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شمارة ٧٧١ 

استبـداد دينـي
 و ترور هويت انسـاني

درميان انواع ديكتاتوريها، استبداد ديني با دوصفت دجال و ضدبشر 
تاريكي  نقاط  رژيم  اين  سياهيهاي  هزارتوي  در  و  مي شود  مشخص 
باهم گره مي خورد؛ آن جا كه  استبداد  اين دوخصوصيت   هست كه 
ديني مرزهاي حذف فيزيكي انسان را درمي نوردد و با مسخ روح انسان، 
چرخهاي دجالگري را به گردش درمي آورد؛ آن جا كه استبداد ديني 
تا آنها را در  انساني توابان دروغساز را درهم مي كوبد  تار وپود  تمامي 

نمايشي تلويزيوني يا كنفرانسي مطبوعاتي «يك بار مصرف» كند.
ماجراي قطعه قطعه كردن سه كشيش شريف مسيحي درسال ٧٣ 
توابان، نمونه يي است كه در  از زبان  به مجاهدين  و نسبت دادن آن 
آن دستگاه بهتان تراشي رژيم، نه تنها كنفرانس مطبوعاتي و نمايش 
تلويزيوني، بلكه محاكمات ساختگي قضايي هم ترتيب داد تا مجاهدين 
را شيطان سازي  كند. اما مدافعان حقوق بشر در همان زمان اين دروغها 
را «توهين به شعور انسانها» توصيف كردند و چندسال بعد مهره هاي 
رژيم خودشان به ارتكاب جنايت توسط وزارت اطالعات اعتراف كردند 
و درجنگ گرگها از هم مي پرسيدندكه«كشيشهاي ايراني به چه جرمـي 
شدند؟  نگهداري  يخچال  در  شدن  قطعه قطعه  از  پس  و  شده  ربوده 
افرادي كه به جرم ارتكـاب قـتـل كشيشها به مصاحبة تلويزيوني  وادار 
خرداد،  (روزنامة  دادند؟»  مصاحبه هايي  چنين  به  تـن  چگونه  شدند، 

٢٧ آبان ١٣٧٨).
آيا رسواييها اين چرخة جنايت و نكبت را متوقف مي كند؟ هرگز. 
بار  يك  «توابان  اژه اي،  تا  فالحيان  از  و  احمدي نژاد  تا  رفسنجاني  از 
بايد  بدنامي،  فرط  از  كه  رژيمي هستند  مبرم  نياز  مصرف» هم چنان 
براي لجن پراكني به مجاهدين به ذرات اعتبار ناشي از سابقة همراهي 
با خود مجاهدين بياويزد و همين نياز واضطرار رژيم است كه تواب را 

به فروش روح انسانيش  وادار مي كند. 
اين جاست كه پولس رسول مي گويد: «اگر مي فروشي همان بهتر 
اما درتارعنكبوت «انجمن نجات» رژيمي مرگ زده،  را»،  كه تن خود 
اعتبار ومصرف تواب شكار شده از زماني آغاز مي شود كه اعتبار و هويت 

انسانيش به پايان مي رسد. 
وقتي در تحقيقات ١٦ماهه حتي يك مبناي اتهام عليه يك مجاهد 
يافت نمي شود؛ وقتي در رسيدگيهاي قضايي، پرونده سازيهاي سياست 
ناچسب  برچسب  وقتي  مي شود؛  بسته  ديگري  از  پس  يكي  مماشات 
تروريستي و دو دهه دروغپردازي باگواهي هزاران حقوقدان بين المللي 
مهرباطل شد  كشورهمسايه  شهروند  ميليونها  باشهادت  و  وعراقي 

مي خورد؛ استبداد ديني سر به سنگ مي كوبد.
تا  مي آيند  صحنه  روي  به  شده  مسخ  طعمه هاي  كه  اين جاست 
پيشينة هويت وشعور وارادة انساني خود را انكار كنند و بگويند مقاومت 
و كانون  ارزشهاي ملي وانساني كه روزي  به آن دل بسته بودند، كانون 
فساد اخالقي و وطن فروشي و آدمكشي ودروغگويي بوده و آنها فقط 
گول خورده بودند! يامثل تواب تازه استخدام شده ( بهزاد عليشاهي) 
شاهدكردكشي  و  شده اند  شكنجه  مجاهدين  نزد  سالها  كنندكه  ادعا 
چندبارة  تحقيقات  در  ولي  بوده اند،  ديگر  غريب  و  عجيب  جنايات  و 
آمريكاييها هم دم نزده اند و فقط در هتلهاي اطالعات آخوندي آنها را 

به ياد آورده اند!
استبداد ديني نه فقط با قتل  عام زندانيان و فتواي قتل نويسندگان 
به طور  بلكه  صادراتي،  تروريسم  و  گروگانگيري  صنعت  با  و  وناشران 
خاص، با ترور هويت انساني درميان انواع ديكتاتوريها مشخص مي شود 
ايران،  آزادي  رزم آوران  به همين دليل است كه درپايداري  و درست 
انساني رقم  بلند ترين ريسمان شرف  بلكه  ايران،  نه فقط رهايي ملت 

مي خورد.

آكسيون اعتراضي فعاليتهاي مقاومت

قانونگذاران آمريكايي بر ضرورت 
تغيير دموكراتيك در ايران تأكيد كردند

از چپ: ليسي كلي، سناتور تلنت، پروفسور ريموند تنتر، كارول فانتين، سونا صمصامي، دانا هيوز، جان بازمن

دموكرات،  و  جمهوريخواه  دوحزب  از  آمريكا  متحدة  اياالت  مجلس  نمايندگان  از  شماري  به دعوت   
جلسه يي با عنوان «تهديدات استرتژيكي روبه افزايش رژيم ايران و لزوم تغيير دموكراتيك درايران» در 
سالن مشترك مجلس سنا و مجلس نمايندگان اياالت متحده در ساختمان كاپيتال برگزار گرديد. در اين 
جلسه قريب به  ٢٠٠تن شامل اعضاي كنگره و مشاوران آنها و نمايندگان سفارتهاي كشورهاي عربي و 

اروپايي شركت داشتند
 اين جلسه به ابتكار نمايندگان، جان بازمن  عضو حزب جمهوريخواهان و عضو كميتة خارجي مجلس 
نمايندگان از ايالت اركانزاس، ماريو دياز باالرد از حزب جمهوريخواه از ايالت فلوريدا، باب فيلنر از حزب 
دموكرات از ايالت كاليفرنيا، تام تانكردو عضوكميتة خارجي مجلس نمايندگان از حزب جمهوريخواه از 
ايالت كلرادو، ليسي كلي از ايالت ميسوري و  اد تاونز از نيويورك برگزارشد و مورد استقبال گستردة 

نمايندگان هر دو مجلس آمريكا و محافل سياسي و ديپلوماتيك قرار گرفت

معاون شوراي سياست خارجي آمريكا: 

يكي از گزينـه هاي آمريكا خارج ساختن مجاهـدين 
و شـوراي ملي مقاومت از ليست تروريستـي است

ايالد برمن، معاون شوراي سياست خارجي آمريكا، در جلسة استماع كميتة روابط خارجي كنگرة آمريكا 
ملي  و شوراي  مجاهدين خلق  سازمان  خارج ساختن  آمريكا  متحدة  اياالت  گزينه هاي  از  يكي  كرد:  اعالم 
مقاومت ايران از ليست تروريستي وزارت خارجة اياالت متحدة آمريكا و آزادي عمل آنان در رويارويي با رژيم 

حاكم بر ايران است
پرداخت هزينة گزاف سعي دارد  با  ايران  از سخنانش گفت: جمهوري اسالمي  وي در بخش ديگري 
عراق را از سيستم بعثي به يك جمهوري اسالمي ديگري تبديل كند. جمهوري اسالمي مي كوشد به كمك 

تواناييهاي هسته يي خود مركز ثقل قدرت بعد از صدام حسين را به سود خود در خاورميانه چرخش دهد

در صفحات ديگر

آكسيون اعتـراضي هواداران مقاومت
 در مقابل سفارت روسيه در برلين

تظاهركنندگان خواهان ارجاع پروندة اتمي رژيم به شوراي امنيت شدند

 ٣٠مهــرسـالروز معرفي
 رئيس جمهور برگزيـدة مقاومت براي

 دوران انتقال حاكميت به مردم ايران 
گرامي باد

رويدادهاي هفته
                            صفحة٢

چيت سازـ  سروناز  با  گفتگو 
روزنامة الفتروتيپيا

                            صفحة٤
بررسي گزارش ديدبان حقوق بشر 
از جنبة جرم و اقدام مجرمانه ـ 

محمدرضا خاكسار
                            صفحة٦

براي  آخوندي  رژيم  تشبثات 
مقاومت  عليه  لجن پراكتي 

مفتضح شد
                            صفحة٦

را  رژيم  پاييزي  توليد  اژه اي 
تقديم مي كند

                            صفحة٦
مداخالت فزايندة رژيم آخوندي 

در عراق
                            صفحة٧

بنيادگرايي  با  اسالم  مرزهاي 
تروريست ـ جالل گنجه اي

                            صفحة١٣
ايران  ـ  زمين  ايران  تاريخ 

كهن ـ عبدالعلي معصومي
                           صفحة ١٣

از  برخورداري  و  القدر  ليله 
قران ـ جالل گنجه اي

                            صفحة١٤
نكته ها ـ احمدرضا هاشمي

                            صفحة١٤
(قسمت  يگانگي  مسير  در 
سوم)ـ  دكتر شاهين توتونچي
                             صفحة١٥

مراسـم افطار با حضور رئيس جمهور برگزيـدة مقاومت
 در سرژي پونتواز در شمال پاريس 

مريم رجوي: آخوندهاي حاكم بر ايران عبادت خدا را به اجبار و اختناق 
آلوده كرده اند و براي واداشتن مردم به روزه داري آنها را به شالق مي بندند

 سيد احمد غزالي، نخست وزير سابق الجزاير: ماية خوشحالي و افتخار است كه بتوانيم بار ديگر 
همبستگي خود را با هدف و آرماني كه خانم رئيس جمهور دنبال مي كنند، اعالم كنيم

 شماري از شهرداران والدوآز، از جمله دومينيك لوفور، شهردار شهر سرژي، ژان پير بكه، شهردار اورسورآواز، 
سيد احمد غزالي، نخست وزير سابق الجزاير، هيأتهايي از مساجد مختلف فرانسه و امامان جماعت اين 

مساجد، هيأتهايي از سفارتخانه هاي مختلف خارجي در پاريس، شهروندان استان والدواز و هم چنين شماري 
از مسئوالن كميسيونها و اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران در اين مراسم شركت داشتند

شيال جكسون لي:  مقاومت ايران نقطة وحدت ما در كنگرة آمريكاست

بيانية ٢٠هزارتن از مردم هلند در حمايت از
 حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي

ضد  جبهه  كنفرانس   
بنيادگرايي با حضور استاد جالل 
كميسيون  مسئول  گنجه اي 
شوراي  اديان   آزادي  و  مذاهب 
رابرت  دكتر  ايران،  مقاومت  ملي 
كليساي  ارشد  كشيش  روزنبام 
سليم   ناهد  خانم  هلند،  امانوئل 
نويسنده و فعال ضد بنيادگرايي از 
مصر، آقاي رود دكر عضو كميتة 
دفاع و امور خارجة جوانان حزب 
ليبرال  هلند در شهر الهه برگزار 

گرديد
جدي  گام  اولين  دكر:  رود   
حذف نام سازمان مجاهدين خلق 

از ليست تروريستي است

به  دادن  خاتمه  گنجه اي:  جالل   
سياست مماشات با رژيم آخوندي و 
حمايت از مردم و  مقاومت سازمانيافته 
تغيير  ايجاد  عملي  و  مؤثر  راه  تنها 

دموكراتيك در ايران است
تمام  روزنبام:  روبرت  دكتر   
انسانهاي مترقي و بشر دوست براي 
نجات بشريت از خطرات بنيادگرايي 
اسالمي، در كنار مجاهدين و مقاومت 

ايران ايستاده اند 
و  سازش  سياست  سليم:  ناهد   
از هيچ  اين رژيم   با  اروپا  مماشات 
بايد  و  نبوده  برخوردار  مشروعيتي 

بالدرنگ خاتمه يابد 

ژينت لوفور يار گرانقدر مقاومت ايـران درگذشت
ژينت لوفور، زني آزاده، معلمي دلسوز و 
فعال حقوق زنان و كودكان بود كه بعد 
از يورش ١٧ژوئن سال ٢٠٠٣ به محل 
اقامت رئيس جمهور برگزيدة مقاومت 
ايران، با تمام وجودش به ياري مريم 
در  وبرادرانش  خواهران  و  رجوي 

مقاومت ايران برخاست

از راست، ناهدسليم، استاد جالل گنجه اي، دكتر روزنبام، صدري سيدي

در صفحة٢

در صفحة٣ در صفحة٥

در صفحة٤

در صفحة١١

شركت مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران 
در جلسة اتحادية كارمندان بانك در يونان

خانم سروناز چيت ساز با كوستاس كوسالس، نمايندة پارلمان يونان، ديميتريس تسوكاالس، 
در صفحة٤دبيركل اتحادية سراسري كارمندان بانك يونان و يوگنيا دورو، هنرمند يوناني ديدار كرد در صفحة٤



٢اخبار ايران صفحة آبان ١٣٨٤ سهشنبه ٣ شمارة٧٧١ ـ

خامنهايتأكيدكرد
فعاليتهاياتميرامتوقفنخواهدكرد 

بر ديگر  بار تهران ٢٩مهر  جمعة نماز در ارتجاع، ولي فقيه خامنه اي،
استبداد گفت و كرد تصريح اتمي پروژههاي ادامة بر آخوندي رژيم تصميم
پيدا كرده دست  «فنآوري» هستهيي و «دانش» به  ايران بر مذهبي حاكم 

بيايد. كوتاه آن از نيست حاضر و است
و به مخفيكاريها نسبت بين المللي فزايندة نگراني ابراز خامنهاي
آژانس قطعنامة و رژيم اتمي برنامة خصوص در رژيم ١٨سالة فريبكارهاي
گفت: و  كرد رد را اتمي فعاليتهاي توقف براي بين المللي اتمي انرژي 
را در بهكارگيري اين دانش راز يعني ميكنيد. را شما كسب «يك علمي
توليد حداقل حد در هم را وسيلهاش و ميكنيد كشف محصول توليد فالن
جلوش نميگذارند. كامل بكنيد، استفادة تكثير كنيد، ميخواهيد ميكنيد.
ايران ملت براي افتاده… اين اتفاق كه است آن چيزي اين ميگيرند. را

نيست». قبول قابل
اتمي «همرأي به پروژه هاي ادامهدادن  در  كشور» افزود «مسئولين وي
است». گرفته انجام جمعي تدبير و مشورت با و درست فكرند…كار هم و
اتمي انرژي آژانس بينالمللي قطعنامة كماهميت جلوهدادن براي خامنه اي
اين در اصلي  «معارض گفت: داد، منفي رأي آن به كشور تنها يك كه
امروز مسألة انگليس دولت  و ايران ملت مسألة آمريكاست،  دولت قضيه
از همه شان دارند مي گيرند. بدي  بسيار مواضع  هم  حاال نيست. ديروز و
دارند اينها را بدترين مواضع از يكي مسئولين گوناگونشان، تا رأسشان اون
دولت بيشتر اين همه از آمريكاست دول اصلي معارض الكن ميگيرند…
سلطه يك است. دنبال امپراطوري يك دنبال تندروي افراطي جنگطلب

هستند». جهاني
تروريستي و مذهبي ديكتاتوري آمريكا، رئيسجمهور ٦اكتبر روز
توصيف تروريسم» از حمايت از طوالني «داراي سابقة را ايران بر حاكم
«امپراطوري اسالمي» ايجاد يك براي متهم بهتالش تلويحًا آنرا نموده و

بود. كرده
برداشته رژيم پرده توسعه طلبانة رؤياهاي از گذشته، خامنهاي دوشنبة
چالشهاي حزب، يك مجموعه، نميتوانند با انسان، يك بود: «يك گفته و
عظيم هويت  يك ميتواند كه  چيزي اون شوندت مواجه امروز دنياي 
ما اسالميست… نظام جمهوري هم محورش است كه بينالمللي جمعي
غلطي پايههاي ميتوانيم ما گوناگون… ملتهاي در داريم استراتژيك عمق
خودشان براي شيطاني دستگاههاي متراكم متمركز اقتصادي قدرت كه را
كسي كشيد. چه چالش به بايد بكشيم… اينها را بهچالش بهوجود آوردند

بين المللي». جمعي هويت يك ميتواند؟
اهداف در را جاي هيچگونه شكي گستاخانة وليفقيه ارتجاع، اظهارات
و عراق بر تسلط و  اتمي بهتسليحات دستيبابي براي آخوندي  رژيم شوم
ديگر زمان هر از بيش كه امري نمي گذارد. باقي مسلمان كشورهاي ساير
به را آن اتمي پروندة  بيدرنگ ارجاع ازجمله قاطع، سياست  يك اتخاذ
و تكنولوژيك، نفتي تحريمهاي فراگير براي اعمال متحد امنيت ملل شوراي

ميسازد. ضروري

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
اكتبر ٢٠٠٥) ٢١) ١٣٨٤ ٢٩مهر

روزهخواري بهجرم جوان يك قتل
بيعملي پايان به را جهاني جامعة رجوي خانم

فراخواند آخوندي رژيم ضدانساني جنايات قبال در
دردناك فاجعة مقاومت، برگزيدة رئيسجمهور رجوي، مريم خانم
پاسداران بهدست روزهخواري بهخاطر ٢٣ساله جوان يك كشتهشدن 
اين محكوميت خواهان و گفت تسليت مقتول داغدار بهخانوادة را جنايتكار

شد. جامعة بينالمللي سوي از ضد اسالمي و ضدانساني جنايت
سيد بهنام  ٢٣ساله  جوان يك همشهري،  حكومتي  روزنامة  بهنوشتة 
گلولة پاسداران بهضرب بهخاطر روزهخواري بعدازظهر روز جمعه مصطفي

رسيد. تهران بهقتل دلگشاي خيابان در سركوبگر انتظامي نيروي
كالنتري۱۳۲  مأموران توسط بود، خودرو  بر سوار كه جوان اين
٩گلوله از پاسداران يكي خودرو، از خارجشدن از پس اما شده بود، متوقف
بيمارستان در روز بعد در اثر جراحات وارده كرد. وي شليك وي بهسمت

درگذشت.
دينفروش آخوندهاي كرد خاطرنشان مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
ميرسانند بهقتل خيابانها در واهي بهانههاي به را جوانان و زنان روزها، اين كه
به نحو در خيابانها و مي كنند محكوم ضد انساني و مجازاتهاي به سنگسار يا و

اسالمند. دشمنان بدترين ميزنند، شالق تحقيرآميزي
اين در برابر  بهبيعملي بهپاياندادن را بينالمللي جامعة خانم رجوي،
و رژيم اين با غربي كشورهاي مماشات گفت: و فراخواند ضدبشري جنايات
بشر حقوق ايران، وضعيت حاكم بر دژخيمان بشر» با «ديالوگ حقوق بهويژه
بازتر جنايت و سركوب را براي آخوندها و دست كرده وخيمتر را ايران در
مشروطكردن و شوم ديالوگ اين متوقفشدن خواهان وي است. كرده

شد. ايران در بشر حقوق وضعيت بهبهبوديافتن آخوندي رژيم با روابط

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
اكتبر ٢٠٠٥) ١٨) ٢٦مهر١٣٨٤

هفته روز هفت
مروريبرمهمترينرويدادهايهفته

اطالعيةسازمانمجاهدينخلقايران
اوجگيرياعتراضات

اقشارمختلفمردمدرمهرماه
دستگيريهاي و ميهنمان  مختلف شهرهاي در سركوب افزايش  بهرغم
محلهاي و كار محلهاي تحصيلي،  مراكز از اعم مختلف  درمناطق گسترده
كارگران ازجمله مردم مختلف اقشار اعتراضات اوجگيري شاهد عمومي،
تحصيلي، مراكز و بازشدن دانشگاهها با بهخصوص همزمان معلمان، دانشجويان،
مردم مختلف توسط اقشار اعتراضي ٢٥٤حركت مهرماه اول هفتة سه طي هستيم.
را خود گستردة ميهنمان اعتراضات كارگران زحمتكش است. گرفته صورت
خود، خواستهاي نگرفتن پاسخ كاري، بد شرايط ازجمله مختلف بهمناسبتهاي
نبودن و چند ماهة گذشته در آن پرداخت در تأخير سطح حقوق و پايينبودن
به خود را اعتراضات رقم باالترين اعتراضي ١٢٣حركت مينيمم امكانات رفاهي

است: قرار اين به آنان از اعتراضات بخشي ليست كه دادهاند اختصاص
اين مقابل در شركت آزمايش كاركنان از دويست نفر اعتراضي تجمع .١

شركت
دامپروري و صنعت و شركت كشت كارگران اخراجي اعتراضي تجمع .٢

استانداري اردبيل در مقابل مغان
بد بهوضعيت اعتراض در تهران عمومي كتابخانههاي كتابداران تجمع .٣

حقوقيشان
در نفر عضو) ٩هزار حدود (با مسكن ١٦تعاوني تجمع اعتراضي اعضاي .٤

شهر مالرد شوراي مقابل ساختمان
در كشاورزي جهاد وزارت ساختمان مقابل پره صيد ناظران تجمع .٥

شدن بهبيكار اعتراض
اعتراض در تهران در ميرال شيشة كارخانة كارگران تحصن .٦

خود حقوق بهپرداخت نشدن
اخراج به در اعتراض كردستان نساجي كارگران كارخانة اعتصاب .٧

جهاد وزارت مقابل در و حومه ري سبزيكاران شهر كارگران تجمع .٨
بر بالغ كه حومه و  ري شهر سبزيكاران  خسارت  به دراعتراض  كشاورزي
به سبزي كاران پرداختي تاكنون ولي شده اعالم تومان ٥٠٠ميليون و ٣ميليارد

است. نگرفته صورت
و ادارة كار مقابل در سعيد» «صبح گونيبافي شركت تجمع كارگران .٩
و هفت حقوق ماه سه عدمپرداخت به اعتراض در شهرستان اين امور اجتماعي

مزايا ماه
اعتراض در تهران در ميرال شيشة كارخانة كارگران تحصن .١٠

خود حقوق بهپرداخت نشدن
در كارگر در خانة ساوه، «شيرگاه» شركت كارگران بازنشستة تجمع .١١

بازنشستگي حقوق بهعدمپرداخت اعتراض
در ساوه، «شيرگاه» صنعتي گروه كارخانجات بازنشستة كارگران تجمع .١٢

آنها مشكالت به بهعدمرسيدگي اعتراض
در شركت اين مقابل در آب گلستان توزيع شركت كاركنان تجمع .١٣

خود معوقة مزاياي و حقوق بهعدمپرداخت اعتراض

نميگذارد باقي چيزي نظام هويت از
مهم» «اسناد و تحويل ايران البرادعي به معاون سفر
اين آخوندي، نظام سوي از او همراه بازرسان بهتيم
و سياستورزان ناظران از طيفي ميان را در گمانهزني
طرفهاي به«مصالحهيي» با گويا كه زد بينالمللي دامن
خبري، رسانههاي بهگزارش ميشوند. نزديك ذينفع
ديكتاتوريآخونديحاضرشده«امتيازاتي»بدهدواين
فراهمكردن همچنين و مهم» «مدارك شامل امتيازات
پروژة دستاندركار عوامل از يكي با مصاحبه امكان
عاليرتبة اين مقامات ميشود از گفته كه اتمي است
مدارك گزارشها، مطابق همين بر اساس است. نظام
اتمي انرژي  بينالمللي آژانس شده، داده تحويل 
مبدأ اورانيوم، دستگاههاي غنيسازي تعداد ميتواند
يك دريابد. را آنها فعلي نگهداري محل و دريافت
«اسناد شده، ارائه اسناد ميان در گفت، آگاه مقام
و مربوطه فناوري و سانتريفوژها تعداد به مربوط
آن ايران كه تجهيزات مشاهده ميشود اين مكانهاي

است».  كرده تهيه سياه بازار دهة١٩٨٠ از از را
يكديپلوماتمستقردر وين ايناقدامديكتاتوري
پروندة ارجاع از جلوگيري «براي تالشي آخوندي را
اين نمود. توصيف امنيت  به شوراي  رژيم هسته يي»
كه كارچاقكنهاي رژيم از برخي كه درحالي است
خارج در آخوندها غيررسمي سفيران بهعنوان عمومًا
طرفهاي جلو نبايد كه ميكنند توصيه شدهاند، شناخته
در را «اخمكردن» اروپاييها سياست بهخصوص مقابل
«اروپا كه گرفت پيش در روشي بايد بلكه گرفت پيش
وابسته حكومتي روزنامة يك اما آورد». بهراه هم را
ضمن مقاله يي طي خاتمي، شكستخوردة جناح به
بهخاطر آخوندي غالب حكومت جناح مقصرخواندن
جمهوري «نرمش كه داد هشدار كنوني، بحران
آغاز يك سلسله بهمنزلة هستهيي، اسالمي در پروندة
سياسي نظام احتماًال از هويت كه است ديگر نرمشهاي

گذاشت». باقي نخواهد چيزي ايران
رئيسجمهور بوش، جرج ديگر رويداد يك در
براي كاخ سفيد در كه افطاري در ميهماني آمريكا،
بود، بدون داده اين كشور ترتيب مسلمانان شماري از
كساني كه تمام با «بايد گفت: آخوندي، رژيم ذكر نام
قاطعامه مخالفت ميشوند شرارت مرتكب "بهنام خدا"
بايد تروريستها شكست براي با تالش كرد. همزمان
روشن بسيار هستيم روبه رو باآن كه دشمني دربارة
و مردان زنان، جان كه هستند قاتالني آنها باشيم.
و عقيدة خشن پيروان و ميگيرند را كودكان بيگناه

ميباشند». اسالم دين از متفاوت بسيار
براي وقتكشي و شمشير شكالت

فاش نامش نخواست كه  آمريكايي  مقام يك
تأكيد اما كرد توصيف «مهم» را اسناد اين تحويل شود
اتمي آژانس بهدرخواستهاي بايد هنوز «تهران كه نمود

دهد». نظامي پاسخ سايتهاي دسترسي به براي
همينحال در رسانههاي خبري رژيم، بهگزارش
استاد وي بهعنوان از كه نظام آخوندي كارشناس يك
آخوندي ديكتاتوري  قصد شده،  برده نام دانشگاه 
گفت: و فاش نمود را سردواندن وقتكشي و براي
خود گفتمان و ديالوگ بايد خارجي سياست دستگاه
كه است الزم معتقدم گاهي ترميم كند، و اصالح را
شكالت دستمان در داريم شمشيركشيدن قصد اگر
جامعة بايد هستهيي مذاكرات ادامة براي بگيريم.

شود». جلب به ما اعتمادش جهاني
سهشنبه روز رژيم خبرگزاري حال همين در
دبيركل» خوشبيني «ابراز  از  گزارشي طي ٢٦مهر
از بهنقل و داد خبر  اتمي انرژي بينالمللي  آژانس
سرگيری مذاكرات از به «اميدواری البرادعي نوشت:
به خبرگزاري است». اين يافته ايران افزايش با هستهيی
روشنتر مسائل هفتة آينده «طی چند افزود وي از نقل

خواهد شد».
آخوندي، نظام وليفقيه خامنهاي اما، حال اين با
تأكيد اتمي پروژههاي ادامة بر اخيرش جمعة نمايش در
«دانش» به ايران بر حاكم ديكتاتوري كه گفت و كرد
نيست حاضر و كرده پيدا دست هستهيي «فن آوري» و
كارگزاران همة شركت بر خامنهاي بيايد. كوتاه آن از
و ماجراجويي ادامة براي  تصميمگيري  در رژيم
خارجي دخالت زمينهسازي نتيجه در و شوم اهداف
و همرأي كشور…  «مسئولين گفت: و كرد  تأكيد
جمعي تدبير و و با مشورت درست فكرند…كار هم

است». گرفته انجام
روسيه مواضع به بياعتمادي

امور وزير  رايس، كاندوليزا بازگشت از  پس
طي آفتاب حكومتي روزنامة روسيه، از آمريكا خارجة
بهرغم است داده هشدار رژيم سران به تحليلي مقالة
نظر ميخواست آنچنانكه  نتوانسته آمريكا  اينكه
نسبت به موضع از پيش بيش كند، اما را جلب روسيه
از بخشي نكنند. حساب باز نباشند و خوشبين روسيه
نسبت رژيم مقامات دلنگرانيهاي گوياي كه مقاله اين
در كه است آيندة آژانس در جلسة روسيه بهموضع
«اصرار است: اين شده چاپ آفتاب ٢٤مهر شمارة
به شوراي ايران هستهيي پروندة ارجاع در مورد آمريكا
روسيه بر تكيه و طرف يك از نوامبر ماه در امنيت
نشست قبل از در روزهاي حامي ايران بهعنوان آخرين
درخصوص را فراواني سؤاالت ديگر، نوامبر از طرف
ايران كشورمان درمورد روسيه خارجي سياست ماهيت
مشترك كه موضعگيريهاي است، چرا آورده بهوجود
اورانيوم فرآوري سرگيري از قبال در اروپا با روسيه
رأي دادن و قبل ماه دو حدود در يو.سي.اف به موسوم
(سپتامبر) گذشته ماه در حكام شوراي جلسة در ممتنع
هستهيي جديد تيم كه باشد مي تواند عواملي ازجمله
نوامبر جلسة در كشور اين موضعگيري در ابهام با را
سازد. مواجه  امنيت شوراي در آن متعاقب شايد  و
شكست خبر انعكاس ميتوان منظر اين از بنابراين
عليه روسيه همراهكردن در آمريكا امورخارجة وزير
بود آينده روزهاي منتظر و نگرفت جّدي زياد را ايران
و هسته اقتصادي شريك بهعنوان روسيه آيا ديد كه و
ايران قرارداد با با عقد شرايط عادي در ايران كه  يي
بحراني شرايط در است ممكن دارد هستهيي همكاري
مخالف رأي دادن بهروسيه با هنگامي كه نياز دقيقًا و
شود و غرب همراه با ميشود ممتنع) احساس نه (و 
ايران با مخالفت در  فشار تحت  موضعگيريهايش
سياست كه ميكنيم مالحظه بنابراين اتخاذ شود…
روبهرو سردرگمي و ابهام با همواره روسيه، خارجي

است». بوده

دزد آقازادههاي برخورد با از اميدي نا
مفاسد با  مبارزه شعار با كه احمدينژاد پاسدار 
بود، شده رژيم نمايش انتخابات بازي وارد اجتماعي
و همفكران نگذشته دولتش عمر از ماه سه هنوز
اين براي اميدي كه شده بلند صدايشان او اطرافيان

روز در رژيم(ايلنا) خبرگزاري بهگزارش نيست. كار
«اصولگراي» جناح  از نماينده يك جاللي،  ٢٩مهر،
«سيصد اختالس روي نطقي طي ارتجاع مجلس
گفت: و گذاشت  انگشت كرج» در توماني ميليارد 
كرج خصوص در بهويژه قضايی دستگاه «آنچه
است و فريبی نيست توهمی بيش كرده است، اعالم
مجلس نمايندة اين نشود». رسيدگی اصلی به موارد كه
مقامات نشان و نام نگهداشتن به مخفي اشاره با ارتجاع
گفت: دارند دست سرسامآور دزديهاي در كه رژيم
با روند اقتصادی مفاسد به رسيدگی به اميدی «بنده 
نگيرد، صورت زمينه اين در اصالحاتی ندارم، تا فعلی
چين رسيد. نخواهد بهجايی اقتصادی مفاسد موضوع
معاون كنگره و عمومی معاون ميليارد جمعيت يك با
به ذكر و محاكمه ميكند را دهها استاندار و وزير امنيت
از اظهارات ديگري آنها مي پردازد». وي در بخش نام
قضايي، مشمئزكنندة اقدامات و «غيرشفاف»بودن خود
افزود: و دانست نااميدي عوامل ازجمله را وقتكشي»
از جزايری شهرام پروندة  افشای برای  قضاييه «قوة
سياسی موضوع يك چطور نگذشت، مقامی هيچ
حقوق اما كند،  ايجاد انگيزهيی چنين اين ميتواند 
دولتی مقام يك يا آقازاده يك فدای مردم حقة
مي شود، آغاز پرونده در تبليغات مجموعة بشود…
ميشود مطرح فقط پرونده تعدادی گزينش با بعد
رها پرونده ميرسند، كه پرونده حساس به جاهای و

ميشود».

٦ نمرة با احمدي نژاد
در آلمان چاپ ولت دي هفتهنامة ديگر سوي از
خود در مورد ايران، از مقالة در بخشي ١٩مهر، تاريخ
بهموقعيت و  كرده اشاره رژيم داخل بهتضادهاي 

است. پرداخته احمدي نژاد
حكومت ميان جدال  به اشاره با روزنامه  اين
اخير انفجارهاي برسر انگلستان دولت و آخوندها
در بهدستداشتن انگليسيها متهمنمودن نوشت: اهواز،
تشخيص نداشتن قدرت از حاكي در ايران انفجارها
جنوب در كافي بهقدر انگليسيها مگر است. واقعيت
در بهمناقشة ديگري را آنها كه مشكل ندارند عراق

كنند؟ همسايه عراق متهم كشور
رژيم دروني مشكالت به اشاره با ولت دي
نگراني رئيسجمهور ايران آنچه موجب افزود: «اما
نميگيرد».. دي او را جدي كسي كه است شده آن
به سياستمداران، به ارزشيابي نمرة بهعنوان ولت سپس

نمرة٦ داده است.  احمدي نژاد

نظام» در ساختار حقوقي «سردرگمي
كشمكش روزها باعث اين ديگري كه موضوع
و شده آخوندي نظام درون در نهان و آشكار
دادن مسألة است، برده راه نيز رژيم بهمطبوعات
نظام مصلحت تشخيص بهمجمع نظارتي اختيارات
نه غالب بهجناح وابسته باندهاي از برخي است.

اختيار دادن بلكه نكردند اقدام اين از استقبالي تنها
دولت «مهار نوعي مصلحت نظام را تشخيص بهمجمع
خامنهاي از بردن بدون نام كرده و تلقي احمدينژاد»
باند بقاياي  عوض  در ميگيرند. ايراد و  آن خرده به
كارآمدن روي از قبل تا كه خردادي دوم ورشكستة
نظر نهادهايي چنين به قدرتگيري نسبت احمدينژاد
كرده موافقت  اعالم  تلويحًا اكنون نداشت، مثبتي
را ناشي «از آن تصويب افراد از است. گرچه برخي
يك دانست. نظام  حقوقي» ساختار در  سردرگمي
مصلحت مجمع تشخيص مقايسة باند ضمن اين عضو
جديد «آييننامة گفت: ارتجاع، نگهبان شوراي با نظام
حل كشور از را مشكلي نظام مصلحت تشخيص مجمع
مي افزايد». به مشكالت در آينده و حتي كرد نخواهد
كارگزاران سازندگي اعضاي از مقابل يكي در
استقبال اقدام  اين از است بهرفسنجاني نزديك  كه
مجمع نظارتي بعد «تقويت  است:  گفته و كرده
توجه با  و فعلي شرايط در نظام مصلحت تشخيص 
در كمي تجربة  داراي كه  نوپايي  دولت بهحضور 

و مردم است». نفع كشور كالن دارند، به  كارهاي
در مقابل كارگران و اعتراض معلمان

رياستجمهوري ارتجاع و نهاد مجلس
روز در ايرنا حكومتي خبرگزاري گزارش به
معلمان از نفر پنجاه  و  صد «حدود ٢٦مهر سهشنبه
حقالتدريسی سراسركشورصبحسهشنبه مقابلمجلس
گزارش همين به بنا كردند». تجمع اسالمی شورای 
نوشتههايی پارچه و پالكاردها با حمل «تجمعكنندگان
شدهاست"، ضايع حقالتدريسی معلمان "حق مضامين با
چهار از بعد حقالتدريسی "معلمان عدالت"، "عدالت
معلمان به "مسئوالن تبعيض هستند" و سابقه شاهد سال
رسيدگی و توجه كنند" خواستار توجه حقالتدريسی

قشر شدند». اين به مشكالت مسئوالن
«نازنخ شرکت کارگران از تعدادی آن بر عالوه
ماه پنج و بيست دريافت عدم به اعتراض در قزوين»
مجلس مقابل در گذشته شب از خود، مزاياي و حقوق

کرده اند. تجمع اسالمی شورای
 ٢٦ روز در گزارش طي رژيم(مهر) خبرگزاري
کارخانه اين واگذاری آنان اصلی «مشکل نوشت: مهر،
هزار در سال معادن و صنايع وزير از معاونان يکی به
تحت وی شرکای نفر از دو و و سه هفتاد و سيصد و
کارگران برای که است  خصوصیسازی  عنوان
خبرگزاري همچنين است». کرده دردسر ايجاد
٢٧مهر گزارش ديگري از چهارشنبه روز رژيم(ايلنا)
دفتر مقابل در قزوين» «نازنخ نساجي كارگران تجمع
طی كارگران «اين نوشت: و داد احمدينژاد پاسدار

معادن، و صنايع وزارت برابر در تجمع با اخير روز سه
خواستار رياست جمهوری، و اسالمی شورای مجلس
پنج بيست و پرداخت و كارخانه رسيدگی بهوضعيت
مسئوالن هربار اما بودند شده خود معوقة حقوق ماه
بنابر كردند».  بسنده  رسيدگی وعدة به  تنها مربوطه 
رسيدن تا كردند تأكيد كارگران گزارش همين

داد». خواهند ادامه خود بهاعتراضات بهخواستهايش
اعتراض كه است حاكي ديگر گزارشهاي
هفته دو از  كه اتوبوسراني واحد شركت رانندگان 
يافت. نيز ادامه گذشته هفته طي شده بود، آغاز پيش
بهدعوت گذشته هفتة سهشنبة رسيده گزارشهاي به بنا
اتوبوسها رانندگان واحد، شركت كارگران سنديكاي
مسافران از بليط دريافت از اعتراضي حركت يك طي

خودداري كردند.
كارگران شركت اعتراضي ديگر يك حركت در
استانداری مقابل در مغان، صنعت و كشت پيمانكاری
در تاريخ رژيم(ايلنا) خبرگزاري كردند. اردبيل تجمع

كارگر  از يك به نقل ضمن مخابرة گزارشي ٢٥ مهر،
صنعت و در كشت كه كارگران گفت: «اين معترض،
، دارند را سال چهارده تا طوالنی كار  سابقة  مغان
از بیدليل و اخراج مزايا و عدمپرداخت حقوق بهعلت
را خود اين تجمع، اعتراض قصد دارند با خود، مشاغل

برسانند». مسئولين گوش به
ارزونی تون، االغ گوشت
ازتون نمیخوايم افطار

دانشگاه دانشجويان از نفر هزار سه همچنين
٢٤مهر گذشته يكشنبة تهران در بهشتي به موسوم
اعتراض در تحصن اين زدند. تحصن و بهتجمع دست
گردانندگان بي توجهي و دختران خوابگاه آب قطع به
خوابگاه از دانشجويان نفر سه هزار نياز به نسبت آن
تحصن خود و تجمع طي دانشجويان صورت گرفت.
گفتند: از جمله پرداختند و عليه حكومت شعار دادن به
بی كفايتـ ماست، مسئول حق مسلم رفاهی «امكانات
افطار ارزونیتون،  االغ گوشت استعفا، استغفا
حراست ماست، مسلم حق اعتراض ازتون نمیخوايم
و تجمع است در حاكي گزارش گمشو». همين برو

ساعت٧  از افطار از دانشجويان كه بعد گستردة تحصن
داشت، ادامه شب نيمههاي تا و شد شروع عصر
زدند، سپس بهاعتراض دست دانشجو نخست دختران
كه دانشجويان برخاستند. آنها از حمايت در نيز پسران
بهخشم دانشگاه در رژيم گردانندگان  بيتفاوتي از
توجه جلب آتش باعث با روشنكردن بودند، آمده
خوابگاههاي دانشجويان و  شدند بيشتري حمايت و

شتافتند. آنها حمايت از به نيز ديگر

شتابزده» «شليك شيوة به قتل
در رژيم جنايتكار مأموران گذشته هفتة طي
را يكي نفر دو بهسوي شليك با جداگانه اقدام دو
و روانة ديگري را بهسختي مجروح بهقتل رساندند و

يكشنبه ايران حكومتي روزنامة كردند. بيمارستان
اثر بر حاضر حال در كه مردي همسر از نقل به ١٦مهر
نوشت: به سر ميبرد، كما حال گلوله در چند شليك
بيرون از خانه به ۷گلوله را شنيدم، شليك صداي وقتي
از يكي است. افتاده اتفاقي چه نميدانستم هنوز رفتم.
مجيد خودرو طرف به اينكه  مثل  گفت: همسايهها
دويدم، مردم تجمع محل به سمت  كردهاند. شليك
مجيد را بهآنجا رسيدم، نبود. وقتي ۱۰۰متر بيشتر فاصله
است؟ شده چه ميپرسيدم مردم از بردند. خودرواش با
شليك شوهرت به اشتباهي گفت: پليس مأمور يك
آمده سرش بر چه برديد، به كجا را او گفتم است! شده
زن برديم… اين بهبيمارستان داد پاسخ همان مأمور كه
بفهميم ما كشيد تا ساعت طول گفت: چند ادامه در
مرد همسر  بردهاند.بهگفتة ناجا بهبيمارستان را مجيد 
از پس و ميآمد خانه به افطار موقع شب هر او بنگاهدار،
براي پايينآوردن استراحت، ساعتي افطاري و خوردن
چون خسته حادثه شب ولي ميرفت، مغازه كركرة 
مشاور فاصلة بنگاه داد ادامه وي دير رفت. كمي بود،
نقل از به زن اين ۲۰۰متر است. ما حدود خانة امالك و
شليك از پس پليس پژو خودرو فاصلة عيني، شاهدان

اساس  كرد.بر متر اعالم ۵۰ را همسرش خودرو با گلوله
ستون برخورد با از پس گلوله يك بررسيهاي نخستين،
بهگردن صندلي سري زير از عبور و خودرو عقب
يك تنها به بدنه و گلولهها بقية اصابت كرده و مجيد

است.  كرده به الستيك اصابت گلوله
بهگزارشهمينروزنامه در يكاقدامجنايتكارانة
مأموران گلولههاي اصابت اثر بر ۲۲سالهيي «پسر ديگر

۱۶ و ۳۰  ساعت حادثه اين باخت. جان تهران پليس
دلگشا خيابان جاري در سال ماه ۲۳مهر دقيقه روز شنبه

داد. تهران رخ جنوب شرقي در
ادعا تيرانداز مأموران جوان، اين خانوادة بهگفتة
خودرو بر سوار كه حالي در جوان پسر اين كردهاند
خودرواش صداي ضبط و بود قرمز رنگ رنجروور
بهدستور و  شده ديده روزهخواري حال بود، در باال
جوان فرار اين بهخاطر و نكرده پليس توجهي ايست
است در حالي اين است. شده او تيراندازي سوي به
روز قرار بود برادرم ميگويد: حادثه برادر قرباني كه
باتري با مادرم قلب ببرد. بيمارستان به را مادرم حادثه
دارد، روزه چون  خواست او از مادرم مي كند.  كار
دكتر به بهتنهايي و خودش  برود  بهخانه  افطار براي
ميكرد، صحيح روزه خواري برادرم اينكه و  رفت
سربازياش خدمت كه بود ماه دو تازه برادرم نيست.
ميخواستم داشت. ۲۲سال او بود. تمام شده سپاه در
پليس، ادعاي داشتن  واقعيت در صورت حتي بدانم

مرگ است؟!» مجازات روزهخواري

آمريكا: خارجي سياست شوراي معاون
يكيازگزينههايآمريكاخارج ساختن

مجاهدين وشورايملي مقاومت
ازليستتروريستياست

استماع جلسة در شوراي سياست خارجي آمريكا، معاون برمن، ايالد
اياالت گزينههاي از كرد: يكي اعالم آمريكا كنگرة خارجي كميتة روابط
مقاومت ملي شوراي و مجاهدين خلق خارج ساختن سازمان آمريكا متحدة
عمل آزادي و آمريكا متحدة اياالت ترور وزارت خارجة ليست از ايران

است. ايران بر با رژيم حاكم رويارويي در آنان
روابط فرعي «كميتة داد: گزارش ٢٧مهر٨٤، روز در آمريكا راديو
خارجي سياست دربارة را جلسهيي آمريكا نمايندگان مجلس خارجي
جلسه رياست كرد. برگزار  ايران اسالمي جمهوري با مقابله در آمريكا
برعهده فلوريدا،  ايالت از جمهوريخواه  حزب نمايندة  رزلهتينن، خانم  را
آمريكا خارجي سياست چالشهاي بارة در بحث به استماع جلسة اين داشت.

