقاء آنهاسالحاتميرا كه

ميدانند. نظامشان حفظ و
كه  ايران بر آخوندهاي حاكم كه تأكيد ميكنيم اما  امروز
از قدس «فتح مورد در  نعرههاي گوشخراششان و شعارها
نزديك كه عراق، ديگر در بار دارند، همه بهياد را كربال» طريق
مغتنم را هستند، فرصت شيعيان جمعيت آن سوم دو به

يافتهاند.
جنگ روزگار مثل هم باز ژئوپلتيكي، وضعيت چنين در
در سديد سد خميني، ضدميهني جنگ دوران يعني ٨ساله،
ايران خلق مجاهدين همانا بنيادگرايي، صدور و ارتجاع برابر
و زد پي در جنونآميزي بهشكل رژيم بههمينخاطر هستند.
است عراق در خاك مجاهدين عليه و تروريسم توطئه و بند
بعد، كند و كشور اين ترك از ناگزير را آنها شايد بتواند تا
سياسي و ايدئولوژيكي مانع و رادع هيچ بدون را خودش طعمة

فرو ببلعد. شيعي، و ايراني نوع بهويژه از

برادران، و خواهران
نكرده باشد؟ اشرف عليه كه رژيم بوده كاري مدت طي اين آيا
دستش از كه بوده اتهامي آيا باشد؟ نگفته كه مانده دروغي آيا
از مجاهدين اخراج كه براي آياكسي هست و باشد؟ رفته در

باشد؟ نشده اومتوسل به عراق
گروهگروه مخالفان دخالتهايخودشرا مردمعراقمخصوصًا ـ
دست با و ميكند شكنجه و مياندازد مخفيش بهزندانهاي
مي زند خالص بيابانها تير در شبانه آنها بسته به و چشم بسته
جادريه زندان وقتي هم شكنجه گر و اطالعاتيهاي پاسداران و
از وقاحت باكمال هنوز فرار ميكنند ولي ايران به ميرود، لو
مجاهدين عراقي توسط كردهاي و كشتار شيعيان و سركوب

ميزند! دم
آبهاي و فلوجه و درنجف مجاهدين كه مي كند كشف يكروز ـ
استراليايي ناوهاي و آمريكايي زرهيهاي بر سوار فارس خليج

عراق مشغولند! سنيهاي يا بهسركوب شيعيان
مشغول با انگليسيها مجاهدين كه خبر مي دهد ديگر روز و ـ
االنبار بمباران در اسرائيليها با هستند! اهواز در بمبگذاري

همكاريميكنند!
وكيل فرانسوي بهدامان دست فرانسه در هم سفيرش بعد ـ
كار نه حلبچه شيميايي بمباران بگوييم بياييم كه ميشود

است!! بوده مجاهدين كار بلكه عراق كار ونه بوده رژيم
مجاهدين اعضاي از نفر ده داد: خبر رژيم پيش وقت چند ـ
منتقل آمريكا به برايمحاكمه ديماه استپساز قرار خلقكه
و اسفند درعراق در بهمن است هم قرار و هفتاد نفر شوند!

محاكمهشوند!
با تلويزيونهايش، رژيم و بهگفتة هم كه مقاومت اين رهبر ـ
همان كه مركوري پايگاه در مجاهدين رهبري ازعناصر ٣٠تن
مشورت و دادن رهنمود «مشغول باشد خودمان بديعزادگان
كه هم وسطهايش آمريكا»است! در فرماندهان نظامي به دادن
اسكانديناوي، ميرودسوئيسيا گاه مزدورانش، رژيمو بهگفتة
گاه سعودي و به گاه و مرز اردن گاه به و آمريكاي التين گاه به
ميرود نوشتند، عراق در رژيم مزدور مطبوعات آنچنان كه

اسراييل! به
رژيم ومزدورانش ددمنشانة هولناك و كه جنايتهاي هم وقتي
درستيگفتههاي ميشودو افشا وزارتكشور درزندانجادريه
بهاثباتميرسد؛ مجاهدخلق، ربودهشدندو مجاهدينپساز
در مجاهدين عليه  فرافكني دريك را خود كالفگي  رژيم
خلق مجاهدين «گروه مينويسد: و ميكند بارز ٩بدر ارگان
در دارند عراق جامعة بلوا در و  ومرج هرج ايجاد قصد كه
وزارت به وابسته اين كه گفتند جادريه بازداشتگاه با رابطه
گروههاي را توطئه اين است. بوده ايران اشراف تحت و كشور
موقعيت و تضعيف شيعه ليست براي متهمكردن تروريستي
كرده برنامهريزي انتخابات از قبل درعراق آن واحزاب شيعه

اند»!
كشور ما يك بارديگر تأكيد ميكنيم كه وزارت حال درهر
مجاهد خلق دو جان حفظ مسئول آنرا ويژة نيروهاي عراق و
و ميشناسيم زاهدي علي محمد و پويان حسين شده؛ ربوده
آنها هستيم. سالمت و امنيت قبال در قاطع اقدامات خواهان
مجاهدين و اشرف براي نبودن اين اندازه تا رژيم چرا راستي

؟ ميكند پافشاري عراق در
جمعآوري اموال، غارت و ضبط قرارگاهها، تخلية و بمباران آيا
لجن و ارزاق و سوخت و دارو قطع راديو، قطع سالحها،
و محدويتها انواع اتهامات و برچسبها و و ٢٤ساعته پراكني

نيست. كافي هرگز رژيم نظر از نيست؟! فشارهاكافي
هستند، در اينجا و مجاهدين هست كه اشرف وقتي تا چون
و باقيست خود آزادي بهقوت و ارتش سرنگوني صورتمسألة

نميرسد. و تثبيت تعادل به رژيم
همان خطر استواري ساكنانش، پيام اشرف و پيام ماندگاري
پس است. آخوندي مسألة سرنگوني نظام صورت و سرنگوني

سرنوشت است. استراتژيكي نبرد كانوني و اينجا، نقطة
آخوندي رژيم وقتي پيش دو سه هفته باشيد، داشته بهياد اگر

و در حفظ عراق، انتخابات درجريان نجومي به رغم تقلبات
و وقتي كهيكجبهة بزرگ تداوم هژمونيخود شكست خورد،
خود در مقابل را و دموكراتيك عراقي نيروهاي ميهنپرست از

انداخت! مجاهدين گردن به را تقصير بي محابا يافت،
فراگير شرکت به را «متهم آخوندها مجاهدين اطالعات وزارت
گستردهيی و پنهان فعاليت » و  عراق» پارلماني انتخابات در
دبيرشوراي الريجاني و كرد عراق» مردم تحريک جهت در
باسخافت، فرماندهي تلويزيونرژيم، در عاليامنيت آخوندها،
مجاهدين «دست بهدامن متهم كرد كه آمريكايي را نيروهاي
اين كه كنيد تبليغ مختلف شهرهاي تو بياييد شما كه شده

رأي نياره....». شيعه ليست
مجاهدين در «حضور گفت: فقيه ولي مهر خبرگزاري بعد هم
است! عراق» در آشوب و اغتشاش اصلي عامل اشرف قرارگاه

مي كند؛ حالي پيدا چه رژيم كه را بكنيد فكرش حاال
عراقي، همه حقوقدانان از ١٢هزار تن از بيش که وقتي ـ
برآب نقش حقوقي، پس از تحقيقات را ساخته آخوند اتهامات
هستند حاضر دادگاهي هر در كه ميكنند اعالم و ميكنند