داشت. اختصاص ايران رژيم با مقابله در
نويسندة و آمريكا  خارجي سياست شوراي معاون برمن، ايالد  آقاي
اداي اين كميته اعضاي مقابل در يكساعت بهمدت «تهران برميخيزد» كتاب

پاسخ گفت. آنان به سؤاالت كرد و شهادت
خارجي، مسائل روابط كارشناس برمن آقاي صداي آمريكا، گزارش به
گوناگون مسائلي در ايران بر حاكم رژيم تهديدات از را خود ارزيابي
توليد كه را خطراتي و رژيم هستهيي برنامههاي برمن، كرد. بيان بهتفصيل
داد قرار بررسي مورد بردارد در خاورميانه ثبات و امنيت براي هستهيي بمب
سراسر در تروريسم گوناگون رژيم اسالمي با عوامل عميق سپس به روابط و

پرداخت. خاورميانه بهخصوص و جهان
قبال در اسالمي جمهوري خارجي سياست بهشرح همچنين وي
مبادرت تروريسم  با جنگ در  آن تأثير و فارس  خليج حوزة كشورهاي 
و گفت: پرداخت عراق كنوني بحران در ايران نقش به و بهخصوص كرد
از را عراق  دارد سعي گزاف هزينة پرداخت با ايران اسالمي جمهوري
اسالمي جمهوري كند. تبديل جمهوري اسالمي ديگري بهيك سيستم بعثي
صدام از بعد قدرت ثقل مركز خود هسته يي تواناييهاي بهكمك ميكوشد

دهد. خاورميانه چرخش در خود به سود را حسين
به سؤال پاسخ در افزود: آقاي برمن ادامة همين گزارش در آمريكا راديو
آمريكا متحده اياالت از گزينههاي آمريكا يكي كنگرة از نمايندگان يكي
ليست از مقاومت ملي شوراي و خلق مجاهدين سازمان خارجساختن را
رويارويي در آنان عمل آزادي متحدة آمريكا و خارجة اياالت وزارت ترور

برد. اسالمي نام جمهوري با

صفحة٧ در بقيه

كميتةسياستايران:مأموراناطالعات
ايران،بذرتروريسم درآمريكاميپاشند
كميتة نمود. منتشر سياست ايران را كميته اطالعية آبان ٨٤، ٢ واير يواسنيوز
«بخشي را در آمريكا ايران اطالعات رژيم مزدوران وزارت جلسة سياست ايران
نمود». توصيف از كشور خارج در ايراني مخالفين جهاني عليه كارزار يك از
خواست آمريكا مهاجرت ادارة و از معرفي مزدوران را اين ايران سياست كميتة

آورد. بهعمل ممانعت آمريكا به آنها ورود از
وزارت مأموران ميگويد ايران سياست كميتة نوشت: واير نيوز يواس
سياست كميتة به گفتة بنا ميپاشند. تروريسم بذر آمريكا در ايران، اطالعات
واشينگتن در مطبوعاتي كنفرانس امروز ايران رژيم اطالعاتي مأموران ايران،

مي كنند. برگزار
مأموران ايران رژيم كيمتة مشترك سياست ايران گفت رئيس تنتر، ريموند
نقاط و فرصتها بهشناسايي تا ميفرستد  كشور  اين به را خودش اطالعاتي

بپردازند». ضربهپذير
تهاجماتي كه از قبل عراق نيز «در گفت سياست ايران كميتة از كير لوپز
مأموران فعاليت نيز گرديد انگليسي و  آمريكايي  نيروهاي بهكشتهشدن منجر

بود». يافته گسترش احمدينژاد
كميتة هيأترئيسة عضو و آزادي خانة  پيشين رئيس كالم، مك بروس
احمدي نژاد جهاني كارزار  يك از  بخشي «بهعنوان  گفت:  ايران، سياست
است. بهطور بخشيده شدت را كشور خارج در مخالفين عليه تهاجمات خود
رژيم اطالعات مأموران وزرات توسط اطالعاتي فعاليتهاي از ترورها قبل سنتي

صورت ميگيرد». ايران
مخالفين ترور پي در ايران رژيم «مأموران گفت: كالم مك بروس

هستند».
اين اطالعيه كرد. معرفي ايران را رژيم ايران مزدوران سياست اطالعية كميتة
او خود ۳۰ژوئن گزارش ايران در سياست كميتة گفت: حقي معرفي كريم ضمن
بشر حقوق ديدبان سازمان توانست حقي گفت گزارش اين است. كرده افشا را

كند. تبديل ايران وزارت مأموران به زبان آن را و داده فريب را
اروپا دارد كانادا و در شبكة مأموران زيادي با ارتباط ماهرخ (پروين) حاج،
پوش ميكند برگزار مطبوعاتي كنفرانس ۲۴اكتبر در كه ايرانپارس انجمن و

است. ايران اطالعات وزارت
اطالعات وزارت مأمور كردرستمي امير حسين ايران سياست بهكميتة بنا

بوده است. ايران رژيم پاسداران سپاه عضو رسمًا است كه ايران
شده است: زير اقدامات خواهان ايران كميتة سياست

وزارت اطالعات ديگر مأموران و افراد اين ورود آمريكا از ادارة مهاجرت ـ
نمايد. آمريكا جلوگيري به ايران

وزارت ۳مأمور اين و كند ملغي را آنها ويزاي آمريكا خارجة وزارت ـ
ميكنند  شركت ۲۴ اكتبر مطبوعاتي كنفرانس در كه را ايران رژيم اطالعات

نمايد. اخراج
رژيم اطالعات وزارت مأموران حضور حذف بهمنظور اف.بي.آي ـ
آمريكا خاك در آنها فعاليتهاي مانيتور براي بيشتري مأموران آمريكا در ايران

دهد. اختصاص
پاشيدن از جلوگيري  براي است آمده ايران سياست كميتة اطالعية  در
ميخواهند از كه آنهايي بايد عليه مقامات آمريكايي آمريكا در بذر تروريسم

كنند. اقدام اينجا سوءاستفاده كنند در آزاديها

اطالعات مأموران وزارت اعزام
بهآمريكابرايتوطئهعليهمقاومت،

مخالفانوپناهندگانايراني
بهسفر پاسدار اعتراض در ايرانيان تن از ٢٠هزار باشكوه تظاهرات بهدنبال
نيز و سناتورها و آمريكا كنگرة نمايندگان روزافزون تمايل و احمدينژاد
بر حذف مبني آمريكايي متخصصان و سياسي شخصيتهاي از شمار فزاينده يي
و مذهبي ديكتاتوري ايران، خلق مجاهدين سازمان از تروريستي برچسب
شناختهشدة مأمور چند اعزام است با درصدد برآمده ايران، بر حاكم تروريستي
آمريكا به مجاهدين، و مسئوالن سابق اعضا تحت عنوان وزارت اطالعات،
اندازد. بهراه مجاهدين و شيطانسازي عليه دروغ اطالعات پخش كارزار يك
روند از از يك سو تا است افتاده  بهتكاپو وسيله  اين به  آخوندي رژيم
و نموده ملي مقاومت جلوگيري و شوراي از سازمان مجاهدين حمايت فزايندة
پروژه هاي بر بر ديگر از سوي و ليست تروريستي شود از مجاهدين خروج مانع
توسط كه عراق در بنيادگرايانه اش و تروريستي مداخالت و اتمي مخفي 
پرونده ارجاع از و بگذارد سرپوش ميشود، افشا مستمرًا سازمان مجاهدين

نمايد. متحد، ممانعت امنيت ملل بهشوراي
حقي كريم آخوندي، اطالعات بدنام مزدور اعزامي، مأموران از يكي 
و تروريستي جاسوسي، طرحهاي خدمت در است ١٠سال بيش از است كه

دارد. آخوندي قرار رژيم اطالعات دروغ پخش
و شناسايي مأموريتهاي براي چندينبار گذشته سال ماه آبان مزدور اين
شهرك به مختلف پوششهاي در رجوي خانم اقامتگاه اطراف در عكسبرداري
اين مشكوك اقدامات و تحركات ديگر و عكسبرداريها رفت. اورسورواز
نهايتًا باعث و برانگيخت را محلي همراهش شك مسئوالن مأموران و مزدور

ترك كند. را شهر ميبايست كنند وي ابالغ به ٦شد صفحة در بقيه
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كردند ايران تأكيد دموكراتيك در تغيير ضرورت قانونگذاران آمريكايي بر
برچسب و حذف عراق از آنها دست قطعكردن امنيت، شوراي به آخوندها اتمي پروندة ارجاع مقاومت: رئيسجمهور برگزيدة

است ايران مورد در درست سياست ضروري اجزاي مجاهدين از تروريستي

بازمن جان
عضو كميتة خارجي مجلس  

كميتة تلنت عضو سناتور
سنا مسلح نيروهاي

سونا صمصامي

هيوز  دانا  پروفسور
آيلند رد دانشگاه استاد

لي جكسون شيال
دموكرات حزب كنگره از نمايندة

كنگرة نمايندة كلي ليسي
حزب دموكرات از

سابق مشاور تنتر ريموند  پروفسور
تاون جورج استاد دانشگاه  ملي و امنيت

فانتين كارول پروفسور
تاريخ استاد الهيات و

سخنراني رئيسجمهوربرگزيدة مقاومت   

آمريكا كنگرة در جلسه يك در

شماري  بهدعوت مهرماه  ٢٨ پنجشنبه   
دوحزب از آمريكا كنگرة نمايندگان از
عنوان با جلسه يي دموكرات، و جمهوريخواه
رژيم افزايش روبه استرتژيكي «تهديدات
درايران» دموكراتيك تغيير لزوم و ايران
مجلس و سنا  مجلس مشترك سالن  در
برگزار كاپيتال ساختمان در نمايندگان
٢٠٠تن به نزديك جلسه  اين در  گرديد.
و آنها مشاوران و سناتور ، نماينده شامل
و عربي كشورهاي سفارتهاي نمايندگان

اروپايي شركت داشتند.
نمايندگان ابتكار  به كه  جلسه اين
جمهوريخواه حزب از بازمن جان كنگره،
از نمايندگان مجلس خارجي كميتة عضو و
نمايندة باالرد دياز ماريو اركانزاس، ايالت
باب فلوريدا، ايالت از جمهوريخواه حزب
ايالت از دموكرات حزب  نمايندة فيلنر
خارجي عضوكميتة تانكردو تام كاليفرنيا،
ايالت از جمهوريخواه نمايندگان، مجلس
دموكرات نماينده حزب ليسي كلي كلرادو،
حزب نماينده تاونز اد و ميسوري ايالت از
در بود، نيويورك برگزارشده از دموكرات
واشينگتن وقت به بعدازظهر سهونيم ساعت

شد. شروع ليسي كلي رياست به

نگرانكنندة ابعاد كلي: ليسي
عراق تروريسم ايران در

عضو كميتة كلي، ليسي اين جلسه در
آمريكا كنگرة در بشر حقوق و دموكراسي
«تروريسم گفت: خود افتتاحية سخنان در
نشأت ايران از كه اسالمي بنيادگرايي ناشي از
است. چالش جدي بينالمللي يك ميگيرد،
بسيار ابعاد عراق در  امروز  تروريسم اين
كه بهنحوي كردهاست، پيدا نگرانكنندهيي
غيرقابل صورت به عراق سرنوشت امروز
در دموكراسي و ايران سرنوشت با اجتنابي

است». خورده پيوند كشور اين

و آزادي اشاعة تلنت: سناتور
مردم از حمايت با فقط صلح

است عملي ايران
نيروهايمسلح سناتورتلنتعضوكميتة
جلسه بود اين ديگر سخنران سناي آمريكا،
از حمايت اعالم با  را  خود  سخنراني كه 
ايران اعالم تغيير دموكراتيك، توسط مردم
شد. وي ايران پيروزي مردم خواهان كرد و
حاكم رژيمي ايران در كه ميدانم «من گفت
آمريكا، منافع مستمر عليه تهديدي كه است
گوناگون طرق از آزادي و صلح و منطقه
تهديدات به اشاره با  تلنت  سناتور است».
كه است رژيمي «اين گفت آخوندها اتمي
و بوده تسليحات اتمي پي فعالي در به طور
وحشتناك سركوب باعث ديگر طرف از
با تلنت سناتور ميباشد». خودش مردم
اين جلسة در كه مختلفي گزينههاي اشاره به
افزود: گرفت قرار بررسي  مورد توجيهي
و آزادي اشاعة در كه  ميخواهيم  ما «اگر
از حمايت  با فقط اين شويم، موفق صلح 
آنها به بايد ما كه البته است عملي ايران مردم

كنيم». كمك

بازمن:سپردهشدن برنامههاياتمي
است نگراني ماية پاسداران سپاه به
عضو بازمن جان جمهوريخواه نمايندة
كنگرة خارجي كميتة از خاورميانه كميتة زير
جلسه ترتيبدهندگان اين از كه خود آمريكا
مردم آزاديخواهانة اهداف به اشاره با بود،
ايلينا نماينده توسط شده ارائه قطعنامة به ايران
اشاره خاورميانه كميتة زير رئيس لهتينن، رز

اين قطعنامه  ٣٢٣ نماينده از و حمايت كرده
تالش و كرد ارزيابي استثنائي كاري را
جذب مؤثر از عوامل را يكي ايراني جوامع

دانست. از اين اليحه حمايت اين
از نگراني اظهار ضمن بازمن نماينده
دستيابي جهت در آخوندي رژيم فعاليتهاي
اين من كه »نگراني اتمي گفت تسليحات به
استكهتحتنظررئيسجمهورجديدايران،
شده پاسداران سپرده سپاه به برنامههاي اتمي

دستيابي خطر بر مجددًا بازمن نماينده است».
اضافه كرد و تأكيد اتمي تسليحات رژيم به
دست اتمي تسليحات به ايران رژيم «اگر كه
منطقه عليه بر تهديدي تنها نه كند، پيدا
ما عليه جدي تهديد به واقع بلكه بود، خواهد
براي خيلي زيادي داليل ميآيد. شمار به نيز
در بازمن نماينده  دارد». وجود ما  نگراني
به حضور اشاره ضمن خود پايان سخنراني
چنين «همين كه گفت: برنامه ايرانيان دراين
خودش است، شده جمع اينجا در جمعيتي

است». كار ضرورت و اهميت بيانگر

پروفسورتنتر:حذفناممجاهدين
اتخاذ الزمة تروريستي ليست از

است قاطع سياست يك
معرفي ضمن كلي نماينده سپس
گزارش كه از ايشان خواست تنتر پروفسور
كار حاصل كه را ايران» سياست اخير«كميتة
اينكميته درمورد فشردهو تحقيقاتگستردة
ايران قبال در آمريكا روي پيش راهكارهاي
تنتر ريموند پروفسور نمايد. تشريح است،
آمريكا ملي امنيت شوراي پيشين ارشد عضو
خارج برضرورت تاون جرج دانشگاه استاد و
از ليست خلق مجاهدين سازمان ساختن نام
قاطع سياست يك شروع به عنوان تروريستي
ارزيابي دقيق علمي يك با تأكيد كرد. وي
در حكومتي هاي رسانه بر مبتني آماري و
آخوندي رژيم كه كرد نتيجه گيري ايران،
خلق مجاهدين از سازمان جرياني هر از بيش
اين عليه رژيم تبليغات و است نگران ايران
تبليغاتي مجموعه از بيشتر به مراتب سازمان
پروفسور ساير مخالفان ميكند. عليه كه است
دروغپراكني بسيج به اشاره  با آنگاه تنتر
كه اتهاماتي به مجاهدين سازمان عليه رژيم
در رژيم متحدين و البيها و آخوندي رژيم
ميدهند نسبت مجاهدين به كشور خارج
كرد تأكيد سپس وي داد. پاسخ يك به يك
ليست تروريستي كردن مجاهدين از خارج
سوي از درست سياست يك اتخاذ الزمة
شمردن ضمن وي آمريكاست.  دولت
مجاهدين نام كردن خارج ضرورت داليل
در برچسب اين گفت: تروريستي ليست از
تهران رژيم  از استمالت چارچوب سياست
توجيه هيچ اكنون و  شد  زده مقاومت به
آن ادامة براي اخالقي  و سياسي حقوقي،
حذف نام گفت تنتر پروفسور وجود ندارد.
و يك سياست قاطع الزمة اتخاذ مجاهدين

است. ايران بر ماليان حاكم عليه تهاجمي

ايران لي: مقاومت جكسون شيال
آمريكاست كنگرة در ما وحدت نقطة
عضو لي، جكسون شيال نماينده 
ديگر سخنران آمريكا، كنگرة دموكرات
به سخنراني اشاره ضمن وي جلسه بود. اين
دولت مي بايد تصريح نمود كه رجوي، خانم
از حمايت در  خود تالشهاي به آمريكا
و دهد ادامه ايران مردم آزاديخواهانة جنبش
مشخص خصوص را در اين راه نقشة يك
كنگرة در  هرچندكه  گفت وي  نمايد. 
بعضًا و متفاوت بسيار نظرات نقطه آمريكا
وجود مختلف مسائل خصوص در متضادي
كه نقطة است ايران مقاومت اين دارد، اما،
آمريكا ميباشد. كنگره در همة ما وحدت
ايران مقاومت مبارزة از خود حمايت بر وي

تأكيد كرد. آزادي به براي نيل

پروفسورداناهيوز:سياستهاي
سركوبگرانةرژيمبهمنطقه

گسترشيافتهاست
از هيوز، دانا پروفسور بعد، سخنران
سياستهاي به آمريكا، آيلند رد دانشگاه
بهخصوص آخوندي رژيم  سركوبگرانة
و نمود اشاره آن زنستيزانة سياستهاي
محدود سياست اين كه  ساخت خاطرنشان
كشورهاي به ساير و نمانده ايران  داخل به

يافته است. اشاعه منطقه نيز

پروفسوركارول فانتين: مقاومتايران
تضمينكنندةآيندةبرابربرايزنان

الهيات استاد  فانتين،  كارول  پروفسور 
بيهمتاي نقش به خود سخنان در تاريخ، و
نمود اشاره ايران مقاومت صفوف در زنان
نيز و زنان از مقاومت نسلي اين در گفت و
زنستيزانه نظرگاه بر كه دارند وجود مردان
برابر آيندهيي تضمين و كرده غلبه آخوندها
منطقه كشورهاي در و ايران در را زنان براي

ميباشد.
سخنران آخرين صمصامي سونا خانم

بود. جلسه اين
متن سخنراني خانم سونا صمصمامي را

ميخوانيد: زير در

آن وقت صمصامي: سونا
خارجه كه وزارت رسيدهاست

تصميم گيري خودبراي بستندفتر
كند بازنگري را واشينگتن در شورا

آقايان خانمها،
اعضاي محترم كنگره

به را  فرصت  اين اينكه از چيز هر از  قبل 
صحبت برنامه اين در امروز كه داديد من
ميخواستم خاص بهطور متشكرم. كنم،
ليسي نماينده برنامه، اين دستاندركاران از
اد نماينده باگدانويچ. ميشل خانم كلي،
مردم از كه است سال ساليان كه تاونز،
نماينده كردهاست، دفاع مقاومتشان و ايران
و فيلنر  باب باالرد، دياز ماريو بازمن، جان

كنم. تشكر تانكردو
يك بهعنوان اسالمي بنيادگرايي امروز
شناخته نميشناسد مرزي كه جهاني تهديد
گسترش تروريسم، به رو است. موج شده
از دنيا، اقصي نقاط در نابودي كه و كشتار
آن تا لندن شاهد مادريد از تا بالي و بغداد
شوم پديدة اين خطر و تهديد بيانگر هستيم،
ايران مردم البته، مي باشد. بشري جامعة براي
دست اين پديده كه با است ٢٦سال بيش از
در بينالمللي جامعة ولي شدهاند. گريبان به
آشنا دوران پليد  روح اين با اخير  سالهاي

شدهاند.
بنيادگرايي هدف زنان  جهان،  سرتاسر در
آن ميباشند، قرار گرفتهاند و قرباني اسالمي
خصوصيتهاي از يكي زنستيزي چون
ميباشد. عقب افتاده  ديدگاه اين  برجستة
نصف را زن ارزش ايران بر حاكم ماليان
حقوق پايهييترين از را آنها و ميدانند مرد

ميكنند. محروم خود
مبارزه در ايران در زنان اخير، سال صد طي
ايراني زنان بودهاند. پيشتاز  بنيادگرايي عليه
ايران بيستم قرن در جنبش سه در جدي نقش
مشروطه، انقالب مشخص بهطور داشتهاند،
وزير، نخست توسط ايران نفت مليكردن
انقالب ضدسلطنتي در و مصدق محمد دكتر

.١٩٧٩
قوانين اولين قربانيان ماليان، زنان سلطة زير
وقوع از بعد هفته دو  شدند. سركوبگر
را خانواده از قوانين حمايت خميني انقالب،
اجباري حجاب هفته، چند از بعد نمود. لغو
سلب زنان از شدن قاضي حق و گرديد
كه كجا هر داشت، ادعا خميني گرديد.
محل فلج آن شدهاند كار محيط زنان وارد
سيستمي وارد زن يك كه همين شدهاست.

ميريزد. به هم چيز همه ميشود،
اخيرافزايش  سال  ٢٦ در زنان سركوب
بهعنوان كماكان سنگسار است.. يافته
رژيم اين توسط مجازات از شيوهيي

مهر   ٢٣ روز ميشود. استفاده ضدانساني
١٠٠ضربه و سنگسار  به ايراني  زن يك 
اقتصادي فشارهاي گرديد. محكوم شالق
زنان تعداد باعث شدهاست كه اجتماعي و
افزايش افسردگي بهطور چشمگيري به مبتال
اين يكي برود. باال خودكشي تعداد و يابد
آن در ايران كه است زمينههايي تنها از
را زنان ديگر، سوي از دارد. جهاني ركورد
آنها و ميگذارند فروش به سياه بازارهاي در
كه وادار به خودفروشي ميكنند. در حالي را
مورد اخالقي جرائم كوچكترين زنان براي
خود دولتي  مقامات ميگيرند، قرار هجوم 

ميچرخانند. را زنان قاچاق شبكههاي اكثر
٦٠٠درصد ايران در سالهاي اخير در فحشا

١٢ سال  به ميانگين سن يافتهاست و افزايش
رسيدهاست.

خاص بهطور و خود، جنايات ماليان،
مشروع اسالم پوش تحت را سركوب زنان
فقط را ايران بر حاكم  ماليان  ميسازند.
و تساوي به كه بردبار ميتوان با يك اسالم
سياسي اعتقاد دارد، رهبري زنان در جايگاه 

طلبيد. چالش به
تنها كه  دادهاست نشان ايران مردم تجربه 
نقش در آن زنان گروههاي اپوزيسيوني كه
موثر بهطور  ميتوانند ميكنند ايفا كليدي 
كنند. مقابله بنيادگراي اسالمي رژيمهاي با
به نيز ديگر كشورهاي در تئوري همين
زنان مشاركت شده است، گذاشته آزمايش
بنيادگرايي مبارزه با سياسي الزمة رهبري در
و درك اشراف عدم بهدليل است، .متأسفانه
نتوانسته آمريكا دولت پديده، اين از كامل
استيك سياستمنسجمدرقبالرژيم ايران
خاتمي در انتخاب محمد بعد از پيش بگيرد.
احساس سياستمداران از بسياري ،١٩٩٧ سال
مدراسيون براي شانسي شايد كه ميكردند
همين بر و باشد،  داشته وجود ايران  رژيم
ديالوگ سياست كه گرفتند تصميم اساس
افعي ولي  بگيرند. پيش  ماليان  قبال در را

نميزايد. كبوتر هيچگاه
ايران رنج زيادي مردم طول اين پروسه، در
ايران مقاومت دفتر شوراي ملي كشيدهاند.
اطالعات مهمترين از بعضي كه آمريكا در
اتمي رژيم تسليحاتي برنامة با رابطه در  را
و بود، افشاكرده اخير سالهاي در را ايران
بنيادگرايي واقعي چهرة افشاكردن براي
ميكوشيد، بشريت عليه تهديدش و اسالمي
تروريسم، يك شمارة حامي درخواست به
شد.رژيم نيز بسته ايران، بر حاكم يعني رژيم
كردهبود، پيدا جسارت اقدام اين از بعد كه
امتيازات و خواهان را ستود، دفتر بستهشدن
برنامة سرعت به حاليكه در شد، بيشتري

پيش ميبرد. را خود تسليحات اتمي
در تناقض اين به هنوز  سياستمداران
آن وقت ندادهاند. پاسخي آمريكا سياست
تصميمگيري خارجه وزارت كه رسيدهاست
واشينگتن را در شورا دفتر بستن خود براي
و سنا اعضاي از  بسياري كند.  بازنگري
هستند. موافق نظريه همين با نيز كنگره
خارجه، وزير ٢٣مهرماه تاريخ در اخيرًا،
فعاليتهاي «چرا گفت: رايس كاندوليزا
اپوزيسيون افشاگري از بعد تنها غنيسازي
اين گذشته در چرا شدند؟  معلوم ايران
اتمي انرژي بينالمللي آژانس به فعاليتها
شما همگي حتمًا بود؟» نشده گزارش
متن، اين در اپوزيسيون از منظور كه ميدانيد

ميباشد. واشينگتن  شورا در دفتر
ايران مقاومت روي اعمالشده محدوديتهاي
و است. فرستاده ايران مردم به را غلطي پيام
در دموكراسي روي جنبش زيادي تأثيرات
و امكانات بخش عمدة است و داشته ايران
ارگان اقتصادي اجتماعي، سياسي و توانهاي

كردهاست. قفل را
از زيادي تعداد حمايت ديگر طرف از
ساليان طي در مقاومت از كنگره اعضاي
مي دهد ايران مردم  به  اميد  از  پيامي اخير
مسير در را  آنها آمريكا مردم اين كه  و
دموكراسي و آزادي براي مبارزهشان

مي كنند. حمايت
از بسياري كه خاورميانه در كمبود سه
ميكنند، بحث با آن رابطه  در متخصصين
شناخته نشدن به رسميت دموكراسي، كمبود
تحصيالت تخصص و كمبود زنان و حقوق
جنبشي جديترين ايران مقاومت ميباشد.
شرايط فراهمسازي  ضرورت در كه  است
در محور صحبتهايمان هر سه بهبود براي

تأكيد دارد. عملي بهطور تئوري و
نيروهاي كه از است آمريكا ضروري براي
ميشوند هدايت زنان توسط كه مقاومتي
از را محدوديت گونه هر و كند، حمايت

بردارد. آنان روي
سناتورهاو تمام از ديگر بار پايان در
ايران مردم كنار در كه كنگره نمايندگان
ايستادهاند ساليان اين درطول ومقاومتشان

ميكنم بقيهدرصفحة٧تشكر

كه مي گذرد، روز هر
جهاني جامعة

را بيشتري فرصتهاي
تهديدات با مقابله در

دست از ماليان
نياز زمان، ميدهد.

ماليان براي حياتي
اتمي بمب به دستيابي
است عراق بر تسلط و

آقايان، و خانمها
اعضاي محترم كنگره،

عزيز دوستان
پروفسور و تلنت سناتور بازمن، :كلي، آقايان

تنتر
قبل ميكنم و سالم شما به همة راه دور از
مقاومت طرف از كه ميدانم الزم ازهرچيز،
كه آمريكا كنگرة محترم اعضاي از ايران،
مردم به ياري ايران، تاريخ درسياهترين ادوار
برخاسته اند، آنها براي آزادي مقاومت و ايران

كنم. تشكر صميمانه
و بنيادگرا رژيمي ستم تحت ايران مردم
تلخي سخت و روزگار كه سركوبگر هستند
كه رژيمي تحميل كردهاست. من كشور به را
اصرار با و تروريسم و بنيادگرايي صدور با
از ترور و مملو روزهايي اتمي، سالح تهية بر
دوران تاريكي و جهان همة را براي وحشت
عراق ما همساية كشور براي را، آشفتگي از

زند. مي رقم
و تهديدات مورد  در  جهان  روزها،  اين
درك به بنيادگرايي از ناشي خطرات
رئيس جمهور ميشود. نزديك مشتركي
بنيادگرايان گفت، پيش هفته دو آمريكا
اسالمي راديكال امپراطوري «يك ميخواهند
باشد، يافته گسترش اندونزي تا اسپانيا از كه را

كنند...». بنا
مقاومتي طرف از امروز، كه بدهيد اجازه
بنيادگرايي و بر خطرات پيش دهة دو كه از
به ميكند، تأكيد آن، از برخاسته تروريسم

كنم: اشاره موضوع سه
بنيادگرايي، محرك موتور اول: موضوع

دهة دو سياست ارزيابي دوم: موضوع
گذشته

درست. حل راه سوم: موضوع و
كه كرد تأكيد  بايد  اول،  موضوع  مورد  در
حاكم، يك قدرت به اتكا بنيادگرايان بدون
نميتوانند و هستند محرك موتور فاقد
داشته را امروز  خطرناك و موثر  حضور
تفسيرهاي و قشري برداشتهاي اگرچه، باشند.
قديمي بسيار سابقهيي اسالم، از خشونت آميز
روي از بعد و اخير ربِع قرن در تنها اما دارد،
است كه ايران در مذهبي حكومت كار آمدن
و صلح كه تبديل شده به نيرويي بنيادگرايي

مياندازد. خطر به را آرامش
قدرت، تكيه گاه به بنيادگرايي حياتي نياز
بنيادگرايان، مشترك خواست در را خودش
نشان اسالم جهاني حكومت استقرار براي 
تحت مشتركي است كه ميدهد. اين فصل

مي بازد. رنگ آنها اختالفات آن، الشعاع
انهدام امپراتوري از بارها مدعي تشيع، خميني
رژيم و مي كرد تأسف ابراز عثماني، سني
شده بنا حكومت  تنها  عنوان  به  تهران
تكيهگاه به عمًال  اسالمي، بربنيادگرايي

است. شده تبديل بنيادگرايان
رژيم كه است اين هم، ديگرسكه روي
نفرت مورد كه آخوندها وسطايي قرون
بقاي راه تنها  است، ايران مردم  ٩٥درصد
روز از يافته و بنيادگرايي در صدور را خود
اعمال اهرم يك مثابه به برايش تروريسم اول،
آمريكا سفارت اشغال است. بوده حاكميت
زائران كشتار بيروت، انفجارهاي تهران، در
انفجارهاي آرژانتين مخالفان، خدا، ترور خانة
گروگانگيري از سلسلهيي همچنين، خبر، و
جريانهاي تأمين و  تشكيل هواپيماربايي،  و
ادامة بر اصرار و خاورميانه در تروريستي
رژيم اين حياتي نياز عراق، با ٨ساله جنگ
بازتاب وتروريسم بنيادگرايي صدور به را

ميكند.
پيش، روز سه آخوندي رژيم رهبر خامنه اي
پرده توسعه طلبي براي رژيم رؤياهاي از
حزب، انسان، يك يك و گفت: برداشت
چالشهاي با نميتوانند مجموعه، يك
هويت يك  شوند، مواجه امروز دنياي 
هم محورش كه  بينالمللي جمعي  عظيم
با ميتواند است، اسالمي جمهوري  نظام
خيمهيي كه اين كند...... مقابله اين چالشها

و خيمه اين ريسمانهاي و سرپاست اينجا
سرزمين در كه اين خيمه عميقي ميخهاي
كوبيده كشورهاي ديگر دارد، در اسالمي

است. شده
ملتهاي  در «ما ميدهد: ادامه خامنهاي  
.... داريم. استراتژيك  عمق  گوناگون،
قدرت كه را غلطي پايههاي مي توانيم ما
اقتصادي متمركزمتراكمدستگاههاي شيطاني
چالش به آوردند، بهوجود خودشان براي
چه كشيد. چالش بايد به اينها را .... بكشيم.
بكشد؟ يك چالش به را اينها كسي ميتواند،

بين المللي». جمعي هويت

تپندة قلب و موتور محرك يك كالم، در
در اسالم نام تحت  تروريسم و  بنيادگرايي
ايران بر حاكم مذهبي رژيم امروز، جهان
ميليارد نيم و  يك رهبري داعية  كه است

دارد. را جهان مسلمان
دوم موضوع به اكنون عزيز، دوستان
بنيادگرايي با رابطه  در غرب  سياست يعني

ميپردازم.
اكتبر ششم سخنراني در بوش پرزيدنت
تأكيد بنيادگرايان مورد در به درستي خود
استمالتجويانه اقدام يا باج امتياز، كرد:«هيچ
يا داد نخواهد قتل را تغيير براي آنها طرحهاي

محدود نخواهد كرد».
همين درك  فقدان گذشته، دهة دو  اما طي
ايران رژيم و بنيادگرايي  ماهيت  از روشن
مقابل در اقتصادي منافع به دادن اولويت و
كه است شده باعث استراتژيك،  مصالح
جامعه چالش جديترين به امروز آخوندها

شوند. تبديل بينالمللي
يك ولي  است، مبسوط بحث يك اين 
استمالت سياست نزديك آن، و روشن نمونة
براي را فرصت بيشترين كه اروپاست اتحادية
كرد فراهم ماليان هستهبي پروژههاي تكميل
ميگويند آخوندي رژيم سردمداران امروز و
بيشترين اروپا اتحادية با ساله دو مذاكرات كه
آنها را به سياسي و امنيتي و امتيازات اقتصادي

داده است.
ايرانيان اجتماع  به  خطاب ،٢٠٠٣ دردسامبر
كردم تأكيد ايران مقاومت طرف از لندن در
و توطئهها و مداخالت روزافزون خطر كه:
اتمي ازخطر صدبار درعراق ماليان تروريسم

است. بيشتر رژيم اين
يك سياست فقدان در سال، دو از حاال بعد و
چه هر عراق رژيم آخوندها در نقش قاطع،

است. شده خطرناكتر
عراق، وزارتخانههاي از بسياري در رژيم اين
و امنيتي نظامي، نيروهاي و محلي ادارات
كنترل عراق و در جنوب كرده نفوذ پليس
از استفاده با  و گرفته دست در  را اوضاع
و مذهبي سياسي، اقتصادي، امكانات همة
به را سياسي پروسه ميخواهد ديپلوماتيك،

تغييردهد. خود نفع
كه استمالت سياست تبليغات برخالف
اكنون بود، موهوم مدرههاي تقويت مدعي
ميگويد: آخوندها جديد رئيسجمهور
دنيا به سراسر بهزودي اسالمي انقالب «موج

رسيد». خواهد
در آخوندي رژيم گستردة دخالت امروز،
عربستان انگلستان، آمريكا، نگراني كه عراق
را منطقه كشورهاي ديگر و اردن سعودي،
است. شيطاني طليعة همين موِج انگيخته، بر
براي آوردگاهي ماليان، براي امروز عراق 
و است اسالمي امپراتوري رؤياي تحقق
كشور اين  در دموكراسي نمي دهند اجازه 
محدود عراق به البته  اين  شود. مستقر
دموكراسي نمي گذارند  ماليان و نميشود
و بگيرد  پا اسالم  جهان  كجاي هيچ در
دموكراتيزاسيون روندهاي ميكنند تالش
و بنيادگرايي  گسترش براي وسيلهيي را 

نمايند. تروريسم

محترم كنگره، دوستان عزيز،نمايندگان
بپردازم. راهحل  به  بدهيد،  اجازه  حال
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سروناز ٧مهر١٣٨٤، پنجشنبه  روز  
زنان كميسيون مسئول چيتساز،
در جلسة ايران، مقاومت شوراي ملي
در بانك كارمندان سراسري اتحادية

كرد. شركت يونان،
بانك كارمندان اتحادية  دبيركل
خود اعالم سخنراني ابتداي يونان در
داريم را افتخار اين  امشب ما كرد:
يكي چيتساز، كه خانم سروناز كه
است زنان امر در  فعال بسيار  زنان از
در ايران بشر حقوق و براي آزادي و
بهاين ما ماست. ميان در ميكند، مبارزه
ميكنيم دعوت شما تمام از مناسبت
٢اكتبر روز كه بزرگي كنسرت در كه
برگزار مركوري» «ملينا آمفي تئاتر در
خود حمايت شركت كنيد و ميشود،
ما اتحادية داريد. ابراز آنها مبارزة از را

ميزان كاهش براي تمايلي ايران رژيم
از ايران مردم عليه فشار و سركوبي
دختر يك اعدام  نميدهد. نشان  خود
با بسيار اعدامهاي و ١٦ساله، عقبماندة
رژيم نسبت بي تفاوتي نشانة اتهام جنسي،

بهقوانينمدنيو بينالمللياست.
خلق مجاهدين سازمان حال همين در
ملي شوراي اصلي نيروي كه ايران
است تالش در ميباشد، ايران مقاومت
سياست كه بفهماند بينالمللي به جامعة تا
و بنبست است در ايران رژيم مذاكره با

رژيم ميباشد. راه تغيير تنها
ليست در مجاهدين كه زماني از اما
قرار اروپا اتحادية و آمريكا تروريستي
نيست… ساده برايشان كار اين گرفتند،

سروناز با موضوعها  اين از اطالع  براي
شوراي زنان كميسيون مسئول چيتساز،
انجام گفتگويي ايران، مقاومت ملي
يك در شركت براي چيتساز دادهايم.
كه ايران مقاومت از حمايت در كنسرت
آمده بهآتن بود، شده تقديم ايران بهزنان

بود.