شهادتبدهند.
در ٨٥٠٠حقوقدان با همراه حقوقدان، ١٢هزار اين كه وقتي ـ
مي دهند. گواهي تروريستي برچسب مشروعيت برعدم اروپا

عراق،  مردم از و ٨٠٠ هزارتن ٢ ميليون - وقتي كه در كنار 
و در برابر رژيم آخوندها را وزنه تعادل استراتژيكي مجاهدين

ميخوانند. بنيادگرايي و تروريسم برابر در سديد سد
كانون بهويژه آخوندي، رژيم به ديگر يكبار بگذاريد بنابراين،
كابينة در  واليتفقيه نظام آدمخواران مجمع و  دژخيمان
خلق ايران كه مجاهدين بدهيم پاسدار احمدينژاد، اطمينان
كجاي ديگر هيچ در نه و ايران در نه گذشته مانند ساليان
حاكميت حق يعني زنجيرشان در خلق حقوق از جهان،
آمد. همچنانكه نخواهند كوتاه بهجاي حاكميتآخوند، مردم
مقررات طبق درعراق خود حقة حقوق برروي هرقيمتي به
هيچاجباروتهديدي كنوانسيونچهارمژنوپايخواهندفشرد،
عقيده و بيان از آزادي شرايطي و درهيچ پذيرفت نخواهند را
رژيم توطئههاي و پروژه ها مداخالت و و جنايتها از افشاي و

كرد. نخواهند صرفنظر آخوندي
و بايستد «اگراشرف : كه رسيده است اثبات به ديگر امروز ـ

ايستاد». خواهد جهان كند، پايداري
و استراتژي يك محصول و چكيده اين نبود. شعار يك اين ـ

است: حياتي عنصر سه روي بر تاريخي تجربة يك
و فقيه رژيم واليت يعني اصلي دشمن اوًالـ تمركز برروي
خواستة رژيم كه ديگر انحرافي و فرعي مبارزة هر پرهيز از

است. آخوندي
چرا اين كه و عراق و ايران سياسي جغرافياي به توجه ثانيًاـ

و  ٨ ساله جنگ دردوران هم آخوندها فقيه واليت رژيم در
از رفت برون و طعمه نخستين را عراق كنوني شرايط در هم

بحرانهايخود يافتهاند.
نياز و آخوندي رژيم پاياني مرحلة از واقعبينانه تلقي ـ ثالثًا

اتمي سالح به شديد آن

 خواهران و برادران 
مقاومت پشتيبانان ياران و وآزاده، ايرانيان شريف همميهنان،

ايران؛
فرهنگش  و شعارها و حتي رهبريش اگرچه ٢٢ بهمن انقالب
بلکه نشد. نابود و ربوده شد، اما نيست قرن بزرگ دزد توسط
خروشان رودي با پاكبازش، راهبري و پايداري يمن٢٧سال به
بهيمن آزادي، مقاومت و تابان مهر در پرتو شهيدان خون از
و فروغها جاودانه يمن به ١٩بهمن، و عاشوراي ٣٠خرداد
حاميان و آزاديستان ارتش قهرمانان  و فروزان شعلههاي
تا جهان، ميرود سراسر در پرشورش و استوار هواداران  و
مردم آزادي و بنشيند بهگل مقاومت» و مردم در«راهحل

محقق كند. ايران را
آزادي جاودان پيامبر بر سالم

سخنراني مسئولاولسازمانمجاهدين خلقايران دربزرگداشتبيستوهفتمين سالگرد٢٢بهمنوبيستوچهارمين
سالگرد١٩بهمن،عاشورايمجاهديندراشرف

كه: است رسيده اثبات به ديگر امروز
               «اگراشرف بايستد و پايداري كند، جهان خواهد ايستاد»  

رژيم  اين برابر در نظامي گزينة که و اروپاست آمريكا از كه ميبينيم فراوان روزها  اين
را راهحل سوم نمي خواهيم، نظامي اشغال ميگوييم كه هستيم ما و مطرح ميكنند. را
كه رئيسجمهور مردم را مقاومت همين و مردم طريق ميخواهيم. راه حل دموكراتيك از

ميخواهيم. مطرح كرده است، مقاومت اين برگزيدة
اشرف محصور درقرارگاه و سالح بدون مجاهدين كه است رژيمي اين چه كه ببينيد متقابًال

كند؟ تحمل نميتواند هم را عراق خاك در
مراسمرسميو غيررسمي و مناسبتها محوريشدرهمة منافقينبهعنوانشعار مرگ بر شعار

دارد. مثل هميشه ادامه رژيم، اين
هرگونه بدون و رفته بين از گروهك ميگويد يكطرف از باوركنيم؟ را رژيم حرف كدام ما ـ
كنيد نگاه ديگر طرف از عددي نيستند، هيچ اين مجاهدين كه مي گويد و اجتماعي پايگاه

رژيم سياسي موضعگيريهاي و سايتها و خبرگزاريها و مطبوعات و تلويزيون و راديو به
ديوانه آن چنان و هراسند در مقاومت و ازمجاهدين آنچنان مزدورانش، و سخنگويان و

ميكند. حيرت كه آدم ميكنند بافي دروغ ميكنند و واربرخورد
نظام آدمخواران مجمع و دژخيمان كانون بهويژه آخوندي، رژيم به ديگر يكبار بگذاريد
مانند ايران خلق مجاهدين بدهيم كه اطمينان پاسدار احمدي نژاد، كابينة در واليتفقيه
يعني زنجيرشان در خلق جهان، از حقوق ديگر كجاي هيچ و نه در ايران در نه گذشته ساليان
هرقيمتي به همچنان كه آمد. آخوند، كوتاه نخواهند حاكميت بهجاي مردم حاكميت حق
هيچ خواهند فشرد، پاي چهارم ژنو كنوانسيون مقررات درعراق طبق خود حقوق حقة برروي
افشاي از و عقيده و آزادي بيان شرايطي از و درهيچ نخواهند پذيرفت را وتهديدي اجبار

كرد. نخواهند آخوندي صرفنظر رژيم توطئههاي و و پروژهها مداخالت و جنايتها
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انقالب سالروز ٢٧مين با مقارن ٢٢بهمن، شنبه روز بعدازظهر
سازمان هواداران از كثيري جمع ايران، مردم ضدسلطنتي
و چهارمين بيست كلن گردهمايي در شهر يک مجاهدين، در
عاشوراي در ايران ملت تاريخ كبير سرداران شهادت سالروز

گرامي داشتند. مجاهدين را
بهمن شهداي حماسة نوزدهم در بزرگداشت نمايشگاهی که در
کنار همرزمانشان در و موسي و اشرف عكسهاي شده بود، برپا

خون رنگ به چشم میخورد. گلهاي
و ايران در زنجير مردم رهايي و آزادي شهيدان براي اين آري
كه بود مسير اين در و سوختند عاشقانه خلق به عشق آتش در
جالدهاي شقيترين دست به ايران ملت سرسبد گلهاي اين
سرداران راه همانا آنان كه راه اكنون رسيدند و به شهادت دوران
ملي آزاديبخش ارتش هيأت در را خود است ايران ملت تاريخي
رهبري تواناي دست به كه است. ارتشي كرده بارز و متبلور ايران
رژيم ننگ لكه پاك كردن جز رسالتي شده و بنا مقاومت اين