دارد ادامه كابوس
با  امروزه زنان كه اصلي مشكل  
در ايران مواجه هستند كدام آن

است؟
در است. نكرده چنداني تفاوت اوضاع
كشورهاي براي توهم اين خاتمي دوران
در اوضاع زنان بود كه پيش آمده غربي
در كه بگويم بايد است. شده بهتر ايران
بود، آمده با قبل بهوجود تفاوتهايي ظاهر
سيستم در  تغييري هيچ واقعيت در  اما
نشد. ايجاد  مملكت قانوني و حقوقي 
زنان مورد تمام گردهماييهاي  برعكس 

شديدترينحمالتقرار ميگرفت.
جنبش  مشخصات شما بهنظر  

ايران مقاومت ملي شوراي زنان كميسيون مسئول شركت
يونان بانك در كارمندان جلسة اتحادية در

ميكند. حمايت آنها مبارزة از
ملي شوراي زنان كميسيون مسئول
بهشدت كه درحالي ايران، مقاومت
توسطشركت كنندگانوشخصيتهاي
قرار تشويق مورد جلسه در حاضر
و اتحاديه دبيركل  از بود،  گرفته

حاضرانتشكركرد.
جلسه اين در چيتساز سروناز
كوسالس، كوستاس با ديدارهايي
حزب از يونان  پارلمان نمايندة 
ديميتريس (پاسوك)،  سوسياليست 
سراسري اتحادية دبيركل تسوكاالس،
همچنين و  يونان بانك كارمندان 
رئيس اسكارتسوالكيس،  تاكيس
بهعمل اتحاديه اين فرهنگي بخش
دبيركل و يونان پارلمان نمايندة آورد.
ابراز ضمن بانك، كارمندان  اتحادية

كميسيون مسئول حضور از خوشوقتي
كردند اعالم جلسة آنها، در شورا زنان
با همبستگي كنسرت برنامة در كه
خواهند آتن شركت ايران در مقاومت

كرد.

در مالقات سروناز چيتساز
كوسالس، كوستاس با
نمايندةپارلمانيونان

چپ)  از دوم  (نفر
وديميتريستسوكاالس،
دبيركلاتحاديةسراسري
يوگنيا بانكيونان. كارمندان
در نيز يوناني هنرمند دورو،
داشت. مالقات حضور اين

گفتگوبا سرونازچيتساز،مسئول كميسيون
زنانشورايمليمقاومتايران

كمك خواستار واقعًا اگر غرب
اين راهش است، ايران بهمردم

ليست از را مجاهدين نام كه است
تروريستي حذفكنند

الفتروتيپيا،١٦مهر١٣٨٤

اين آيا  چيست؟ ايران در زنان 
آيا است؟  توجه  قابل  جنبش 
يا دارد استقالل خود به خودي 
آزاديخواهي جنبش از بخشي

است؟ ايران عمومي
ايران در  زنان جنبش مي كنم فكر  من
هم جنبش يعني دارد. را دو خصيصه هر
جنبش اين هم و دارد وجود زنان خاص
را رژيم عليه عمومي مقاومت از بخشي

نظامي معتقديم. دولت از دين برجدايي
را كشور مذهبي اقليتهاي ملي و تمام كه
و آمريكا گذشته، ١٦سال در بربگيرد. در
عناصر يافتن براي بيهوده يي اروپا تالش
كردند مالها رژيم درون در اصالح طلب
رژيم با سازنده» «ديالوگ بهدنبال و

بودند.
شده روشن اكنون سياستي چنين نتيجه
ايران در بيشتر. سركوبي و اعدام است.
را خود خصوصي  زندگي  حق  مردم
يك رژيم  مقامهاي اخيرًا ندارند. نيز
حال در كه  را بي.بي.سي خبرنگار 
در فاحشگي موضوع مورد در تحقيق
كردند. اخراج و دستگير بود، ايران
در چيزي چنين كه بودند مدعي آنها
براساس وجود ندارد. درحالي كه ايران
در زن ميليون بهيك نزديك دقيق آمار
دختران كه هستند فحشا قرباني تهران
همزمان ميشود. شامل نيز را ساله يازده
و جامعه در هم مخدر مواد از استفاده
درحالي اينها تمام ميكند. بيداد مدارس
شالقزدن و اعدام كه  مي افتد اتفاق
ادامه بهنام اخالق زندانها خيابانها و در
كه مذاكرات است روشن مييابد. خيلي
نياورده به بار نتيجهيي هيچ مالها با غرب
رژيم بهاين فشاري هم كس هيچ است.
ساكت همه و نمي آورد سركوبگر
بينالمللي سازمانهاي همان حتي هستند،
را بارها رژيم توسط نقض حقوقبشر كه
بهاين معني البته اين محكوم ميكردند.
نظامي دخالت خواستار كسي كه نيست
حل راه جنگ باشد. ايران در خارجي

اينمشكلنيست.
كمك خواستار واقعًا غرب در اگر 
است اين راهش هستند،  ايران  بهمردم
تروريستي مجاهدين را از ليست نام كه
تا كنند حذف  اروپا اتحادية و  آمريكا

ايرانخودشانتصميمبگيرند. مردم

بهدستآوردن حقوق فردي وحقوقبشر
مقاومت در حال در آنها خود ميباشند.
«شهروند آنها را كه رژيمي هستند برابر

مي كند. تلقي دو» درجه

و  شما سازمان بين رابطهيي  چه
دارد؟ وجود ايران در زنان جنبش
ايران در زنان جنبش با نزديكي روابط ما
از آنها حفاظت به خاطر اگرچه داريم

رفتار انقالب از بعد اما شدند. استقالل
را آنها بود. تحقيرآميز با آنها واقعًا رژيم
كارشان بپوشند، چادر كه كردند مجبور
مجبور بسياري هم و دست بدهند از را
خارج به و كرده ترك را كشور شدند

تبعيد شوند.
مقابل در ابتدا همان  از  زنان درهرحال
شانهبهشانة و پرداختند بهمقاومت رژيم
ميان در  جنگيدند. آزادي براي مردان 

بهساير كه است كرده تالش رجوي خانم
را پيشتاز نقشهاي بايد كه بياموزد زنان
جنسي تبعيض انديشة و بگيرند برعهده
آخوندها برخالف كنند. رد آخوندها را
اعتقاد زنان مورد در مثبت بهتبعيض ما
واقعي براي شانس بتوانند زنان داريم تا
پيشرفتداشتهباشند.امروزهزنانباالترين
جنبش در را نظامي و سياسي مسئوليتهاي

دارند. برعهده ما

نيروي از بخشي زنان ميدهد. تشكيل
مختلف اقشار اعتراضات و تظاهرات
مثًال در جنبش ميدهند. تشكيل را جامعه
دانشجويييادرسايردرگيريهايعمومي
مختلف نقاط در رژيم امنيتي نيروهاي با

دارند. حضور زنان همواره ايران
براي مبارزه حال در همزمان زنان اما

است. مخفي رابطه اين رژيم چنگال
به موضوع بينظيري توجه ايران مقاومت
و بيانيهها نهدر را  كار  اين دارد. زنان
روزانه عمل پراتيك و بلكه در نوشتهها
شاه رژيم  كه  زماني است. كرده  وارد 
مردانـ همانند ـ زن ميليونها شد سرنگون
و آزادي خواستار و آمدند به خيابانها

رژيم به دست كه  نفري ١٢٠هزار
را سوم يك از بيش رسيدند بهشهادت

زنانتشكيلميدهند.
ارزش ما انقالب، جنبش از بعد سال چند
مريم با انتخاب را شركت زنان اهميت و
رهبري امر در همرديف بهعنوان رجوي،
آن بهبعد از شناخت. مقاومت، به رسميت

بنبست در مذاكرات
چگونه  را كنوني اوضاع شما  
تحوالت در و ميكنيد ارزيابي
خواهيد بازي چهنقشي آينده

كرد؟
ما است. وطنپرست عميقًا ما  جنبش
مبتني و دموكراتيك كثرتگرا، بهنظام

ايران براي ترانه يي

اعدامهايخياباني،سركوبيوحشيانةزنان،
دستگيريوسانسورازجملهوقايعكوچكي

هستندكهدر حاكميترژيمايران رويميدهند
آتن٢٤ سايت

٢اكتبر يكشنبه روز اما با مضمون سياسي مي روم. بهكنسرتي بهندرت من
و هنرمندان كه رفتم جايي ويرونا ملينا مركوري در و بهتئاتر كردم را كاري چنين

هديهكردند. بهخاطراوضاعبينالمللييكشببينظيربهما موسيقيدانان،
اما انبوه كه تعداد بيشتري بهتئاتر نيايند، شده بود سرد باعث هواي اين كه با
بهنمايش پركردهبودند،يكرويدادبينالملليرا دوربينهاوجمعيتيكهصندليهارا

گذاشتند.
كنسرت به واقعدرسطح بينالمللياجراشد.هنرمندان وخوانندگانبا جمالت
حاضران براي داده شد، نشان دردناكي واقعي تصاوير با كه ايران را اوضاع ساده
بشر حقوق نقض يخ كوه نوك تنها كه تكاندهندهيي مي دادند. اطالعات توضيح
دوم مكان در جهان در ايران رژيم نظر اين (از خياباني اعدامهاي بود. ايران در
كوچكي وقايع جمله از سانسور و دستگيري زنان، وحشيانة سركوبي دارد)، قرار
جمهور رجوي، رئيس مريم پيام مي دهند. روي ايران رژيم در حاكميت كه هستند

بود. انگيزاننده و تأثيرگذار روشنگر، بسيار ايران مقاومت برگزيدة
بود. سفري بهشرق ايران مقاومت همبستگي با شب موسيقي، هنري و جنبة از
ماريا ديميتريادي، ميتسياس، با مانوليس كنسرت بود اين آغازكنندة ونتسانو، كه ننا
بااركستر تريفونو،واسيليسراكوپولوس وماريزا كوخ هنرنمايي كردند.همةاينها

به اجرايبرنامهپرداختند. مردميميكيستئودوراكيسوبسياريهنرمندانديگر
اركستر جوانان با هنرمندان ايراني كه بود آن قسمت دوم برنامه بخش ويژة اما

پيرئوس«ديميتريسميتروپولوس»بههنرنماييپرداختند.
احساس كنم، ترك كنسرت را زودتر شدم مجبور سرماي هوا بهعلت كه من
يك ميديدم كه نادري بود موارد بسيار از ميكردم اين زيرا فكر ميكردم، گناه
بدوناين كهلذتبخشبودن بهيكشكلبرميانگيزد، رويدادهنريهمة حاضرانرا
بهخاطر را شب اين بيشك موسيقي مشتاقترين عالقمندان دست بدهد. از را خود
مسائل عالقمندان همانطور كه سپرد، خواهند بهخطر موسيقي آن كيفيت ارائة
است. بسيار كمياب روزمرة ما زندگي در كه چيزي سيراب شدند، از آن اجتماعي

فرصتهاي دفتر بهدعوت ١٨مهر، روز
سروناز ژنو، مردان در زنان و براي برابر
چيتساز،مسئولكميسيونزنانشوراي
هيأتي در بههمراه ايران، ملي مقاومت
كه بشر حقوق براي گردهمايي سومين
برگزار ارگان اين به ابتكار ژنو، شهر در
گردهمايي اين در كردند. شركت شد،
يكروزه،كهبهمواردنقضحقوقبشر
آربور، لوييس داشت، اختصاص زنان
و متحد ملل سازمان بشر حقوق كميسر
بينالمللي انجمنهاي و فعاالن از بسياري
اعضاي و زنان حقوق مدافع دولتي غير
هيأتهاينمايندگيكشورهايمستقردر

سوئيسشركتداشتند.
نمايندة ماتينو، لوران برنامه، ابتداي در
ضمن ژنو، نمايندة و فدرال ايالتي
در بهشركتكنندگان خوشامدگويي
برگزاركنندگان يكي از بهعنوان جلسه
جلسه سخنران اولين بهعنوان برنامه،
لورانماتينودرصحبتهاي صحبتكرد.
ساير مانند كه زنان عليه بهتبعيض خود
در بشر حقوق عليه تبعيض موارد
اقتصادي، اجتماعي،  ديگر زمينههاي 
كرد اشاره باشد، مي نژادي و فرهنگي
همه كه در اين تبعيض تأكيد كرد: و
پاية بر اول وهلة در دارد، وجود جا
نيروي زنان كه زيرا ميباشد، اقتصادي
اين با ميتوان چهطور هستند. ارزان كار
راههاي از يكي كرد؟ مبارزه تبعيض
اقتصادي برابري تبعيض، اين با مبارزه
پرداخت اول، وهلة در يعني ميباشد.
و خانه در برابر، چه ازاي كار در برابر

خانه. خارج در چه
بونيون، فابيان خانم جلسه، دوم سخنران
زنان براي برابر فرصتهاي دفتر مدير
ديگر يكي و ژنو شهر در مردان و
در وي بود. جلسه گردانندگان از
ژنو شهر بهتالشهاي خود صحبتهاي 
و كرد اشاره زنان تبعيض با مبارزه براي
شده ايجاد دفتري ،١٩٩٧ سال از گفت
ميكند كار  جنسيتي برابري براي  كه
سوئيس در كه كرد اعتراف بايد ولي
از برخي  بهنسبت حتي برابري اين نيز 
چرا ندارد. آفريقايي وجود كشورهاي
را كار نيروي از ٪٢٠ اينكه بهرغم كه
از كمتر بسيار ميدهند ولي تشكيل زنان
بسياري ميكنند. دريافت حقوق مردان
كار در سنتي  بهصورت  هنوز  زنان  از

دارند. شركت داري خانه
لوييس خانم  صبح،  اصلي  سخنران 
ملل سازمان بشر حقوق كميسر آربور،
در خود در صحبتهاي وي بود. متحد
از يكي گفت: زنان حقوق مسألة مورد
حقوق كه است اين نكات مثبتترين

است شده  ناميده بشر حقوق زنان هم
آن از و داشت  گرامي  بايد  را  اين و
خشونت از وي كرد. كامل بهرهبرداري
شايعترين از يكي بهعنوان زنان عليه
لوييس برد. نام بشر حقوق نقض انواع

گذشته  در٢٠ سال كه كرد تأكيد آربور
پديده اين به نسبت  زيادي  دستاورد
زمينه اين در بيشتري آگاهي و داشتهايم
بسياري در توانستيم و كرديم كسب
نيز دادگاه مقابل در را ناقضان موارد،
متحد، ملل سازمان در االن بياوريم.
عليه ارتورك گزارشگر خشونت خانم

او به همه كه  است الزم و است زنان
دربسياري برسانند. را الزم اطالعات
تبديل زنان، عليه خشونت موارد
مانند: ميشود، بشريت عليه بهجنايت
يا جنسي بردگي زنان، قاچاق تجاوز،
اينها زنان. اجباري انداختن باروري از
محسوب زنان عليه جنايت موارد همه
قطعنامة اولين ،١٣٢٥ ميشوند. قطعنامة
كه است خود متحد در نوع ملل سازمان
تأثيرات و  مناطق درگيري با رابطه  در

مي باشد. متمركز زنان روي آن اخص
از اهداف هزارة برابري جنسي، يكي 

نقش و است متحد  ملل سازمان  سوم
نظر در  بايد  صلح مذاكرات در  زنان 
ادعاهاي زنان حقوق زيرا شود، گرفته

بشر است. حقوق بلكه سياسي نيست
كشورهاي از سخنرانان از تن دو سپس
كشور از ايانشاما، بلوندي آفريقايي،
وحدت وزير گندايو، فرانسواز و رواندا
بوروندي كشور در انساني حقوق و ملي
و زنان  حقوق  فجيع نقض مورد  در 
كشور دو اين در خودشان مشاهدات

صحبتكردند.
روت خانمها بعدازظهر، هيأت در

دريفوس، رئيس جمهور سابق سوييس،
بود. برنامه اصلي سخنرانان از يكي
وضعيت به  خود  سخنان در  دريفوس 
اشاره سوئيس كشور  در  زنان حقوق
درازي در سوئيس راه گفت: ما و كرد
آهسته خيلي قوانين ابتدا در آمدهايم، را
فهم مسأله بايد خود ابتدا كرد زيرا تغيير
را جنسيت مسألة ابعاد كه االن مي شد،
هيچوقت نبايد  كه ميدانيم  ميفهميم 
و بايد تبديل بهقوانين كنارگذاشته شود
سطح نهفقط در هم بعد ضوابط شود. و
در بايد بلكه بماند، مكتوب قانون
احتماًال و اين شود روزمره وارد زندگي

است. كار سخت قسمت
كاري جلسة دو بعدازظهر، برنامة در
از يكي برگزار شد كه موضوع همزمان
توسط كه بود خانوادگي خشونت آنها
كميسيون رئيس مانتيري، بريژيت
اداره دولت با فدرال پارلمان ارتباطات
ديگر كاري جلسة يك و ميشد.
بهبحثقاچاقزناناختصاصداشتكه
افسراطالعاتجنايياز خانممككان،
انسانها سخنران قاچاق بخش اينترپل در
تكاندهندهيي ارقام و آمار و بود جلسه
بهخصوص و انسانها قاچاق مورد در

داد. ارائه زنان
ساز چيت سروناز گردهمايي، اين در
در حاضران و سخنرانان  از  بسياري با
و ايران در  زنان وضعيت حول  جلسه
در شده اعمال  خشونت  بهخصوص 
حاكم ماليان توسط كه جامعه، سطح
است، آمده در قانوني به صورت ايران بر
مباحث در همچنين و كرد صحبت
حقايق و فاكتها ارائة به كاري جلسات
كه پرداخت ايران  در زنان  وضعيت

قرارگرفت. حاضران توجه مورد بسيار

شركتمسئول كميسيونزنانشوراي مليمقاومت

در«سومينگردهماييبرايحقوقبشر»درژنو

هواداران و شريف و آزاده ايرانيان ٢٧مهر، چهارشنبه روز صبح
اعتراضي تجمع يك  برگزاري با ايران مجاهدين خلق سازمان
كردن محكوم ضمن برلين، در روسيه سفارت مقابل در
ارجاع پروندة اتمي خواهان آخوندي، رژيم سياست مماشات با
نفتي تحريم اعمال متحد و ملل امنيت سازمان بهشوراي رژيم

شدند. آن عليه
گستردة نقض كردن ايران، ضمن محكوم مقاومت هواداران
حاكم آخوندهاي كه مي دادند شعار ايران، در بشر حقوق
در بهسالح اتمي دستيابي بهدنبال و هستند تروريست بر ايران

راستاياهدافتروريستيخويشميباشند.
قبال در مماشات سياست خاتمهيافتن خواستار تجمعكنندگان

شدند. برايران حاكم تروريستي و مذهبي ديكتاتوري

در اسلو در مقاومت هواداران تجمع
اخير بهاعدامهاي اعتراض

اعتراضبهاعدامهاي   هوادران مقاومتايراندراسلودر روزشنبه ٣٠ مهر ١٣٨٤ در
ايراندستبه تجمعزدندوخواستارحذف نام اخير ونقضحقوقبشردر

مجاهدينازليستتروريستيوارجاعپروندةاتميرژيمآخوندي
 بهشورايامنيتمللمتحدشدند. 

هلند الهه در بنيادگرايي» ضد «جبهه كنفرانس
محكوميت تومار هلندي شهروند ٢٠هزار
را از مجاهدين حمايت آخوندي و رژيم

مجاهدين حذف نام و خواستار كردند امضا
شدند تروريستي ليست از

سهشنبه ٢٧ مهر ١٣٨٤، ظهر از  بعد
حضور با ضدبنيادگرايي جبهة كنفرانس
كميسيون مسئول گنجهاي، جالل استاد
ملي شوراي اديان آزادي و مذاهب
سر روزنبام، دكتر روبرت ايران، مقاومت
سليم، هلند، ناهد كليساي امانوئل كشيش
ازمصر، ضدبنيادگرايي  فعال و نويسنده 
امورخارجة كميتة دفاعو روددكر،عضو
الهه شهر در ليبرال  هلند، حزب جوانان

برگزارگرديد.
سيدي، صدري  كنفرانس اين  در
مجاهدين خلق، دفاع از سخنگوي كميتة
شهروندان از تن امضاي٢٠هزار تومار 
و آخوندي رژيم محكوميت در هلندي
خلق مجاهدين سازمان  از  حمايت در
اين نام كردن  خارج ضرورت و  ايران
اعالم را تروريستي ليست  از سازمان
شهروندان شده امضا تومارهاي و نمود

داد. را بهحاضران نشان هلندي
استاد جاللگنجه اي درسخنانخود
پرداخته اسالمي بنيادگرايي تشريح  به
اسالمي بنيادگرايي كه نمود تأكيد و
تا آمريكا از جهاني تهديد يك بهعنوان
تركيهو عراق اندونزي، لندن، ازمادريدتا
وافغانستان بهجنايتوكشتار شهروندانو

ميزند. دست بيگناه افراد
آزادي و مذاهب كميسيون مسئول
خاطر ايران  مقاومت  ملي شوراي  اديان 
با اين و راهحلمقابله پاسخ تنها نشان كرد

كه است دموكراتيك اسالم شوم پديدة
ايران سازمان مجاهدين خلق در  درايران
ايران بهمنصة مردم مقاومت سازمانيافتة و

است. رسيده ظهور
و دفاع كميتة عضو دکر، رود
زيانهاي هلند ليبرال جوانان خارجة امور
سياستمماشات درمقابل رژيمآخوندي
حل راه تنها كرد  تأكيد و  برشمرد را
دست از جهان خالصي ايران و مسألة
تهران در آن قلب كه اسالمي، بنيادگرايي
تحتحاكميتآخوندهاميتپد،حمايت

است.  ايران مردم دموكراتيك از مقاومت
اينكه بر ضمن تأكيد خود  سخنان در او
نام حذف اين راستا جدي در گام اولين
ليست از ايران خلق  مجاهدين  سازمان
راه از خود مي باشد، حمايت تروريستي
رئيس رجوي، مريم پيشنهادي سوم حل
نفي بر  مبني مقاومت،  برگزيدة  جمهور 
از حمايت و خارجي جنگ و مماشات

نمود. اعالم ايران مقاومت مردم و
نويسندة سليم، ناهد بعدي سخنران
آخوندي رژيم جنايات او بود. مصري
داد قرار  بررسي  مورد را زنان  عليه 

 ١٢ دختران بهقاچاق اشاره ضمن و
حوزة عربي بهكشورهاي ١٧ساله تا
توسط اروپا و پاكستان خليجفارس،
آخوندهايحاكمبرايرانگفتدختران
فروخته مخدر مواد بهقاچاقچيان ايراني
استفادههاي سوء مورد تا ميشوند

اعدام و سنگسار گيرند. قرار جنسي
خود بهاوج سركوبي و يافته افزايش
از ضمن انتقاد سليم، است. ناهيد رسيده
ايران مورد در غربي كشورهاي سياست
بهدنبال خاتمي سالها غرب كه  گفت
ولي «اصالحطلب» بود فرد يك بهعنوان
و نژاد احمدي آمدن كار روي به دنبال
آن صدور و اسالمي انقالب از صحبت
ادامة اتمي، پروژه هاي پيگيري و بهجهان
اين با اروپا مماشات و سازش سياست
مشروعيتي برخوردار هيچ ديگر از رژيم
خاتمه يابد. بالدرنگ مي بايست نبوده و
سركشيش روزنبام، روبرت دكتر
همبستگي و اتحاد هلند، امانوئل كليساي
بشري حقوق فعاالن روشنفكران، بين
اشاره مورد مذاهب را اديان و تمامي از
و مترقي انسانهاي تمام گفت و داده قرار
بشردوستبراينجاتبشريتازخطرات
و كنار مجاهدين اسالمي، در بنيادگرايي
خواهند آخر تا و ايستادهاند ايران مقاومت
به پيروزي رسيده اين مقاومت تا ايستاد 
در ايران دموكراسي و صلح، آرامش و

برقرار گردد.
سوابق از فيلمي كنفرانس پايان در
رئيس نژاد، احمدي پاسدار تروريستي
اعتراضات و تظاهرات ارتجاع، جمهور
صحنههاي و كارگري و دانشجويي
در آزاده تظاهرات ايرانيان از پرشكوهي

شد. گذاشته نمايش به كشور از خارج

ماست ميان در ميكند مبارزه ايران در آزادي كه براي زنان امور فعال در بسيار زنان از يكي داريم كه را اين افتخار امشب ما اتحاديه: دبيركل ديميتريس تسوكاالس،
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الرحيم الرحمن اهللا بسم
در ايران و جا دراين عزيز هموطنان همة به از شروع، قبل
دراين گردهمايي مارا صداي و هستند درهركجا كه و
گرامي رمضان را مبارك ماه ميكنم. سالم ميشنوند،
همه دعاي روزه و و نماز خدا كه انشاءاهللا و مي داريم

كند. را دراين ماه مبارك قبول مؤمنان
امروزدرمرزبندي اسالممردمگرا وبردبار، اسالمواقعي،
درقيام آخوندي و رژيم درتبري از و ارتجاع خميني با
و ميرسد اثبات به و شود مي مشخص رژيم، اين عليه
نماز خصوص ـ به ونيايشي دعا و چنين چنين اسالمي
كه حتما ـ درشهراشرف آزادي راه مجاهدان وروزة
همراه و بركت كه باخير حتمًا و خداست مقبول درگاه
را پربركتي قدر شب در اين ماه، همه كه انشااهللا است.

بزنيد. رقم خود براي
مسير دراين همة ما به بزرگ ميخواهيم كه خداوند از

توفيق وشايستگي بدهد.
بهنام خداوند بخشندة مهربان

شهرهاي شهرداران  و فرانسوي  دوستان  همة به  سالم
ما آمدهايد. نزد افطار مراسم كه براي همسايه

مساجد  امامان مسلمان، برادران و خواهران همة به سالم
شما مورد روزههاي و نماز كه اميدوارم استان والدواز.

بگيرد. خداوند قرار قبول
پدر قديمي مقاومت، ياران از يكي ما روزها  اين در
٢٥سال او دادهايم. دست از را اقبال آقاي ٨٠ساله، شهيد
و خانوادهاش خود زندگي تمامي او تبعيد گذراند. در را

كرد. ايران در آزادي براي مقاومت وقف را
تسليت صميمانه مقاومت در او دوستان و خانواده به

ميگويم.
دوستان و اعضا بهترين از يكي همچنين ما روزها اين در
و او جانكاه دوري درد و داديم دست از مقاومت را اين
يعني ژينت را ميآزارد. غماز دستدادنشهنوز همةما

عزيزم. خواهر اين
زندهاست وارزشهايي كه به جا اگرچه او هميشهبراي ما
هم امشب نگهميداريم و زنده همواره است را گذاشته

است. حاضر اينجا در
در و سرژ الكساندر، كورالين دلفين، تيبو، ميدانم كه

فراغژينتچه قدرغمگينهستند.
هستند اين مقاومت عزيز فرزندان كه حاال او فرزندان به
تسليتميگوييموبهآنها ميگوييمكهدرستاستكه
دادهاند اما دست از مثل ژينت را شايستهيي االن مادر
را آنها ژينت و آنهاست خانة مقاومت بزرگ خانوادة
دوستان و فرانسوي به دوستان همچنين است. سپرده بهما

ايرانيشتسليتميگويم.
براي و ميخوانيم درگذشتگان فاتحه روح شادي براي
عبور از در خودمان و دوستان و خانواده بردباري صبر و

ميكنيم. دعا ابتال اين

دوستانعزيز،
گفته است: ماه رمضان قرآن دربارة

قرآن قرآن فرود آمد. آن در كه رمضان، ماهي است ماه
دادن تميز براي نشانههايي و است مردم براي هدايتي كه

بيراهه. از راه
گرامي. بس است ماهي رمضان

بهحضرت دريكيازشبهاياينماهبودكهكلماتخدا
شب قدر. در يعني شد. محمد نازل

داري. روزه ماه روزه ميگيريم كه است ماه اين در و
مسافران بيماران، جز ـ افراد همه ماه، يك مدت به
خوردن آفتاب از غروب تا سحر سپيدة ـ از وكودكان

آشاميدن خودداري ميكنند. و
و رهايي روزه اسالم است. شعائر از نماز، مثل روزه،
دوستيو صلحويگانگيرا براي جامعةانسانيبه ارمغان

ميآورد.
زره مثل  روزهداري است  گفته محمد حضرت 
ميدهد ايمانآورندگان است. زيرا به آنها قدرت انطباق
و زشتي بيدردي و و پوچي و بيهدفي از را  آنها و

ميدارد. باز بدي
كه وجود دارد ديدگاه دو اسالم درمورد كه مي دانيد
و خشونت تنفر بهآيين را يكي اسالم متفاوتند. كامًال
بهخصوص براي بهبند كشيدن سركوبي مردم و براي و

قيام عليه امروز در و مردمگرا اسالم واقعي
ارتجاع خمينيمشخص ميشود

امكانپذير خود انسان بهدست همه اينها و انديشة نو و انتخاب رفتار و فرهنگ و عادات يعني تغيير است. بهدست خودش انسان سرنوشت معني تغيير به قدر شب ـ
كه دارد توان انسان يعني برتر است. هزار ماه قدر از شب مي گويد قرآن اما مي گيرد. صورت نسل يك معموًال بهوسيلة تاريخ در كه فرهنگ تغيير همان يعني است.

است انسان قدرت بيان اين و كند تغيير هزارماه به اندازة ساالنه

و ديگري كرده تبديل مذاهب بين تفرقه و ايجاد زنان
كه بهقول قرآن ميداند رهايي و دين رحمت اسالم را
آمده مردم دستوپاي از زنجيرها و غل كردن باز براي
ساير به احترام و دوستي و عشق براي است پيامي و

عقايد. و مذاهب
سخت براي آييني به را مرتجعان آن هم، روزه مورد در
كه را چيزي تقوي و ميكنند تبديل بر مردم گرفتن
آن نتيجة كه ميكنند تلقي است انسان بهدرون مربوط
و همنوعان جمع از دوري رياكاري،  ناتواني، يأس،

است. جدايي و تفرقه

همنوعانش را با انسان روزهداري اسالم حقيقي در اما
انسانيش نزديك به فطرت را او و ميكند و همراه همدل
چه بسيارند است: علي(ع)گفته  چنانچه  ميسازد.
و گرسنگي جز نصيبي خود، روزة از كه روزهداراني

تشنگيندارند
و بهاجبار را  خدا عبادت ايران، بر بنيادگرايان حاكم
روزهداري به مردم واداشتن براي كردهاند. آلوده اختناق
مأموران حال همان در چه اگر بندند مي را بهشالق آنها

معاف ميكنند. روزه داري از را سركوبگر خود
٢٢ساله جوان يك رژيم، پاسداران پيش، روز چند

را مصطفي جرم آنها بستند. به گلوله را مصطفي بهنام
عنوان رمضان ماه در موسيقي دادن گوش و غذا خوردن

كردند.
و باز كردن دست و پا اسالم و همة شعائر آن براي 
اسالمرا است، اماحاكمانجنايتكار ايران، گشودنقلبها
كردهاند. به بندكشيدن تبديل و براي اختناق وسيليي به

اراده كرده  آساني را شما براي گويد: خدا  قرآن مي
و نه سختي. است

اْلُعْسَر ِبُكُم ُيِريُد َوَال الُْيْسَر اهللاُّ ِبُكُم ُيِريُد
توان گشايش براي و رهايي خدمت در روزهداري پس

است.
گذشت و و آشتي دوستي است، تأليف قلوب براي ـ
كه به خانواده را برميانگيزد انسان و مي كند ترويج را
بهياري كند، و مهرباني و نيكي دوستان همسايگان و و

فقيرانومستمندانبرخيزد.
ميكند. باز انساني بهتوانايي را چشمها روزهداري ـ
كه درمييابد و نيست  ضعيف  كه  ميبيند هركس

بشورد. ارتجاع و استبداد و اسارت بر ميتواند
نهي  را بدگويي و و كينهتوزي بي اعتمادي روزهداري ـ  

ميكند.

همنوعان و قوتهاي به نيكيها را چشم انسان روزهداري ـ
همبستگي كه ميان انسانها اين چيزي است و ميكند باز

بهوجودميآورد.
خودخواهي، از  كه مي بخشد تواني چنان بهانسان  ـ
همزمان و بپرهيزد بهديگران ستمكاري و زيادهخواهي

ميكند. هم رها را جامعه
تغيير معني  به كه دارد قرار قدر شب رمضان ماه  در
سرنوشت انسان بهدستخودشاست.يعني تغيير عادات
وفرهنگ وانتخابرفتار وانديشة نوواينهاهمه بهدست
يعنيهمانتغيير فرهنگ كه خود انسان امكانپذيراست.
ميگيرد. صورت نسل يك بهوسيلة تاريخ معموًال در
يعني است. برتر هزار ماه از شب قدر ميگويد قرآن اما
و كند تغيير هزارماه بهاندازة ساالنه كه دارد انسان توان

است. انسان قدرت بيان اين
اْلَقْدِر َأْدَراَك َما لَْيَلُة َوَما / اْلَقْدِر أَنَزلَْناُه ِفي لَْيَلِة إِنَّا
اْلَمَالِئَكُة َتَنزَُّل / َشْهٍر أَْلِف مِّْن َخْيٌر اْلَقْدِر لَْيَلُة /
ِهَي َسَالٌم / َأْمٍر مِّن ُكلِّ َربِِّهم ِبِإْذِن ِفيَها َوالرُّوُح

اْلَفْجِر  َحتَّىَمْطَلِع
متفاوت سراپا مرتجعان اجبارات با حقيقي روزة مفاهيم

است.
نگرفتن روزه بهاتهام را مردم كه آنها رفتار ضدانساني

به شالقميبندند،ضداسالماست.
قطع دست اتهامي كوچكترين بهخاطر كه آنها قوانين

ميكنندضداسالماست.
تحقيرآميزآنان گرداندن بهمردمو پابند بندو زدندست

است. خيابانها ضداسالم در
تناز غارتثروتكشوروبهگرسنگيكشاندنميليونها

ضداسالم است. مردم
ايران مردم فرزندان به رشيدترين تروريست مارك زدن
است. دين ضداسالم بهنام دروغبافي است و ضداسالم

حقيقي روزهداران و است حكومت حفظ ماليان هدف
برخاستهاند. قيام و مقاومت به آن برابر در

و ماليان حاكم ايستادند برابر در در ايران كه كساني
را مسير همين كردند، تحمل طاقتفرسا شكنجههاي

در  كه ايران شجاع فرزندان از تن ١٢٠ هزار كردند. طي
قدرت و انسان قدرت باختند، جان ماليان رژيم مبارزه با

دادند. نشان را ايران مردم مقاومت و
شهر در ايران آزادي  دژ در  امروز كه  مجاهداني و
نثارآزادي مردمشانكرده اند، همةهستيخود را اشرف

را يافتهاند. اصلي روزه مضمون
بزرگي  آزمايشهاي كانون در آنها گذشته ٣ سال در
را آنها باريد. اما سرشان بر بالها و توطئه ها انواع بودند.
است اين پايدار نگهداشت؟ حقيقت استوار و چهچيزي

آزادي. به ايمانشان همان كه
را در اين ابتالئات ما كه ميكنيم هم خدا را شكر امروز
ميخوانند را فرا او ايران مقاومت مردم و كرد. ياري

كه:
كن اجابت ايران را مردم فرياد دادخواهي خدايا
كن نزديك را ايران در مذهبي ديكتاتوري پايان

برهان. تبعيض و ستم قيد از را سركوبيشده زنان خدايا
واقعي  زندگي طعم نوجوانان و كودكان كه كن  چنان

بچشند. را
بده نجات ماليان شكنجه از را زندانيان خدايا

كشورهاي درتمام آزاديوصلحودوستيوبردباريرا
بگستران. عراق در بهخصوص و منطقه

نور ما ستمديدة مردم بهزندگي و ما بهكشور خدايا
بتابان. را خوشبختي و آزادي

ِعَباِدي َسَأَلَك ِإَذا كه:َ«و ميشنوم را قرآن صداي من و
َدَعاِن.  اِع ِإَذا َدْعَوَة الدَّ َقِريٌب ُأِجيُب َفِإنِّي َعنِّي

مرا كه آنگاه پرسيدند، تو از مرا بندگانم كه آنگاه
كه نزديك آنقدر نزديكم. من بگو: كردند، جستجو

پاسخ ميدهم. ميخواند، مرا كه كسي را دعوت

گرامي برادران و خواهران
اين بههدف خود، روزههاي با ما همة كه ميكنم دعا
و صلح يگانگي، بهرهايي، دستيافتهباشيم؛ عبادت

خداي بزرگ. به نزديكي دوستي و
مبارك. شما همه بر رمضان ماه

و از دوستي سرشار براي شما شبي شب، اميدوارم اين
باشد. بوده مذاهب و عقايد بين همبستگي

مقاومت ايران برگزيدة جمهور رئيس حضور با مراسم افطار
فرانسه والدواز استان در مارتين سن سالن در
شد. برگزار فرانسه والدواز استان در مارتين سن سالن در مقاومت، برگزيدة جمهور رئيس رجوي، مريم حضور با افطار مراسم شب٢٩مهرماه٨٤، جمعه

و امامان جماعت فرانسه مختلف مساجد از الجزاير، هيأتهايي سابق وزير نخست غزالي، سيد احمد اورسوراواز؛ شهردار پير بكه، ژان سرژي؛ شهردار لوفور، جمله دومينيك از والدواز شهرداران از اين مراسم، شماري در
برگزيدة مقاومت در جمهور رئيس شركت داشتند. ملي مقاومت اعضاي شوراي و مسئوالن از شماري و همچنين والدواز مقيم فرانسوي شهروندان در پاريس، خارجي مختلف از سفارتخانههاي هيأتهايي مساجد، اين

گفت. تبريك هستند، كه كجا هموطنان در هر رمضان را بههمة مبارك ماه خود، سخنراني
بهسخنراني پرداخت. الجزاير، سابق وزير نخست ُغزالي، احمد آنگاه، سيد

خود همبستگي بتوانيم مختلف مقاطع در داديد اجازه ما به شما رنج ميبرند. استبداد ديكتاتوري و يوغ زير هماكنون آنها كه خواهيم آورد و بهياد داشت خواهيم گرامي را ايران ملت ياد بهويژه «امشب گفت: جمله از وي
كنيم». اعالم مي كنند, دنبال رئيسجمهور كه خانم آرماني و هدف با خود را كامل همبستگي مناسبت اين به ديگر بار بتوانيم كه ماست خوشحالي براي ماية و يك افتخار اين كنيم. اعالم ايران مردم بامبارزة را

سخنان خود فرانسه، در اِوري امام مسجد مرون، خليل و شيخ تاورني مسجد امام ممدو سانكوچارا، شيخ فرانس، ايلدو در منطقه فرانسه مسلمانان شوراي َسبطي، رئيس توفيق جمله والدواز از افطار ساير سخنرانان مراسم
داشتند. آن ابراز برگزيدة جمهور رئيس و ايران مقاومت از را خود حمايت و كرده محكوم را ايران بر حاكم آخوندهاي ارتجاعي همبستگي»، اسالم عنوان «ماه به رمضان مبارك ماه تبريك ضمن

پرداخت. آن رهاييبخش و پيام روزه فلسفة تشريح وي  به بود. مراسم ديگر سخنرانان مقاومت از ملي شوراي آزادي  اديان و مذاهب مسئول كميسيون گنجهاي، جالل استاد

احمدغزالي
الجزاير: سابق وزير نخست

بهيادستمديدگان
آزادي راه كوشندگان و

دوستانعزيز،
عزيزم، برادران و خواهران

خانمرئيسجمهور
كه به وحدت است و ماه روزه داري ماه رمضان، ماه
رمضان به ماه است. شده تبديل برادري و ماه همبستگي
مسلمانان اجازهميدهد كهخود رادرموقعيت گرسنگان
دهند و هستند، قرار محروم آزادي از كساني كه يا جاي

بهآنهابينديشند.