ـ آلـمان کـلن

ندارد. و نداشته آخوندي
عاشوراي قهرمانان حماسي نبرد از فيلمی برنامه اين آغاز در
پخش حضار براي آخوندي رژيم جنايتكار مزدوران با مجاهدين
مزدورانش و آخوندي رژيم از بينندگان نفرت و كينه كه گرديد
مسئولينمقاومتبه سخنراني سپسيكياز مضاعف مي كرد. را
انقالبي تاثيرات و تاريخي روز اين ويژگيهايي مورد در و پرداخت

اين حماسي ادامة و اشرف در پرشكوه پايداري و جامعه بر آن
ايراد كرد. مسير سخناني

روز اين شهداي  مادران از فرزانهسا مادر برنامه ادامة  در
مورد كه پرداخت روز اين از خاطراتي بهشرح فراموشيناپذير
مقاومت حاميان از يكي آن از بعد گرفت. قرار حضار بسيار توجه
موسي قرائت و اشرف بهياد روز و اين مناسبت به اشعاری را

به همين که مراسمی برنامه فيلم پايانی اين بخشهای در نمود. 
گرديد. در جريان پخش شده بود، برگزار مناسبت در اشرف
اول مسئول پيام پخش هنگام به خصوص و برنامه اين پخش
صديقه حسيني خلق ايران خواهر مجاهد سازمان مجاهدين
و راه به خود را عالقه زدنهاي ممتد با دست كنندگان شركت

ميكردند. ابراز زنجير آزادي ميهن در براي مجاهدين آرمان

يادبودي مراسم استراليا، سيدني شهر در ٢١بهمن، جمعه روز
بهمناسبت بيستوچهارمينسالگردشهادتمجاهد خلقاشرف
يارانشهيدشان ديگر کبيرخلقموسيخيابانيو رجويوسردار
ميهمانان استراليايي باحضورجمع کثيريازهمميهنانايرانيو

شد: عنوان چنين پيام آغازين مراسم در گرديد. برگزار
دموکراسي صلح و براي ادامهدار مبارزة از ما جلوهيی گردهمايي
پاسداران ايامی در چنين قبل سال و چهار بيست است. ايران در
٢٠نفر از تهران در از پايگاههای مجاهدين يکی به يورش با
اين حرکت رساندند. بهشهادت را مجاهدين اعضاي سازمان
واقعه اين همينرو افشا نمود از ماهيت رژيم را آشکارا سبعانه،
درايران دموکراسي و آزادي  براي ما مبارزة  در عطفی نقطة
برقراری ساليان برای اين در که می شود. مبارزه يی محسوب

از جلوگيری همچنين زنان و بيان، آزادی آزادی بشر، حقوق
داشتهاست. جريان ماليان اتمیشدن

رژيم پروندة تبريكخانمرجويبهمناسبتارجاع پيام شروع، در
گرديد. قرائت برنامه ملل توسط مجري سازمان امنيت شوراي به
اين سخنرانان پرداختند. سخنرانی ايراد به سخنرانان سپس

جلسه عبارت بودند از:
ملبورن  ٢٠٠٥ در برگزيده سال جوانان از يکي نصرت حسيني،

استراليا،
حقوق و از آزادي دفاع انجمن اعضاي از صادقپور، يکي محمد
و حقوقدان اسکات، آنا جاسلين دکتر استراليا، درايران- بشر
دکتر مريديس دراستراليا، زنان حقوق برابري نويسنده مدافع

کارگر، حزب ولز از ساوت نيو ايالت نماينده مجلس برگمن،
سبزها حزب از ولز ساوت نيو پارلمان نماينده هل، سيلويا

ساوت نيو ايالت پارلمان نماينده ايوان، چسترفيلد- آرتور دکتر
اين ايالت در دموکرات حزب و رهبر ولز

از اعضاي يکي و کارگري اتحاديه نماينده مک مونس، سلي
در سيدني. وعدالت ائتالف صلح

بهنمايش ١٩بهمن مراسم از ويدئويي فيلم برنامه خالل در
توجه مورد داده و تأثير قرار را تحت که حاضران شد گذاشته

شد. واقع آنها

ايران- در بشر وحقوق آزادي از دفاع انجمن بيانية پايان، در
١٩بهمن سالگرد چهارمين و به مناسبت بيست که استراليا،

گرديد. قرائت صادقپور محمد آقای توسط شدهبود، تنظيم

استراليا ـ سيدنی

جلسة دي.سي، واشينگتن شهر در ٢٢بهمن١٣٨٤، شنبه روز
بهمنظور مقاومت، حاميان از جمعي شركت با باشكوهي
١٩بهمن واالمقام شهداي و مجاهدين عاشوراي گراميداشت

انقالب ضدسلطنتي  وهمچنينبزرگداشتسالگرد سال١٣٦٠
گرديد. برگزار ايران، مردم

خلق مجاهدين سازمان آرم ايران، پرچم تريبون، اطراف در
خلق موسي سردار و رجوي اشرف شهيد عكسهاي ايران و

ميخورد. بهچشم يارانشان و خياباني
سرود «موسي پيام دستجمعي اجراي و اعالم برنامه از پس
شهادت و قهرمانانه نبرد صحنههاي از كوتاهي فيلم داد»،
موسي آزادي، شهيد سردار و رجوي اشرف مجاهد، زنان اشرف

درآمد. بهنمايش يارانشان و خياباني
كرد. سخناني ايراد مناسبت اين به صباحي آقاي رضا آنگاه

برافراشتن پرچم ويدر قسمتيازسخنانشگفت: مجاهدينبا
آخوندي ايستادند ضدبشري رژيم مقابل در منا الذله هيهات
از كه  ٢٤سال  از بعد حاال دارد. ادامه همچنان نبرد اين و

سازماني  ١٩بهمن سال٦٠ ميگذرد، واالمقام شهداي جانبازی
كمر رژيم ضدبشري او، و و شقاوتپيشه خميني دجال كه
سه در بهخصوص پرشكوه، بسا فرازي در بود، بسته بهنابوديش

رساند. بهثبت را مجاهد نسل پايداري و ماندگاري اخير، سال
كه ملي  آزاديبخش ارتش رژة مراسم از فيلمي سپس 
بهنمايش گرديده، برگزار ١٩ و ٢٢بهمن سالگرد بهمناسبت

قرار گرفت. حاضران توجه مورد بسيار درآمد كه
سال٦٠ در  ١٩بهمن در كه خود مليحي پرهام درادامه آقاي
توسط مجاهدين  شهداي اجساد نمايش شاهد اوين زندان 

خود خاطرات و مشاهدات بوده، رژيم شكنجهگران و الجوردي
داد. قرار تأثير تحت آنها را داد كه شرح حاضران براي را

مراسم از انگيز، خاطره فيلمي نمايش مراسم، پاياني قسمت
كثيري  جمع در كه بود ١٩بهمن، درسال٦٤  سالگرد شهداي
اجراي با برنامه  اين  بود. شده برگزار مقاومت  حاميان  از

رسيد. بهپايان توفان، گل سرود دستجمعي

آمريکا واشينگتنـ 

سالروز بهمناسبت شکوهی با مراسم ٢٣بهمن يکشنبه روز
ضد انقالب سالگرد و مجاهدين عاشورای ١٩بهمن،
شهر برکلی توابع تاپ از هيل کالب تاور در سالن سلطنتی
با برنامه محل سالن گرديد. برگزار شمالي دركاليفرنياي
همچنين و خلق شهيد سردار و مجاهد زنان اشرف عکسهای
در کنار بود. شده تزئين به زيبايي همراهشان از ياران ١٨تن

بود. شده روشن آنها به ياد رنگی قرمز شمعهای عکسها
همة  که شد پخش ١٩ بهمن بهمناسبت فيلمی ابتدا در
از قسمتهايی آن از بعد داد. قرار تاثير تحت را حاضران
رجوی، مريم خانم مقاومت برگزيدة رئيسجمهور سخنرانی

١٩بهمن١٣٦٤  رجوی،در مسعود آقای مقاومت رهبر و
داد. تاثير قرار را تحت به شدت حضار گرديد که پخش

ضمن شهربركلي در مقاومت از ازفعاالن برنامه يکی ادامة در
 ٢٢ شدة ربوده انقالب گفت: خمينی در کوتاهی سخنرانی

است. شقاوت جور و شاخص و خيانت غدر و شاخص بهمن
شيخ، چه زمان در چه شاه، زمان در چه ما ولی رهبری
در چه و زندان  در چه  ١٩بهمن، در چه و ٣٠خرداد در
و داد. اميد پاکبازی بغداد، درس وفا و و و پاريس تهران
خون رنج و با خلق جز يک شدة و خيانت اعتماد پرپرشده
موسی و اشرف از التيام داده نمیشود. فرزندانش رشيدترين

در ادامه وی شهيد. و بيست هزار يکصد صفی به درازای تا
دو هفته قبل سال٨١، در عاشورای سال پيش سه گفت:
شگفت پايداری يک  فرمان بمبارانها، و  جنگ شروع از
تاريخی شکيبايی و صبر يک به که شد داده پرشکوه و

سال٨١ منتشر  در که مسعود» «پيام آن از بعد فرامیخواند.
قرائت شد. شده است،

ضدسلطنتی سالگرد انقالب مناسبت به رژه که فيلم آنگاه
که گذاشته شد نمايش شده است، به برگزار شهر اشرف در
گل گرفت. تقديم قرار بسيار حاضرين توجه وتشويق مورد
که بود صحنههايی از فرزندش مصطفی توسط اشرف لوح به

را برانگيخت. حاضرين احساسات بهطورخاص ابراز
رسيد. بهپايان توفان گل سرود پخش با مراسم اين

بـرکلیـآمـريکا

برگزاریمراسم١٩و٢٢بهمن،با شرکتايرانيانآزادهدرشهرهایمختلفاروپا،آمريکاو استراليا
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و آزاده ايرانيان ٢٣بهمن يکشنبه روز ظهر از بعد
سالروز در بزرگداشت مجاهدين مراسمی هواداران
ضدسلطنتی برگزار کردند. و سالگرد قيام ١٩بهمن،

صديقه خانم سخنرانی از بخشهايی پخش با مراسم اين
يگانهای رژه مراسم در مجاهدين سازمان اول مسئول حسينی

در شهر مناسبت به همين که آزاديبخش ارتش 
از يکی سپس آغاز گرديد. بود  شده انجام اشرف

پرداخت. سخنرانی ايراد به مقاومت اعضای
گرديد كه ١٩بهمن پخش از حماسة آنگاه فيلمي

قرارداد. بهشدت تحت تأثير را حضار
حاميان توسط چند اشعاری برنامه هنری بخش در
جوان خوانندة آيدا  سپس شد. خوانده  مقاومت
خود که ترانههايی اجرای  ضمن  مقاومت، هوادار
رزمندگان شهر به را آنها بود کرده تنظيم تهيه و

تقديم کرد. مجاهدين شهدای اشرف و
دستجمعی که بهطور بود توفان گل مراسم سرود بخش پايان

شد. اجرا

سوئد ـ يوتوبوری

فيلم سپس و شد افتتاح ايران» «اي سرود با برنامه اين
هفتمين و بيست بهمناسبت اشرف شهر شكوه پر رژة
كه بهنمايش گذاشته شد انقالب ضدسلطنتي، سالگرد

گرفت. قرار كنندگان شركت و حضار توجه مورد

آمريكا مقيم ايرانيان ازمسؤلين جامعة يكي بهشتي حسن آقاي
اين ادامة گفت: سلطنتي ضد انقالب مناسبت سخناني به در
ودر ايران مردم تظاهرات و خيزش در ميتوان هماكنون را انقالب
مسؤل حسامي حميرا خانم بعد ازآن كرد. جستجو ايران مقاومت

نقش رژيم و رژيم بنيادگرايي موضوع به جامعة زنان
بهويژه حضار، مورد توجه پرداخت كه رابطه اين در

گرفت. قرار جلسه در حاضر آمريكايي شهروندان
با بزرگداشت رابطه قسمتبعدي برنامهبهسخنرانيدر
داشت. اختصاص ١٩بهمن سالگرد وچهارمين بيست
و شد گذاشته بهنمايش رابطه  دراين فيلمي سپس

شد. پخش توفان سرود گل آن بهدنبال
١٩بهمن١٣٦٠ در  كه ازحضار تعدادي برنامه در خالل
گرامي را آنروز ياد خاطرههايي گفتن با بودند ايران
كه بهشدت اشرف، مجاهديندرشهر رژة ديگر بار داشتند. درانتها
بود، بهنمايشگذاشتهشد. گزارشگر قرارگرفته توجه حضار مورد

كه در  كرد اين مراسم گزارش تهيه تلويزيونBW٣٣ از برگزاري
شد. پخش آن شامگاهي برنامه

آمريکا ـ داالس
در ١٩بهمن سالگرد چهارمين و بيست بهمناسبت
مجاهدين، عاشوراي واالمقام بزرگداشت شهداي
انقالبي و سمبل زن شهيد موسي خياباني سردار
روز عصر شكوهي رجوي، مراسم با اشرف مجاهد،

شد. برگزار كانادا ونكور در ٢٣بهمن يكشنبه

تزئين عاشوراي مجاهدين شهداي با عكسهاي برنامه سالن
اين برنامه به خاصي جلوة شمع و گل ميان در بود و شده

به و ايمان راسخش خياباني دادهبود. سخنان سردار
مقاومت چشمان دوستان شوق به اشك پيروزي
عزمشان براي در را مجاهدين پايداري رمز نشاند و
اين به عشق چهرهها ميرساند در بهثبوت آزادي
شروع ميزد. در موج اميد كالمها در و مقاومت
فيلم حاضران، به  خوشآمدگويی از  بعد برنامه
تهيه ١٩بهمن بزرگذاشت بهمناسبت که ويدئويی
آزاديبخش ارتش رژة سپس گرديد پخش شدهبود
برگزارشده مناسبت به همين اشرف شهر در که
اميد شرف شهر سلحشوران ديدن شد. پخش بود،
و كرد ايجاد مقاومت اين دوستداران دل در ديگري
خواندن مراسم با پی داشت. اين را در سرور حاضرين و وجد

يافت. توفان» خاتمه سرود «گل دستجمعی

کانادا ـ ونکور

١٩بهمن، سالگرد وچهارمين بيست با همزمان
باحضور باشكوهي  مراسم مجاهدين، عاشورای 
نقاط از كه و هواداران مقاومت ايرانيان از جمعي

گرديد. برگزار بودند آمده دانمارك مختلف

بهدنبال شد و پخش فراز چهل سرود ابتدا مراسم  دراين
در آنروز اعضاي مقاومت طی سخناني گفت: از يكي آن
ميليشياي و رزمنده هزاران خون مجاهدين عاشوراي صحنة
و خورد گره و موسي خون اشرف خلق در مجاهد قهرمان

گرديد جاودان ميهن مبارزات اين تاريخ شريان در
از خلق رهايي گذرگاه در فروزان مشعلي چون و
آزادي مسير در و خميني ضدبشري رژيم چنگال
بي طبقةتوحيدي، جامعة تحقق و ميهن و خلق