خانمرئيسجمهور،
هستيم كساني به ياد و هستيم شما سر ميز بر كه ما امشب
كهازگرسنگيرنجميبرند،بهيادكسانيخواهيمبودكه
ياد خواهيم به را ايران بهويژه ملت دارند. ستم قرار تحت
رنج استبداد  و ديكتاتوري حاكميت تحت كه آورد 
مختلف بتوانيم مقاطع در داديد اجازه بهما ميبرند. شما
اين بامبارزةمردمايراناعالمكنيم. همبستگيخودمانرا
را اين فرصت بارديگر كه است خوشحالي و ماية افتخار
از را حمايتم و تمايل قلبي كه بتوانم كرديد فراهم برايم

مقاومت ايران اعالم كنم. مردم ايران و مبارزة
بهآرمان كه كساني همة از ميخواستم همچنين من
از همينطور سپاسگزاريكنم. آزاديايرانميانديشند،
دوستان فرانسويقدردانيمي كنمكهيكدماز حمايت
ميخواهم نكردند. شخصا دريغ مقاومت ايران به نسبت
ديدار فرصت هرباركه كه بگويم جمهور رئيس خانم به
بيشتر مقاومت دوستان كه مي بينم شود، مي فراهم شما
خدا از ميشوند. بيشتر و بيشتر همواره و هستند قبل از
آنهاهرچهگسترده ترشود تا بتوانند ميخواهم كه مبارزة
يكبار آنها بازگردانند. را بستانند و به ايران مقاومت حق
در اينجا فرصت حضور دادن شما و از دعوت ديگر

متشكرم.

شيخمامادوسانگوچارا
امامجماعتمسجدتاورني

رجوي مريم راه
است مردم سعادت راه

بهنامخداوندمهربان،
خانمرئيسجمهور

بهنامخداوندمهربان ازشماتشكر ميكنم.تشكرميكنم
بهميان ماآورديد. بهخاطراين شبمبارككهدوستيرا
بيان كرديد را چيز همه بهخوبي در صحبتهايتان شما
كنار در را كساني شما ندارم. آن از بيش چيزي من و

چيزي همان ميكنند. دنبال را حقيقت كه داريد خود
شهر بهعنوان امام مسجد است. در قرآن گفته خدا كه
ايران بيانگر مقاومت جمهور رئيس كه تاورني، معتقدم
جامعه ميخواهد در ما از خداوند كه حقيقتي است آن

پياده كنيم.
 

خانمرئيسجمهور،
حمايت  شما  از  اشتياق و شور  با ديگر بار  يك  من  
شهردار بكه، پير شهرداران بهخصوص ژان از و ميكنم
حمايت شما از  همواره كه  سپاسگزارم  اورسوراواز 
فرانسه مسلمانان همة اعالم كنم كه ميخواهم ميكنند.
ميدهم اطمينان قدرداني ميكنند. شما كار واالي از
حساب كشور اين مسلمان مردم روي ميتوانيد شما كه
مقابلمان قرار در كه را بتوانيم با هم مشكالتي تا كنيد،
كه است راهي همان اين كه بگوييم كنيم. برطرف دارد
توفيق خداوند اميدوارم من ميرساند. بهسعادت را مردم
اميدوارم به زوديدركنار بتاباند. به شما ورحمتخودرا

بگذرانيم. را در ايران رمضان ماه شما

ِاوري مسجد امام مرعون خليل شيخ
ازخداوندميخواهمكهخوشبختي

ايران بازگردد مردم آزادي به و
بهنام خداوند مهربان

يكروز پيشوقتياز دعوتشما مطلعشدمدر شوراي
شورا عضو اين چون بودم. فرانسه در اسالمي دفتر آيين
هستموبههميندليلبهعنواننمايندةاينشوراخوشحالم
شيخ همچنين فرانسوي ام، دوستان و شما حضور در كه

مامادو وجامعةمسلمانفرانسويدراينجا هستم.

خانمرئيسجمهور،
باشيم. شما در خدمت افطار  كرديد كه  دعوت را ما

مناسبت اين  به كرديد. همبستگي از شما صحبت اما
تجربه پيامبر ياران كه همبستگي را از مثالي ميخواهم
براي چيز هيچ آنها هنگاميكه كنم. بيان بودند كرده
هنگام زمان وقتي بودند، گرسنه بسيار و خوردن نداشتند
وسط داشتند در كه را اندكي غذاي رسيد غذا فرا صرف
تاريكي در تا خاموش كردند چراغ را و گذاشتند سفره
هيچ ديدند تعجب با چراغ روشن شد وقتي اما بخورند،
يار شد كه هركس معلوم است. غذا را نخورده آن كس
غذا و داشته را بيش از خود دوست همراهش برادر و
در شد باعث كه آن چه امشب است. گذاشته او براي را
ميانشماباشم اين همبستگي ويكدلي است كهدراينجا
پيامبر ميخيزد. بر ايمان از كه همبستگي دارد. وجود
خداوندا گفت و برداشت خدا سوي به دعا دست يكبار
جلوتر هستند ما از ياراني كه در ايمان از كه را ببخش ما

ايم. عقبمانده

خانمرئيسجمهور،
سخن شده منحرف و ارتجاعي از اسالم درستي شما به
در لبخند كه است گفته همواره اسالم پيغمبر گفتيد.
كه آنهايي از ميخواهم است. صواب برادرانتان مقابل
است كه شما چگونه مي كنند، بپرسم مردم را سركوبي
حالي كه خداوند در كردهايد، بهبرده تبديل انسانها را
صورت خود را در كرده است. لبخند آزاد خلق آنها را
ارمغان به مردم براي را خوشبختي بتوانيد تا بكاريد
داريم آگاهي اين به نياز ما جمهور، رئيس خانم بياوريد.
شما همچنانكه بكاريم. همه قلب در را شادي اين كه
تمريني روزهداري گفتيد الجزاير سابق وزير نخست و
گرسنه كه رنج كساني و شناختن گرسنگي براي است
همسايگان اشاره به احترام حِق به بايد هستند. همچنين
كه به وضع هستم موظف مسلمان بهعنوان كرد. من 
قبل است كرده توصيه خدا پيغمبر باشم. آگاه همسايهام
شويد بلند نگفت او برخيزيد. سحر در آفتاب طلوع از
بهپيش گامنهادن  و بهبيداري بلكه بخوريد، غذا  فقط

كه كرده بسيار توصيه است. پيغمبر خدا  كرده دعوت
حقوقهمسايگان وهمنوعانخودرامحترم بشماريدوبر
است. آنچه تأكيدكرده بينالمللي همبستگي برادري و
حاصل است. گفته در قرآن عنوان آيه به خداوند گفتم

است. ديگري احترام به تقوي و داري روزه

خانمهاوآقايان،
اصلي  ركن پنج است. خدا نيامده دين تغيير براي اسالم
تنهايكركن اركانقبلياديانتوحيديهستندو اسالم
اضافه شده است، حيثيت انساني حفظ براي ديگر كه
است.دراينشبمندعا ميكنم وازخداوندميخواهم
بايد بازگردد. ايران مردم به آزادي و خوشبختي كه
تعاريفشيعهوسني راكناربگذاريم. ماهمهازيكدين
براي پايان در مي پرستيم. را خدا يك و هستيم واحد
پيروزي آرزوي آزادي، براي مبارزهتان به خاطر شما،
هستند. همسنگ دو واژه و برادري آزادي چون ميكنم.

توفيقسبطيرئيسشورايمسلمانان
غربي  ايلدوفرانس  در
غربي) حومة و (پاريس

ميخواهمحمايتخودرا
كنم اعالم ايران از مقاومت

بهنامخداوندمهربان،
عزيز برادران و خواهران

رئيس جمهور از خانم ابتدا مبارك رمضان اين ماه در
گنجه اي، جالل اهللا آيت از  همچنين  ميكنم. تشكر
اسالمي آيين شوراي و مساجد نمايندگان نيز و برادرم.
فرانس ايلدو مسلمانان تمامي  ازطرف فرانسه. در
در حضور با متشكرم. شما از پاريس) غربي غربي(حومة
و شما به را دوستانم حمايت خود و ميخواهم اينجا،

كنم. اعالم ميكنند، مبارزه آزادي براي كه كساني همة
پيغمبر كه همانطور و مي كنيد مشاهده كه همانطور
جشن يك واقع  در  افطار هر با چون است،  گفته  ما
را شما و اميدوارم سپاسگزارم شما هم از باز ميگيريم.

بارديگرهرچهزودترزيارتكنم.

گنجهاي، مسئول  جالل استاد
اديان آزادي مذاهب و كميسيون
مظلومترينمظلومانومحرومترين
محرومان كسانيهستندكه بهنام

مي شود روا ستم آنان به خدا

بسيار رمضان، مبارك ماه بهمناسبت ما گردهمايي اين
حضرت از مشهور بسيار كالمي اين است. ارزشمند 
و ضيافت ماه را رمضان ماه كه است محمد(ص)
است روشن است. كرده توصيف خداوند ميهمانداري
از در اين ماه مردم كه نيست اين كالم، اين كه معني
چنين هميشه كه چرا ميخورند. خداوند سفرة نعمتهاي
خداوندگار روزيخواران خلق تمامي همواره، و است

خويشند.
مبارك اينضيافت ويژه،كهخداوندميزبانما درماه اما
يك نظام طبق است كه بابت اين تنها از رمضان است،
متفاوت،بر پايةخواست خداوند ميخوريمو مي آشاميم

است. همين عادي روزهاي با روزهداري تفاوت و
تواناييهاي خداوند، بهخواست پاسخگويي اين در ما
مهاركردن ميكنيم. توانايي خود كشف در را تازهيي
خواست هدف براي هدف واالتر، شخصي تمايالت
وتقويهميناستكهدرقرآنبهعنوانهدف خداوند.
الرجيم: الشيطان باهللا من اعوذ شده است: تعيين روزه
َعَلى َكَما ُكِتَب َياُم الصِّ َعَلْيُكُم ُكِتَب آَمُنوْا الَِّذيَن أَيَُّها «َيا

مؤمنان، (اي -البقرة١٨٣». َتتَُّقوَن لََعلَُّكْم َقْبِلُكْم ِمن الَِّذيَن
نيز شما بر پيشين، ديانتهاي مؤمنان همانند روزه داري،

باشدتا بهمقام تقوينايلآييد». نوشتهشد،
نايل بهتقوي وقتي كه كنيم توجه است كافي اينجا
خوردن خود و براي خواستن اسارت از ميآييم، يعني
پيدا رهايي شخصي هوسهاي ارضاي براي آشاميدن و
باشيم، داشته زمينه پيشرفت در اين كه هرقدر ميكنيم،
معنيش ايناستكهبيشتر به مردمخدمتخواهيم كرد.
ندارد. ديگري معني و فرامين او خداوند از تبعيت چون
به كارياز كارهايما نيازمندنيست. عبادت خداوند كه
او،صفايقلبوتقوايروحخودمااست.محبتداشتن
محبوب و مخلوق بهانسانهاي محبتداشتن به معني او به
بيشتر ديگري هرماه از رمضان، ماه همين، براي اوست.
نيازمندان و محرومان و به كسان صله و رسيدگي براي

است.
بپرسم، همنفسان شما عزيزان و ميخواهم از اجازه من
راستيمحرومترينوستمزدهترينكسانيكهبايدبه آنان

رسيدوكمكشانكردكيانند؟
و محرومترين مظلومان مظلومترين كه اين است جز آيا
روا آنان ستم به بهنام خدا هستند كه محرومان، كساني
بهدست كه  بيگناهاني و ما همميهنان مانند ميشود؟ 
ايران ماليان حكومت اسالمي،  بهاصطالح افراطيون
الگو ميگيرند، لگدكوب اين رژيم  از كساني كه و
عفو و مهر خداوند رنجديدهيي كه بهنام مردم ميشوند.
قتل و فحشا و غارت تنها سركوبي و تقوي، و رمضان و

وشكنجهنصيبشانميگردد.

يارانمقاومت ايران، دوستان عزيز،
خواهران  ساير و ديدگان من يكايكتان بر قدم  امشب
گفتيد. پاسخ بهدعوتمان و نهاديد منت كه برادراني و
دوستتان داريم بسيار و ميداريم گرامي بسيار شما را ما
برخاستهايد كه و رهرواني راه بهكمك شما چرا كه
مي خواهندمهروعطوفتخداونديبه بندگانشبرسدو

نشود. دريغ از مردم بهانة خداوند به بهخصوص
آزادي، سلب هرگونه بيعدالتي، هرگونه ما همين براي
تبعيض، هرگونه خشن، مجازاتهاي بشر، حقوق نقض
ديگر، افكار و مذاهب پيروان عليه زنان، عليه تبعيض
و نكوهش ميكنيم را ديگر،  قوميتهاي  عليه  تبعيض
جان پاي تا اعتراضهايمان و بلندتر فريادهايمان آنوقت
به ستمها مي كنيم اين مشاهده مي شود وقتي شديدتر
اسالم ناروا بهدين به صورتي و ميشود افترا بسته خداوند

نسبتدادهميشود.
آن، رهاييبخش پيام قرآن و به نام رمضان و ماه در بايد ما
و كرده يكديگر گره در فشردهتر خويش را دستهاي

بداريم. پاس را ماه اين در خداوند ضيافت
و بهنويد مدد ميطلبيم تو از و اميد داريم تو خداوندا، به
َربُُّكُم «َوَقاَل فرمودي: كتابت  در كه داريم ايمان تو

اْدُعوِني َأْسَتِجْبَلُكْم ...-غافر/٦٠».
خواهم كه پاسختان بخوانيد مرا پروردگارتان گفت: (و

گفت).

استادجاللگنجهايتوفيقسبطيشيخخليلمرعونشيخمامادوسانگوچارااحمدغزالي
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گزارش يك طي حقوقبشر  ديدبان  آنچه
انتشار ايران  مقاومت عليه ٢٨صفحهيي 
يك بهعنوان منابع از  بسياري  سوي از داد،
همين آن كه حال شد. تعبير سياسي ادعانامة
آن غير يا سياسي اهداف با هرچند گزارش
وقوع جرمي متضمن حقوقي بهلحاظ باشد، 
است. آن چه آن شناخته شده كه اركان است
قضايي بهلحاظ  است داده  انتشار ديدبان 
كيفري جنبة از كه است عناصري داراي

دارد. جرم عنوان
كشورهاي اغلب رايج قوانين در
كه آمريكا متحدة اياالت ازجمله جهان
و رسيده ثبت به آنجا در حقوقبشر ديدبان
آمريكايي تابعيت آن اصلي ادارهكنندگان
اين داخلي قوانين در جرم عناوين همين دارند،
خالصه بهطور لذا است. شده شناخته كشور
و حقوقي ماهيت بازكردن پي در حاضر نوشته
آنرا تا است بشر حقوق ديدبان گزارش جزايي
دهد. بههمين انطباق پيشگفته اركان جرائم با
ديدبان گزارش كردن سياسيعنوان دليل
كه جهت اين از باشدـ داشته صحت هرچند
تخفيف خطاي سياسي بهيك مجرمانه را عملي
بيدليل امتيازي است، مسامحه نوعي ميدهد،
از و را خطاكار سياسي قلمداد كرده مجرم كه
آن چه بلكه است. سهلانگاري نوعي جنبه اين
عمد حتي و لغزش يا خطا يك نه است رويداده
قوانين طبق كه است جرمي ارتكاب كه سياسي
براي آن شده و شناخته جرم خود آمريكا هم

است. شده پيشبيني مجازات

توهين و اكاذيب نشر تهمت، افترا،
حرمت از  كه است اظهاري توهين 
متهمساختن افترا و بكاهد نظرها در ديگري
دليل بدون جنايت يا جنحه بهارتكاب كسي
آزادي به استناد به نميتواند كسي است.
به واّال زند افترا يا كند توهين ديگري به بيان
و مجازات محاكمه تعقيب و درخواست شاكي
است عامي عنوان  حرمت: شد. هتك خواهد
ميشود. و افترا نيز ساير اقسام توهين شامل كه
تعبير بهيك ميتوان را حرمت هتك و توهين

دانست. هم مترادف
حقوقبشر ديدبان گزارش  انتشار نفس
تكوين را  جرم يك فعليت آن كه از  جدا
قبيحي نيز عمل مختلف از جنبههاي ميدهد،
عدالت آن را نهايتًا و مذهب اخالق، كه است
مجازات آن براي جرم، عنوان با و دانسته مردود
تهمت زدن، اخالقي، بهلحاظ ميكند. تعيين
از افترا باالخره  و كذب  انتشار  و دروغبستن
ناپسند و مذموم بيعدالتي، حدود باالترين

و دنيا تمامي در عدالت دستگاه اساسًا است.
اقدامات جلو تا آمده بهوجود بهاينخاطر تاريخًا
اين درحقيقت بگيرد. را سمتكارانه ستمگرانه و
فطري حقوق از كه آزادي است از سوءاستفاده
هتك آزادي، آنسوي يعني انسانهاست،
و تلقي مجرمانه امري است كه انسانها حيثيت

است. شده شناخته
ديرباز از بهتان و دروغبستن حرمت، هتك
حتي و  نكوهش مورد مختلف جوامع در  و
در جرم اين است. بوده مجازاتها سنگينترين
داراي حمورابي قانون جهان قانوني متن اولين
از يكي پيامبر زردشت نزد است، مجازات
گفتار، بر كه اصول ديني است نقض شديدترين
من «اي پسر است: بناشده نيك و كردار پندار
از نيست… جاودانه زندگي كه باش نيكوكار
دروغ سخن مشنو، دروغگو سخنچين و مرد
دو باشد، سخن گفتن از بهتر خامشي بسا مگو،
نزد جمعي  هيچ در و مباش سخنچين و  رو
زردشت آئين  «طبق  منشين…(١) دروغگو
فراتر غيراخالقي  جنبة  از  بهتان و تهمت
كيفر نهتنها كه است يافته گناه عنوان و رفته
است. الهي عقوبتي مستوجب بلكه وجداني
نيز، اسالم  مبين  دين فرامين  و نصوص  مطابق
محسوب گناهان بزرگترين از تهمت و بهتان
و گرديده قرآن منع آيات مختلف در و شده
عقوبت مستوجب و آمده بهحساب معاصي از
از جمله است: شده  قلمداد اخروي  و دنيوي
هل انبئكم علي سورة شعرا آيات٢٢١ تا ٢٢٣:
اثيم، افّاك كل الشياطين؟ تنزل علي تنّزل من
خبر آيا بهشما كاذبون! اكثرهم السمع و يلقون
مي گيرند كساني ارتباط با چه شياطين كه دهم
رابطهاند، در گناهكاري بهتانزنندة هر با آنها ؟
دروغگويند! اكثرشان و ميكنند جاسوسي

لكل  سورة همزه: ويل از ١ و ٢  آية همچنين
واي عّدده…  و ماًال جمع الذي لمزه،  همزه
كه آنكس طعنه زننده، عيبجوي هر برحال
كتاب و حساب پي در دائم و است ثروتاندوز

آن! شمارش و
قوانين افترا در و بهتان كشورهاي غربي در
و بوده مذموم  و ممنوع باستان روم و  يونان
مدون حقوقي بحث سابقة معاصر قرون در
با كه بازميگردد ميالدي نوزدهم  قرن به  آن 
كشورهاي اكثر در (calumny) افترا عنوان
قانون است. شده شناخته جرم بهعنوان غربي
مجازات بيستم قرن اواسط در فرانسه جزاي
زندان سال پنج تا ششماه از حبس را، افترا

و  مجازات قانون (مادة٣٧٣  ميكند مشخص
در شده اصالح فرانسه عرفي جزاي ٢٧٩قانون

دسامبر١٩٥٦).

بعد به جرم اين قانوني سابقة ايران در
علني اوراق و جرايد انتشار  و مشروطيت از
جرم آنرا كه نص قانوني اولين و برمي گردد
استقرار مشروطيت از بعد به ميشمارد مربوط
افترا كه ميباشد قبل سال هشتاد به نزديك و
مجازات آن و براي جرم محسوب بهعنوان را
حرمت، هتك توهين، افترا، است. شده قائل
گرچه كه جزاست حقوق عناوين اكاذيب نشر
شرافت و ضدحيثيت جرائم  مقولة يك در
عناصر داراي يك هر ولي است شده طبقهبندي
در آنچه ميباشد. بهخود مختص تعاريف و
حائز ديدبان حقوق بشر يعني گزارش مقوله اين
از كه ارتكابي است جرم است، تعدد اهميت
شرح به جرم مختلف عناوين مختلف جنبه هاي

است: اطالق قابل آن بر زير

افترا:
نسبت بهمعناي  لغت فرهنگهاي در افترا 
و اسناد تهمت به ديگريدادن، و كذب دروغ
است.(٢) شده و دروغبستن معنا بهتان خيانت،
مجرمانه انتساب امري افترا بهتعاريف علمي بنا
بهعبارت است.(٣) انتسابي جرم انتشار يا و
بهيك جنايت نسبتدادن صريح جنحه و ديگر
قانون در  مذكور طرق از يكي به نفر چند  يا
و مشروطه عمومي مجازات قانون است.(٤)
تقريبًا را جرم اين نيز  كنوني  مجازات قانون
بهوسيلة هركس است. كرده تعريف يكسان
يا اعالن انتشار بهوسيلة يا خطي يا چاپي اوراق
يا بهيك در مجامع نطق يا به وسيلة مزبوره اوراق
مطابق كه دهد نسبت صريحًا امري را نفر چند
محسوب جنحه يا جنايت مجازات آن امر قانون

شد… خواهد محسوب مفتري شود
كلية گزارش ديدبان حقوقبشر بررسي با
و جنبة وقوع گـزارش اين در افترا عناصر جرم
خود گزارش  در  ديدبان است. يافته  عملي 
هريك و…كه شكنجه قتل، ازجمله جرائمي
از به نامبردن را است  جنايي  درجة از جرمي
بهطور مجاهدين سازمان مسئوالن از  يكي
هم كه وصف با اين داده است. نسبت صريح
و دارد صراحت كافي بهاندازة انتسابي جرم
خانوادگي نام و نام با افترا مورد شخص هم
ديدبان گزارش در خاص عنوان و منصب و
ديگر عنصر  اينكه ضمن است. تصريح شده
يافته است تحقق نيز آن انتشار يعني وقوع جرم
و بهصورت عمومي را خود ديدبان گزارش و
رسانههاي ساير و جرايد از اعم مختلف طرق از
نمايندة آن كه بر عالوه داده است. انتشار جمعي
طي را افترائات  همان مجددًا  ديدبان سازمان
بهاين ترتيب و راديويي اعالم داشت مصاحبة

سخناني طريق از هم و نوشتار بهوسيلة چه افترا
افترا با رابطه در تكرار شد. و انجام جمع براي
اينجا در (كه جرم فاعل و عامل سوءنيت و
عامل هستند) مسؤالن آن و حقوق بشر ديدبان
يعني است  بهغير اضرار كه سوءنيت و اراده 
مجاهدين خلق، بهسازمان رساندن و زيان ضرر
صراحتًا و گرديده تصريح انتشاريافته، متن در
جز تخريب هدفي آمده است كه اين رابطه در
به معناي اين ندارد! وجود مجاهدين سازمان
هدف بلكه مردمي مقاومت يك به نهتنها اضرار
يا اضرار نسبت بهتمامي گزارش عليه منافع و اين
حكومتي ادامة با هر روز كه است ايران مردم
مادي، گزافي بهلحاظ وحشي بهاي و سركوبگر
با رابطه در ميشوند. متحمل را مالي و جاني
خلق مجاهدين  سازمان عليه  افترا جرم وقوع 
سازمان، اين حقوقي شخصيت به دليل ايران
اساسًا اگر جرم حتي ولي اختالف است. محل
پيشبيني هم اشخاص عليه و بهافراد نسبت
دبيركل بشر، حقوق ديدبان سازمان باشد، شده
مقاله نويسندة  و معاون بهعنوان آن مسؤل  و
جزايي پيگيري قابل مباشر  سمت با موصوف
از كه چرا هستند افترا جرم ارتكاب درمورد

كردهاند. ياد صراحتًا بهخصوص فرد
آنجا از هم مجاهدين سازمان مورد در
بهتان اصلي  هدف و مقصد سازمان اين  كه
عناوين تهمت، با جرائمي قطعًا است، ايرادي
اكاذيب درمورد نشر همچنين حرمت و هتك
سازمان حقوقبشر عليه منتشره ديدبان گزارش
و قابلطرح كه صورتپذيرفته مجاهدين

است. جزايي ذيصالح نزد مراجع رسيدگي

اكاذيب: نشر
جنبه اين  از بشر  حقوق ديدبان  گزارش 
مجاهدين و سازمان عليه دروغ كه انتشاردهندة
مي باشد. و عملي مجرمانه فعل آنست مسؤلين
و واقع خالف امور انتشار بهمعني اكاذيب نشر
است حقيقي يا حقوقي شخص به آن انتساب
نسبت اكاذيب نشر و اظهار ديگر بهعبارت
حقيقي شخص به حقيقت  خالف  عمل دادن
در نشر است.(٥) رسمي مقامات يا حقوقي يا
معنوي عنصر  و قصد افترا، مانند هم اكاذيب 
اين است، ديگري به رساندن آسيب و اضرار
به صورت ميتواند رساندن  آسيب و ضرر
نسبت هم  عمومي افكار و اذهان تشويش 
دروغهاي يا اكاذيب بههرحال باشد. بهشخص
زيان و ضرر موجب اگر  حتي شده مطرح
انتشار نفس  يعني نشود،  هم  معنوي يا  مادي
جزايي و كيفري تعقيب قابل دروغ، و كذب
كشورها اغلب در است. جرم دار عنوان و است

وادار مجرم اكاذيب، نشر اصلي مجازات بهجز
مجنيعليه به اعادة حيثيت متضرر و تا ميشود
ديدبان گزارش با  رابطه در  كند. اقدام
اكاذيب جرم نشر عيني كه مصداق حقوقبشر
پسگرفتن حيثيت، اعادة در گام حداقل است،
از بسياري سوي از كه آنست اعادة و گزارش
است. و مجامع بينالمللي عنوان شده شخصيتها
با مشابهتهاي آن از جدا اكاذيب جرم انتشار در
نشر اينكه اول است: اهميت حائز نكته دو افترا
بلكه نيست حقيقي شخص  عليه  تنها اكاذيب
اكاذيب انتشار نيز حقوقي به اشخاص نسبت
گزارش انتشار ترتيب بهاين جرمداراست. عنوان
بدون مجاهدين عليه سازمان حقوقبشر ديدبان
را اكاذيب  نشر  جرم عنوان اختالف  هيچ
صرف ارتكاب اكاذيب نشر در ثانيًا داراست.
عمًال اينكه از  اعم و آن  تأثير از  فارغ جرم،
فراهم را بهديگري آسيب و اضرار موجب
جزايي است. تعقيب قابل خير، يا آورده باشد
يك مجاهدين بهصفت سازمان نظر نيز اين از
ديدبان حقوق عليه ميتواند شخصيت حقوقي
محكوميت خواستار و نموده جرم اعالم بشر
كه چرا گردد. سازمان  اين مجرمانة  اعمال
مسئولين نيز و تنظيم كنندگان گزارش سوءنيت
خود در بشر بهصراحت قيد شده حقوق ديدبان
در سازمان آن مسئولين بهتصريح نيز و گزارش
لطمهوارد آوردن جز هدفي رسانهها با مصاحبه

است. نداشته مجاهدين بهسازمان
پرداختن تنها  نوشته اين در كه آنجا  از
ديدبان گزارش جزايي و حقوقي وجه و بهبعد
مختلفي بهداليل لذا بوده، موردنظر حقوقبشر
گزارش تدوين در حقوقبشر ديدبان انگيزة كه
گرچه نشديم وارد ميباشد منتشره كذب
و براي خدا نه سازمان اين كه پرواضح است
نابخردانه و اقدام بهچنين دست شيطان نه بهنفع
منافع و جذب جلب مگر مجرمانهيي نميزند،
در مادي و مالي كالن منافع يا ضدانساني حقير
برمالشدن روزها اين كه باشد! نهفته آن پس
سر بر خائنانه توافقات و سازشها و مذاكرات
به زيادي نياز ايران مردم آزاديهاي و اموال

نميگذارد. باقي آن اثبات

پانويس:
زردشت ساساني آئين از متون مستخرج ١ـ

دهخدا لغت نامة ٢ـ
دكتر اختصاصي جزاي حقوق ٣ـ

گلدوزيان
ابراهيم دكتر اختصاصي كيفري حقوق ٤ـ

پاد
گلدوزيان ايرج دكتر ٥ـ

مجرمانه اقدام و جرم جنبة بشر از حقوق ديدبان گزارش بررسي
خاكسار محمدرضا

تقديممیکند؟! اژهای،توليدپاييزیرژيمرا
شد؟! مزدور بريده، چگونه

صنعتتوابسازیکهازپيشرفتهترين
برای است، آخوندی نظام توليدات
از پرده آخرين در بيشتر، هرچه انجماد
يک خود پاييزی فصل محصول معرفی
مماشاتگران به بازار را افشاشده توليد
درجة از  کيفيت، نظر  از  نمودکه ارائه 
بوده برخوردار ولیفقيه در بااليی ذوب
عبور به دقت اژه ای و يونسی فيلتر واز
وتسليم بريدن ميان فاصله و شده داده
نظر زير را برای رژيم وتبليغ  مزدوری تا
و احمدینژاد دولت مکتبی کارشناسان
در "استشهاديون" ومهرورزی مساعدت با
الزامات از نموده است. يکی طی اصفهان
و هستهيی تکنولوژی در رژيم پيشرفت
صدور و  جمعی کشتار تسليحات توليد 
آخوندی اسالمی  حکومت و تروريسم
هم "مدرنيزه"کردن جهان، البته و بهعراق
نمی شود زيرا میباشد، توابسازی صنعت
"نابودی" بدون به اهداف باال، رسيدن برای
رژيم اصلی مشکل رفت. جلو مجاهدين،
ذات وماهيت به بيرونی عامل هر قبل از اما
و کار پيچ میگردد.  بر خودش  درونی
در البته هم «توابسازی» صنعت ظرافت
خود نادم و اسير  و  طعمه  که،  است اين
از درجهيی به  «غنیسازی» پروسة  در را
که برساند آخوندی و… ذات با انطباق
کمرشکن بار بتواند شده توليد موجود
و نمايد حمل خود دوش بر را رژيم
همزمان، و رژيم شکنجة زير از فرار توان
با مشترک کتاب انتشار و چاپ نوشتن،
آن در قديمي تر» ديگر «غنیشدة مدل يک
صحرازدن کوه و وبه حين دويدن دنيا سر
خود با چيز هيچ ضمن در باشد. داشته را
هم مجاهدين افشای اسناد و مدارک جز
از هنوز که چاخان» «بهزاد نياورد، همراه
شده و… به«نويسنده» متهم نرسيده راه
ملت يک شکنجة و درد حالي که در
بخشش بود؟؟!!، قابل رژيم برايش توسط
رژيم سرنگونی اصل بر مجاهدين پايداری
آزاديبخش ارتش واستراتژی آزادی و
صدور مانع و سد بزرگترين بهعنوان
اصًال را  عراق به استبداد و ترور واليت 

ببخشد؟؟!! و برتابد نمیتوانست
ضمن فيروزمند، جواد آقای ابتدا در
معرفی به حاضران به خوشامدگويی
حيات در سازمان مجاهدين «نقش کتاب
توسط بهتازگی که عراق» در تروريست
است، شده  منتشر پيوند ايران انجمن 
جواد آقايان توسط کتاب اين پرداخت.
و جمعآوری عليشاهی بهزاد و فيروزمند
١١٠صفحه بر بالغ که است شده تدوين

و… میباشد
معرفی به فيروزمند آقای ادامه در
که اخيرًا عليشاهی بهزاد کوتاهی ازآقای
پرداختند برساند اروپا به را خود توانسته

و…
برگزاری از کوتاهی (گزارش

پاريس در اکتبر ١٨ مطبوعاتی کنفرانس
زن کش)، کريم پيوندـ  انجمن

اکتبر). نوزدهم
بر را رژيم بار الزمة پس 
مجاهدين از بريدن صرفًا دوشکشيدن، 
نيست آنها با داشتن سياسی مخالفت يا و
حياتی نيازمنديهای پاسخگوی" حد اين و
شده ذکر بهاهداف رسيدن برای رژيم"
صنعت، اين در لذا بود. نخواهد باال در
از اگر (بهخصوص رژيم با مبارزه از بريده
شده اگر تسليم هم حتی مجاهدين باشد) را
خود بهحال نبايد باشد، کرده هم وندامت
غيرسياسی عادی و وپی زندگی نمود رها
بهمدار و غنی کرد او رابايد بلکه فرستاد
افراد اين  نتيجه در داد. ارتقا مزدوری 
سازی مزدور اولية کارگاه مواد واقع در
پس که می گردند محسوب اژهای آخوند
توابسازی امر به «خود جوش» توليد، از
بريده تبديلشدن پروسة میشوند. مشغول
و چنانچه مزدور البته عبرتآموز است به

اکتبر ٢٠٠٥  ١٦ بهتاريخ شورا اطالعية در
توليد پاييزی نمايش از قبل دو روز يعنی
و کار سبک بهروشنی آمده اژهای آخوند
بهبنبست رسيدة نظام وسوختة رفته لو متد
ايران مردم  مقاومت برابر در ماليان 

است: قابل رؤيت
بهزاد اعزامي،  مأموران اين از  يكي
بود شمار افرادي در او نام دارد. عليشاهي

در ٤ ژوييه ٢٠٠٤  پيش، ٣ ماه كه يكسال و
بهرسميت شناختن از پس روز دو يعني
اشرف در مستقر مجاهدين استاتوي
قرارگاه از مليتي، چند نيروهاي توسط
رفت. آمريكايي نيروهاي نزد به اشرف
توسط آنها همة كه افراد اين رفتن خبر
آزاد، انتخاب معرض در مجاهدين خود
و اشرف در ماندن  و مبارزه ادامة  براي
قرار خودشان، زندگي بهدنبال رفتن يا

 ٢٤ اطالعية در  پيش  ١٥ماه بودند گرفته
عموم  بهاطالع شورا دبيرخانة ٢٠٠٤ ژوييه

رسيده است.
كه در است افرادي جزء اين مزدور

رؤيت  با خسروي مرز ٢٨فورية٢٠٠٥ در
آمريكايي نيروهاي  توسط سرخ،  صليب
شدهاند. داده تحويل  آخوندي  بهرژيم
اين ورود از  پس كه سندي در  او اسم
ارسال كرمانشاه بهتهران ايران، از به افراد
ميخورد. چشم به ٧ شمارة در است شده
در استخدام و ندامت از پس وي
وزارتاطالعات،بهمدت٦ماهمأموريتهاي
مجاهدين عليه ايران داخل در را مختلفي
ضدانساني كثيف و سنت تا طبق داد انجام
قرار قبول مورد حقيرانهاش توبة ماليان
دژخيمان با همراه مثال وي بهعنوان بگيرد.
مجاهدين بهخانوادههاي اطالعات وزارت
ايران مقاومت ملي  شوراي  اعضاي و
آنها تهديد با تطميع و ميكرد تا مراجعه
سازد. وادار مقاومت صفوف بهترك را

انجمن ندامت و توبه جلسات در شركت
كرمانشاه درشهر اطالعات وزارت نجات
لجنپراكني عليه و دروغپردازي همراه با
بهعنوان نيز  ايران مقاومت و  مجاهدين
الزمة مزدوري، آزمايشي دورة يك
پيشين مخالفت هرگونه از تبريجستن
و ايران  بر حاكم مذهبي فاشيسم با 
اطالعات دژخيمان اعتماد بهدستآوردن
وزارت متعاقبًا است. بوده بدنام آخوندها
امسال تابستان در را عليشاهي اطالعات،
و كرد روانة آلمان مأموريت جديد براي

فرستاد. فرانسه به را او اخير هفتههاي در
اطالعات وزارت نيز گذشته ژوييه در
بهنام مأمور ديگري همين تاكتيك با عينًا
افشين مستعار نام  با را فيروزمند  جواد
فرستاده فرانسه به ايران داخل از برومند
عاليرتبة مسئول يك عنوان تحت تا بود
قرارگاه از بهتازگي گوئيا كه مجاهدين
قرار مصرف مورد است، گريخته اشرف
قبل ١٥ماه نيز فرد اين درحاليكه بگيرد.