برافروختهشد.
حماسة ١٩بهمن١٣٦٠ پخش  دربارة فيلمي  سپس
بهمناسبت پرشور دكلمه چند آن پی در گرديد.
خاطراتي هم چنين اجرا گرديد و حماسي روز اين

صحنههای  سال٦٠ و ١٩بهمن ايام در زندان سلولهاي از
شد. بازگو زندانيان، مقاومت

پايان رسيد. به داد» «موسي پيام جمعي سرود مراسم با

دانمارک ـ كپنهاگ

عقيدتي حماسه سالگرد وچهارمين بيست با همزمان
اشرف خواهرمجاهد  شهادت ١٩بهمن،  مجاهدين
يارانشان، و خلق موسي خياباني سردارشهيد و رجوي
از جمعي باحضور بروکسل در باشكوهي مراسم
بلژيك مختلف نقاط از كه مقاومت هواداران و ايرانيان

گرديد. برگزار بودند آمده
 

٢٤شمع بود. تزئين شده باشكوهي بسيار مراسم بهطرز محل
درکنار مجاهد عاشوراي سالگرد چهارمين بيست بهياد
بود بخشيده سالن به خاصي جلوهيي آنروز، شهدای عكسهاي

زنده ميكرد. براي همه را آن قهرمانان و خاطرة ياد و
١٩بهمن١٣٦٠ پخش  حماسة دربارة فيلمي ابتدا مراسم دراين
داد. قرار تاثير تحت بهشدت را شركتكنندگان كه گرديد.
مسعود مقاومت رهبر به رجوي اشرف نامة از فرازهايی سپس
بهمناسبت اين پرشور دكلمة دو ادامه در گرديد. رجوي قرائت

گرديد. اجرا حماسي روز
سخنرانی ايراد به مقاومت اعضاي از يكي آنگاه
گفت: خود صحبتهای از بخشهايی در و پرداخت
بنيانگذاران و مريم و مسعود بر ميفرستيم درود
و مجاهدين عاشوراي بزرگ پرچمداران و مجاهدين
آزادي، جاودانه فروغ  هزار بيست بر يكصد و سالم
ثمرة دستاوردهايش، و مجاهدين سازمان كه چرا
و فداكاري مجاهدت و خون و و ايمان و عمل انديشه
بن كه سازماني است. آزادي پيشوايان اين خالصانة
درهم نبايدها» و «نميتوانها همة رغم به را دوران مبارزاتي بست

گشود. را بهقول پدر طالقاني راه جهاد و شكست
اول سازمان مجاهدين مسئول پيام از ادامة برنامه قسمتهايي در
رژة از سپس قسمتهاي مجاهد صديقه حسيني و خواهر خلق
در ٢٢بهمن بزرگذاشت بهمناسبت آزاديبخش  ارتش يگانهاي
تحت را بهشدت حاضر جمعيت که پخش گرديد. شرف شهر

قرارداد. تأثير
يافت. پايان پيام» «موسي سرود جمعی خواندن با مراسم

بلژيک ـ بروكسل
عاشورای ١٩بهمن، حماسة درگراميداشت
روزشنبه انقالب٢٢بهمنعصر سالگرد مجاهدينو
كثيري جمع حضور با باشکوهي مراسم ٢٢بهمن،
در خلق ايران مجاهدين هواداران هموطنان و از

برگزار شد. اسلو دانشگاه سالن اجتماعات

بود. همراه چشمگير ايرانيان و استقبال حضور با مراسم اين
و سردار رجوي اشرف و شهيد ١٩بهمن شهداي از نمادي
بخش زينت گلهای الله و قرمز رنگ در کنار شمعهاي آزادي

بود. برنامه اين
 ٤٠ سرود آن پی در و ١٩بهمن حماسه از فيلمی ابتدا در
كشيش، ساند هانه كريستان سپس خانم گرديد. پخش فراز

سخنرانی پرداخت. ايراد به مقاومت ياران ديرين از
صحنههايی و ١٩بهمن حماسة به اشاره با ايشان
اصًال براي گرديد گفت: حماسه پخش اين از که
اين به ميتوان  چگونه كه نيست فهم قابل  من
اتهام آزادي هستند، عاشق صلح و واال كه انسانهاي

زد. تروريسم
به ايران كردستان بات خه  سازمان پيام آنگاه
يوسفي محمود كاك  توسط مناسبت،  همين

قرائت گرديد. سازمان در نروژ نمايندة اين
هواداران از  يکی توسط شعری قطعه ادامه،  در
شدهبود سروده مناسبت همين به که مقاومت
سياسی سابق يکی از زندانيان سپس قرائت گرديد.
شهادت وقايع حول با رابطه در خود بازگويی خاطرات به
کنندگان شرکت احساسات که  پرداخت موسي و اشرف
پايان قسم» «سرود جمعی خواندن برانگيخت. بهشدت را
حضور در ضمن نروژی بود. رسانههای  مراسم اين بخش 

پرداختند. عکس و گزارش تهيه به مراسم

اسلوـ  نروژ

برگزاریمراسم١٩و٢٢بهمن،با شرکتايرانيانآزادهدرشهرهایمختلفاروپا،آمريکاو استراليا



١٣٨٤ ٦٥ چهارشنبه ٢٦بهمن شمارة ٧روزنامة مجاهد صفحة مصاحبه

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

هزارخاني منوچهر دكتر شركت با آزادي» «سيماي مستقيم ارتباط برنامه از برگزيده
تلويزيون ـ آزادي مستقيم سيماي ارتباط در برنامه مطرحشده پاسخهاي پرسش و از است ميخوانيد، گزيدهيي زير در آنچه

گرديد برگزار ١٢بهمن٨٤ چهارشنبه كه روز ايران، ملي

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

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

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

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

كنارش به آساني رد ميشوند. از

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

ميكرد. دفاع

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

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

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

بكشد. پرده دارد داخل در كه جدالي روي

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

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

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

ميريزد. كمتر آبرويشان چون

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

ميگيرند.

مفهوم در طيف همان سؤال قبلي است و اينهم
هستهيي فناوري به رژيم اگر كه ايناست آن
و ميشود خوب ايران مردم براي كند پيدا دست
ميكنند. زندگي و راحتي آسايش در ايران مردم
عكس صحنه جهاني در روزانه حاليكه تجربه در

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

اين قبيل. از محدود ميكنند
ملي فرضي منافع براي سينهزدن بنابراين
معنايي كنٍد، هيچ پيدا ادامه رژيم براياينكه اين

ندارد. عوامفريبي جز

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

توضيحي داريد؟ چه اين مورد در

كه دهيد نشان كودكستاني را به من بچه يك
ميهن خاك كه رژيمي كند. باور را حرف اين
مي كشد، سيخ به را آدمها و كشيده توبره به را
شدت با آن را واحد شركت تظاهرات كارگران
بيانيه اول ماده كه تظاهراتي را ميكند، سركوب
تحمل نميتواند به رژيم است وفاداري اعالم آن
علمي پيشرفت غم آنها ميكنيد باور شما كند،
برقتوليد كنند بخواهند براي مردم داشته باشند،
داشته اتمي  فعاليت  براي همين ميخواهند و

حاليكه در ميكند باور اينرا كسي چه باشند؟
ميكند؟ ثابت آنرا عكس شواهد و قرائن تمام
پيدا دست اتمي سالح به اگر رژيم فكر ميكند
را اسالمي حكومت هميشگي ضمانت كند،

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

شكل است. به اين درست سؤال
منفي رأي اتمي نيروي از استفاده به شخصًا من
خطرش باشد. برق  توليد براي ولو  ميدهم،
قابلپيش بينيوقابلجلوگيرينيست.چرنوبيل
نمونهاشهست وچرنوبيلهاييكه وجودداشتند

نميآورند. در آنرا صداي ولي
باشد اين حق اگر ايران، مردم حق راجع به اما
را ايران مردم حق با چه استداللي چرا و چطور

ميسپريد؟ آخوندي حكومت به
موسمي در ميهن پرستان با ايران فرق مقاومت
وجه هيچ ايران بر حاكم رژيم با ما است اين
طرد همديگر را و نميكنيم اشتراكي احساس
وجه كوچكترين شما اينكه محض به ميكنيم.
و سمت رژيم به ميلغزيد كرديد، اشتراكي پيدا

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

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

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

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

مي رويم. پيش راه اين در ما

براي فعاليتهايش ادامه روي رژيم چرا  
در مي ورزد، اصرار اتمي پرژوههاي
رژيم براي بهخوبي آن عواقب حاليكه
رويچهپارامترهاييحساب روشناست.

است؟ كرده باز

و بيحساب رژيم بازيهاي  كه  شود تصور اگر
يك بيان كننده اينها است. اشتباه است، كتاب
احمدي نژاد آمدن با كه سياستي است. سياست

تيزي دارد ولي و تند ظاهر دارد اجرا ميشود.
خبر ورشكستگي  و پوسيدگي از آن باطن 

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

حساب ميكند. آنها روي كه چيزهايي است

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

مواجههستيم

مواجه آن با االن چرا بگويم  نمي توانم دقيق
بزرگ قدرتهاي بگويم مي توانم  ولي هستيم،
مدتها تا برگشتهاند، رژيم عليه كه آنهايي دنيا،
سياست آنها رژيم ميكردند. همراه رژيم حركت
در حيثيتي هيچ كه رژيمي ميكرد. تقويت را
حمايت اگر ندارد، كشور داخل در هموطنان ميان
تزلزش بردارند آن  از پشت  را  خارجي سياست
خيلي سقوطش و كرد خواهد پيدا مهمي ضريب

شد. خواهد نزديك
گزارش كه  شده چاپ آمريكا در كتابي ظاهرًا 
خواندم روزنامهها از  يكي در  آنرا از مختصري
مرتكب ٢٠سال طي كه سيا گافهايي مورد  در
آمريكاييها از مينويسد ايران مورد در شده است.

كارهايي  كه اينها دارند بودند ٢٠٠٠ مطلع سال
يك و نميآوردند خودشان روي به ولي ميكنند
سياست داشتند. رژيم مقابل در دلربايي سياست

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

نكرد. تعطيل را مقابله هم لحظه يك و
را خودشان منافع كه رسيدهاند جايي به البد االن
به نميبينم؛ ديگري دليل من ميبينند. درخطر
را كه نيروهاي انساندوستي اين دليل نه خصوص
چه هر متعهدند. پرنسيپهاي اخالقي به هستند يا
فردا و  ميگويند را همان باشد روزشان منافع 
و هستيم طرف دنيايي چنين با ميزنند. زيرش

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

خودشانبپرسيد!

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

ميرسند؟

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

ميخواهيم نيست. ما كه نهايت چيزي
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ندارد عوامفريبي جز معنايي هيچ كنٍد، ادامه پيدا رژيم براياينكه اين ملي فرضي منافع براي سينهزدن



شماره٦٥ چهارشنبه ٢٦بهمن١٣٨٤ مجاهد   ٨روزنامة صفحة مقاالت

داد تكان  مرا تاريكي در دستي 
بازي به را اطاق پردة باد گشودم، چشم

گفت: گوشم زير جعفر بود، گرفته
االن ميشه دير داره  شو بلند ـ

مي زنه. آفتاب
به است قرار آن روز كه افتاد يادم
برخاستم كنيم. صعود كوه داالخاني قلة
خوانده، نماز  گرفتم، وضو  سريع
كوله پوشيده، را كفشهايم بهسرعت
موسي فريدون، جعفر، برداشم. را بارم
انتظار را آمدنم كوچه، در سايرين و

ميكشيدند.
در كفشهايمان ميخهاي گل
طنين كوچه تاريك سنگفرش
تابدار آواي خروس چند ميانداخت.
روي دوردستها در خودرا نقرهيي و
آسمان ميپاشيدند. تاريكي حجم
آن زمينة در ستارگان  و  بود بيابر
از زنان. سوسو نوراني، پولكهاي مانند
فقط مسافتي تا شديم، دور كه شهر
زير آب كرتهاي آجين و شبنم علفهاي
كوچه باغها كم كم بود. پايمان گسترده
نمايان سنجد گلهاي زرد مست بوي با
فلق رسيديم، كوهپايهها به وقتي شدند.
به آواز توك و تك پرندگان و دميده بود

آمده بودند. در
بلند بشنوند همه طوريكه علي

گفت:
بايد نشده، پهن آفتاب تا بچه ها! ـ
شروع كه گرما  برسيم، قله باالي  به
رو خستگيها  ممكنه. غير صعود بشه 
موقع االن كنيم. در قله باالي بذاريم

افتادنه. راه
راه برداشت و را خود آنگاه كولة
دست به تيز نوك ميلهيي دراز و او افتاد.
از باالرفتن آن براي از و داشت راست
ميشد ميگرفت.گفته كمك صخرهها
است كامًال بلد را داالخاني كوه بم و زير
سرگردان كوه در تنها شب، چند و
پلنگ يك با نيز قله، آنسوي و بوده
قله به صعود است. داده مصاف عصباني
دامنه از گوشهيي از هركس شد. شروع
كوتاهي مدت ميكشيد.  باال  را  خود
شدند. پال و پخش افراد كه نگذشت 
به هنوز  پايش ديگري بود، جلو يكي 
توك و تك نفر بود. چند نرسيده دامنه
بودند. كرده حركت سايرين از سريعتر و
اشراف ما وضعيت فرجام به گويي علي
صداي با  و زد لبخند  ايستاد،  داشت، 

گفت: رسا
توقف هست، هرجا هركس ـ

بكنه!
كوهنوردانماننددانههايتسبيحي
پراكنده زمين و روي بگسلد ناگهان كه
بودند. گوشه يي رفته هر كدام به شود،

كنيد. نگاه را صحنه اين ـ
قدم راهنما بدون كه كساني سرنوشت
هنوز شما همينه. مي گذارند، راه به

آغوشكوهستان 
طارقـ  اشرف

از هم چرا نرفتهايد، راه بيشتر چند متر
هم در جدي مانع هيچ تازه جدا شديد؟

نداشتيد. هم دشمن نبود، مسيرتان
شرم از نفر چند كرديم، نگاه هم به

گفت: علي انداختيم، پايين سر
كنيم. اول شروع و از برگرديم ـ

دلخوري: با پرويز
بمونيم، باال ما اين نميشه حاال ـ

برسن؟ ما به بقيه تا
جواب داد: علي جاي مصطفي به

همه شما ببينين، بچهها! ـ
يكيه، هدف برسين. قله به ميخواين
ممكنه راه توي فراواني خطرات ولي
يكي بخوره. پيچ يكي پاي بياد. پيش
پرت پرتگاه  از ديگري كنه. گم راهو 
بنابراين و… بخوره گرگ رو كسي بشه.
جمعي قله بايد به تضمين رسيدن براي
نظم بايد هم كار جمعي براي كرد. كار

داشت. و راهنما كار تقسيم و
پرسيد: احمد

چه جوريه؟ ما تقسيم كار ـ
آورد: جيبش در كاغذي از علي

سازماندهي را  شما قبًال  من ـ
ديگري نظر كسي ميخوانم، كردهام.