با  مصاحبه  ٢٨آوريل٢٠٠٤ در جريان در
قرارگاه در آمريكا خارجة وزارت تيم
به خروجي تحت كنترل نيروهاي اشرف،

١٠مارس٢٠٠٥  در سپس و رفته آمريكايي
بود… بازگشته رژيم نزد به

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
اكتبر ٢٠٠٥) ١٦) ٢٤ مهر ٨٤

يک بيان برای مغلطهکردن و دروغ
آخوندی ورشکستة  و  سوخته سناريوی 
غير قابل و ثابت ويژهگيهای از البته
شده داده «فراری مزدوران تمام تفکيک
که است رژيم رسانده» بهاروپا خود و
مجاهدين مخالف  موضع از حتی  وقتی
روی واز و  منصفانه بهطور مقاومت  و
رد میتوانيم نگاه کنيم، بهآن صدق نظر
جماعت اين برشانه های را آخوندها پای

کنيم. مشاهده
و سوابق بيان به عليشاهی آقای
پرداخته خود مبارزاتی سياسی- فعاليتهای
که در زندانهای درادامه از شکنجههايی و
ايشان روی مجاهدين سال١٣٧٣توسط
شهروندان قتل  همچنين و شده  اعمال
مجاهدين نيروهای توسط ايرانی بيگناه

مورد  که  برداشتند پرده  سال١٣٨٠  در
قرار کنفرانس در حاضر خبرنگاران توجه
برگزاری از کوتاهی  (گزارش  گرفت

پاريس در اکتبر ١٨ مطبوعاتی کنفرانس
کش، زن کريم پيوندـ انجمن

اکتبر). نوزدهم
حضور من داخل عمليات «…تو
و شديم اهواز وارد كه عملياتي داشتم،
با اونجا كه بريم تهران به ميخواستيم
كه نسرين، مهوش سپهري، مستقيم دستور
كارخانة كارگر تا دو اونجا براتي منوچهر
بود. ديده  رو ما چون  كشت رو نيشكر 
كردم، اعتراض وقتي من و ساده كارگر
من و شدم سالح خلع صحنه تو همون جا

گفتند هم بعد  و برگردوندند زور  به رو
بودم. اطالعات وزارت  مزدوران  از  كه
جواب ولي كردم نامهنگاري چندبار من

٢٦مهر٨٤). نگرفتم» (راديو آمريكا
که را کسی نيست  معلوم  حاال
پنج «بهمدت قبل سال هفت مجاهدين
يک در  چرا کردهاند»، شکنجه ماه 
شرکت میدهند حساس «عمليات» نظامی
میکشند» ساده را درحالي که «کارگر و
آدمکش وزارت مأمور شک که او به
تمام تقبل با را دارند رژيم اطالعات
تيم برای امنيتی و جانی ريسکهای
بر بهقرارگاه را  او راه همه  اين مربوطه
اتهام بهرغم تازه و  میگردانند؟؟؟!!!
می زنند به او که اطالعات وزارت مأمور
تلويزيون از که هنری برنامه های در را وی
تازه میدهند؟؟!! شرکت میکنند پخش
است؟؟! از آن کرده «نامهنگاری» هم بعد
بهسمت رفتن  آزادانه او هم آخر  دست
در ماندن نه و میکند  انتخاب  را رژيم
مگر رژيم؟؟!  بهسمت  نرفتن  و عراق 
رژيم از بهتر تو برای آمريکاييها کمپ
و کرشمة ناز خودش با کمی نبود؟! تازه
را هم من اصًال که: کرده قبول آخوندی
اسناد اين ولي فرستاده، وزارت اطالعات
(راديو دارم… را مدارك اين دارم، را

٢٧مهر٨٤). فردا
توليد که بگوييم اژهای به است بهتر
آمد، آبروی در آب از افتضاح پاييزی تو
نمايش اين با  را ولیفقيه دولت  و خود
از پيش از بيش و قديمی مدلهای از بيشتر
بهزاد مزدور نو رسيده، و به اين بردی؟! بين
مويز «غورهنشده  گفت بايد هم چاخان 
به مواضع دارد دنيا تازه کن صبر شدی؟!»
که فهميده و میشود  نزديک  مقاومت
اگر هستندو… جهانی تهديد آخوندها
خون در دستکردن که میکنی فکر
در جنايات شراکت ايران و بچههای مردم
تئاتر و  نمايش صحنة  هم آخوندی 
ننگ که  بدان و خواندهيی کور است، 
مادران تمامی  نفرين و ابدی خواری  و
حکومت بهسبب  که بچههايی و داغدار 
کارتن يا و يتيم آخوندها ضدبشری
بازار در که دخترکانی  و شدهاند  خواب
آرزوهايشان ماليان و زنستيزی فساد شام
مزدوران و ديگر تو می شود، گريبان پرپر
نصيحت يک تازه گرفت.  خواهد را
رژيم حال  و وضع  و زمانه  بکنم،  بهتو 
کرده فرق پيش سال سه  با ولیفقيهات
عالمگير رژيمت  رسوايی و بنبست  و
اگر سرت بپرس، همکارانت بقية شده. از
رايج بهرسم (بنا  بگذارند کاله  نخواهند

خواهند گفت: به تو آنها) ميان همة
چرا؟؟!  حاال ولی بهقربانت جانم آمدی

چرا؟! پا از افتادهايم ما که حاال
آمدی؟! و بعد از مرگ خاتم دارويی نوش
چرا؟!! حاال می خواستی زودتر اين توبهچی

تشبثاترژيم آخوندي 
برايلجنپراكني

عليهمقاومتمفتضحشد
رژيم! عوامل رسانهها و بسيج

كليشهيي خبر يك در حكومت آخوندي سايتهاي و خبرگزاريها
محاكمة آغاز با «همزمان  كردند:  اعالم اطالعات وزارت از بهنقل
خواستار (منافقين) مجاهدين خلق پيشين سازمان اعضاي حسين، صدام
عراق كردهاي و  شيعيان كشتار بهخاطر رجوي مسعود  محاكمة

شدند».
مصاحبة از آخوندي رژيم وسايتهاي فارس حكومتي خبرگزاري
محاكمة خواستار و به پاريس، خبردادند اعزامي مزدوران از شماري

گرديدند. عراق پيشين رئيس جمهور كنار در ايران مقاومت رهبر
اطالعية در از آن قبل روز عليشاهي كه دو بهنام بهزاد مزدوري
كه خبري بنابر  بود،  شده افشا ايران مقاومت ملي شوراي  دبيرخانة 
است كه اين «هدف كرد، گفت: آمريكا پخش صداي بخش فارسي
محاكمة به پاي پا بايد هم رجوي ميشود، شروع دارد صدام محاكمة

بشود». محاكمه صدام

فرستاده! اطالعات وزارت را من
شيعيان و كردها بهكشتار مجاهدين متهمكردن مزبوربا مزدور
اذعان خود فردا بهمأموريت راديو سؤال خبرنگار به پاسخ در عراق،
اسناد را اين فرستاده، ولي اطالعات وزارت را من «اصًال گفت: و كرد

ميدهيد». چه را اينها جواب دارم… را مدارك اين دارم،
مقاومت ملي شوراي خارجة كميسيون عضو سليماني، فريد آقاي
آخوندي اطالعات ياوه هاي دربارة فردا راديو با گفتگو در ايران، 

اطالعات  و توطئههاي وزارت طرحها كتاب ٤٨ اگر بهصفحة گفت:
كنيد، مراجعه است شده چاپ پيش سال چند كه مجاهدين عليه
كه كرد فاش اطالعات وزارت سابق عناصر از ديگر يكي در آنجا
امامي سعيد طريق از كه بوده اطالعات اتهام كردكشي، وزارت منشأ

اين   ٤٨ صفحة در اين و ميكرده ديكته آمريكا در بهخواجه نوري
است». شده نقل كتاب

آمريكايي آژانسهاي ١٦ماهة تحقيقات به اشاره با سليماني فريد
افزود: اشرف، قرارگاه در آزادي رزمآوران و مجاهدان تكتك از
بهنمايندگي ١٦ماهه تحقيق يك نيز طي آمريكا اين دولت بر عالوه
و مدرك كه هيچگونه كرد اعالم رسمًا  ائتالف، ٣٣كشور عضو از

نشد. پيدا عليه مجاهدين ايراد اتهام براي شواهدي
مزدوران جديداالستخدام وقتي چرا كه نيست افزود معلوم سليماني
بودهاند هيچيك تحقيق در برابر هيأتهاي و آمريكاييها نزد عراق در در
تازه رژيم ميروند نزد به كه وقتي اما نراندهاند زبان بر اراجيف را اين از

شدهاند. مرتكب جرايمي چه مجاهدين كه مي آيد يادشان
عضو ميسكين، كلر خانم گذشته هفتة كه ميكنيم يادآوري
رذيالنه اتهامات و برچسبها دربارة انگلستان، وكالي كانون برجستة 
سازمان كرد:  خاطرنشان مجاهدين  عليه آخوندي  اطالعات مأموران
قانوني بين  ذره  زير جهان در ازهرجنبشي بيش ايران مجاهدين خلق 

است. بوده
خبرنگار يك  به همچنين  آخوندها،  اطالعات  مأمور عليشاهي،
سكت يك گفت: «مجاهدين شاهيد، بهنام صداي آمريكا معلومالحال
آن از نميتوانيد شما كه است دگم تفكر يك تفكرشان و هستند
ميبينيم هنوز ولي رفراندوم، بگه اصطالح در كه ممكنه كنيد. تخطي

آزاديبخش ملي». ارتش باد زنده مي نويسه، زير نشريه كه
«گندگاو دربارة اروپا در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي
آمريكا صداي فارسي بخش چالهدهاني» ايادي اطالعات آخوندها در
منحط در قاموس و جالدان فرهنگ در اگر گفت: ايران، عليه مقاومت
و آزادي بهخاطر سكتاريسم، پايداري دگماتيسم و معني شاه، و شيخ

ميكنند. آن افتخار به ابد تا آزاديست، مجاهدين ارتش در

ميكوبند! را به سنگ سرشان آخوندها
سياسي مطالعات كميسيون مسئول جابرزاده، محمدعلي آقاي
سخيف رژيم و احمقانه در مورد دعاوي ايران، مقاومت شوراي ملي
افزود: رژيم، سران خطاب به محاكمة رهبرمقاومت، بر مبني آخوندي
طالقاني، پدر بهگفتة نبرد! تاباد بچسبيد را نظام عمامة است بهتر فعًال
وحشت رجوي اسم مسعود از ـ شما مانند عينًا همـ  شاه ساواك جالدان
آخوندي رژيم  سران از هيچيك زمانيكه در پيش  داشتند.٣٤سال
نداشتند، را شاه حكومت در برابر نفس كشيدن جرأت و نبودند مطرح
بهمحاكمه را شاه رژيم نظامي دادگاه در كه بود رجوي مسعود اين
رطب و راست ميگوييد واگر بيازماييد ميتوانيد باز هم اكنون كشيد.
جرأت لطفًا است، محكمهپسند  شما  رنگكن بسيجي  يابسهاي و
رسيدگي براي  بينالمللي دادگاه يك در رجوي مسعود با و  نموده
مراجعه خودتان مانند رژيمهايي سران سوي از بشريت عليه بهجنايت
مقاومت افزود: ملي شوراي سياسي مطالعات كميسيون نماييد. مسئول
سرپوش و ويراژ جز چيزي  مقاومت،  رهبر  محاكمة  عنوانكردن
عليه جنايت تروريسم و بهخاطر آخوندي رژيم برحق سران برمحاكمة

نيست. سياسي، زندانيان قتلعام و بشريت
٢ميليون امسال فروردين در كرد: ياددآوري  جابرزاده آقاي
امضاي و اسامي آنها  ميان  در كه عراق  ازمردم  تن ٨٠٠هزار و
بيانية در  ميخورد بهچشم هم دادگستري وكيل و ٦٤٠٠حقوقدان 
خطر بنيادگرايي براي خنثي كردن تالش مجدانه «در عراق مردم تاريخي
ايران، خلق و برادرانة مجاهدين روابط انساني ستايش از با تروريسم» و
بنيادگرايي نفوذ برابر در سياسي و فرهنگي سد و آنتيتز را سازمان اين
و ايران رژيم توسعهطلبانة آرزوهاي برابر در تعادل وزنة مؤثرترين و

خواندند. ايران حكام دروغپراكني گستردة كارزار هدف نخستين
كه كردند خاطرنشان عراق ازمردم تن ٨٠٠هزار و ٢ميليون
و روزنامه نگاران و نويسندگان از شماري گذشته نيم و يكسال «در
دروغپراكني كارزار دربارة عراقي برجستة قضات و و وكال روشنفكران
نهايتًا برخاستند و بهتحقيق خلق مجاهدين عليه ايران اتهامات رژيم و

گواهي دادند». اكاذيب بربطالن اين
امضاكنندة عراقيان «ما افزودند: خود تاريخي بيانية در عراق مردم
ساير و مسيحي شيعه و سني و و تركمن و از عرب و كرد حاضر، بيانية
گردهماييهاي نامه ها و بيانيهها و در از اين پيش مذاهب، كه و اديان
دربرابر ضرورت ملي يك را در عراق سازمان حضور اين گوناگون،
ايران مجاهدين كه ميدهيم شهادت دانستيم، ايران رژيم دخالتهاي
جز سياسي،  پاكدامني و شرافت وبا فداكاري با گذشته ١٩سال  در

نورزيدهاند. خود اهتمام وطن براي آزادي مشروع بهمقاومت
آقاي به درود با و  ايران آزادي  شهداي ١٢٠هزار به درود با ما
رئيسجمهور رجوي، خانم مريم و مقاومت ايران رهبر رجوي مسعود
و آزادي براي آنها مجاهدت از ايران، مقاومت ملي شوراي منتخب
آنها اعالم حق روش بر و راه حمايت و از و برادري و دموكراسي صلح

ميكنيم». پشتيباني
خاتمة در مقاومت ملي شوراي سياسي مطالعات كميسيون مسئول
و مردم و  عراق بهمردم كه آنجا تا بنابراين افزود: خود اظهارات 
مزدوران و ايران بر حاكم رّجالهگان ميشود، مربوط ايران مقاومت
سنگ به را خود سر مقاومت اين  رهبر عليه  آنها، اطالعات بدنام

ميكوبند.

آخوندها! فضيحت و بوري
اسبق وزير  و آخوندها كل  دادستان نجفآبادي،  دري آخوند 
رئيسجمهور پيشين عراق رابطه با دادگاه در اطالعات، بدنام وزارت
مجاهدين آن عليه از بهرهبرداري براي آخوندي كه رژيم وكيسههايي
آخوندي، جم تلويزيون جام در ٢٦مهر روز است، دوخته مقاومت و
دادگاه اين به خيلي نميشد كه است اين «واقعيتش كرد: اذعان ناگزير
از را اميد ويژهيي ايران هم جمهوري اسالمي اول از لذا اميدي بست.
آقاي زمان از  طراحيش دادگاه اين اينكه براي نداشت دادگاه  اين
نحوة براي شدند قائل محدوديتهايي بسيار طراحي اين تو است. برمر
نكردن دعوت اينها نداريم. نظارتي هيچ ما دادگاه اين در رسيدگي…
سه بار دو مدتها ايران بيان جمهوري اسالمي بود حتي بنا نظارت. براي

گذاشتن نيومدند…»!! قرار

آمريكا به اطالعات وزارت مأموران اعزام
برايتوطئهعليهمقاومت،مخالفان

وپناهندگانايراني
٢ صفحة از بقيه

تروريستي توطئههاي چارچوب حقي در كريم مزدور نيز گذشته هفتة
در عليه مقاومت، شيطانسازي و دروغپردازي كارزار آخوندي و رژيم
به پاريس بهنام بهزاد عليشاهي اطالعات وزارت ديگر مزدور يك معيت
مجاهدين كه مسئوالن سابق از يكي ساختگي عنوان تحت را او تا رفت

كند. قالب آمده اند، اشرف قرارگاه از بهتازگي گوئيا
به نام ديگري مزدور بههمراه ژوييه در نيز پيش، ماه سه حقي كريم
پاريس در بود، شده اعزام خارج به تهران از بهتازگي كه فيروزمند جواد
و رجوي مسعود  آقاي رديابي براي مشخصًا فيروزمند آمد.  بهصحنه

٢٥فروردين١٣٨٢ سازمان  (اطالعية ترور او براي فرمان وليفقيه اجراي
داشت. مأموريت ايران) خلق مجاهدين

رژيم اطالعات  وزارت با كريم حقي ارتباطات  و همكاريها ابعاد
در مشخص بهطور و اروپا در ايراني مخالفان و پناهجويان عليه ايران
در ازجمله بارها كشور پليس اين كه مقامات است گسترده بهحدي اروپا

دريافت  و بهارتباطات نسبت و داده قرار بازجويي مورد را فورية٢٠٠٠ او
دادهاند. هشدار او به اطالعات وزارت از پول

سال٢٠٠١  گزارش  در  (VVD) هلند امنيت سرويس بعد، چندي
رديابي ايران اطالعاتي  سازمانهاي وظيفة «يك كرد: خاطرنشان خود
مي باشند. ارتباط اپوزيسيون در  گروههاي با است كه  كساني كنترل و
از بيش و ويژه به طور خلق مجاهدين اپوزيسيون، گروه اصلي هواداران
هستند. وزارت اطالعات ايران امنيتي نيروهاي گروه ديگري تحتنظر هر
سازمان عليه اين سابق مجاهدين اعضاي اعضا و طريق مي كند از تالش
بهافسران اطالعاتي دستور داده كند. اطالعات جمعآوري امكان حد تا
آنها كنند. پخش و اعضايش مجاهدين غلط عليه تا اطالعات است شده
در كشورهاي آنرا و كرده سازمان را بيثبات اين ميكنند تالش بنابراين
كنند». آنرا متوقف اجتماعي و سياسي فعاليتهاي تا شيطاني كنند ميزبان

كند، همراهي  سفر اين در را  است حقي قرار كه ديگري مزدور 
اطالعات وزارت عوامل  از  يكي كه دارد نام رستمي  كرد  اميرحسين
مأموران شبكة با ارتباط در و كانادا اتاواي شهر در آخوندي رژيم
عضو سال١٣٥٨، از ميباشد. رستمي كشور خارج اطالعات در وزارت
است. بوده ايران بندرگز شهر در آخوندي رژيم پاسداران سپاه رسمي

مجاهدين  شناساييكردن و گشت، اكيپهاي سال٦٠ در تابستان در وي
تركمان عليحسين به نام ازمجاهدين يكي و داشت شركت گركان در

رستمي  شد. سال٦٠ تيرباران مهر ماه كه در شهر دستگير كرد را در غالمي
بندرگز شهر از و مبارز مجاهد زندانيان انتقال سپاه در اسكورت بهعنوان
براي بعد سالهاي در مزدور اين داشت. فعالي نقش بهشهر دادستاني به
اين اطالعات وزارت سال٦٥، شد. در منتقل بهتهران شناسايي مجاهدين
مدت از بعد اما، فرستاد. عراق به مجاهدين درون به نفوذ براي را مزدور

شد. و اخراج وي شناسايي كوتاهي،
بهنام اتاوا سفارت رژيم در كتابخانة رستمي مدتي مسئوليت كانادا، در
سفارت رژيم با ارتباط در وي داشت. برعهده را فاطمه» «مركز فرهنگي
اطالعيهها همچنين دارد. وي تردد بهآنجا و قرار دارد كانادا در آخوندي
و سياسي شخصيتهاي براي را مستمرَا اطالعات وزارت چاپ و كتابهاي

ميكند. ارسال كانادا در مقاومت حامي نفرات به ويژه پارلمانترها
شهر در كه است حاجي ماهرخ) (پروينـ مهين ديگر، مزدور
در رژيم سفارت با فعالي ارتباطات همسرش و وي است. ساكن اتاوا
حقي كريم بههمراه ميكنند. حاجي ايران رفتوآمد به و دارند كانادا

آوريل٢٠٠٣ اقدام  در كه بود اروپا در مأموران وزارت اطالعات ازجمله
و بهمراكز را پليس يورش  تا كردند پاريس در كنفرانسي  به برگزاري

كنند. زمينهسازي ايران مقاومت هواداران و اعضا خانههاي
اطالعات به وزارت سايت دو حاجي، و رستمي كرد مزدور، دو اين

مي كنند. اداره را پوراندخت و ايران پارس نامهاي
بهتوطئههاي را آمريكايي ذيربط مقامات توجه ايران مقاومت
كشور در اين آخوندي رژيم تروريستي و جاسوسي و شبكههاي مأموران
و بينالمللي تروريسم پدرخواندة عوامل داد اجازه نبايد ميكند. جلب
فعاليتهاي عرصة را آمريكا خاك بنيادگرايي، و تروريسم حامي فعالترين

نمايند. ايراني مخالفان و پناهندگان عليه خود

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(٢٣اكتبر٢٠٠٥) آبان١٣٨٤ اول
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عراق آخوندي در رژيم مداخالت فزايندة مخالف رژيم عراقيان و ترور حذف
عراق در رژيم اطالعات كار دستور

برخي از بهنقل ٢٧مهر روز عربستان چاپ الوطن روزنامة
كه عناصر اطالعاتي رژيم ساخت در بصره، فاش مطلع منابع
را كردهاند، طرحي نفوذ عراق، امنيتي ارگانهاي كه در ايران
دبيركل ازجمله عراقي سياستمداران از تعدادي ترور بهمنظور

دارند. دست اياد عالوي در ملي، آشتي جنبش
بعد از بالفاصله ايران در عملياتي اتاق بهتشكيل منابع اين
سپاه مسئوالن كمك با كه نمودند اشاره عراق، سقوط رژيم
ارتش خلبانان و افسران ترور عمليات طراحي مسئوليت بدر

دارند. به عهده را عراق سابق
شبهنظاميان اين عناصر كه ساختند روشن منابع اين
آن از در خارج يا بصره در چه امنيتي به ارگانهاي توانستهاند 
عراقي مقامات حفاظتي گروههاي در بهويژه بغداد، در حتي و

كنند. نفوذ
«اين ساختند: منابع خاطرنشان الوطن اين روزنامة بهنوشتة
شبه نظاميان اين براي ترور هرمقامي را فرصت سهولت به نفوذ،
بيرون رفتن درصورت نفوذ، اين با همچنين ميكند، فراهم
كودتاهايي توانست خواهند آنها عراق، از آمريكايي نيروهاي

مورد اجرا بگذارند». به را
و اغلب ترورها مسئول شبهنظاميان «اين منابع افزودند: اين

است». گرفته بصره انجام كه در هستند انفجاراتي
كرد: فاش ٢٤مهر، العام الرأي كويتي روزنامة همچنين
و سني فعاالن ميانبرداشتن از براي را طرحي ايران، رژيم
كشور، اين آتي انتخابات از قبل  عراق، غيرمذهبي نيروهاي
در مركزي يك ارگان به را آن اجراي است، و ديده تدارك

سپرده است. عراق، وزارت كشور
عمليات اكنون، هم از ايران رژيم  روزنامه، اين بهنوشتة
را ترور آنها كه قصد افرادي شناسايي را براي اطالعاتي بزرگي

دارد، آغاز كرده است.
و عراقي شخصيتهاي انتقاد كه شرايطي در افزود: العام الرأي
برنامه ريزي شكل امور عراق، كه رژيم ايران در بهدخالت عربي،
اين رژيم دارد، ادامه ميگيرد، به خود شده يي و طراحي شده
از كه گزارشها برخي ميشود. آماده دخالتهايش گسترش براي
فعاالن عرب مهار جنش براي ايران رژيم از قصد رسيده، عراق
بدانها الرأيالعام كه گزارشهايي برداشتهاند. پرده عراق در سني
عراقي گروههاي رهبران از يكي كه آنند از حاكي يافته، دست
و كرده ديدن تهران از گذشته ژوئية در ايران رژيم به نزديك
رابطه، اين در مذاكراتي را ايراني، سياسي امنيتي و مسئوالن با

انجام داده است.
و سني گروههاي جلسه، اين در شركتكنندگان
مرحله اين در «خطري را عراق ملي و الئيك شخصيتهاي
ادامه آينده، پارلماني  انتخابات از بعد مرحلة تا  كه دانستند
بهگروههاي كه، ميكنند تأكيد گزارشها همين يافت». خواهد
مؤثرتر سني عرب فعاالن «ترور دستور ايران، نزديك به مسلح

است. شده داده عراق»، پهنة در فعالتر و
سپاه قدس نيروي عناصر از يكي الرأي العام، بهنوشتة
نيروي نمايندة كرد. خواهد اداره را ترورها اين پاسداران،
گزارشهاي و دارد، دهنده دستور نقش پاسداران، سپاه قدس
در الرأيالعام، ميفرستد. تهران به مستقيمًا را خود جلسات
امنيت عالي شوراي  تصويب از بعد  افزود: خود مقالة  ادامة
صنايع در عراق، دخالت براي خامنهاي و موافقت ايران رژيم
«كاتيوشاي» موشكهاي بهپاسداران، براي ساختن وابسته نظامي
بمبها، ويژهيي از و نوع ١٠٧ميليمتري و موشكهاي لول تك
انهدامي، قدرت افزايش بر عالوه بمبها اين شد. عمل  وارد
نزديكشدن به نيازي عمل كننده تيم كه است مكانيزمي داراي

ندارد. هدف به

عراق، جنوب ضميمهكردن
واليتفقيه بهامالك

مقالهيي طي ٢٥مهر٨٤، روز ايالف  اطالعرساني مركز
ميليون يك براي نوشت: عراقي نويسندة طاهر، خضير قلم به
عراق، براي آن  عوامل  و ايران رژيم خطر كه  مي گويم  بار
و دين  پردة پشت در آنها كه چرا است. بيشتر خطري هر از 
شيعه كه من آن جا از شدهاند. مخفي آخوندها و عمامة ارزشها
با كه ميكند حكم من ديني به ملي، اخالقي و هستم، وظيفة
گرفته مرا سياسي اختيار تصميمگيري ميخواهد كه البي اين
ايران، رژيم عوامل افزود: وي كنم. مقابله شود، مسلط برعراق و
و حوزهها تسلط بر قصد به و ميدانند، «لقمة راحتي» را عراق
وزارتخانههاي و ادارات در تمامي سياسي، و اقتصادي فعاليتهاي
و فريبكارانه روشهاي از  استفاده با آنها كردهاند.  نفوذ عراق،
و عراق شيعيان خوشطينتي سوءاستفاده از و مذهبي، دجاليت

بهخدمت گرفتهاند. را افرادي مهماننوازي آنها،
ايران، رژيم حاميان امروزه افزود: عراقي نويسندة اين
بهاستراتژي عراق، شيعيان ملي عرق احساس بينبردن از بهمنظور
هدف، اين به منظور پيشبرد شدهاند. خطرناكي متوسل بينهايت
مساجد مجالت، روزنامهها، راديويي، و تلويزيوني ايستگاههاي
اطالعات افسران توسط و افراد اين جانب از حسينيه، منبرهاي و
استراتژي، اين از هدف طبعًا ميشوند. گرفته به كار  ايران،
و عراق مركز و جنوب بهشهرهاي ايران رژيم دستانداختن

ميباشد. واليتفقيه امالك به آن ضميمهكردن
است: پرسيده اين مقاله نويسندة عراقي، در طاهر، خضير
شيعيان عراق چرا كه است اين ميشود، تكرار دائمًا كه سؤالي
از را مزدورانش و او و نميشورند،  ايران  رژيم اشغالگري بر

نميكنند؟ بيرون رافدين وادي
مقامهاي از بهنقل ٢٢مهر روز قطر چاپ الرايه روزنامة
با عراق در جنوب ايران رژيم عوامل سعودي نوشت: عربستان
هستند. اسالمي جمهوري يك ايجاد صدد در خود نفوذ گسترش
ايران فزايندة نفوذ از ناشي نگرانيهاي ميان در افزود: روزنامه اين
قواي تعادل چرخش از سعودي عربستان نگراني عراق، در
از است معتقد عربستان است. چشمگير ايران رژيم بهسود منطقه
شيعيان اين موقعيت از ايران رژيم عراق، سابق رژيم زمان سقوط
تا كرده تجزيه را حكومت مركزي ميكند و سوء استفاده كشور

كند. اعمال برجنوب كشور خود را كنترل بتواند
تصويب كه است اين نگران «رياض الرايه، بهنوشتة
همچنين و  مذهبي تجزيههاي به اساسي، قانون پيشنويس 
سعودي مسئول يك بينجامد. عراق  در ايران نفوذ گسترش
اجازه وابسته عراقيان يا ايرانيان به اساسي قانون اين گفت:
اقليم يك  چهارچوب  در را جنوبي استان هفت كه  ميدهد 
به چه بسا منجر كه امري درآورند. خود تسلط خودمختار تحت

گردد. شيعه اسالمي جمهوري ايجاد يك
مقالهيي طي ٢٦مهر روز نيز  ايالف اطالعرساني مركز
شعبههاي كه مي كند باور شريفي و عاقل انسان كدام نوشت:
پروژة يك اجراي پي در عراق، در ايران اطالعات وزارت 
مي كنند تالش آنها باشند. نوين كشوري ايجاد براي ملي سياسي
و جنوبي شهرهاي دهند و قرار هدف عراق را مليتهاي وحدت
تقديم نمايند. ايران رژيم ما بهدشمن مجاني را بهطور مركزي
بهروند سياسي دادن پايان عراق، مسألة راهحل تنها اين مقاله در

است. شده ذكر فعلي

عالوي اياد هشدار
با مصاحبهيي طي عراق، سابق نخست وزير عالوي، اياد
در زيادي مسلح  گروههاي گفت:  تلگراف  ساندي هفتهنامه 
حال در شدهاند. ادغام كشور وزارت ازجمله امنيتي ارگانهاي
نيز مذهبي  تعصب شبه نظاميان، نقش افزايش عالوه بر حاضر

ميشود. تشديد بيشتر هرروز
اين بهخاطر عراقي كارشناسان بهمهاجرت نسبت وي
جمعي مهاجرات  شاهد «ما گفت:  و داد هشدار وضعيت 
دانشجويان عراقي و تعداد كشور هستيم از خارج پزشكان به
بنابر ميباشند، اردن  دانشگاههاي در تحصيل  خواستار كه
داد هشدار  عالوي مي گردد. بالغ تن ١٤هزار به رسمي آمار
تلگراف ساندي بهنوشتة است.  چشمانداز  در داخلي جنگ
دامن لندن و واشينگتن در را عميقي نگراني عالوي اظهارات

٢٥مهر٨٤). الملف ميزند(سايت

است افتاده عراق به جان كه گرگي
روز در عراق وطن حزب ارگان اآلخر االتجاه هفتهنامة
عراق، در ايران رژيم دخالتهاي درباره مقالهيي طي ٢٧مهر،
افتاده عراق  جان به كه كرده تشبيه «گرگي» به را آخوندها 

است.
رژيم با عربستان جنگ «علنيشدن نوشت: هفته نامه اين
الفيصل سعود امير خشمگينانة اظهارات به وسيلة عراق، در ايران
آنها نفوذ دارد… بسياري معناي معناست؟ چه به واشينگتن، در
را بينالمللي و  منطقه يي نيروهاي ساير يقين بهطور  عراق در
خواهد مجبور نفوذ  اين عليه جبههيي  تشكيل و  بههمبستگي
تركيه، بلكه نيست، عربستان  دربارة  تنها  سخن اين نمود.
همين چالش نيز موضوع كشورها ساير مصر و اردن، سوريه،

ميباشند».
گرگ «بايد نوشت: خود  مقالة ادامة در  اآلخر االتجاه
خفه دروني خودش نفسهاي با تا بازگرداند قفس را به ايراني
خطرات پيرامون واشينگتن در الفيصل سعود اظهارات شود.
اين نوع است اما از اظهارات اولين پوزهبند، فرار اين گرگ از

بود». نخواهد آن آخرين يقين بهطور
 

خوزستان عربهاي كوچدادن
عراق بهجنوب

نوشت خود ١٧مهر شمارة در بغداد چاپ الزمان روزنامة
قصد ايران رژيم ميدهد نشان كه است يافته دست بهسندي
دهد. كوچ را خوزستان عربهاي منطقة از زيادي جمعيت دارد

حكومت مقامات افزود: خود ٢٧مهر شمارة در روزنامه اين
بهوسعت٣٠ در ١٠٠كيلومتر منطقهيي بهمصادرة تصميم ايران
ساكن عرب يك ميليون اخراج مينو و و جزيرة آبادان در مربع
مزبور كه متعلق به سند در گرفتهاند. اين منطقه از خانههايشان
است: آمده ميباشد، آزاد» تجاري منطقة براي اروند «مؤسسة
كه شهرونداني  و اهالي از زمينها اين مالكان و صاحبان «به 
توابع و روستاها بهويژه است مذكور محدودة در زمينهايشان
مي دهيم مي گيرند هشدار قرار دولتي اين پروژة داخل در كه
كه رسمي و قانوني مدارك و باشند پاينبد مربوطه بهقوانين كه
مؤسسة مسئول بهدفاتر كند، اثبات زمنيها براين را مالكيت آنها

دهند». ارائه آبادان شهر در واقع پروژه اين

رژيم عليه آمريكايي مقامات مواضع
آمريكا خارجة وزير هشدار

استماع جلسة آمريكا، در خارجة رايس، وزير كاندوليزا
و ايران رژيمهاي گفت: آمريكا، سناي خارجي روابط كميتة
ميكنند. ارسال عراق در شورشيان براي سالح و نيرو سوريه
رژيم به وي ٢٧مهر٨٤، روز در سي.ان.ان تلويزيون بهگزارش
مي خواهند آيا كه تصميم بگيرند داد: بايد هشدار سوريه و ايران

صلح؟ اهداف با يا شوند همسو جنگ اهداف با
ارشد مشاور جفري،  جيمز چهارشنبه، روز  همچنين
متحده «اياالت گفت: بهخبرنگاران  آمريكا  خارجة وزارت 
مداخلة به نسبت فارس خليج حوزة عرب كشورهاي نگراني

ميگيرد». را بسيار جدي امور داخلي عراق در ايران
كه سؤال اين پاسخ به در آمريكا وزير خارجة ارشد مشاور
آمده بهوجود نگراني اين منطقه كشورهاي از برخي در «اكنون
در رفراندوم عراق احتمالي قانون اساسي با تصويب كه است
خواهد در عراق محكمتر ايران پايههاي قدرت متحدان اخير
بسيار را ايران  در مورد ابرازنگراني هرگونه «ما گفت:  شد»،
نسبت عمده يي نگرانيهاي خود ما زيرا ميكنيم تلقي جدي
تروريسم، كشور از آن حمايت داريم. منطقه ايران در بهنقش
مردم عليه  بشر حقوق نقض  عراق، داخلي  امور در دخالت 
و فلسطينيها و اسرائيل صلح جريان قبال در تهران موضع ايران،
مسلمًا ما بنابراين سالحهاي كشتار جمعي. كسب براي تالش يا

كنيم». حمايت منطقه در ايران نفوذ گسترش از نميتوانيم
سخنان اين ٢٧مهر روز در كه آمريكا صداي تلويزيون
جفري آقاي «اشارة گفت: ادامه در ميكرد، منعكس را
كه بود سعودي عربستان خارجة امور وزير اخير بهاظهارات
بهاصطالح را آن كشور عراق، در استراتژي آمريكا بود گفته

داد». خواهد ايران تحويل دستي دو
متحدة امارات چاپ االتحاد، روزنامة ديگر  سويي از
جفري بهقلم مقالهيي طي خود، ٢٤مهر شمارة در عربي
دخالتهاي دربارة آمريكا امنيت ملي شوراي سابق مقام ِكمپ،
اطالعات ايران وزارت نوشت: عراق، در ايران رژيم گستردة
كه شيعه شبهنظاميان در محافل خود گستردة حضور كنار در
در بهويژه عراق جنوب خيابانهاي در قدرتمندي نفوذ داراي
عراق، جديد امنيتي يكانهاي صفوف در مي باشند بصره شهر
افزود: االتحاد ميباشد. قابلتوجه و نيرومند حضوري داراي
ميترسد آن از حاضر حال ايران در رژيم كه چيزي بيشترين
منجر هستهايش برنامههاي پيرامون كنوني بحران كه است اين
اتحادية و متحده اياالت با روابطش بيشتر هرچه بهوخيمترشدن
زور عليه استفاده از كه برسد بهجايي بحران اين اروپا گرديده و

بعيد نباشد. آن

پاسداران: سپاه سخنگوي اعتراف
مي يابد افزايش عراق در تهران نفوذ

انگلستان، بهدولت حمله ضمن پاسداران سپاه سخنگوي
در آخوندي رژيم دخالتهاي و  نفوذ بهگسترش بهصراحت
ايران، مبني گفت: «هشدارهاي آمريكا به كرد و عراق، اعتراف
بهدنبال معكوسي نتايج عراق، داخلي امور در عدمدخالت بر
در و ميشود خسارت متحمل عراق، در روز هر آمريكا و دارد

مييابد». كشور افزايش در اين تهران نفوذ عوض

خبرگزاري توسط سخنانش كه جزايري مسعود پاسدار
«دولت افزود: ميشد، مخابره ٢٥مهر، روز در رژيم(فارس)
حمله عراق و افغانستان ايران به قرار دادن تنگنا در براي آمريكا
هيچ ايران و بازگشت بهخودشان آنها نقشههاي همة ولي كرد

نيرومندتر شد». پيش از بيش بلكه زياني نكرد،
شيطاني اقدامات ادامه گفت: پاسداران در سپاه سخنگوي
عليه لندن اخير اتهامات و ندارد تازگي تهران برضد انگليس

بود. نخواهد آن آخرين عراق، جنوب در دخالت براي تهران

خامنهاي مداخلهجويانة اظهارات
عراق انتخابات و اساسي قانون درمورد
براي حاال از مداخلهجويانهيي اظهارات طي خامنهاي
بهتمركز را و عواملش كشيد عراق خطونشان آيندة انتخابات
«اين رفراندوم قانون اساسي گفت: آن فراخواند و توجه به و
بعد از دارد بسياري اهميت چيزي كه آن منتها بود، كار بزرگي
كه ما است، عراق آيندة انتخابات اساسي، قانون اين اين تثبيت
عربي عرض بهزبان داريم. عراقي برادران به توصيهيي حاال يك
حساسي است». انتخابات آينده، انتخابات خيلي خواهيم كرد.
زير از رژيم دخالتهاي حاليكه دم خروس در ارتجاع وليفقيه
كه حالي و در پيشاپيش بود، زده بيرون و جنايتش فريب قباي
را آن نتيجة اعالم نشده، عراق اساسي قانون رفراندم نتيجة هنوز
در عراق «قانون اساسي گفت: عربي بهزبان كرد و اعالم مثبت
وي گرفت». قرار تأييد مورد مردمي عمومي همهپرسي يك
تفسير اسالمي حكومت يك زمينهساز را عراق قانون اساسي
اسالمي با ديد بهمعني رويكردي طبعًا قانون «اين و گفت: كرد
مگر شد نخواهد محقق توجه و رويكرد «اين و است آينده» به
مفاهيم ايمان و ارزشها اين به مردم منتخب حاكمة اينكه هيأت

باشد». داشته واقعي

موسي عمرو با الجبوري مشعان ديدار در
عرب اتحادية دبيركل از كمك درخواست
مطرح شد ايران رژيم نفوذ با در مقابله

حزب رئيس و عراق ملي پارلمان عضو الجبوري، مشعان
وي از عرب، اتحادية دبيركل موسي، عمرو با ديدار در وطن،
را اين كشور كه امنيت عراق در رژيم ايران از نفوذ خواست

كند. جلوگيري انداخته بهخطر
الجبوري مشعان بهديدار ٣٠مهر روز االتجاه االخر هفتهنامة
براي بهمنظور آمادگي كه عرب اتحادية موسي دبيركل عمرو با
عراق مردم مختلف ملي بين جريانات آشتي كنفرانس برگزاري
و كرد اشاره ميكند ديدار كشور اين از سياسي نيروهاي و
خواستار عرب اتحاديه دبيركل از الجبوري مشعان نوشت:
نفوذ جهت متوقفكردن اقدام و بغداد عرب در اتحادية حضور
و داده قرار تهديد در معرض را ملي عراق امنيت كه ايران رژيم

شد. است گذاشته تأثير آن ملي هويت بر
و اظهارات عرب اتحادية دبيركل افزود: هفتهنامه اين
كه وگفت داد قرار تأييد مورد را الجبوري مشعان مالحظات

گذاشت». نخواهد تنها را عراقيها پس اين از عرب اتحادية
در عراق تحقيقات برنامة مدير العاني، ظافر زمينه اين در
تلويزيون طي مصاحبهيي با تحقيقات استراتژيك خليج، مركز
دارد. وجود ايران رژيم فزايندة نفوذ عراق در گفت: الجزيره
عرب، مورد اتحادية دبيركل موسي، عمرو سفر كه دربارة وي
كه باورند اين بر عربي گفت:كشورهاي بود، گرفته قرار سؤال
اين غيبت در كه دارد فزايندهيي نفوذ عراق در ايران رژيم اوًال
و داخلي جنگ سمت به عراق ثانيًا مييابد.  شدت كشورها
در عراق كه است اين اصلي مشكل و ثالثًا ميرود پيش تجزيه
عراق عربهاي كه وجود دارد مذهبي طايفهيي و قطببنديهاي

٢٨مهر٨٤). (الجزيره ميپردازند آنرا بهاي

ايران رژيم تلگراف:
آيرس بوئنوس تا لندن از

است تروريسم مشغول به حمايت از
٣٠مهر سرمقالة در انگلستان چاپ تلگراف، روزنامة
و پرداخت عراق در ايران رژيم گستردة بهدخالتهاي خود
فراتر خاورميانه از تروريسم  از رژيم  اين حمايت نوشت
عراق در كه است متهم رژيم ايران افزود: تلگراف ميرود.
نيروهاي عليه بهتهاجم كه ميكند مسلح را شبهنظامياني
كشورهاي در نهتنها ايران رژيم ميكنند. اقدام انگليسي
از بوئنوسآيرس بهحمايت تا گرفته لندن بلكه از همسايه،
فراتر نيز ايران رژيم هستهيي برنامة است. مشغول تروريسم
كردهاند و توليد دوربرد موشكهاي ماليان است. منطقه از

پيدا  دست نيز هستهيي سال۲۰۰۸ بهبمب روند كنوني تا با
ميكنند.