بگه: داشت،
مياندار. احمد: جلودار. مصطفي:
آنتراكت: دادن مسئول عقبدار. رضا:
حسن. ترتيب سرود: كوروش. مسئول
هر ضمن در راهپيمايي:… در نفرات
خورد خوراكي مواد نبايد، كوه جاي
و زمان خورد. نبايد را چيزي هر و
دادن همينطور داره، كتاب و حساب
دقيقه آنتراكت يكربع، پنج آنتراكت. هر
پاي جا  پا فقط كس هر است، الزم 
سؤال كسي آيا  ميذاره. جلويي  نفر

داره؟…
باز و  باز داشت آفتاب زرد كالف 
چهچهه كوهي پرندگان ميشد. تر
ميوزيد خنكي نسيم بودند. داده سر
ناگهان علي ميداد. نوازش را پوست و
روي قرمزي شادي از برگشت. هالهيي
به گونههايش سايه افكنده بود، نگاهي
گامهاي با و منظم كه ستون انتهاي
پيش و مينورديد را صخرهها ريتميك،
تجارب بنابه  گويي انداخت، ميآمد 
كه وقتي ميدانست خوب پيشين خود
مييابد، حضور راه ضمير به خستگي 
راهپويان و كرد خواهد تحميل را خود
بازمانند، ازحركت نمود، خواهد وادار را
قله وجود به اساسًا يا و درستي راه به يا

زد: فرياد رو اين از كنند، شك
بدون ! كوهپيمايي بچهها آهاي ـ
كم رو راه طول سرود ميشه. سرودن
رو خستگيها ميشه باعث ميكنه،

بامن: يكصدا همه كنيم. فراموش
امان قهرمانان! رفيقان، آي اي
قهرمانان! امان آي رفيقان، اين

بدهيم خود  ميهن ره در  جان

بيمحابا
…

بريزد خون ما تن از
ريزد ما الله خون از

چون همه جا بشود گل الله و پر
گلستان

چون همه جا بشود گل الله و پر
گلستان

به و ميآميخت هم در فريادها
آن پژواك و ميخورد صخره ها سينة
پيام كوه گويي ميپيچيد. فرسنگها تا
را آن دهان هزاران با و مينيوشيد را
تازه يي در خون آشكارا ميداد. باز پس
از و موها ميآمد جوش همه به رگان
اندام بر جمعي سرود نخستين شنيدن
نيز كوه مي كردم حس ميشد. سيخ

ميخواند. سرود ما با همآواز
اعالم كرد: كوروش

آنتراكت! دقيقه پنج ـ
گفت: محمد متقابًال

دو مرحله اين در هركس جيرة ـ
خرماست. عدد

علي:
در پيش دو منزل ديگر تا قله، ـ
باشه. سبكبال  بايد كوهنورد داريم، 
و نفستازهكردن براي فقط نشستن،
نبايد ما جديده. انرژي با پيمايش ادامة
نرسيديم، هدف به كه مرحله اين در
در زياد كنيم. فكر استراحت به زياد
از شدن و سرد و همان جا ماندن، يك
همان. كردن صرفنظر بلندي به صعود

به نزديك  و بزرگ پايين از قله 
به گويي  آنچنان كه ميآمد؛ چشم 

آن به ميتوان نيمساعته پيمايش يك
ساعت چهار آن لحظه تا يافت. دست
كه بوديم. محسن رفته پي راه در پي
بود نمايان  چهرهاش در آثار خستگي
روي دست از يك صخره، عبور از بعد

و گفت: كمرش گذاشت
نيستم، پام آمدني ديگه من يكي ـ

گرفته…
گرفت: حرف او را پي سعيد

شدم، خسته حسابي هم من ـ
و رفتن باال  از  هفته اين  نميشه،
جا بيايم. همين كوتاه قله به  رسيدن

نشستنه. براي خوبي محل
تخته از قبراق و تيز كه علي
ميپريد ديگر سنگ تخته به سنگي
به گاهي و قله به گاهي ناخودآگاه، و
براي و ميدوخت  همراهان خودچشم
با مي كشيد، نقشه و طرح بعد مراحل
ايستاد: محسن و سعيد حرف شنيدن

واقعيته، يه خستگي بچهها ـ
بديم اجازه نبايد ما داره. راهحل ولي
تبديل ما وجود در جسمي خستگي
به اجازه دادن بشه. روحي خستگي به
كوهنورد باعث ميشه، روحي خستگي
بعد ديگران، و خودش توانمندي به اول
راه به  خستگي، به تسليم ادامة در  و
فاجعه و بكنه شك قله فتح ضرورت و
جان به رو سختي اينهمه ما اينجاست.
شيرينترين برسيم. قله به كه خريديم
وقتي قلهس. ستيغ به رسيدن لحظه
تن از خستگيها  همة برسيم، اون  به
اومديم، رو راه درصد نود ما ميره. در
بايد باقيمانده درصد ده پيمايش در

بين اضافيتونو بارهاي بود. انرژي سراپا
نقطهيي االن در كنين. قسمت ديگران
با كه عضالني توان با نه كه هستيم 
ميتونيم به هم و كمك ورزيدن عشق

رو فتح كنيم. قله
از ديگر افتاد، راه دوباره كه ستون

نبود. خبري خستگي

***

با آفتاب طاليي زرد اشعههاي 
رنگ و مي آميخت فام الژورد آسمان 
به چه هر مي آورد. بهوجود دلپذيري
رنگ آن مي شديم، نزديكتر آسمان
تنهايي، شفافتر ميشد. عقاب و شفاف
مغرور، چشمان و گسترده بالهاي با
آفتاب، چشم  در  چشم قله  تارك  بر
حراست را اوج يكدست بيكرانگي
بود. ديگر گونهيي به هوا ميكرد.آنجا
و آبي  و قهوهيي صخرههاي كم كم 
دست برفهاي به را خود جاي خاكي،
در تمامي برفها اين داد، نخوردة ستيغ
مانند كوه ـ كاكل و روي گردن فصول
از و مي درخشيدند ـ نقره از تاجي
منتقل ديگر زمستان به زمستان يك
آن به را گرما دستان گويي ميشدند،
ارتفاع از و قانوني باالتر راه نبود اوجها
به احمد ميراند. حكم آنجا ابرها،

گفت: شوخي
توي ما سر هوا ابري بود االن اگه ـ
داالخاني كوه  مثل قله،  از تقطه  اين

بود. ابرها ارتفاع از باالتر
برف تكهيي از و دست يازيد رضا
گذاشت، دهان  به و كند را قله  بكر

گفت: آنگاه خنديد و
مثل پشمك ! پاكه و چقد سفيد ـ

ميمونه.
كرده، عرق  بدنت نخور زياد  ـ

مي كني. پهلو سينه
به بنا  كه پرويزبود صداي اين 
را پزشكي مسائل دائم  مسئوليتش 
مي شد. يادآور گروه، سالمتي براي
گروه از جلوتر مسافتي در كه علي
كه كوه از نقطهيي به مي كرد، صعود
شوقآور به طرز ناگهان و ايستاد رسيد،

زد: فرياد انگيزانندهيي و
باالخره شما عزم رسيديم. بچهها ـ

كرد. فتح را داالخاني برافراشتة قله
«هورا!» گفت: رضا

زدند. دست محكم بقيه
از پس كوتاه وقفة در منصور
خود از دست زدن فروكشكردن صداي

شد: بيخود
نمي دونستنم عقاب حاال تا وه! ـ
نيگا رو اون جا مغروره. اينقدر چرا

كنين!
به و  برگشتيم بياختيار  همه 
چشم ميداد،  نشان او كه سمتي 

گردة انحناي پايمان زير دوختيم:
ديده بهخويي زمين  سبز  و قهوهيي
سطح در وقتي هنگام،  آن  تا ميشد،
در ميانداختيم، پيرامون به چشم زمين
را محدودي پديده هاي تنها چشم انداز
قله، باالي در اما ببينيم، ميتوانستيم
شهرها، روستاها، طوالني، مسافتهاي تا
ـ و درختان جويبارها كشتزارها، باغات،
گسترده پا زير رنگارنگ ـ فرشي چون
فراز از ـ خدايان مانند ما و بودند شده
قلمرو ـ بر خويش مرتبة كاخ بلند كنگرة

مينگريستيم. طمأنينه با حاكميتمان
ابوالقاسم:

هميشه جاي قله بودم، من اگه ـ
از اينجا ميسابيد آسمان به فخر سرم از
ديده ميشه. كبريت قوطي عين يه شهر
از گوشهيي تازه مياد، اينجا آدم وقتي
بيچاره ميبينه. چشم به رو خدا قدرت
دست چيز همه ميكنه فكر شاهچراغي!
و انداخت نظري دستان دور به اونه.علي

كرد: زمزمه لب زير آهسته
ميگه: حنيف

مردان آغوش هميشه كوهستان ـ
است. پاك

پژواك ذهنم در بار چند جمله اين
جمع نيز در يكبار ميآيد انداخت، يادم
كه «حنيف» اين پرسيدم:  علي از
عوضكردن اما علي با كيه؟  ميگفتي
ديگران و نداد پاسخ صحبت، موضوع
كردند. سكوت معنيداري طرز به نيز
بيصدا غائلة اين وسط برهنه پا احمد

كرد: منحرف را بحث و دويد
يه تونست كسي اگه بچهها ـ
توي چشمة باالي دقيقة تمام دستشو
من يخ نزنه و دستش داالخوني بذاره

ميشه… معلوم ميدم جايزه بهش
قطع كرد: را محمد حرفش

آمادهس. دقيقة ديگه نهار ده تا ـ
بلندشد: جايش از علي

ازنهار، قبل  ميخواهيم بچهها  ـ
كنيم. جمعي برگذار رو نماز

***

از كه آنگاه روز، شبانه دو از پس
كوهستان، منزه آغوش در خلوتگزيني
كرديم، هبوط دامنهها در شهر سوي به
هواي جنس از چيزي  كردم حس
النه جوانم خون در  كوهستان پاك
كمي بفهمم چرا و ميتوانم كرده است
بلنداي به غارها در و پاكان نيز پيامبران
عقاب ستاره و جز كه آنجا كوهستانـ 
بدون ميبرند. پناه ـ نميزيد توفان و
سقوط از قبل يکسال بدانم، اينكه
جمع به قدم سلطنتي، ديکتاتوري
مقدماتي براي آموزشهاي و مردان پاك
كوهپيمايي بودم. گذاشته انقالبيشدن

اولين آموزش بود.

در طبقهيي دو قديمي آجري خانة
ديواري تهران، قديمي محلههاي از يكي
كف، متري يك با پالستيك كرم رنگ با
زمين تا بقيهاش باريك، قهوهيي خط
رنگ روغني كرمسير، طاقچة ما٣قسمت
يك هركدام روي طرفين آن بر كه داشت
بلند شيشهيي با استيل گردسوز چراغ
پايين، طاقچه در اين داشت. وسط قرار
مي شد، وصل دودكش به بخاري لولة
زيبايي داشت بري گچ طاقچه تمامي زير
در متنوع رنگهاي با مختلف گلهاي كه

بودند. شده پيچيده هم
يكآينه، وسط در طاقچه باالي
يك آن باالتِر و شماطه دار يك ساعت
و پوستر اين بود، شده نصب رنگي پوستر

من رؤياهاي آسمانهاي در اسطورهيي
خوب هنوز ٢٦سال بعد از را اين صحنه

ياد دارم. به
روبه روي كوتاهم قد با من وقتي
نشيمن اتاق واين پوستر در طاقچه اين
و عكس اين در ميايستادم، خانهمان
نارنجك مي شدم. غرق آن چهرة ابهت
و قرمز طاليي انفجار شعلة نقاشي بزرگ،
سياه قلمكاري چهرهيي وسط آن در و

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

بگيرند؟ الهام او از همه
كرد. فدا همه اين ميشود مگر
آزادي بهخاطر را خودش او راستي

فدا گونه  اين  ديگران و من  و خلقش 
كرد؟

نه جسم نداد دشمن به احمد هيچ
فكر سالحش. حتي  نه و را  بيجانش
رجوي مسعود از را جمله اين ميكنم

شنيدهام.
از آن روزها بعد و شش سال بيست
اين دارم اشرف در ٣٨سالگي سن در من

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

ميشد. بيشتر برحقش آرمان
از عكس آن در رضايي احمد چهرة
بود كهانگارهمانيقين آرامشيبرخوردار
او ميكند. منتقل هم من به را آرامش و

انقالبيون بزرگترين از يكي راستي به
نسلي راهگشاي و آمده شمار به ما عصر

پيشتازشد.
افتخار پر سازمان  شهيد  اولين
نظام در آن هم ايران خلق مجاهدين
ميطلبيد را انساني حتمًا ستمشاهي 
را عنوان اين دوشكشيدن به لياقت كه

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

عرصة  به پا وقتي كه يعني از است، ٦ ماه
شهيد بعد ٦ماه حداكثر ميگذارد مبارزه
به چنين چشماندازي آنها با شد، خواهد
مسير اين در  و وارد شدند  ميدان  اين
آخوندهاي راستي ماندند، ثابتقدم

ـ اشرف احمد محكمي

صميمي، علي شهيد مجاهد ياد به
مجاهدين ملي جنبش مسئوالن از

کرمانشاه و سنقرکليايي در

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

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

است. گسترده جهان
ديگر احمدهاي و احمد خون اگر
سايرين و من بيشك نبود دوران آن در
راهنما چراكه نميآمديم، مسير اين در
مجاهدين آن خون نداشتيم. شاخصي و
خدا و است جاري ما رگهاي در امروز
مسئوليتي كه از عهدة بتوانيم كند كه
دوش داريم بر سهمگين اين دوران در

برآييم.
هستي نميشود. حيف چيز هيچ

تكامل و ميكند  طي را خود  مسير
اجتماعي فرزندانسان بدونفديهو قرباني
آن را واقعيت اين و نميشود باز راهش
كرده درك كسي بهتر از هر ما پيشگامان
راهشان جزمشان، عزم بر درود بودند.
رضا رضايي، احمد بر درود باد، رهرو پر
مهين رضايي، آذر مهديرضايي، رضايي،
خانوادة اين شهداي ساير ِو… رضايي
وقتي يازده بهمنماه هرسال روز قهرمان.
ذهنم در ناخودآگاه ميافتم احمد بهياد
تنها كه ميروم خانهمان نشيمن اتاق به
بود، نصب  آن ديوار روي احمد پوستر 

صالبتي. عجب و شكوه عجب
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