سوريه در رژيم مداخالت
گزارش خود، ٢٣مهر شمارة در العربي القدس روزنامة
رژيم ايران مداخلهجويانة اقدامات و طرحها مشروحي دربارة
روزنامه اغلب اين دخالتها اين سوريه درج كرد. بهنوشتة در
كمك و مذهبي و خيريه  سازمانهاي ايجاد  پوشش تحت
تاكتيكهاي مي گيرد. برخي صورت و مذهبي علمي بهمراكز

اين قرار است: رژيم براي پيشبرد دخالتهايش از
وام. بهصورت بخشها از برخي در پول مبالغي توزيع ـ
آن پرداخت از وامگيرنده برسد، آن پرداخت زمان چنانچه

ميشود. معاف
مرقد زيارت براي ايران  از ديني تورهاي  فرستادن ـ

دمشق. زينب در حضرت
براي ايران از منظمي ديدارهاي ترتيبدادن ـ

سوريه. شخصيتهاي
در شكر با  همراه گوشت و برنج گونيهاي توزيع  ـ

از روستاهاي سوريه. بعضي
به تبليغات كه افرادي به ماهانه حقوق منظم پرداخت ـ
در بهويژه ميكنند آن كار كسانيكه روي و ميدهند پاسخ

الباديه. و سوريه الجزيرة و الشرقيه منطقة
مشهور. روحانيون عضوگيري ـ

مراسم مانند جمعي  ازدواج مراسم ترتيبدادن  ـ
مدير اين كه بنا به تصريح حلب صحن ٦٠عروس در ازدواج
خامنهاي دفتر و از جانب سفارت ايران آنها از هزينة مراسم،

شد. پرداخت
دخالتهاي بهگسترش نسبت العربي القدس نويسندة
را خود مقالة  سؤال  اين با و داده هشدار سوريه  در  رژيم

دارد؟» وجود شنوايي «آيا گوش است: برده بهپايان

آذربايجان: جمهوري مقام يك
جامعة براي خطر يك ايران رژيم

ميشود محسوب بينالمللي
و روسيه روابط شوراي رئيس نائب آقاُيف، عدنان
بين المللي بانك خارجة سياست اصلي مشاور و آمريكا
خطر يك تنهايي ايران به رژيم آذربايجان، گفت: جمهوري
جامعة بينالمللي محسوب مي شود. يك تهديد براي و است
در مطبوعاتي  كنفرانس يك در ٢٨مهر  روز وي
كتاب معرفي به پاريس، در  خارجي مطبوعات مركز
گفت: و پرداخت غرب و شرق بين جنگ درمورد خود
در اسالمي جمهوري و خرابكارانة نظام مهاجمانه «فعاليتهاي
توسط تروريستي گروههاي مالي تأمين و بينالمللي صحنة
فعاليتهاي دنبالكردن  بر رژيم  اين  اصرار نيز و  رژيم اين

ميشود». موجب ايجاد خطر هستهيي،
در بوده كلمبيا در روسيه پيشين سفير كه آقايف عدنان
بهايران آمريكا حملة خطر «من گفت: خود كنفرانس ادامة
اقتدارگراي ايدئولوژي صدور خطر بلكه نميبينم، افق در را

ميكنم». را مشاهده به خارج ايران اسالمي

سخنراني رئيسجمهوربرگزيدة مقاومت
٣ صفحة از بقيه

ايران خلق مجاهدين سازمان اطالعية
اوجگيرياعتراضاتاقشارمختلفمردمدرمهرماه

«ايران شركت كارگران تجمع .١٤
اين مقابل  در رشت شهرستان برك» 
بهعدم رسيدگي اعتراض  در شركت

خود معيشتي مشكالت
از ٤٠٠تن از بيش تحصن .١٥
مهنخ درجادة و فرنخ كارگران شركت
اعتراض در البرز  صعنتي  شهر  قزوين،
عقبافتادة حقوق بهدريافتنكردن

خود
كارگران اعتراضي تحصن .١٦

كرمان بارز الستيك كارخانة
غذاي اعتصاب و تحصن .١٧
صفهان ا بارش كارخانة كارگران
بهخواستهاي بهعدمرسيدگي دراعتراض

آنها
۲۰۰نفر از بيش اعتراضي تجمع .١٨
واحد رانندگان شركت و كارگران  از

تهران اتوبوسراني
از ٣٠٠نفر  از بيش تجمع .١٩
قزوين «پوشينهبافت» كارخانة كارگران
پنج حقوق افتادن  بهعقب  اعتراض  در

ماهة خود
كارگران گستردة  اعتصاب  .٢٠
دستمال توليدكنندة كارخانههاي تنها
شركت بهنامهاي  ايران در كاغذي 
شركت و لطيف  كاغذي محصوالت 
به اعتراض در خوزستان حرير
كاري بد شرايط و حقوق عدمپرداخت

آنها
شركت كارگران تجمع .٢١
الوند قزوين در مقابل استانداري المپ
عدم پرداخت به اعتراض در شهر اين
كه است سال سه بعضًا كه آنها حقوق

نكردهاند. دريافت را حقوقشان
کارخانة کارگران  اعتصاب  .٢٢

کردستان نساجي
از ٦٠٠تن از بيش تجمع .٢٣
سنگرود معدن  زحمتكش كارگران 
پرداخت بهعدم اعتراض در گيالن،

آنها حقوق
٦كارخانة كارگران تجمع .٢٤
در قزوين استانداري مقابل در قزوين
به مشكالت به عدمرسيدگي اعتراض

آنها
غذاي واعتصاب تجمع .٢٥
«بارز» الستيك  كارخانة كارگران
بهعدمرسيدگي دراعتراض  كرمان

آنها بهمشكالت
شركت رانندگان اعتصاب .٢٦
اعتراض در آبادان اتوبوسراني واحد

آنها شهريورماه حقوق بهعدمدريافت
۳۵۰خانوار از بيش تجمع .٢٧
اصفهان فرمانداري درمقابل كارگري
كارخانة بهخودمانيسازي اعتراض در

اكريل» «پلي
«آب كارگاه كارگران تجمع .٢٨
كروميت سنگ معادن شركت دشت»

حقوق  ٥ ماه بهعدمدريافت اعتراض در

مزايا و
شركت كارگران تحصن .٢٩
شوشتر شهرستان كارون كاغذيسازي

آنها بهخواستهاي اعتراض در
شركت كارگران تجمع .٣٠
رياستجمهوري درمقابل ميرال» «شيشة
بهعدمرسيدگي اعتراض در ارتجاع

بهمشكالتشان
معدن كارگران تجمع .٣١
در اعتراض غربي» البرز «سنگرود واحد
و حقوق از ٩ماه از پيش بهعدمپرداخت

آنها مزاياي
شركت كارگران تجمع .٣٢
مقابل در غربي البرز  سنگ ذغال
اعتراض در معادن و صنايع وزارت

خود دستمزد بهپرداختنشدن
بيمارستان كاركنان تجمع .٣٣
ارتجاع مجلس درمقابل كرمانشاه مهدية
آنها حقوق بهناديدهگرفتن اعتراض در

كارگران اعتراضي تجمع .٣٤
در ساوه ايران چوب صنعت شركت

اين شهرستان خانة كارگر محل
از ٥٠٠تن از بيش تجمع .٣٥
شركت دشت » «آب كارگاه كارگران
شهرستان اسفندقة كروميت معادن
٥ماه عدمپرداخت به اعتراض در بافت،

مزاياي آنها حقوق و
٥٠٠كارگر از بيش تجمع .٣٦
دراعتراض قزوين»، «كاشي شركت
رفاهي امكانات و مزايا از بهمحرومشدن

خود
شركت رانندگان تجمع .٣٧
مقابل در  دماوند كاميونداران تعاوني 
در اعتراض دماوند كارخانة آب معدني

آنها حقوقي وضعيت ناديدهگرفتن به
شركت كارگران تجمع .٣٨
مقوا كاغذ  توليدكنندة پاپيروس، ايران 
اين كارگر خانة محل  در ساوه، در

شهرستان
از بيش اعتراضي تجمع .٣٩
پارس كاشي  شركت  ٥٠٠كارگر 

قزوين
در معترض رانندگان تجمع .٤٠
در دماوند معدني آب  كارخانة مقابل

آنها حقوق ناديدهگرفتن به اعتراض
كارگران اعتراضي تجمع .٤١

خاور فنرسازي شركت
قادرآباد مردم از  «گروهي تجمع
و فارس  بيد خرم شهرستان توابع از 
(يك مرغاب دشت شركت كارگران
قادرآباد بخشداري برابر در يك) و
يكويك كارخانة بهفروش دراعتراض
جمع كثيري اعتصاب تجمع و .٤٢
در رشت در شهر تاكسي رانندگان  از

خود حقوق بهكمبود اعتراض
دانشگاههاي دانشجويان همچنين
بهجو اعتراض در نيز كشور سراسر
بردانشگاهها حاكم سركوب و خفقان

اولية درخواستهاي پاسخ نگرفتن و
را آنها كه  خود صنفي و  آموزشي
از است جدي مواجه كرده بامشكالت
محيطهاي در ٨٩بار مهر ماه تاكنون اول
اعتراضي بهفعاليتهاي اقدام آموزشي
كرده تظاهرات و تجمع تحصن، ازقبيل
بخشي حقوق خود شدهاند. خواستار و
قرار اين به اعتراضات اين ليست از

ميباشد:
تجمعششهزارتنازدانشجويان .١
به اعتراض در نجفآباد دانشگاه
حراست مأموران سركوبگرانة اقدامات

دانشجويان اذيت آزار و دانشگاه
از نفر هزار سه اعتراض .٢
سابق) بهشتي(ملي دانشگاه دانشجويان
و خوابگاه دانشگاه بهوضعيت بهداشتي

رشتة دانشجويان تجمع .٣
رشتههاي دانشجويان و داروسازي

پيراپزشكي و پزشكي
دانشگاه دانشجويان  اعتراض  .٤

خوابگاه بهكمبود نسبت الزهرا
رشتة دانشجويان اعتراضي تجمع .٥
اصفهان شيراز، دانشگاههاي داروسازي
مقابل در ماه ٢٤مهر بهشتي، درتاريخ و

ارتجاع مجلس
دانشجويان از ٢٠٠تن تجمع .٦
پيراپزشكي دانشگاه و رشتههاي پزشكي

رژيم درمقابل مجلس ارتجاع آزاد
دانشجويان اعتراضي تجمع .٧
بهنامناسب نسبت لرستان دانشگاه
آموزشي وضعيت و  خدماترساني

نامطلوب
پاسداران خيابان شدن مسدود .٨

دانشگاه دانشجويان توسط
كارمندان و كاركنان اعتراض .٩

كرمانشاه آزاد دانشگاه
مقابل دانشجويان اعتراض .١٠

شيراز دانشگاه
دختر دانشجويان اعتراض .١١

خوابگاه نسبت به كمبود قم پرديس
دانشگاه دانشجويان تجمع .١٢
رفاهي، بهمسائل اعتراض در تهران هنر

و آموزشي دانشگاه فرهنگي
دانشجويان و تحصن  اعتراض .١٣

دانشگاه هنر اصفهان
دانشجويان اعتراضي تجمع .١٤
دانشكده مقابل  در  شيراز  داروسازي 

پزشكي علوم
دانشجويان اعتراضي تجمع .١٥

طباطبايي عالمه دانشگاه
دانشکده اعتراضي تجمع .١٦

مشهد فردوسي دانشگاه داروسازي
دانشجويان اعتراضي تجمع .١٧
اعتراض در  يزد پزشكي علوم دانشگاه 

خوابگاه هزينة افزايش به
دانشجويان  از ١٢٠ نفر تحصن .١٨
اعتراض رجايي در مهندسي دانشگاه فني

دانشگاه سوي از يارانه حذف به

دانشکدة دانشجويان  اعتراض  .١٩
مشهد فردوسي دانشگاه داروسازي

دانشكدة دانشجويان  اعتراض  .٢٠
كرمان داروسازي

شريف معلمان و فرهنگيان همچنين
كشورنيزكهدروضعيتبسياربدمعيشتي
هميشه نيز و اعتراضات آنها ميبرند بهسر
ميشود سركوب وجه بهشديدترين
محلهاي در خود اعتراضي باتجمعات
خود خواستار تحقق خواستهاي مختلف
اعتراضات از بخشي ليست كه شدهاند

است: قرار اين به آنها
از لردگان فرهنگيان اعتراض .١
اعتراض در وبختياري چهارمحال توابع
و آموزش  ادارة رئيس وشتم به ضرب

شهرستان اين پرورش
در حقالتدريسي معلمان تجمع .٢
به اعتراض در  ارتجاع مجلس  مقابل

آنها استخدامي مشكالت
مشاوران از ٢٠٠نفر از بيش تجمع .٣
و آموزش التدريسي  حق معلمان  و
بهبيتوجهي اعتراض در پرورش
آموزش وزارت درمقابل بهخواستهايشان

پرورش و
تجمع معلمان رشتة مشاورة استان .٤
كاري ساعت افزايش به اعتراض در قم

خود
در مقابل معلمان تحصن و تجمع .٥
معلمان شيراز پرورش و آموزش سازمان
معلمحقالتدريس سه هزار از بهنمايندگي

معلمان اخراج به دراعتراض شيراز
مشاوران از ٢٠٠نفر از بيش تجمع .٦
ومعلمان حقالتدريسآموزش وپرورش
بهخواستهايشان بهبيتوجهي دراعتراض

پرورش مقابل وزارت آموزش و در
١٠٠تن از بيش اعتراضي تجمع .٧
سازمان مقابل در يزد فرهنگيان از

پرورش و آموزش
معلمان از جمعي اعتراضي تجمع .٨
بختياري و چهارمحال در مشاوره رشتة

نفر يكصد از بيش تجمع .٩
استان در مشاوره  رشتة معلمان  از
به اعتراض در  بختياري و  چهارمحال
معلمان براي اضافهكاري تعيين طرح
پرورش و آموزش اجتماعات سالن در

استان
از جمعي اعتراضي تجمع .١٠
پرورش و آموزش وزارت بازنشستگان
مجلس مقابل در وزارتخانهها ساير و

ارتجاع
٣٠٠تن از بيش اعتراضي تجمع .١١

اردبيل استان فرهنگيان از
از عظيمي بخش اعتصاب .١٢
سازمان آموزش محل در معلمان اراك

مركزي استان پرورش و

ايران خلق مجاهدين سازمان
٢٨ مهر ٨٤

٢ صفحة از رويبقيه به استمالت، سياست  درحاليكه،
تشديد و باندها هارترين  كارآمدن
سالح به دستيابي  براي رژيم تالشهاي 
وبنيادگرايي تروريسم صدور و اتمي
واقعي، گزينة  تنها است، منجرشده 
و مردم دست به دموكراتيك تغيير
تاكنون كه مردمي است. ايران مقاومت
١٢٠هزار وحشي، رژيم اين با مقابله در
پرداخت آماده كردهاند تقديم شهيد
مقاومت هستند. نيز بيشتري بهاي
فرهنگ در عميقش ريشههاي با ايران
در گستردهاش شبكة با ايران، جامعة و
و سياسياش آلترناتيو با كشور، داخل
رژيم اسرار به گستردهاش دسترسي با
تغيير براي الزم امكانات  آخوندي،

دارد. را در اختيار دموكراتيك
به آخوندها فريب و  ازستم  ايران مردم
تپش در  ايران امروز  و آمدهاند  ستوه 
امسال، اول تنها در شش ماه است. تغيير

١٣٠٠ رشته  از بيش ايران شاهد شهرهاي
اعتراضي حركت  اعتصاب، تظاهرات، 
مردم مختلف اقشار طرف از تحصن و
انتخابات نمايش  تحريم با مردم  بود.
را خود خواست رژيم رياستجمهوري

كردند. بارز ايران در تغيير براي
سازمان عليه تروريستي برچسب اما
محوري نيروي ايران، خلق مجاهدين
تغيير اين مانع اصلي تحقق  اپوزيسيون، 
تصريح بنا به آمريكا دولت پيشين است.
به حسن نيت» «ژست مقاماتش، بهخاطر
به رژيم «نزديكي چارچوب در خاتمي و
تروريستي برچسب  مجاهدين به  ايران»
سياست خاطر به اروپا هم، اتحادية و زد
براِي آخوندها خواست به استمالت،
داد. تن  مجاهدين، به زدن برچسب 
پاية هيچ اول،  روز از برچسب كه اين
مهمترين نداشت، مشروعيتي و حقوقي
مانع بزرگترين و به ماليان غرب امتياز
نيل براي ما ملت وخواست اراده برابر در

است. آزادي به
برداشت دموكراتيك با يك مجاهدين
مبارزة يك  است  ٢٥سال اسالم، از
ميبرند پيش به  ماليان  با را همهجانبه
عمل بنيادگرايي  آنتي تز مثابه به  و
عمدة بخش برچسب، اين ميكنند.
جنبش اين منابع  و پتانسيلها و تواناييها 
به وادار را بنيادگرايي ميتوانست كه را

بلوكه كردهاست. عقبنشيني كند،
نيروهاي و آمريكا دولت آن كه از پس

در  تحقيقات ماه  ١٦ بدنبال مليتي چند
اشرف، در شهر جنبش اعضاي اين مورد
براي متهم مبنايي هيچ كه اعالم كردند
وجود جنبش اين عضو يك حتي كردن
حفاظتشده افراد آنها  همه و ندارد
هيچ هستند، چهارم كنوانسيون تحت
وجود برچسب اين حفظ براي بهانه يي

ندارد.
عراقي شهروند ٨٠٠هزار و ميليون  دو 
خواستار امسال آوريل در بيانيهيي در

و شده عراق در مجاهدين حضور ادامة
ليستهاي مجاهدين از حذف نام خواستار
كه خواستي همان شدند. تروريستي
ابراز آنرا فرصتي، هر در ايران مردم

داشتهاند.
باتعهد ايران مقاومت ملي شوراي
خواستار بشر، حقوق جهاني بهاعالمية
و كثرتگرا دموكراسِي يك استقرار
و است دولت از دين  جدايي  بر مبتني
تبعيض هرگونه رفع مرد، و زن برابري از
دفاع مختلف مذاهِب و اقوام ميان
و غيراتمي ايراني  خواهان  ما  مي كند.
ايجاد و جمعي كشتار تسليحات از خالي
و جهان كشورهاي همة با برابر رابطة
در صلح و دموكراسي و امنيت گسترش

هستيم. منطقه
محترم، حضار

آمريكا، كنگرة ارجمند نمايندگان
جهاني جامعة  مي گذرد، كه روز  هر
با مقابله در را بيشتري فرصتهاي
زمان، دست ميدهد. ماليان از تهديدات
به بمب دستيابي براي ماليان حياتي نياز
يك فقدان بر عراق است. تسلط و اتمي
مذهبي استبداد مقابل در قاطع سياست
اختيار در  را زمان اين  ايران، بر  حاكم

ميدهد. قرار ماليان
اجتنابناپذير جنگ صورت، اين در
اروپا مماشات كه همانگونه شد، خواهد

شد. جنگ منجر آلمان هيتلري به با
مبني آمريكا رئيس جمهور اظهارات
و مخالفان  كنار «در آمريكا اينكه بر 
سركوبگر رژيمهاي عليه تبعيدشدگان
ميكند را اميدوار مردم ايران ميايستد»،
قباِل در قاطع  سياست آمريكا يك كه
گرفت. خواهد پيش در آخوندي رژيم
از ناپذيري اجتناب بهطور كه سياستي

ميشود: تشكيل مؤلفه سه
رژيم  تروريستي و اتمي پرونده  ارجاع

متحد، ملل امنيت شوراي به
از عراق، دست رژيم ايران كوتاه كردن

ليست  از مجاهدين نام حذف و  
تروريستي.

يك  اتخاذ الزمة اين برچسب، حذف
به مردم ايران روشني پيام سياسِت قاطع و
آنها در در كنار اياالت متحده كه است

دارد. آزادي قرار مبارزهشان براي
هستند. رفتني بر ايران حاكم بنيادگرايان
حاكمان كه است مصمم  ايران ملت
و زيركشد به را نامنتخب  و منفور
سازد. مستقر را مردم وحاكميت آزادي
پدر جفرسون توماس  كه  همان طور
سال دويست از بيش آمريكا دموكراسي
نيز ما ملت براي مقاومت گفت، پيش
درخت من كشوِر در و است اخالق عين
شده آبياري ميهنپرستان خون با آزادي
است آزادي  فرياد  ايران  امروز  است. 
انسانيت، و وصلح  عدالت نام  به من و
ايران مقاومت  و مردم بهياري را  شما

متشكرم فراميخوانم.



صفحة ٨ شما�� ٧٧١ ـ سه شنبه ٣ �با	 ١٣٨٤ گز���

جشنو��� سيمر� � گر�ميد�شت ٣٠ مهر �� شهر �شر�
هفتة -خر مهرما+ هر سا* شهر )شر( شاهد برگز)�# برنامه ها# %�&شي % جشنها# باشكوهي به مناسبت ٣٠ مهر سالگر� معرفي �ئيس جمهو� برگزيد� 

مقا%مت )ست. )مسا* )ين جشنها با مر)سم )فتتاحية جا9 سيمر8 �� �%& ٢٣مهر �� شهر )شر( -غا& شد. �� )ين مر)سم كه با شركت جمعي )& فرماندها1 
% مسئولين % هز)�)1 تن )& مجاهدين �� شهر )شر( برگز)� شد، شما�# )& قهرمانا1 �شته ها# مختلف % پيشكسوتا1 %&�? عر)< نيز به عنو)1 ميهما1 

شركت �)شتند. 
مر)سم )فتتاحية جا9 سيمر8 كه به مدI ٤ساعت �� %�&شگا+ كا�%1 )�)مه �)شت، با %�%� %�&شكا�)1 باستاني كا� % )جر)# حركاI )ين %�&? سنتي 
-غا& شد كه يا� پيشكسوتا1 % پهلو)نا1 ميهنما1 )& پو�يا# %لي تا جها1 پهلو)1 تختي % تا پهلو)1 خزعل &ماني �) �� يا�ها &ند+ مي كر�. -1 گا+ پس )& %�%� 
منظم % منسجم �&مي كا�)1 كه )& سه نقطة %�%�# سطح چمن )ستا�يو9 �) پوشاندند، حركاI &يبا % قد�تمند -نها �� چند بخش به )جر) �� -مد. �� )بتد) 
حرQاQ Iاتا# &ناQ 1ه با نظم % هماهنگي باال نمايشي )& )قتد)� % عز9 �)سخ �� نبر� بي )ما1 تا فتح تهر)1 بو�، )جر) شد. سپس حرQاQ Iاتا# مر�)1 با 
شركت تعد)� &يا�# )& �&مي Qا�)1 با هماهنگي باال به )جر) ��-مد % سپس چند حركت Qا�)ته توسط تني چند )& مربيا1 % �)�ندگاQ 1مربند مشUي 
به نمايش گذ)شته شد. به �نبا* -1 نوبت به Qونگ فوQا�)1 )�تش -&)�# �سيد Qه حرQاI بسيا� &يبا % سريعي �) )جر) Qر�ند. سپس Qا� با نونچاكو ، 
شمشير، چو\، % چند حرQت &يبا# �يگر به صو�I )نفر)�# % جمعي )جر) شد. �� پايا1 )ين بخش )& برنامه خر� Qر�1 )جسا9 سخت با ضربة مشت % 

با حرQت سريع پا )جر) گر�يد.
�� بخش �يگر مر)سم، تيمها# شركت كنند+ �� مسابقاI جا9 سيمر8 �� صفو( منظم )& بر)بر حاضر)1 عبو� كر�+ % سر)سر )ستا�يو9 �) طي كر�ند. 

پرچم مسابقاI جا9 سيمر8 بر �%? چندتن )& قهرمانا1 همر)+ با گر%+ مو&ي_ با نظم بسيا� &يبا % جالبي %)�� )ستا�يو9 شدند. همزما1 با طنين شيپو�ها 
پرچم با&يها، بر فر)& )ستا�يو9 به )هتز)& ��-مد، Qه با هيجا1 % شا�# مشتاقا1 )ير)1 &مين به )%` �سيد.

 مشعل )ين �%�+ )& مسابقاI توسط يكي )& قهرمانا1 �% % ميد)ني شهر )شر( �%شن شد % به )ين ترتيب مسابقاI -غا& گشت. 
پايا1 بخش برنامه كا�%)1 شا�# بو� كه مو�� توجه حاضر)1 قر)� گرفت. 

هم چنين به مناسبت جشنها# سي مهر، �%& چها�شنبه ٢٧مهرما+ شهر )شر( شاهد جشن بز�گي بو� كه با هنرنمايي هنرمند)1 % -تش با&# همر)+ بو�. 
�� )ين مر)سم گر%هها# هنر# مختلف، پيا9 سر%�ها % تر)نه ها# خو� �) كه عشق % -&)�# با )لها9 )& مريم �جو# بو�، با )شكالي &يبا )جر) كر�ند  % 

برنامه ها# متنوعي �) شامل موسيقي % تر)نه، نمايشنامه % �قصها# فولكو�يك )�)ئه كر�ند. 



صفحة ٩ ١٣٨٤ 
شما�� ٧٧١ ـ سه شنبه ٣ با گز���

جشنو��� سيمر� � گر�ميد�شت ٣٠ مهر �� شهر �شر�



١٠ صفحة سهشنبه ٣ آبان ١٣٨٤ ٧٧١ ـ شمارة گزارش

برگزيدة جمهور رئيس معرفي سالروز در همهساله، كه سيمرغ، جام ورزشي مسابقات
برگزار ميشود، جلوهيي ازرودجوشانو خروشاني استكه همچنانپرشور مقاومت،
و رشديابنده عظيم نيروي اين است. ايران روان مردم بزرگ مقصد به سوي بيپروا و
را پتانسيل خود و محركه نيروي منطقه، بحراني و دشوار فوقالعاده شرايط پيشتاز، در
هرناظر بيطرفي ميگيرد. واال آن رهايي پرفروغ سيمرغ و آزادي مردم ايران آرمان از
جدي چنين جشنوارهيي برگزاري ايران، مرزي مناطق خشك بيابانهاي در كه ميداند
در بلكه خارقالعاده است. غيرممكن، نه كاري اگر سطح ورزشي، چنين و در زيبا و
مهيا اشرف شهر رزمآوران براي نهامكانات و هوا و نهآب نهزمان، نهزمين، كه شرايطي
نيست،كهعليهآنهانيزعملميكند،برگزاريمسابقاتيدراينسطحخودنشانةعاليترين
عشق حقيرشان دشمن و زبوني ايران بهآزادي تنها كه رزمندگاني است آرمان و روحيه
چشمها زيباتر و پرشكوهتر پيش از سال سيمرغ هرسال جام كه است چنين و ميورزند.

راخيره ميكند.
انداخته بهكار را خالقيتها و استعدادها امكانات،  همة آزادي رزمآوران نيز امسال
چراغاني كردن و آذينبندي كنند. برگزار باشكوهتر هرچه را سيمرغ جام تا بودند
نقاشيتابلوهايبزرگبامضمون ايران، استاديومامجديه،نصبپرچمهايخوشنگار
و بهار موكب آزادي و فرارسيدن تابلوهايي دربارة ٣٠مهر، فرخندة روز گراميداشت
خرميوشكوفايي محتوم ايرانزمين،به ورزشگاهامجديهجلوهيي پرشور وزيبابخشيده
نهفقطيادآوررويدادهايتاريخيمربوطبه هفتةسيمرغبرايرزمندگانآزادي، بود.
بزرگداشت آيندة ايران بلكه آن است، جمهور برگزيدة رئيس معرفي مقاومت ايران و
سيمرغ جوانان جام مسابقات در كه بود هم از اين رو هست. هم فردا آباد و ايران آزاد و
اميدوزيباييو شانهبه شانةهمبهرقابتبرخاستندتاعشقو باتجربههايپرشور، دالورو

نويددهند. درميهنآيندةخود يگانگيرا
تيراندازي، شنا، دووميداني، ١٢رشتة در آزادي ارتش جام سيمرغ در امسال مسابقات
فوتبال واليبال، بسكتبال، كشتي، اسكيت، واترپلو، دو صحرانوردي، دوچرخهسواري،

وپينگپنگ برگزارشد.
پرهيجان و بازي در اين يافتند. راه بهفينال شهاب و تندر بسكتبال تيمهاي در رقابتهاي

سختكوش  تيم بر ٦٠ بر ٥٩ توانست نتيجة با كه بود تندر اين سرانجام نزديك بسيار
مسابقات شود. دوره از اين و قهرمان كند شهاب غلبه

ليگ قهرمان مرواريد كردند. برگزار بازي نهايي را هما و مرواريد تيمهاي واليبال در
هما چهرهيي تيم اما سازد، خود آن از نيز را سيمرغ جام كه مي رسيد بهنظر بود و اشرف

٣ بر ٢ عنوان  نتيجة با واليبال ماراتن يك پايان در و گذاشت به نمايش خود از تماشايي
كرد. خود از آن جام سيمرغ را قهرماني

تيمهاي بهرقابت بود، نيز سيمرغ جام بازيهاي پرهيجانترين از فوتبال، كه فينال مسابقة
بازيهايخوب وقدرتمندش تندر قهرمانليگ اشرفبودو با تندروشهاب كشيدهشد.
را قهرمان يك چهرة پايان روز تا كه شهاب، اما ميرسيد، بهنظر قهرماني اول شانس

جشـنوارةورزشـيجامسيمرغ١٣٨٤

بـهآزادي  عشـق روحـيه  و ازعاليتـرين درخشان نمادي
كرد. خود آن از را سيمرغ قهرماني جام شايستگي با و شد ظاهر عالي فينال در نداشت،
تيم يكديگرديداركردند. سبالنبا دماوند، سهندو تيمهاي ارس، درمسابقات واترپلو،

پايان  سهند ١٩ بر ١٣ بهنفع هم سبالن و سهند نتيجة مسابقه كرد و غلبه ارس بر دماوند
يافت.

از٦٠شناگر شركت بيش شد، برگزار اشرف استخر شمارة يك در كه شنا مسابقات در
در چهار پروانه، پشت، قورباغه، سينه، كرال رشتههاي اشرف در قهرمانان بودند. كرده
صحنههاي برخاستند و بهرقابت يكديگر و… با آزاد ٨٠٠متر مختلط، امدادي ٣٠متر

بسيارتماشاييخلقكردند.
شركت كرده سني ردههاي تمام از ٤٠٠دونده  از بيش صحرانوردي، دو درمسابقة
انساني و ورزشي روحية كه درآن بود سيمرغ جام زيباترين مسابقات از يكي اين بودند.
و مسئوالن تا  اشرف بهشهر جديدالورود جوانان از ميزد. موج آزادي رزمآوران 
قهرمانانبا تجربة دووميداني، دراينمسابقهشركتكرده وصحنههاي بسيارزيباييخلق

امجديةاشرفقرار گرفت. كردند كهبسيارموردتوجهتماشاگرانپرشورورزشگاه
يكيازتماشايي ترينمسابقاتامسالجامسيمرغ،رقابتهايدووميدانيقهرماناناشرف
دو ١٥٠٠متر با مانع،٢٠٠متر،٤*١٠٠ امدادي، رشتههاي دو١٠٠متر،١١٠متر در بود كه
و مقدماتي مرحلة در دو اين مسابقات شد. ارتفاع برگزار و پرش طول پرش همچنين و

برندگان رشتههايمختلفمشخصگردند. نهاييبرگزارشدتا
شهر امجدية در ورزشگاه هرچه تمامتر شكوه با روز٢٩مهرماه در جوايز اهداي مراسم
فراوان نشاط شور و و تشويق ميان رشتههاي مختلف، در قهرمانان شد و برگزار اشرف

دريافتكردند. تماشاگرانجوايزخودرا
بازيها در شركت كننده قهرمانان تمام درحاليكه ،١٣٨٤ جام سيمرغ ترتيب بهاين 
بازيها و مشعل رسيد به پايان ميگفتند، تبريك به هم و گرفته در آغوش را يكديگر
شعله همچنان  شرف،  شهر رزمآوران زايدالوصف نشاط و شور اما  شد. خاموش 
پوزة زمينهها تمام در بلكه هنري، و ورزشي پهنههاي در نهتنها كه قهرماناني ميكشد.
رهايي و براي آزادي ايران آرزوي مردم و و اميد ماليدند را برخاك ضدبشري دشمن

رازندهنگاهداشتهاند.
و رهبر مقاومت براي سالمتي آرزوي ضمن اشرف، دلير رزمآوران از تن هزاران
برحتميت ايران، حاكميت بهمردم انتقال دوران شورا براي برگزيدة جمهور رئيس
برگزاري و ضدبشري آخوندي و پليد رژيم سرنگوني و مردم ايران نهايي پيروزي
زنده قهرمانان كه روزي در كردند. تأكيد آزادي ورزشگاه در سيمرغ جام پرشكوه
منتظرالظهور، هوشنگ تا گرفته كاپيتان حبيب خبيري از ايران، آزادي راه شهيد و
هميشه ستارگان و منتظري صمد و رزاقي مهشيد عبدي، فروزان عترتي، حميد
احمد پهلوان، آزموده، عباس شكريپور، وحيد هاشمي، حبيب جاويداني همچون
غرق را اسيرمان ميهن  آسمان زماني خزعل پهلوان مجيد غيورانه، كاظمي، علي

سازند. محقق ايرانزمين در را پردوام آباداني و آزادي و كنند ستارهها
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ايـران زنـده است آزادي درآرمـان و فرانسه ارزشـهاي ياد ژينت، در
مري اهالي از لوفور  ژينت  خانم ٢٤مهر روزيكشنبه
حامي همسايگان از  و مقاومت ياران از  كه سوراواز،
و مغزي سكتة براثر بود،  مقاومت برگزيدة  رئيسجمهور
درشمال پونتواز بيمارستان در روزه، چند اغماي يك از پس

درگذشت. پاريس
فداكار فعال مدرسه، دلسوز معلم لوفور، ژينت خانم
نويسندهيي و شاعر و حقوق زنان، برابري مدافع حقوقبشر،
فرانسه ارزشهاي  به معتقد و آزاده زني و پراحساس 
روز از دليل، همين  به و بود و حقوق بشر دموكراسي در

رئيسجمهور  اقامت محل به ١٧ژوئن سال٢٠٠٣  يورش
مريم ياري به وجودش  تمام با ايران، برگزيدةمقاومت 

برخاست. مقاومت ايران خواهران وبرادرانش در و رجوي
در «وقتي گفت: ازسخنرانيهايش دريكي لوفور ژينت
رودخانه ديگر طرف در را فرياد صداي پنجره ام از ١٧ژوئن
را و مطبوعات برسانم آنها به  را كمكم تا دويدم  شنيدم

ما ولي بودند وسكت تروريسم به متهم آنها كنم. مطلع
در را گواهيمان مسئوليت و كردهايم زندكي آنها كنار در
ندارند، سكت و تروريستها به ربطي هيچ آنها اين كه مورد
هستند دموكرات و اشخاصي عميقا انسان آنها ميپذيريم.
محترم بشمارد». را حقوقبشر فرانسه چهرة ما بايد وكشور

پرشورش حمايتهاي شهراشرف، به درسفري لوفور ژينت
كامل حمايت ما و ميگفت: آزادي ايران كرد رزمندگان نثار را
بهكشورشان اعالم ميكنيم تا بتوانند آزادي را آنها از را خود

بازگردانند».
بهخاطر خود پيام تسليت در برگزيدة مقاومت رئيسجمهور
گفت: تاريخ ژينت لوفور خانم نابهنگام درگذشت دريغ انگيز و
سخت مقاطع از بسياري براي آزادي، در ايران مردم مبارزات
ازسرزمينهاي كه است بوده وااليي انسانهاي وامدار  خود،
منتهاي در درگمنامي ولي و شتافتند ما ياري ملت به دوردست
رقم را انساني همبستگي شورانگيز حماسة انساني، شرافت

دركنار كه ـ باسكرويل ـ آمريكايي نهاد پاك معلم آن از زدند.
رادمرد آلماني تا آن باخت وجان مجاهدان صدرمشروطه جنگيد
سردار كنار در ايران شمال كوههاي برفهاي در كه ـ گائوك ـ
كنار كه در آني ازبر ـ تا شيرزن فرانسوي ـ جان سپرد و جنگل

كرد. فدا جان آزادي ارتش رزمآوران و مجاهدان
مردان و زنان ژينت و كه خواهد داد آينده گواهي تاريخ اما
والدواز استان مري و اور و در كه امروز در شريفي فرانسوي
حمايت نثار را خود وعشق زندگي همة فرانسه سراسر در و
در را درخشاني حماسههاي چه  ميكنند،  ايران مقاومت از
دفاع در را زريني صفحات ميزنند و چه رقم انساني همبستگي

حقوقبشرمي نويسند. و آزادي از
گفتن  سخن گفت: مقاومت برگزيدة رئيس جمهور  
و نميكنم باور را رفتنش است. سخت برايم ژينت ازخواهرم
انساني قاصر است. بيدريغش  و شور وصف عشق از زبانم
و محبت از بود بلوري حال درعين و بود. زني باصالبت بزرگ

تا آنسوي مري و اور از كوچههاي كه عاشق؛ يا پروانه يي مهر
اشرف، شهر عراق و توفان زدة سرزمين تا و در آمريكا اقيانوسها
آزادي، از رزمندگان در حمايت شيدايي و شور و با را همهجا

كرد خود منت رهين مرا و درنورديد
براي شعرهايم من ميگفت  ژينت افزود:  رجوي خانم
بهخصوص و خونم با و اشكهايم با و قلبم با را ايران مقاومت
در نه نه، مي گفت«مقاومت يعني و مادريم مينويسم احساس با

برابر مرگ» در نه برابر دروغگفتن،
با او ولي باخت  جان ژينت كه: ميگويم امروز  من و

كرد. مغلوب را مرگ گفت و نه مرگ به زندگيش
ايران آزادي درآرمان و فرانسه ارزشهاي در ژينت، بله،
از همة و او آينده از در ايران ملت كه يقين دارم و زنده است
و حقطلبي صداي به ، سختيها دوران در كه مرداني و زنان
تجليل شايستگي به شدند، تبديل ايراني و ايران آزاديخواهي

كرد. خواهد

حسيني صديقه خواهرمجاهد تسليت پيام
مجاهدين خلق ايران   مسئول اول سازمان

پارسايي مژگان خواهرمجاهد تسليت پيام
آزاديبخش  ارتش در مقاومت رهبري  جانشين

بهاران در ابر چون بگريم، تا بگذار
ياران وداع روز خيزد ناله سنگ كز

مهربانم خواهر عزيزم، ژينت
و عواطف و عشق با تمام تو را
سپرديم. خاك به اندوهمان و غم
روحت آرامش و  شادي براي
با ميكنيم  تالش  و ميكنيم دعا
خاطرات با را خاليت جاي سختي،

كنيم. پر زيبايت بسيار
خواهرم، ژينت،

همواره كه باش  داشته  يقين
ايران، زندهيي، مقاومت ما و قلب در
و ما را در پيمودن راه حضور داري

ميكني. همراهي آزادي

يادبود مراسم مقاومت در رئيسجمهور برگزيدة سخنان

(ح.اختر) نصيري حميد
غمخوار يار لوفور، ژينت خواهرم براي
پاس ايران وبه مقاومت مجاهدين و
او ناشدني فراموش فداكاريهاي

باران  لطافت كاملترين
رعشة عقيم مرگ

نگرفت را جانت
ربودت ما از تنهايي غفلت در

طبيعت قانون تا
بگشايد. ما سر بر را بيمهريش چتر

تورا با بعدي ديدار نميدانستم
آكنده را جانم تمام كه بغضي با

داشت فرش گورستان خواهم سنگ در

گسسته از هم تابش رشتة كه تسلي دلي براي
بياويزم؟ بايد كجا به

بستي خواهريت مهر به مرا كه رشته يي
برگزيدي. برادري به و

در خندههاي تو
شدن نزديك

آموختم اندوهت دور شدن را در
كردم. نشانش خاطراتم كنج در و

باران بودي لطافت توكه كاملترين
بگذار

را چشمهايم شورابه
تلخم كام و تنگ دل از

فرو برم
بسازم دريايي چشمانم در تو از تا

دلت توفان هم كه
كند. تداعي روحت را هم زالل و

ميخواستم بلند را زمان
كوچكي باشم ميزبان مادريم در خاك تا

بنشينم. محبتهايت پاس به كه

گذاشت عقيم را تو آفتابي دستهاي زمان كه حاال
كنم مي گور تو لوح ماه را هم من

باشي. بهشت دروازه كليددار تا

زن لوفور، ژينت خانم يادبود و خاكسپاري مراسم
روزچهارشنبه ايران، مقاومت يارگرامي و فرانسوي آزادة
دوستان تن از صدها و فرزندانش و باشركت همسر ٢٧مهر

او برگزارشد. و ايراني نزديكان فرانسوي و
دراينمراسمكه شهرداراورسوراواز، اعضايشوراهاي
مسئوالن كميسيونها از شماري نيز و اور و مري شهرهاي
شركت آن در ايران مقاومت  ملي  شوراي اعضاي و
شهر گورستان در لوفور شادروان ژينت پيكر ابتدا داشتند،
فرزندان و سپس همسر و سپرده شد به خاك مريسوراواز
و اعضا و ژينت دوستان  و همسايگان  از  كثيري جمع و
برگزيدة رئيسجمهور محل اقامت در ايران مقاومت ياران
حضور با مراسمي طي و گردآمدند اورسوراواز در مقاومت
مقاومت گرانقدر حامي و آزاده زن اين از رجوي مريم خانم

كردند. تجليل ايران
 

قرار گرفت خويش ابدي آرامگاه ژينت در
پرشور  يار لوفور، ژينت پيكر خاكسپاري مراسم  در
مريسوراواز شهر درگورستان كه ايران مقاومت فداكار و
گرديد، برگزار او فرانسوي دوستان و ياران انبوه باحضور
رئيسجمهور ژينت، خانوادة سوي از گل تاجهاي ابتدا
ساير و ايران  مقاومت ملي شوراي مقاومت، برگزيدة 
اشرف شهر سوي از گلي تاج همچنين و شركتكنندگان
از سخناني طي دنيس كشيش آنگاه گرديد. ژينت پيكر نثار
مقاومت از او حمايت و لوفور ژينت خانم انساني شخصيت

كرد. ياد بزرگي به ايران،

مقاومت ملي رجوي نمايندة شوراي دكترصالح سپس
دوستان و به خانواده تسليت ضمن و سوئيس، فرانسه در ايران
به را مقاومت پيام رئيسجمهور برگزيدة لوفور، ژينت خانم

كرد: قرائـت زير شرح

وداع آخرين
است آخرين با تو چه دردناك وداع

سنگين چه دادنت دست از غم و
بودي من غمخوار خواهر تو

مهربان دوست
مقاومت پرشور يار و

ديگر با همراه كه بودي توطئه، تو و هجوم لحظههاي در
آمدي ما كمك عزيز، به همسايگان

بيماري و تشنگي لحظه هاي در
شتافتي غذاكنندگان اعتصاب دلداري به كه بودي تو

بدخواهانشان، برابر اتهامهاي در بردي و دارو و آب برايشان
كردي. سپر سينه

به و شدي حاضر اجتماعي و ميتينگ هر در كه بودي تو
بودي مؤمن آن به وجود تمام با كه انساني ارزشهاي خاطر

كردي. دفاع ايران مردم مقاومت از
رزمندگان با  يارانت با  همراه و رفتي  اشرف شهر  به تو
از آنها فداي و رزم و با زندگي و كردي ديدار ايران آزادي
ناجوانمردانه عليه بطالن اتهامات و بر شديد آشنا نزديك

گواهي داديد. جا در همه آنها

بازگشتي، اشرف از كه بودي، وقتي پرشور و سرشار چه و
حقيقي فرانسوي، ارزشهاي دوستان با ديگر تو كه راستي

زنده كرديد. ما نظر در فرانسه را
مي تپد، آزادي قلبي كه براي بدان، در هر خواهرم، ژينت،
مي كند،تو مبارزه آزادي براي كه آزاديخواهي انسان هر با و

داري. حضور همواره
كساني  همه و تو تو، نام ياد مردم ايران، پيروزي روز  در

براي آزادي بهپاخاستند، تكرار ميشود. كه
ژينت عزيز فرزندان و كورالين الكساندر تيبو، دلفين، به
آنها در اندوه خود را و سرژ تسليت ميگويم همسرش و

ميدانم. شريك
نيز، ايران مقاومت اعضاي و فرانسوي دوستان به همچنين

مي گويم. تسليت
رجوي مريم

مقاومت، برگزيدة رئيسجمهور  پيام  قرائت از پس
نيز همسر و شاگردان ژينت و دوستان، همسايگان شماري از
آنگاه، كردند. او وداع با سخنان كوتاهي طي فرزندانش، و
توسط گل نثار شاخه هاي با و احترام اداي  با ژينت پيكر

شد. سپرده خاك به ابديش آرمگاه در حاضران

محل اقامت در يادبود ژينت
ايران مقاومت رئيسجمهور

لوفور، ژينت پيكر خاكسپاري مراسم برگزاري از پس
از شماري   ، ژينت دوستان و  همسايگان از كثيري  جمع 

و اعضا همچنين و اور و مري شهرهاي شوراهاي اعضاي
در ژينت، فرزندان همسر و با ايران، همراه مقاومت ياران
اورسوراواز در مقاومت رئيس جمهوربرگزيدة اقامت محل
كه با آزاده زن مراسم بزرگداشت اين در و گرد آمدند
گرامي گرديد، يادش را برگزار خانم مريم رجوي حضور

داشتند.
مقاومت برگزيدة رئيسجمهور ابتدا مراسم، دراين
نيز به همسايگان و همسرژينت و سخناني به فرزندان طي
اين بزرگداشت و در گفت تسليت فرانسوي او دوستان و
سخناني ايران مقاومت گرانقدر يار و فرانسوي آزادة زن

كرد. ايراد
ازسوي لوفور ژينت خانم بزرگتر پسر سپس
مراسم در شركت بهخاطر  حاضران از  خانوادهاش،

نمود. سپاسگزاري مادرش بزرگداشت
بزرگذاشت  در سخناني نيز حاضران از تن چند  
انساني از ويژگيهاي تجليل با و ايراد كردند ژينت خاطرة
ادامة انساندوست، بر آزاده و اين زن تالشهاي مبارزاتي و

كردند. تأكيد راهش
جانشين پارسايي، مژگان خانم پيام مراسم، ادامة در
صديقه خانم پيام و آزادي ارتش در مقاومت رهبري
ايران، قرائت خلق مجاهدين سازمان اول حسيني، مسئول

گرديد.
سوي از ويدئويي پيام مراسم، يك  پاياني بخش در
فيلم سپس و اشرف شهر در  ايران  آزادي رزمندگان

شد. لوفورپخش ژينت خانم فعاليتهاي از كوتاهي

مسئوليتپذيري و تعهد با
از را مقاومت اين پيام بيمانند،
همهجا به  شنيدي،  كه  لحظهيي 
اين دادخواهي  فرياد و بردي 
خودت «عشق و  شدي  مقاومت
در همه را ايران مردم براي زندگِي»

سرودي. جا
شهر جانب به وقت اسرع در
شتافتي، آزادي رزمندگان و اشرف
نثار مجاهدين را حمايتهاي پرشورت
مردم محبت و دوستي پيام و كردي
شعر اين و بردي برايشان را فرانسه

كه: سرودي برايشان را
روييد خواهد صلح گلهاي

دوستي در خورشيد زير تابش

بهشت. باغ
براي تو خاطرة عزيزم، ژينت
خاطرة اشرف،  شهر و ما مقاومت 
شهامت، با دلير و بزرگ، زني انساني
سخت، و دشوار راههاي  پيشتاز
سرزنده و  فعال مهربان، و  دلسوز
بزرگ، قلبي با كه است نشاط با و

بود. فداكاري آمادة هميشه
مطمئن و آرام و روحي واال با
واالمقام شهداي به را ما سالم و برو
فروغها، جاودانه و ايران مقاومت
فرانسوي پرستار ازبر آني مانند
ما مصمم كه بگو، آنها به برسان و
يعني را، آنان راه جزم، عزم با و
ادامه را ايران در دموكراسي و آزادي

ميدهيم.
شعرهاي اين مسير، در بدان و
اين هميشگي سرود تو، زيباي

بود. خواهد مقاومت
و اميد  سرود تو با همراه پس 

كه: مي دهيم سر زندگي
گل بينديش «به
بينديش پرنده به

است بارور زمين كه بدان
آنرا خورشيد كه بدان

ميشكفد
ميبخشد». طراوتش باران و

و  همدري فرشتة آن حاال،
ما ميان در  جسمش همبستگي، 
باقي هميشه  يادش ولي نيست، 

خواهد ماند.
دل بر نور از آبشاري هرجا

آنجاست ژينت ميريزد، تاريكي
ُاواز كه بهار آفتابي روزهاي در
ژينت است، هميشه روان از زيباتر

آنجاست
در كه پراحساسي صداي در
ميخواند، شعر انسان شكوه بارة

آنجاست. ژينت
به كه فرانسوي هر لبخند در
ميآيد، ما مقاومت با همبستگي

آنجاست. ژينت
ياري به كه هركس نگاه در
آن جاست ژينت برميخيزد، اشرف

هركجا و  ما مقاومت قلب  در

ژينت آزاديست، براي  مبارزه كه
آنجاست

و آزادي كه لحظهيي در و
پيروز ما كشور در بشر حقوق

ميشود، ژينت آنجاست
برد نخواهيم ياد از ما را ژينت

و فرزندان كه ميكنيم  دعا و
يابند تسلي او همسر

اين از عبور براي دوستانش، و
باشند. داشته صبر ابتال

ژينت كه  آرماني و راه خدايا 
پررهرو همواره كرد زندگي آن براي
تا كن و تواني عطا ما صبر به است.

كنيم. تحمل را او دوري
متشكرم

مطلع ژينت نابههنگام خانم از درگذشت تأسف كمال با
از شما كنار در شما و كه با باد  بر او خدا رحمت شديم.
و پرداخت جانانه نبردي به درگذشتن، زمان تا ١٧ژوئن

پايان حياتش  ماِه و چند در٢ سال كه گوئيا شد. رستگار
آن انجام براي كه باشد كرده مبادرت خطير مأموريتي به
از و سر خود نميگنجيد پوست نداشت، در و قرار آرام
مريم براي وفادار و امين پيكي همچون . نميشناخت پاي
جا همه در و ميكرد سفر ديگر ديار به دياري از رهايي
بود رفته ايران مقاومت بر كه ستمي از و آزادي و ايران از

ميگفت. سخن
گفتة به كه خواند را شعري ما براي آمد اشرف به وقتي
پنجاه سالگي خود روز نخستين در خودش دوسال پيش

بود: سروده مريم براي
بگوييد» گلها با «آن را ميگويد: شعر

بگوييد» سرخ با گل « آن را ميگويد: عشق

بگوييد» نور با «آنرا ميگويد: خورشيد
بگوييد» حيات با «آنرا ميگويند: مادران

دروغ ديپلومات آنرا با و ديكتاتور آنرا باخارميگويد
سركوب  وامنيت آنرا با ميگويد وحشيگري  ديكتاتور آنرا با

ميخواند، فرا مجازات براي را ديكتاتور جالدان
ميلههاي زندان و مي ماند اشك شعرتنها براي اين پس از

پنهان رؤياهاي با
روشن دم سپيده تا ميدهد كلماتي فرزندانش، به خلق اما

بيافرينند
كه شاعري و نويسنده معلم، لوفور، ژينت اكنون
لباس ايران كرد آزادي مردم مقاومت و را وقف زندگيش
است شتافته اعال رفيق ديار به و پوشيده رستگاري
سرمايه پرمعنايش، و زيبا اشعار و كند رحمت خدايش
با افتخار را او زنان اشرف آرامگاهش گردد. و زينت اخروي

كردهاند. اعالم شهرشرف شهروند

يار گرامي لوفور ژينت خانم درگذشت نابههنگام
اندوه را غرق ما قلبهاي ايران مقاومت مريم و خواهر
مدافع و و آزاديخواه آزاده يك زن آشناي چهرة كرد.
آزادي حامي مجاهدان و يار كه سالها انساني حقوق

پيوندي  در  ٢٠٠٣ ١٧ژوئن توطئة در و  بود  ايران
براي آرمان زن شجاعي كه و همگام شد. عميقتر همراه
يك كه گويي ننشست. پا از دم يك عدالت و آزادي
رهايي مريم راهبري صفي با ايراني در بهپاخاستة زن
مقاومت براي وقف مبارزه خود را وقت تمام كه است
بود، سروده خودش كه همانطور است. ماكرده خلق
كه است «آزادي كالمي نميشناسد: آزادي، مرز آرمان

ميشود». خود تكرار در انعكاس بينهايت تا
او  زد. آتش ژينت جان به ١٧ ژوئن ننگين يورش

كرد. و شعلهور عصيانگر را

به طور اورسوراواز مردم  برشوريدن  نماد ژينت
و بهتان برابر در عام  بهطور فرانسه  مردم و خاص
سود فاشيسم به شده پنهان بربريت و دربرابر برچسب

است. ديپلوماتيك و سياسي معامالت در
هم كه زيرا سوگوار است براي ژينت اشرف امروز
در آنهاست. قلبهاي در وهم  مجاهدين درتاريخچة
مجاهدمان خواهران بهويژه آزادي، مجاهدان اينجا
ميكنند. ژينت احساس را او انساني گرماي رابطههاي
ميكنم. اعالم رزم» در «خواهر مجاهدين براي  را
شعر«مقاومت در او دوست داشت و خود كه عنواني

بهكاربرد. اور»آنرا كنندگان
برگزيدة رئيسجمهور براي بزرگ خداي از
و لوفور صبر ژينت  ياران و براي خانواده و مقاومت 

داريم. مسئلت شكيبايي

مقاومت ايـران و يادبود ژينت لوفور، يار مراسـم خاكسپاري
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كشورهاي  از پارلمانتر  ١٥٠
نامهيي ارسال با  اروپايي،  مختلف
و آمريكايي عراقي، مقامات به خطاب
متحد، ملل سازمان مقامات و انگليسي
حقوقي نظريههاي بر تأكيد ضمن
متخصصان و حقوقدانان برجستهترين
بيشازيك همزبانبا حقوقبينالملل،

وكيل   ٤٥٠٠ عراقي، شهروند ميليون
اين  سياسي  حزب   ٦٦ و حقوقدان و
اعمال نفوذ از نگراني ابراز با كشور، و
مادة سوم در گنجاندن بند ايران رژيم

تالشي  آنرا عراق، قانوناساسي در ٢١
سالمت امنيت و انداختن به خطر براي
هزاران مخالفايرانيپناهندهدر عراق،
مجاهدين سازمان اعضاي جمله از
خواهان و كرده  توصيف ايران  خلق
آشكار تعارض در كه بند اين تصحيح

در بارة موقعيت  كنوانسيون١٩٥١ ژنو با
قوانين بينالمللي ساير و با پناهندگان
ميباشد، پناهندگي حق مورد در

گرديدند.
اسامي، امضاكنندگان  ميان  در
كوادراس، ويدال آلهخو آقايان
پائولو اروپا، پارلمان رئيس اول نايب
در اروپا هيأت پارلمان رئيس كاساكا،
يانوش پيمان آتالنتيك شمالي، (ناتو)،
اروپا پارلمان نايبرئيس اونيشكيويچ،
ازلهستان،ويتاتاسلندزبرگيسنمايندة
سابق رئيسجمهور و اروپا پارلمان

ديميتراكوپولوس گيورگوس ليتواني،
در عراق قانوناساسي گزارشگر
كريس ديويس، يونان، از پارلمان اروپا
رهبرگروه ليبرالدموكراتهاي انگلستان
درپارلماناروپا،ريچاردپايكز،نمايندة
سابق خارجة وزير و اروپا پارلمان
نايبرئيس ، تامسن بريتا خانم ، التويا
دانمارك، از پارلمان اروپا كميتةصنايع
رياست اول معاون نيميگيرز، استف
رئيس رابين كوربت بلژيك، لرد سناي
مجلس در كارگر حزب لردهاي گروه
ايمس ديويد  آقايان انگلستان، اعيان 
از عوام مجلس  عضو بينلي، برايان  و
آندرو انگلستان، محافظهكار حزب
عوام انگليس مجلس مكينلي، نمايندة
از پارلمان خارجة كميسيون عضو و
نمايندة دوالكيا، لرد كارگر، حزب
و معاون حزب مجلس اعيان انگليس
اعيان، مجلس در دموكرات ليبرال
اعيان مجلس  عضو هريس، بارونس 
ليبرال حزب سخنگوي و انگليس
امور در لردها مجلس  در دمكرات
گوتزانتي، پائولو سناتور شمالي، ايرلند
سناي كميسيون روابط خارجي عضو
رئيس نايب آقايان دومينكو بوا، ايتاليا،
پارلمان در اروپا سياست كميسيون
رئيس نايب الواجيني، روبرتو ايتاليا،
ايتاليا، جيواني پارلمان كميسيون دفاع
بيانكي،عضوكميسيونروابطخارجي

بيانية  متن عراق مطبوعات  
 ٤٥٠٠ عراقي، شهروند ميليون يك
و جريان سياسي  ٦٦ حزب و حقوقدان
بند تغيير لزوم بر مبني را كشور اين

اساسي  قانون پيشنويس  ٢١ مادة سوم
كردند. منتشر عراق

است، آمده بيانيه اين مقدمة در
از شهروندان يك ميليون نفر از بيش

و ٦٦  حقوقدان و ٤٥٠٠ وكيل عراقي،
سازمانهاي و سياسي جمعيت و حزب
بيانية امضاي با كشور اين غيردولتي
عراق دولت مقامات از مشتركي
مادة سوم، تغييرپاراگراف خواهان

كه  عراق قانوناساسي  پيشنويس   ٢١
امنيت و  سالمت فعلياش شكل در
در سياسي پناهجويان  و پناهندگان 
اعضاي از تن هزاران جمله از عراق،
سازمان ايران، اپوزيسيون اصلي گروه
خطر به را  ايران، خلق مجاهدين 
اسامي ليست گرديدند. مياندازد،
كنفرانس يك طي  امضاكنندگان 
انجمن كه توسط در بغداد مطبوعاتي
برگزار مستقل عراق حقوقدانان
گروهي رسانههاي اختيار در گرديد

گرفت. قرار
جمعيتهاي و احزاب از برخي
امضا را  بيانيه اين كه عراق سياسي 

از: عبارتند اند كرده
سوسيال  حزب عراق، ملي  جبهة
مبارزه كانون  عراق،  دموكرات 
انجمن تروريسم، و  بنيادگرايي با
ايران، مردم با عراق  مردم دوستي
اتحاد حزب عراق، عشاير ملي تجمع
انجمن عراق، مليتهاي دموكراتيك
ملي- وفاق جنبش آزاد، عراقيان
زنان انجمن جبور، قبيلة شوراي ديالي،
روشنفكر زنان دوستي انجمن پيشرو،
دموكراتهاي تجمع ايران، زنان با عراق
همبستگي انجمن ديالي، مستقل
قبايل رهبران شوراي كردي، عربي،
حمرين، عراق- عشايرملي شيوخ و
و فرهنگ انجمن عراق، اعيان مجلس
سازمان صلح، نداي مؤسسه ديالي، هنر
آزاد عراق انجمن ديالي، بشر حقوق
ملي جبهة  انساني، كمكهاي براي 
خيرية انجمن مندلي، عراق- عشاير
شبكة انساني، دوستي و برادري
صالحالدين، غيردولتي سازمانهاي
ملي انجمن رافدين، حقوق بشر انجمن
رئيسسازمانآوارگانجنگي جوانان،
انجمن راندهشدگان ومهاجرين، دجله،
سازمان ديالي،  دانشجويان اتحادية 
سازمان الدين، كمكهاي انساني صالح

زنان انجمن صالحالدين، حقوق بشر
وحدت جبهة عراق، آينده سوي به
اشراف سادات  سنديكاي نينوي، 
يثرب، حقوقدانان اتحاد موصل،
با مردم عراق پزشكان انجمن دوستي
صالحالدين، شيوخ  مجلس  ايران،
عراق- االسحاقي، ملي وحدت  جبهة
اتحاد جلوال، شاخه عراق اتحاد عشاير
حزب ديالي، شاخة عراق عشاير
خيرية انجمن و تركماني عدالت

ديدگان. آسيب حقوق

شهروند ميليون يك از بيش بيانية
وكال  از حقوقدانان و تن ٤٥٠٠ عراقي،
اين  سياسي  جمعيت و حزب   ٦٦ و
حقوقدانان برجستهترين نظر به كشور
كارشناسي نظرية جمله از بينالمللي
كارشناس داويد اريك پروفسور
مركز رئيس بينالملل، حقوق برجستة
بروكسل دانشگاه در بينالملل حقوق
صليب بين المللي كميتة ارشد مشاور و
اسناد با بند مغايرت اين بر كه سرخ،

ژنو  كنوانسيون١٩٥١  نظير بينالمللي
١٩٦٧ ملل  بيانية و پناهندگان درمورد
سرزميني پناهندگي مورد در متحد

ميكند. استناد بود، كرده تأكيد
عاليجناب  حقوقي مشترك  نظرية
بينالمللي اتحادية رئيس اسلين لرد
عدالت ديوان سابق قاضي حقوقدانان،
وپروفسور عالي انگلستان ديوان و اروپا
بينالملل دوكارا، استاد حقوق ايو ژان
خاطرنشان كه پاريس دانشگاه در

١٩٧١ عراق  قانون موجب «به بود كرده
به مجاهدين اعضاي حقوقي موقعيت
شده شناخته رسميت به پناهنده عنوان
ناظر بينالملل قوانين اساس بر بود.
موقعيت شناسايي دولتها، تسلسل بر

 ١٩٧١ قانون موجب به مجاهدين
عراق جديد دولت براي همچنان

است». الزام آور
بر: با تأكيد بيانيه

به كه  برائت حقوقي اصل مسلم
نيست، مجرم هيچ كس آن موجب
دادگاه دريك اتهامش اين كه مگر

باشد، رسيده اثبات به ذيصالح
پيشنويس   ٢١ ماده دوم بند به
پناهندگي حق كه عراق قانوناساسي
به آنرا وشرايط  پذيرفته دراساس  را

است، كرده محول قانون
قانوناساسي  پيشنويس  ٤٤ ماده
«همه است داشته مقرر كه عراق
مندرج ازحقوق دارند حق افراد
توافقنامههاي و دركنوانسيونها

عراق كه حقوقبشر به مربوط بينالمللي
...برخوردار كرده تصويب  را آنها نيز

شوند»،
: به توجه با و

بارة  در حقوقي نظرية تدوين١٠ 
سياسي پناهندگي  و  قانوني موقعيت 

توسط  عراق  در مجاهدين  سالة   ٢٠
جهان. حقوقدانان برجسته ترين

-٥١بارمحكوميترژيمسركوبگر
به خاطر متحد درارگانهاي ملل ايران 

بشر، حقوق شديد نقض
يادآوري: با

برجستهترين  از تن  ٥٠٠ بيانية
نوامبر در پاريس در جهان حقوقدانان

و  وكيل  ٣٢٣٠ امضاي به كه ،٢٠٠٤
تأكيد با و رسيده هم عراقي حقوقدان
مجاهدين سازمان حقوقي  موقعيت بر
نامگذاري ميكند  اعالم  ايران خلق
هيچ محصول سازمان اين تروريستي
قوانين ناقض و نبوده قضايي پروسه

است، بينالمللي
نفر  هزار  ٨٠٠ و ٢ميليون -بيانية
كه   ٢٠٠٥ آوريل در  عراق ازمردم 
بر تأكيد خواستار عراق ازدولت
ايران خلق  مجاهدين سازمان موقعيت 
و مشروع مقاومت جنبش يك بعنوان
افراد سياسي  پناهندگي برحق تأكيد 

گرديدند،
خارجة و دفاع وزراي اذعان
مجاهدين پناهندگي حق به عراق
عراق دولت هيأت سفر در درعراق
٢٠٠٥،نتيجهگيري ژوييه در تهران به

كند: مي
بيانية امضاكننده عراقيان ما
كليدي شاخصهاي  اساس حاضربر 
معيارهاي برطبق و دموكراسي استقرار
حذف به ، بينالمللي شده شناخته

قانوناساسي  ٣ مادة ٢١ پيشنويس بند
انتقالي دولت ادارة قانون در ،كه
اساسي قوانين از  درهيچيك و
قوانين از هيچ يك  در حتي  و عراق
است، نداشته  وجود منطقه اساسي 
التزام ذكر و بهجاي آن فراميخوانيم
بينالمللي قوانين به دموكراتيك عراق

را  ١٩٥١ ژنو و كنوانسيون پناهندگي
پيشنهادمي كنيم.

حقوقدانان اخير، هفتههاي در
پارلمانهاي برجستة  نمايندگان  و
طي جهان مختلف كشورهاي
واشينگتن در  مختلفي كنفرانسهاي 
از اين را خود حمايت پاريس لندن و

داشتهاند. اعالم بيانيه

تغيير بند سوم مادة ٢١  براي سياسي جريان و ٦٦ حزب و عراقي ،٤٥٠٠ حقوقدان شهروند ميليون يك انتشار بيانية
كشور اين عراق در مطبوعات اساسي قانون

كشور  اين عراق در مطبوعات بند ٣ مادة ٢١ قانوناساسي به اعتراض در پارلمان نامة١٥٠ نمايندة انتشار

رئيس اسكاگ، گونار ايتاليا، پارلمان
ميخورد. به چشم نروژ، پارلمان سابق

١٨مهرماه بار اولين براي نامه اين
عضو مكينلي  آندرو آقاي توسط 
پارلمان خارجة روابط كميسيون
در پارلماني سمينار يك در انگلستان

اعالم شد. لندن
به  پارلمان ١٥٠ عضو ذيًال متن نامة
و انگليسي و آمريكايي و عراق مقامات

مسئولينسازمانمللميآيد:
عاليجنابحاچمالحسني
ملي عراق رئيس پارلمان

آقايرئيس،
به جهاني جامعة  كه شرايطي  در
عراق در  دموكراسي پيشرفت تجربة 
اين قانوناساسي است، دوخته چشم
مسيري نقشة مثابه به ميتواند كشور
ايفا مهمي نقش دموكراسي سوي به
شناخته به رسميت يك اصل اين نمايد.

حق به احترام كه است جهان در
ملل دولت عضو هر پناهندگي وظيفة
وفاداري معيارهاي از يكي و متحد
ما رو اين از است. دموكراسي به
پيشنويس متن در كه نگرانيم عميقا
شده وارد بندي عراق قانوناساسي
به اعتقاد خبرگان برجستة حقوق كه

در  ١٩٥١ ژنو كنوانسيون با بينالملل
بارةموقعيتپناهندگانوباسايرقوانين
در پناهندگي حق مورد در بين المللي

اين   ٢١ مادة سوم  بند است. تعارض 
پناهندگي به كه مي كند متن تصريح
تروريستي به جنايات متهم كه كساني

هستند تعلقنخواهد گرفت.
اسلين لرد عاليجناب چنانكه
و اروپا عدالت ديوان پيشين قاضي
در انگلستان كشور ديوانعالي قاضي
اتهام «صرف است، داده نظر باره اين
رويه در نمي تواند جنايتي چنين به

برخورداري از را متهم بينالملل حقوق
سازد». عالوه محروم حق پناهندگي از
بنيادين چنين چيزي ناقض اصل اين، بر
تأكيد لرد اسلين همچنين است. برائت
را اتهاماتي چنين كه است كرده
بر اتهام مستندكردن بدون «مي توان
هرگونه مبنايكافيدرواقعيتيا قانون

آورد». وارد
ميليون يك نگراني در را خود ما

و  وكيل  ٤٠٠٠ و عراقي شهروند
را ايران رژيم كه كشور اين حقوقدان
بند گنجاندن براي نفوذ اعمال خاطر به
قانوناساسي پيشنويس  متن  در مزبور
و آنرا تالشي براي كرده اند مالمت
بهخطرانداختنامنيتوسالمتهزاران
از عراق، گرفته در ايراني پناه مخالف
مجاهدين خلق سازمان جمله اعضاي
ايرانمستقردراشرف،قلمدادكرده اند،

سهيمميدانيم.

شخصًا كه داريم تقاضا شما از
و بند تصحيح شده اين مداخله نموده تا
به «محكوم شدهدردادگاه كلمه«متهم»

تبديلشود. صالحه»
رونوشتبه:

رئيسجمهور بوش -جرج
آمريكا

-نخستوزيرانگلستان
-دبيركلسازمانمللمتحد

عراق وزير -نخست

امضاكنندگان از برخي اسامي
نامه:

لوئيجي الييما اروپا): (پارلمان
موگنزكامره، بائر، اديت اندريكين،
كارلوس كليز، فيليپ كاساكا، پائولو
ريچارد كوريا، فاوستو كويئلهو،
ديويس، كريس چارنسكي،
مانوئل ديميتراكوپولوس، يورگوس

دوكا آرپاد دوسانتوس، آنتونيو
فريرا، ان فالبر، ريچارد زلويومي،
مايكسال هاچينسن، آلن هيوز، استقن
برنات جگل، اليزابت جانسوكي،
كائوپي، پيانورا ماري، اي ژوان
گريتس كرارپوت، اوله  كالم، تونه
جرزي يان كريستوسكيس، والديس
كوالكوسكي،ويتائوتاسلندزبرگيس،
ورنر لنگن، استريد للينگ، اريكا من،
مارتينز، آنگل ميگل ماركي، سرجيو
يانوش ماير، اريك ماير، پيتر هانس
اونيشكيويچ،ديميتريوسپاپاديموليس،
كرين پيتال، جواني پايكس، ريچارد
رسكوسكي، وسيچ رستاريتيس،
سيبرگ، ژيت  ساكاالس، الويزاس
كريستف كنراد سونسن، بريت اوا
اندرس تارابال، مارك زيمنسكي،
اولمار، توماس تامسن، بريتا تاراند،
وارويتسيوتيس، ايوانيس لنكر، ون ان
زدانوكا تاتيانا كوادراس، ويدال آلخو

برايان  ايمس، ديويد  (انگلستان):
مكينلي، آندرو هنكاك، مايكل بينلي،
بارونس اينگلوود، لرد كوربت، لرد
لرد جافي، لرد دوالكيا، لرد  هريس،
آرچر، لرد كالرك، لرد تورنبرگ،

ويس رودي دكتر آلتون، لرد
براون استفان، ساراك  (آلمان):

استفان،آنتسبيتر
لوئيجي گوتزانتي، پائولو (ايتاليا)

پركو، كارملو بيانكي، جواني جاكو،
االريو كروستو، گيدو آراكو، ساباتينو
ارماندو گراندي،  آلفردو فلورستا، 
الفانو، چيرو ايراگي، ماركو كسوتا،
ايتالي آنونتزياتا،  آندريا پتزال، آنتونيو
بوا، دومينكو رومانو، اميليا تانوني،
تبوريلي، ماريوآلبرتو سديولي، ساورو
لوئيجي والپيانا، تيتزيانا لولي، جواني
ورو، آنتونيو چيالنته،  ماسيمو  برولي،
كاربوني، فرانچسكو فاسانو، وينچنزو

روبرتوالوانيني،
رنتول،  يان بوريگ، نينا  (استراليا):

كلودموستويچ
اسكانديناوي): (كشورهاي
جاكبسون، بيورن هوگلند، مورگان
رويتر، رولف د فردي كارين وولش،
جدرن، اوالف لين، تورد ريكوام،
استنسيكر، كريستوفر  ريسه،  الرش
اسكوگ، گونار گودال، اينگوولد
بنته برايت آس، گانر لينگوس، الرش
اليال سونتال، آلته برگ، رون هانسن،

نيلسلوگ، كونبوگ،
هرمن دسين، روئل (بلژيك):
مگي مالمندير، پير ژان رامپيويي، وان
استاف بوكورنا، محمد بالك، دو
ونكرونكلسون، پاتريك نيمگيرس،
تيجس، ديرك اريكا شمفالالر، ميادي

كالوس

عراقي شهروند ميليون يك و حقوقدان  ٤٥٠٠  انتشار بيانية 
بينالمللي تريبيون هرالد در

نمودند مادة ٢١قانون اساسي عراق اعالم سوم درج بند به نسبت را اروپايي نگراني خودشان مختلف از كشورهاي    ١٥٠ پارلمانتر
تالشي    را سوم ماده ٢١ پيشنويس قانون اساسي بند حقوقدان   و ٤٥٠٠ وكيل و عراقي ميليون يك بيش از با بينالمللي همصدا  حقوقدانان

مي دانند. ايراني مخالف هزاران وسالمتي امنيت دادن خطر قرار معرض در براي
ميكنند.  درخواست را ميباشد پناهندگان مورد در كنوانسيون ١٩٥١ ژنو با آشكار تعارض در كه مذكور مادة تعديل آنها  

باشد.  مي دموكراسي به پايبندي شاخصهاي از و يكي است ضروري متحد ملل سازمان كشور عضو هر براي سياسي پناهندگي حق به احترام  
است.  كرده نفوذ اعمال پيشنويس قانون اساسي مذكور در بند درج براي ايران رژيم  

مي شود. درخواست صالحه» دادگاه در شده «محكوم به «متهم» كلمه تبديل و بند اين تعديل

نصف هرالدتريبيون روزنامة
٢٠مهر چهارشنبه، شمارة  صفحة
جبهة بيانية متن درج به را خود ماه
است كه داده اختصاص ملي عراق
از نفر ميليون يك از بيش آن طي

 ٤٥٠٠ عراقي، شريف شهروندان
و  حزب  ٥٥ و حقوقدان و وكيل
جمعيتسياسياينكشوربامحكوم
در آخوندي رژيم دخالتهاي كردن

٢١ (ج)  تغيير مادة به عراق، فراخوان
ناقض كه قانوناساسي، پيشنويس
با تعارض در پناهندگي مقدس حق

دادند. است، بشر حقوق اصول
فراخوان هرالدتريبيون، در
و حقوقدانان پارلمانترها، 
براي بريتانيا سياسي  شخصيتهاي

پيشنويس  (ج)  ٢١ ماده تغيير 
جريان در عراق، قانوناساسي
پارلماني حقوقي- بزرگ كنفرانس
«مداخالت عنوان عنوان با لندن در

بنيادگرايانه و سياسي  تروريستي،
انگاشتن ناديده آخوندي، رژيم
پيشنويس در پناهندگي مقدس حق
تاريخ در كه عراق» قانوناساسي

مجلس  محل در  ٢٠٠٥ ١٣سپتامبر
از بيش حضور با انگلستان،  اعيان
نمايندگان شخصيتها، از يكصدتن
مختلف كشورهاي سفارتخانههاي
و وكال  حقوقدانان، ، لندن در
برگزار گرديد، بشر مدافعين حقوق

رسيده است. به چاپ نيز

منظور به  كه كنفرانس اين  در
بررسي مادة٢١ پيشنويسقانوناساسي 
دركشور آخوندي رژيم دخالتهاي و
مختلف، برگزار در زمينههاي عراق
قانون بررسي به سخنرانان بود، شده
از را آن و پرداخته عراق اساسي
وبررسي بحث مورد مختلف زواياي

دادند. قرار
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بهدست با  خميني  كه  خوانديم 
در ايران، قادر و حاكميت گرفتن قدرت
را كه در مردمي نيروهاي بود كه تمامي
شركت شاهنشاهي استبداد برانداختن
كاري بدارد، نگاه متحد همچنان داشتند،
آزاديهاي و حقوق  حداقل تأمين  با كه
چنين اما بود. ميسر قانوني  و شناختهشده
نيز مردم و جامعه كه  ارزشمندي اتحاد
كوتاه بهمعني بودند، خواهانش مشتاقانه
بود مطلقه»  «قدرت از خميني آمدن 
در جمله از اسالمي، بنيادگرايي در كه 
است. بنيادين اصل يك «واليتفقيه»
قدرت تأمين خميني بنيادگرايي و اينجا،
طمع اسالم، دستاويزقراردادن با را مطلقه
ديني استبداد چنين كه آگاهي اين با كرد
ايران در پيشقراول نيروهاي آرايش در
پيشاپيش پذيرفتن  به معني تنها انقالبي، 
«نسلكشي» بود، ابعاد در سركوب خونين
در كه آزاديخواه انقالبي نسل كشتن يعني

داشتند جاي مسلمانان مترقي محورشان
.

تكفير از بدتر و تكفير مشي
خميني، جانب از خونريزي انتخاب
استبدادي چنين الزام بلكه استثنا يك نه
قدرت ابزار چونان را دين كه است
افغانستان در چنانكه ميگيرد، بهكار
و فرهنگي ساختار  بهتناسب هم  طالبان
و شد. تكرار كشور  اين اجتماعي  بافت
اسالمي بنيادگراي جريانهاي ديگر ميان
بهقدرت هنوز  كه نيستند تروريست، كم
«تكفير» را مسلمانان و ديگران نرسيده،
به طور و نموده قلمداد قتل مستحق و كرده
كاري نابود ميكنند. دستجمعي  فجيعي،
كنوني عراق تا الجزاير از نمونههايش كه
براي خميني دارد. جريان روزمره تا...، و
بهجاي ايران آزاديخواه مسلمانان قتل
اين و كرد استفاده «منافق» عنوان از تكفير
كه مي نمود ضميمه و چاشني را تفسير

بدترند». كفار از «منافقين
(منافق تكفير از بدتر يا «تكفير» روش
دين «واژگونهسازي» از وجهي خواندن)،
خوانديم كه قبلي نوشتههاي در است كه
و محور دادن اصالت با چگونه بنيادگرايان
بهاين ناگزير حكومت»، و «قدرت ساختن
ديانت، ارزشهاي همة تا مي افتند ورطه
را، مسلمين خون و جان ارزش جمله از
قدرت پاي در و شناخته فرعي تمامًا

مطلقه قرباني كنند.
قدرتطلبي بهخاطر خميني، اينكه
حمايت به نسبت فريفتگي و سيريناپذير
با جامعه، در سادهدل وسيع نيروهاي
مسلمانان و مردم خونين تصفية انتخاب
بهجاي را قدرت  انحصار دگرانديش، 
سياستي برگزيد، مردمي نيروهاي اتحاد
از را  حكومتش  سرنوشت  كه  بود 
مسلمانان و با نيروها چالش قرين يكسو
ديگر سوي  از و مي كرد جامعه مختلف 
شدت معاصر جهان با  وي  بهناهماهنگي
نوين دستاوردهاي كه  جهاني ميداد.
تا ميثاقهاي حقوقبشر اعالمية از بشريت،
موجود نواقص همة با  همسو،  بينالمللي

رسمي تعهدات اعمال آنها، از و اجرا در
حاكميت ايران، جمله از دولتهاي حاكم،
تاريخي يك تفاوت اين ميشود. و شمرده
بنيادگرايي كه است كهنهيي قرون با
بهآنها بازگشت و تكرار  دعوي اسالمي

دارد. را

و تكثير سياست بسط
تازهنفس وي، استبداد و حال، خميني
سطح در  هم كه داشت به سياستي نياز 
قدرتپرستي بحران جهاني، هم و ملي
كه سياستي دهد. قرار الشعاع تحت را
به معني بسط»، «سياست  به عنوان  بعدها

شد. و مشهور توسعهطلبي تئوريزه
ميكنيم، مشاهده كه اينجاست
كه خميني رنگارنگ دستگاه سخنگويان
در بودند، ناهماهنگ متعدد زمينههاي در
از بود كه عبارت هماهنگ شدند امر يك
عبارت با كه بهجهان خارج، دستاندازي
شعارهاي تا انقالب»  «صدور معروف
و...، بحرين تصرف مانند كمرنگتري
و دولتي رسانه هاي در و ميشد مطرح

مييافت. انعكاس معروف
بهعنوان پاسداران  سپاه نهاد  هنوز
جامعه، سركوب هدف با خميني بازوي
دستگاه درون در كه، بود نشده تشكيل
كه آمد بهوجود كانون چندين خميني
اسالمي، مختلف جنبشهاي بنيانگذاري
و ميكردند دنبال  را غيره  و عربي
جنبشها، اين نقابدار نمايندگان نشستهاي
داده نمايش خميني  دولتي  تلويزيون  در
«صدور و آغاز سياست «بسط» اين ميشد
جنگ پيام سياست، اين معني بود. انقالب»
نيروهاي كه  بود كشورهايي بهتمامي 
تعلق كشورها بهآن يادشده «آزاديبخش»
خميني دخالتهاي فعالترين اما داشتند.
افغانستان و فلسطين لبنان، عراق، در
دستنشانده هاي معرفي با و شد شروع
و تسليح تجهيز و دادن و سازمان مشخص

گرفت. دامنه دستنشاندهها

و جهان با خصومت
جهان اسالم

بنيادگرايي كه واقعيت بهاين نظر
و خويش مردم بهتكفير خميني و اسالمي
مسلمانان خواندن) (منافق تكفير از بدتر يا
مرز در مسلمان نخبگان و آورد روي
گذرانيد، تيغ دم  از  را  خويش بوم و
و گفتار هزاران در كه نبود عجبي ديگر
جهان حاكميتش، سخنگويان و او نوشتار
دشمن كافر و را حاكميت اين ناهمساز با
اظهارات انبوه در ميان اين اما كنند. اعالم
سياست و شعار اين گنجانيدن تبليغي،
كه خميني وصيتنامة  در «ضد بشري» 
بود(١)، ناميده «سياسي-الهي» را آن
اين در  خميني  نيست.  شگفتي  از  خالي 
٢٦بهمن١٣٦١، تاريخ در كه  وصيتنامه 
از نوشت(٢)، حاكميتش، سال چهارمين
بقاي رمز «بيترديد  است: آورده  جمله
آن: اصلي ركن دو اسالمي... انقالب
حكومت عالي  مقصد  و الهي  انگيزة 

با كشور سراسر اجتماع ملت در و اسالمي
مقصد. و براي همان انگيزه كلمه وحدت

مي كنم كه  توصيه اسالمي ملتهاي به اما و
ملت از و حكومت جمهوري اسالمي از
حكومتهاي و بگيريد  الگو ايران  مجاهد
به خواست كه  صورتي را در خود جابر
سر است ايران  ملت  خواست  كه  ملتها
جاي خود قدرت به تمام با فرود نياوردند،
و جهان مستضعفان اي شما و ... بنشانيد
جهان مسلمانان و اسالمي كشورهاي اي
گيريد به دست را امور زمام و ... بپاخيزيد
جمهوريهاي با اسالمي  دولت  يك و...
(تلخيص به پيش رويد...». مستقل و آزاد

ماست). از تأكيدها و

اسالمي جماهير اتحاد شعار
نهتنها بنيادگرايي  استراتژي 
حقوق نفي بهمعني «قدرت مطلقه»
حتي و ديگران سياسي و اجتماعي
بهطور بلكه است، دگر انديش مسلمانان
جهاني» ابعاد در مطلقه «قدرت مؤكد،
را مسلمان  جامعههاي تمامي كه است 
در كند. هضم خود قدرت در و ببلعد
استراتژي اين خميني، وصيت عبارات
عالي «مقصد در كلمات واضح به طور را
و ايران از گرفتن الگو با اسالمي حكومت
با جمهوريهاي آزاد و اسالمي دولت يك
يادآوري شايان اما ميخوانيم(٣). مستقل»
از واحد»  اسالمي «دولت شعار كه است
شريعت و و بهفقه خميني نبوده رهاوردهاي
در بهتاريخچهاش  نظر بلكه ندارد. ربط 
و ارتجاعي تمايل يك معاصر، دوران
است اول  جهاني جنگ دوران از كهنه 
عثماني خالفت امپراتوري بهسقوط كه

انجاميد. ،١٩٢٤ تركيه، در
قرني چندين خالفت  كه ميدانيم
منطقة اسالمي  كشورهاي  تمامي  عثماني
كشورهاي شامل اروپا، شرق و خاورميانه
داشت خود قدرت نگين زير را عربي
در سنگين جنگهاي بهبهاي ايران تنها و
ميان از ماند. مستقل آن از صفويه، عهد
تنها بعدًا عثماني، سلطة تحت كشورهاي
اين از  استعمار دخالت با آن هم مصر، 
كشيد طول مدتها اما شد كنده مجموعه
بهدست را خويش بومي حاكميت تا
بهطمع همچنان استعمار اينهمه، با آورد.
نيل، استراتژيك سرزمين بازبلعيدن
بر سيطره  بههدف ماجرا و توطئه بسي 
پنهان و عريان بهاشكال كه آفريد مصر
جمال بهرهبري آزاد افسران انقالب تا

داشت. ادامه عبدالناصر

برابر در درباري خالفت
ملي استقالل

تركيه، عثماني» «خالفت از سقوط اما
اسالمي بنيادگرايي اسالف نظر از  كه
اسالمي حاكميت يك  سقوط  با برابر
ناديدهگرفتن فساد با  اينان  گرفته ميشد،
خواه كه منقرض، خالفت ستمكاريهاي و
بر تركي سيطرة با خواه  و ترك ملت بر
فرهنگ و و زبان داراي مليت كشورهاي

عربي، وسيع مناطق به خصوص جداگانه،
يك تشكيل دنبال است، ميشده اعمال
از و افتادند  به هرقيمت جديد خالفت 
جامعة در وقت سران بهخصوص جمله
«ملك با بودند  صدد در مصر، «االزهر» 
مسلمين بهعنوان خليفة پادشاه مصر فؤاد»،
فلسطين در ديگر برخي و كنند بيعت
يحيي، امام با  خالفت بيعت خواهان و...
تمايلي شدند. يمن در زيدي شيعة پادشاه
نيست آن بهتشريح درون ارتجاعي نياز كه
عباسيان و امويان مانند كانديداهايشان و
اسالمي قدرتهايي كه بود بهاسم تنها و...،
الگوي و نمايانكننده هرگز و بودند

نبودند. انساني فضايل و ديني تقواي
نوخاستة  موج برابر در كوششها  اين
ملي استقالل شعارهاي  و ناسيوناليسم 
تركي، يا  از عربي اعم اين كشورها،  در
جاي خالفتطلبي، نرسيد و بهسرانجامي
در كه  داد  تازهيي بهاحزاب را  خود 
بخشي بهصورت مختلف، كشورهاي
اشكال يا  و مصر  در مادر  حزب  از
تازة دعوت به نوعي مستقل بهاصطالح
مبارزه و به رقابت كه  پرداختند اسالمي
كمونيستي يا و ناسيوناليستي جنبشهاي با
نوآوري فاقد خودشان اما ميپرداخت.
«شريعت» و اسالمشناسي در جدي

مربوطه بودند.
بروز شاهد ايران  در  همزمان،
از پس و بوديم «مشروعه» شعارهاي
با رفتهرفته مشروطيت،  انقالب  پيروزي
بهنام كه  مواجهيم مختلفي حركتهاي 
كاربرد رسمي و هرچند از اسالم برخاسته
ديدگاه داشتند، ابا  «مشروعه»  اصطالح
همان آنان  حكومتي پروژة و سياسي 
با فضل اهللا شيخ  تجليل از حتي  و بوده
اين نداشتند. كوتاهي شهيد» «شيخ عنوان
تأثير تحت حتي و شبيه اغلب حركتها،
غيره و پاكستان يا مصر در يادشده موج
مصري، نوشتجات بسياري و داشته قرار
حركتها اين توسط غيره،  و پاكستاني
حوزة و ايران در و برگردانده  بهفارسي

گرديد. منتشر فارسي زبان

سرفصل در بنيادگرايي
حاكميت خميني

در خميني حاكميت برقراري
اهل رؤياهاي تحقق بابت از ايران،
باال، در  يادشده دنبالههاي و خالفت 
كه ميرود بهشمار جدي سرفصل يك
شده مواجه جريانها اين استقبال با بسيار
كه بهطوري دارد، قرار توجهشان مورد و
بر رژيم جنايات اين نسبت بهانبوه نهتنها
انقالب و عليه نيروهاي مردم عموم ضد
نميدارند، ابراز نگراني كمترين ايران،
به احساسات وارده زيانهاي حتي بلكه
جوانان ابهام و رويگرداني و عامه ديني
ناديده بهكلي را ديني فعاليتهاي از ايران
اعتماد بهخاطر آنكه يا و ميگيرند.
بيخبري در بهكلي رژيم، بهتبليغات

ميبرند. بهسر
داشت توجه بايد حال، عين در

قدرت مذهبي بهتوجيه نظر خميني كه
اما باطل  هرچند استداللهاي با خويش
و است «واليت» مدعي  شيعي،  بهزبان
پاية بر «خالفت» كانديداي نميتواند
باشد. اهلسنت مذهبي بيان و فرهنگ
در شكلي  مالحظة يك تنها اين  اما
در اما ديني است. اين استبداد نامگذاري
پايتخت خميني ناميدن القرا» محتوي، «ام
مدنظر ندارد را دولت اسالمي» «يك جز
ماهيت در و خميني آمده وصيت در كه
براي بنيادگرايان «خالفت» رؤيايي همان
بسياري كه است  همين و  است. سني
غيرعلني، يا علني غيرشيعه، بنيادگرايان
عمل فرمان او تحت و خميني بيعت با در

ميكنند.
ايران، تروريست بنيادگراي رژيم اما
بهفرد منحصر و ضروري الگوي از فراتر
بحث كه اسالمي  بنيادگراي تروريسم
راستاي در و عملي بهطور كرديم،
و است فعالتر  بسي بسط» «سياست 
اين رهبري موضع در كلمه دقيق بهمعني

دارد جهاني قرار در سطح تروريسم
        (ادامه دارد

پانويس:----------
كه وصيتنامه اين رسمي نام -  ١
سياسي نهاد، «وصيت بر آن خميني خود
«الهي» ديني،  بهلحاظ است. الهي»  –
دادنش نسبت  و كالم يك خواندن
نيست. ساده يي جالله، دعوي جل به«اهللا»
مانند خداوند، كلمات يعني الهي، كالم
حضرت كه قدسي، احاديث يا و قرآن
پيامبرانه وحي بر مبتني محمد(ص)
و فرموده بيان خداوند كالم بهعنوان 
با خميني آيا، دارد. راه حديث بهكتب
دريافت پيامبري و ادعاي عبارت يك اين
داشت؟. ادعا تلويحًا را از خدا تازه وحي
كه بود اين تنها مقصودش اگر زيرا
تكاليف از برداشتهايي وصيتنامه كلمات
و پيش بايستي آنوقت است، خداوندي
خود المسائل» «توضيح رسالة اين، از بيش
بيگمان، ميكرد.  توصيف «الهي»  را
انكارش، غيرقابل  تيزهوشي  با  خميني
چنانكه است انديشيده نامگذاري بهاين
معني شيعه كه در فرهنگ «امام» بهلقب

بود. انديشيده ويژه دارد
بود سال دو تاريخ، اين در -  ٢
بهصورت انقالب»  «صدور سياست كه
شعار با عراق و ايران ميان مهيب جنگي
داشت. جنگ جريان كربال» راه از «قدس
هشت خميني تا بهاصرار تنها خونباري كه
و انساني سنگين تلفات بهبهاي و سال
كيسة از ارقام نجومي با  ديگر خسارات
اين تحوالت و يافت. ادامه ايران ملت 
بنيادگرايي مطالعة چارچوب در جنگ
دارد. ويژهاي اهميت تروريست، اسالمي
مستقل» و آزاد «جمهوريهاي -  ٣
و آزاد  بهمعني  تنها خميني، نگاه  در 
و نه نوعي است غرب» و مستقل از «شرق

خودمختاري يا فدراليسم.

دورانكهـن
پاياندورانساساني) پيشدايانتا (از

(٥)
                                                                    عبدالعليمعصومي

تاريخ ايـران زمين

اسفنديار و رستم
كرد. ظهور آريايي،  پيامبر  زردشت، گشتاسب، پادشاهي  سوم  سال در
بستند. كمر او آيين گسترش براي و گرويدند به او اسفنديار پسرش و گشتاسب
برد. گشتاسب يورش ايران بهسرزمين توران، پادشاه َارجاسب، زمان گشتاسب، در
شود، پيروز جنگ  اين اسفنديار در اگر بست عهد خواست و ياري اسفنديار  از
چيرگي او بر و جنگيد توراني ارجاسب با اسفنديار، بسپارد. بهاو را پادشاهي ِزمام
از پدرش پيروزي، اين پس از اسفنديار شد. جنگ كشته اين در يافت. ارجاسب
گشتاسب، واگذارد. به او را پادشاهي و وفاكند بهعهدش خواست گشتاسب
از را اسفنديار كه اين براي و نشد بهكنارهگيري حاضر و نكرد عمل خود بهپيمان
كرد بهزابلستان روانه را  او بردارد، ميان از رستم را به دست او و دور كند پايتخت

ببرد. گشتاسب بهتختگاه بسته دست را رستم كه خواست او از و
ببرد گشتاسب پدرش بسته بهدرگاه دست رستم را تا رفت بهسيستان اسفنديار
در بهناگزير گناه و و بدون نداد ننگ تن بهاين رستم تصاحب كند. را تاج شاهي و
اسفنديار بود. ايرانزمين بهزيان و نداشت ُبرد كه جنگي نهاد؛ پاي ناخواسته جنگي
را رخش و رستم جنگ ميديد، در اين گزند چشم تنها از دو و بود رويينتن كه
شامگاه در نبود، رويينتن كارگر اسفندياِر بر تيرهايش كه  رستم كرد. نيمهجان
شده سست خون ـ هميرفت رستم اندام «ز در افتاد: پاي از خسته جنگ، خونين و

بيستون» ُكه لرزان و
بهجانپناهي  رويينتن، پهلوان اين  از چنگ  كه افتاد بهفكر شب آن رستم  
خواهد قتلعام را مردم سيستان اسفنديار ميدانست آنجايي كه از اّما، بگريزد.
فراخواند. بهياري را او و زد آتش را سيمرغ پر اّما، كشيد. دست گريز از كرد،
زخمهاي درمان از پس  رساند و رستم بهبالين را برق، خود چون  تيزرو سيمرغ،
و گفت داد نشان را َگزي نهال شاِخ هيرمند رود كنارة در بهرستم و رخش، او
بپذيرد اسفنديار شايد برو راه آشتي نخست اّما، كن.  آماده فردا رزم براي را آن
بهچشمانش چوب گز با اين نيامد، آشتي بهراه اگر دست بردارد. اّما، لجاج از و
پس آن از كه گير بهگوش هم را اين اّما، است. گز چوب اين در او مرگ بزن،

آورد. خواهد روي ايرانزمين و تو بهخاندان شوربختي
نديد.  جنگ چاره يي جز و رستم تن نداد بهآشتي شب، اسفنديار فرداي آن  
نماند ديري رستم اسفنديار، مرگ از پس آمد. بهپايان اسفنديار مرگ با جنگ
و افتاد بود، شمشير و تير از پر كه چاهي در َشغاد، برادرش، بهنيرنگ سرانجام و
او را گرفت و «نابرادر» از را انتقامش بربندد، ديده كه آن از پيش جان داد، اّما،

تير بهدرختي دوخت. با
مهرپرستي آيين

براي دستافزاري و پناه  و ياور  هيچ كه  كهن دوران  در آريايي  اقوام 
گزند حيوانات وحشي و توفان و سرما و و باران آوار باد آزار و درامانماندن از
زادة نميدانستند، آنها را هم مرگبار طبيعي را هجومهاي اين و راز و رمز نداشتند
گزندها، آن از ماندن مصون براي  و ميدانستند اهريمني  نيروهاي كين و خشم
و انسان بودند پشتيبان آنها، بهباور ميكردند كه دراز خداياني نياز بهدرگاه دست
كنند. جلب خود به سوي خدايان را دل كه بودند آن سر نيايش بر و قرباني و نياز با
و رعد آسمان و خدايان يا آيين مهرپرستان، در خورشيد خداي كه نياز بود اين

پديد آورد. و توفان را و باران برق
بود خدايي «مهر»،  بود. آريايي اقوام خداي كهنترين (ميترا) مهر»  «خداي
هرگز كه چشماني با شبانهروز لحظه هاي تمام در كه هوشيار و بيدار همواره
«ريگ در ميكرد. نگاهباني  آن از و مينگريست را جهان نميرفت،  بهخواب

دربارة  كردند، مهاجرت بههند آريايي كه اقوام از دسته آن مقدس كتاب ِودا»،
نميشود، بسته هيچ گاه كه چشماني  با را مردمان همه «ميترا  ميخوانيم: «ميترا»
محبت از ما كه باشد است... فراگرفته را سرزمينها همه ميترا شكوه مينگرد...

يابيم». بهره بسيارش و سرشار مهرباني از و شويم برخوردار مقّدسش
آيين اين از ايزدان يكي كه مهر»، «ايزد زردشتيان، كتاب مقدس «اوستا»، در
«هزار ميشود: توصيف چنين جهان، خداي اهورامزدا، همبستگان از و است
جهان همه بهسوي مي توانند كه توانا و بلند بازواني و دارد هزار چشم ده و گوش
پيمان كسي تا  دارد نظر زير  را آن  مردمان و هستي  پهناي همة  او شوند. دراز

سپري  دوش بر زرين، زرهي تن بر است. البرز كوه  باالي بر او جاي نشكند.
است تيغه صد گره و صد داراي دارد؛ گرزي كه گران دست گرزي در و سيمين
سوار اسب و هم اسب كه هم است؛ گرزي ساخته شده سخت زرد و زر فلز و از
آشتي، از پر خانماني ايران، بههمة سرزمينهاي  اوست كه ميافكند... بههراس را
مانند با عنوانهايي ميترا،  يا مهر «اوستا» در ميبخشد». از شادي پر  و آرامي از پر
«پشتيبان راستي دروغگو»، و دروغ «دشمن پيمان»، «نگاهدارندة «سردار محبت»،

است. شده ستوده و روشنايي» فروغ «فرشته درستي»، و
چشم خورشيد است. صلح پاكي و نور، مظهر قدرت، و جهان خداي «مهر»
اهريمن ظلمت و سرما تاريكي و گزند و دستبرد از جهان را كه است بيناي مهر
ميكند تا بارور زمين را باد، و آتش خاك، آب، خورشيد بهياري نگه ميدارد.

كند. زندگي آرامش با درآن بتواند انسان
شمال قطب جنوبي آرياييان سرزمينهاي زيستگاه نخستين كه كهن زمانهاي در
و داشت خود نگاه در زمين زير از فراز آسمان همه چيز را كه چشمي تنها بود،
هرگز بودكه نمي ماند، چشم «ستارة قطبي» ديدگان ساكنان قطب پنهان از هيچگاه

ميدانستند. مهر خداي چشم را آن آرياييها نميكرد. غروب
نسبت مالطفت و َتساهل  داشتن كينه، از دوري بههمنوع، عشق مهرورزي،
جهان آيين، اين  در بود. مهر آيين  ويژگيهاي از  ديگر آيينهاي بهپويندگان 
راه هر پويندة و بود اهريمنـ ـ مظهر تاريكي و مهرـ خداي مظهر ـ از نور آميزهيي
پاكي، عشق، در شكل مردمان، ميان در كه نور، گسترش راه در  مي بايست مهر
ـكينه، اهريمن مظاهر با  و  بكوشد مي داد، نشان را  خود  راستي و صلح و صفا
هرچه را خود راه از اين و و دروغـ بجنگد دورنگي آدمكشي و فساد، سختدلي،
جان پيكار، ترك اين  بنمايد. در مهر بهخداي نزديكي و  تقرب افزونتر شايستة 
براي پالودن مهرپرستان به حساب ميآيد. و منزل گام اولين ننگ، و و نام مال و
تن رياضتكشيها بهسخت ترين مهرآوهها در اهريمني، زنگارهاي از خود درون

ميسپردند.
بهشت در شوند، انسانها جايگزين در جسم كه آن پيش از جانها مهر، آيين در
گناهي بههيچ آلوده جانها اين بهسرميبردند. آسمانهاست، در آن جايگاه كه برين،
خاكي، جهان در آمدن و براي فرود شدند فريفتة جهان خاكي آنها وقتي نبودند.
انسان پيكر  در رسيدند و خاكي به جهان سرانجام تا گذر كردند هفت آسمان از

خوردند. گره تن نيازهاي و خواهشها با و گرفتند جاي
نيازهاي تن،  و  جهان خاكي بهآلودگيهاي شده و جانهاي آلوده  اين روحها
از َرستن براي است، ... بيدادگري و دروغ و تكّبر و شهوت و خواب و خور كه
راه از و بجويند مدد او و از بياورند روي مهر به نيايش خداي بايد آلودگيها اين

كنند. بيرنگ شفاف و و پيراسته جان را رياضت كشي،
مرحله آيين، بايد هفت اين بهخداي نزديكي و تقّرب آيين مهر، براي رهرِو
جام يك و ماسك كالغ با سالك كه  (كالغ)، مرحله نخستين  در كند. را طي 
در ميبست. كمر مهرپرستان  بهخدمت «نوكار» بهعنوان وي  ميشد، مشّخص
و درآيد رزمجويان به جرگة تا مييافت اجازه  مهر راه پويندة (شير) چهارم پلة
كند. نگهباني پيوستگانش و اهريمن گزند برابر در را پرستندگانش و آيين اين
رشد بهباالترين مرحله آن در راه، پويندة  بود.  (پدر) پير مرحلة پله، آخرين
راهنماي و راهدان خود و مييافت دست مهر بهخداي بهتقّرب و مي رسيد معنوي

ميشد. مهرپرستان
يا  كنارة چشمهها در و غارها خود را در دل نيايشگاههاي مهرپرستان كهن  
جهان مظهر گاو مهر آيين در  بهمحل طلوع ميساختند.  رو و جاري رودهاي
جوان برومندي نشان داده مهر، آيين سّنتي نگارههاي از در يكي و خاكي بود. آبي
گاو پيكر بر  دشنهيي  و به دست گرفته را  سر گاو و نشسته بر گاوي كه  ميشود

ميآيند. پديد جانوران گاو گياهان و خون از و است فروبرده

تروريست بنيـادگرايي با مـرزهاي اسـالم
(٦)

گنجهاي جالل

دارد ادامه

خونين  «ساديسم مقالة درپايان  نگارنده
درشمارة۷۷۰  آنها» اوباشان و حاکم ماليان
که «آنان که: بود نوشته گراميمجاهد، نشرية
بیحوصلگیدرخارجکشور، ازسرنوميدیيا
میکنند بهبیعملی محکوم اسيرايران را مردم
فراموش آنها نمیروند. مروت و انصاف راه
چنگال در ايران،  بی دفاع که ملت میکنند
جنايتکار سپاه و آخوندی هيوالی خونريز
نارضايتی و اعتراض صدای درهرفرصت او،
ازاين، بيش است و انتظاری بلندکرده را خود
نوشتار بعدی، در نگارنده که را ميطلبد بحثی
آن و اينک پرداخت». خواهم بهاجمال بهآن

اجمالي: فرصت
مردم اعتراضی  - سياسی  حرکتهای
نميشود سراسری و يکپارچه بهخودیخود
قاطع تصميم گيری به يک که آنگاه مگر
بنای آن  ملی ارادة گردد. تبديل ملی ارادة 
درهرشرايط که نيست وخللناپذيری استوار
چراکه گزند». نيابد  باران و «باد  از زمانی
سير و تاريخی درسوابق  ريشه  سو يک از
و مخل يحتمل  و نيمبند يا بنيادی تحوالت 
شرايط يک سوی از ديگر و از دارد مزاحم
تأثير ميپذيرد. -درمجموع- اکنونی خاص
انباشت از هرگز که اکنونی تأثيرپذيری اين
چنان نميباشد،  امان  در  تاريخی رسوبات 
حضور غيرمحسوس ظاهرًا و پنهان بهگونهيی
تعيين کننده که مي تواند دارد دخيل و مستقيم
هوشياری کرختی صورت  در و بشود
در تغيير هدف  شدن تجزيه يا و  اجتماعی
اپوزيسيون؛ سازمانهای و احزاب موضعگيری
بگردد. الزم تأخير درتحول يا توقف موجب
يک ملت فردی عامل روانشناسی اجتماعی و
خلقيات، عادات، از سنگينی ميراث که
بردوش شتابزده داوريهای قشری و و عقايد
و وجهی يک عاملی دارد، خود منش و
نميباشد. چشمه دو يا يک از تشنه يا سيراب
چگونگی نيز زمينههای ملی-تاريخی و پيش
داخلی شرايط و استبدادی حاکميت نوع
يا منفی نشانههای  و  مختصات خارجی،  و
کرده شکلبندی را جامعه روانشناختی مثبت
که تصورکرد نبايد بنابراين بهروميآورد. و
بهصرف که صاعقهيیست بهمنزلة ملی ارادة
آن برق رعد و شاهد بايد بودن آسمان ابری
ملی درگرو ارادة تحقق حقيقت باشيم. در
تکوين از دو وحدت ملیست. وحدت تحقق

برای تغييـر ارادة ملی تحقق و الـزامات بررســی شـرايط
رحمان كريمي

امروز جامعة عينی. و ذهنی : ميگذرد تبيين و
آمادة خواستار و ذهنی آمادگی از حيث ايران
ماليان محيل و جنايتکار بس نظام سرنگونی
ازپیتجربههایتلخوبیحاصلفراوان، است.
ايران بدين نتيجه مردم اکثريت قريب بهاتفاق
بهآزادی دستيابی برای که رسيدهاند محتوم
و اجتماعی نسبی  عدالت و دموکراسی  و
هيچ مردمي و عادالنه قانون يک حاکميت
حاکم آشغالهای جاروبکردن جز رهيافتی
امروز، ايران بنابراين ندارد. وجود برايران
نميداند آنچه ميخواهد؟ چه که ميداند
چگونگی ندارد نظر وحدت آن دانستن در يا
ته از است خود مقدس ساحت پاک کردن
ملی پس وحدت تاريخی. زبالههای گنديدة
فعليت و عينيت اما دارد را بالغ و ذهنيت الزم
چماقی را اين تأخير نبايد و ما نه هنوز را آن
هرسوی از  که بکوبيم ملتی به فرق و  کنيم
فلجکننده و گيج تضادهای  درمحاصرة
تناقضات و تضاد اين شوم آثار قراردارد.
تحت ملت دامنگير تنها نه مشکوک بعضًا
عمده يی مانع به صورت که است، ايران ستم
ملت همين  مقاوم و پيشتاز نيروی راه برسر 
سردرگمی، سازشکاری دارد. نيز قرار منتظر
طول در اپوزيسيون ديگر بخشهای بی عملی و
مخربی در اخير آثار چند سال و اين بيست
گذارده بهجای بينالمللی و حوزةملی دو
چشم آن از سادگيها نميتوان بدين که است
و تماميامکانات با ايران  مقاومت پوشيد.
صرف و متعارف حد از بيش تواناييهای
پيوسته آخوندها، ديکتاتوری عليه وقت تمام
شده وجبهههايی در سمت بهجنگيدن ناگزير
سخن پرداز و نشريه طيفهای نبايد. که است
معجزه از بهانتظار بیبرنامه و يا و ولی بیهدف
ندارند يا نداشته هرچه نشستگان، رژيم درون
و دارند و داشته  وکرنا  بوق  و بلندگو  ولی
خود خرابکنندة و گمراه متضاد، صداهای
ايران ملت سرريز بافيها فلسفه لفافههای در را
مردم يک شماره  دشمن شگفتا و کردهاند 
ميکنند و کرده معرفی  مقاومتی  همان را
بهشگردهای توجه با است. ايثارگرترين که
مثًال خارجی راديوهای مسموم و موذيانه
ماليان شيطانی ترفندبازيهای و بی.سی بی.
يک نداشتن ايران با مردم داريم که توقع چه
تا کنند قيام ما برای سراسری، سازماندهی

هورا بکشيم. و بزنيم برايشان کف

خائن و فاسد سراپا  اما عابدنما  نظام
بر مطلق حاکميت بهدليل آخوندی
فردی زندگی سطوح و تمامي شئون
پليسی شيوههای بدترين با مردم واجتماعی
بهروی را تمامي مفاسد سرکوبگرايانه، در و
کاری رژيم عليه اگر است گشوده ما ملت
کبيره گناهان  از و ممنوع  آنچه نکنند. 
از بيرون سياسی مبارزة مي شود قلمداد
قتل مجازات است. ماليان نظارتی محدودة
بسيار پول پرداخت  با ميتوان را  جنايت و
از پر کاميونی پول با مي توان خريد. هنگفت
خطوط از را الکلی مشروبات يا موادمخدر
رساند. ايران بالزدة بهجامعه عبورداد و مرزی
تفنگچيان همدستی با و  دسته دسته ميتوان
بیپناه و معصوم و زنان دختران ماليان، خود
بهاقصا نقاط يا همجوار بهکشورهای ايران را
حرف حقی ولی نمي توان جهان صادرکرد.
کرد، فريادی نمي توان نشاند، بهکرسی را
کرد رژيم عليه نفره يی چند تجمع نميتوان
چنين ديگر. در نميتوانهای هزاران هزار و
مردم مدعی، و هزار و آلوده تار و تيره فضای
يکپارچه و هماهنگ ميتوانند چگونه ايران

درآيند؟ بهحرکت
آن تأثير و تاريخی بهسوابق کردم اشاره
اگربهپروسة تاريخی برروند مبارزاتاکنونی.
بهقول آقای جمشيد کنيم قرن اخير توجه يک
حتا و و نوشته گفته که ديگر کسان و پيمان
مردمايراندورههایمبارزاتی کتابهاکردهاند،
الهامبخش که سرگذاردهاند پشت درخشانی
سؤال است. بوده استبداد ستم تحت ملل ساير
عواملخارجی فقط آيا که اينجاست اساسی
در انکاراست البته غيرقابل که شاه و شيخ و
ما، ملی آزاديخواهانه جنبشهای نرسيدن بهثمر
ما، خود از اشکاالتی يا و بودهاند ذیمدخل
اين بوده؟  نيز نهضتهايمان شکلبندی يعنی 
حوصله و در طوالنی ست و جامع بسيار بحث
و بزرگ اشکال يک نميگنجد. مجمل اين
از ما سياسی مبارزات که همين تعيينکننده
نبوده برخوردار نيرومند فرهنگی ساختار يک
سياسی مقطعی هدف و فاز دريک پيوسته و
کبير انقالب است.  پيدا کرده  ظهور  بروز و
قوی مبلغان بس و متفکران و مبشران فرانسه، 
ولتر، ديدرو منتسکيو،  بنيهيی چون و  مايه
يک به اضافه است داشته روسو ژاک ژان و
و طبقاتی تحول پويای  و پايدار  پشتوانه

اروپاست صنعتی بهانقالب تاريخی. اشارهام
گذاشت و آستانه مرگ در که فئوداليسم را
و تمدن نو يک دامن در را نوزاد بورژوازی
پشتوانة بدون اگر اين انقالب پروراند. متکامل
مسلمًا مي داد رخ فرهنگی و صنعتی الزم
جمله از و ملل آسيا انقالبات از سرنوشتی بهتر
ملی جنبشهای ماندن ناکام نميکرد. پيدا ما
رؤيت نيست. قابل تاريخی ما در قلمرو فقط
ملی، احساسات از توفانی و موج در عبدالناصر
بهانجام را سوئز کانال کردن ملی امر تنها نه
ناسيوناليسم عربی دهه چند برای رساند بلکه
غيرچپ و چپ تماميمکاتب بر حاکم را
ولی اذهان عمومي کرد - و عرب درجهان -
احساسات سياسی، معبر از صرفًا جنبش چون
نياورد دوام ميگذشت، فرهنگی بیپشتوانة
چپ و ملی جنبشهای افول شاهد امروز ما و
هستيم. جهان حساس و وسيع منطقة دراين
امالقرای داشتن اسالميبا  بنيادگرايی امروز
بوميو انسان ايران،  در آخوندی  حاکميت
داده قرار و تحميق مورد تهديد را جهانی بل
داشته سياسی صرفًا هويتی فعاليتها وقتی است.
گوناگون در معرض تعرض عوامل البته باشند
بايد که آنچنان هرگز ما گرفت. خواهند قرار
نپرداختهايم. آن رشد و بهفرهنگ بهجد، و
و آکادميکی دستاوردهای  يا شده  آنچه و
روشنی مشغلهيی. تعريف و يا بوده تخصصی
نداشتهايم بهدست فرهنگ جامع مضمون از
ديدگاههای تيررس در پيوسته تعريف اين و
حتي ناروشن و متغير سياسی، سيستماتيک
حساب هست. و بوده روشنفکر قشر برای
يک جامعه ساده که اکثريت وتکليف مردم
است. معلوم پيش از مي دهند تشکيل را
قلمرو در اگر ملت يک اجتماعی اخالقيات
فرهنگ از يک سياسی و مطالبات مبارزات
پديده های نباشد،  برخوردار متکامل  و نو
روز شرايط تابع که شد خواهد زودگذری
از پس ويحتمل جبههگيری و جلوهگری
چنين شکست سياسی، افول ميکند. و يک
غيرعلمياين و قشری نگاه دريک که است
همانند مردم اين که  مي شود  مطرح سؤال

ست  طبيعی و بودند؟  ۵۷ انقالب در که
سياسی خواستهای تابع نيز کننده سؤال که
حاال ندارد. توجهی بناها به زير و است روز
بهثمر در ديگررا فراوان عوامل بگيريم درنظر
آزاديخواهانة مبارزات و مجاهدات نرسيدن

از طيفی و صف هر  اينکه و  ايران. مردم
آزادی از خاصی تعريف خود برای مبارزان
و داشته آن ثغور و حدود و دموکراسی و
جامعة نا خواه خواه ديد، اين تعدد و دارند
تجزيه و تقسيم را دموکراسی در تربيتنشده
هر در برآنکه جنبش مضافًا خواهد کرد. 
روزداشته است. پايهيی خواست يک مقطع، 
هدف مصدق مرد جاودانه و زندهياد مثًال
منابع از اجنبی دست کردن کوتاه پايهيیاش
اگردرطول بود. شئون مملکت از بهتبع و ملی
شد او،   دموکراسی برقرار کوتاه دولت زمان
مصدق خود دموکرات  فطرت و انديشه  از
ديديم جنبش. و اساسی نه هدفمندی و بود
دموکراسی، و فرهنگ مضمون بیدرک که
و خارجی ارتجاع داخلی دستجات و عناصر، 
چه و آوردند نوپا دموکراسی آن برسر چه
آن از جاهالنه يا خائنانه سوءاستفادههای
سوار بردوش عمدتًا مشروطه انقالب يا شد.
بسيارکوچکی و بخش کاسب  تجار، طبقة
بود. سوار ترقيخواه  روحانيت و  اشراف از
بیفضا و تنگ  بس محدوده يی ترقيخواهی 
که سلطان مطلقالعنان برود داشت. همينقدر
تحول و بيايد، ترقی تحت قانون سلطانی و
طبيعيست شد. تلقی يافته، پيروزی و عينيت
آزاديخواهی که فرهنگ جامعه يک در که
سر بر مشروطه سلطان است، نشده نهادينه
خواهد چهها غيرمتحد مشروطه خواهان

خالصه  دراين ۵۷ انقالب کنم، کوتاه آورد؟
او بهجای کی ولی برود» بايد «شاه که شد
کس که اساسی بود و حياتی همان چيز بيايد
ازيک نشأت ميگرفت اين نپرداخت. و بدان
و فرهنگی پشتوانة بدون سياسی خواست
نظر مورد آن جامع معنی در فرهنگ بينشی،

است.
ناکاميهايمان  بر آن که  از بيش پس  
به خود امروز بايد بخوريم افسوس و دريغ
مقاومت بايد کرد؟ چه بگوييم که مردم و
بر اضافه که دارد  وظيفه  زمين  ايران  پرتوان
دارد، پيش روی و بردوش مشکالتی که همه
بذل نيز بنيادی و مهم امر بدين امکان حد تا
آن از پيروزی زود دير يا باشد. داشته توجه
پايداری برای ولی شد خواهد ايران مردم
معرض در که پيروزی آن تاريخی تداوم و
خواهد قرار ناشناخته يا شناخته هجومهای

چارهجويی کرد. و انديشه بايد گرفت، 



١٤ صفحة سهشنبه٢٦مهر١٣٨٤ ـ ٧٧١ شمارة مقاالت
«پيام عنوان دوهفته قبل با نوشتة در
فشرده بسيار  مخاطبان» گوهر و  قرآن
ايدئولوژي يعني قرآن، پيام بهمحتواي
در كه شد پرداخته «تقوي»، راهنماي
است. ارزشها»  «ارزش اسالم، ديانت
كه قرآن  مورد در تكميلي بحث اما 
بهرهوري روش گذشت، آن از نميتوان
ازچنين پيامياستكهشبانگاه ابالغش،
«هزار ماه» از بههمين اعتبار «ليلة القدر»،

شده است(١). برتر معرفي

اصالت در بينظير
از  آسماني كتب ميان در قرآن  
منحصر سند يك  متن اصالت  بابت
درست قرآن، عبارات  است.  بهفرد
بهحضرت محمد(ص) است كه همان
است، شده ابالغ قرآن» «متن بهعنوان 
خود عبارتپردازي و انشا آنكه نه
پيامهاي باشد. صحابه يا و حضرت آن
به حضرت خداوند  از هم  ديگري
از جدا كه  ميشده ابالغ محمد(ص)
نوع اين  و شده ابالغ  به پيروان قرآن
«حديث مسلمانان،  اصطالح  در پيامها

ميشود. خوانده قدسي»
و به پيروان ابالغ براي «متن» اين
و با نيازها متناسب و مسلمانان، به تدريج
ميشد آموخته بهپيامبر(ص) رويدادها
هر متن و فرمايد ابالغ بهمسلمانان تا
مسئوالن توسط ابالغ، قسمتي، بهمجرد
ديگران، توسط و مكتوب مشخص
تا برميشده از محدود، يا كامل بهطور
در درحد توانايي، بهيكديگر بياموزند و
و كنند. تكرار و خوانده روزانه نمازهاي
نظر تحت حفظ، و كتابت كار، دو هر
و ميشده انجام محمد(ص) حضرت
و خواندن آيه يي شك متن و هرگاه در
حضرت آن بهخود ميشد، پيدا اختالف

مي كردند(٢). اختالف و رفع مراجعه
سوره هاي تمامي ترتيب، بدين
نامهاي و آياتشان ترتيب با قرآن،
حضرت توسط هركدام، مشخص
شد. تنظيم ايشان نظارت و محمد(ص)
در سورهها ترتيب نشده، انجام كار تنها
از بعد وقتي كه بود قرآن كل تدوين
بهابتكار كاتبان برخي پيامبر(ص) وفات
خودنوشتةسورههاراگردآوريكردند،
طي بهزودي، اما پديدآمد چندگانگي
خليفة اولين ابوبكر، هنوز كه دوسالي
يعني تدوين كنوني، زنده بود، راشدين،
سورة با پايان و «حمد» سورة از شروع
صحابهتعيينتكليف بهاجماع «الناس»،
پس، هرگز اختالفي در اين آن از و شد

نكرد. بروز مورد
مانند بعدي،  تكميلي كارهاي 
حروف، نقطهگذاري الخط، رسم تغيير
استنساخهاي حذف اعرابگذاري،
انبوه حضور و بهاجماع هميشه نامعتبر،
مسلمانان لذا و پاگرفته قرآن، حافظان
متن بابت از مذهبي، اختالفات همة با

ندارند(٣). مشكلي هيچ قرآن

بهقرآن استثنايي توجه مفهوم
و حفظ براي آنكه توجه شايان
فرامين و كلمات حديث، جمعآوري
مهمترين يا محمد(ص)، حضرت
چنان هرگز اسالم، تاريخ در رويدادها
نثار شد، كه براي قرآن همتي توجه و
مي شد، آنچه و نميگرفته صورت
نبوده قرآن مورد با مقايسه قابل حتي

است.
يا و تفسيري حديثهاي جمله، از
به«شأن نزول») (معروف تاريخچة آيهها
رويداد با كدام و متناسب زمان چه كه

قرآن از برخورداري و ليله القدر
احاديث مانند ساير ابالغ شده، و  نازل
آنچنان تاريخي، وقايع و رسول(ص)
حضرت شخص و  نبوده توجه  مورد
ثبت تأكيدي بر و فرمان محمد(ص) نيز
جزئيات كه تا است نداشته موارد اين
متون بهصورت و قرآن شبيه مربوطه،

شود. مكتوب و ثبت دقيق، قطعي،
و بهمتن پيامبر(ص) استثنايي توجه
حفظوكتابتقرآن وحفاظتآن،خود
پيامهاي حاوي و مهم  بسيار  بهتنهايي
به«اسالمشناسي» عالقمندان براي گويا
كه پرسش به اين نظر ازجمله است،
و نقش اسالم(ص)،  پيامبر نظر در آيا
عملكرد و كالم يعني حديث، اهميت
قياس با قرآن در روزمرة آن حضرت،
اگر بهخصوص است، بوده قرار چه از
به «سنت» حضرت آن كه نبريم ياد از
براي مرجع يك بهعنوان  خويش
و كوچك، مرجع هرچند مسلمانان،

فرمود. تصريح اصغر»، مكررًا «ثقل
كاستيهاي  همة با  نوشته اين  
اصول بهمهمترين دارد كوشش ناگزير،

قرآن بپردازد. بهرهوري از

قرائت و َنْصت
دستور ديرپاترين  و نخستين 
خواندن در استمرار قرآن، از بهرهوري
براي كه بهميزاني  است، كتاب  اين
قرآن، متن باشد. مطابق  ميسر  هركسي
شماري و محمد(ص) حضرت «شخص
زياد، به ميزان روزه  هر  پيروانش»، از
را خويش» شبهاي از به دوسوم «نزديك

خواندن قرآن ميكردند. صرف
حدي تا بيشتر، هرچه خواندن بهجز
كه بودند موظف همگي باشد، ميسر كه
توسط قرآن كه «هرگاه كم- –دست
بهخصوص در ميشود»، كسي خوانده
و داده» فرا «گوش بدان نمازها، اثناي
«گوش دل، جان و از «تمركز»، يعني با
اين نوع كه  كنند»(٤) استماع و سپرده
مينامند. يا «اِْنصات» «َنْصت» را شنيدن

قرآن و تفقه در تدّبر
محمد(ص) حضرت روش در
انصات و استماع و  بهقرائت هرگز
مطابق كه چرا نميشده اكتفا مسلمانان
جديتر از اتكا بهقرآن بسي متن قرآن،
طريق آن از و آيات متن كلمات رواج
ظاهري و حواس و استماع صدا و گوش
و ايمان برخط ماندگاري قرآن، است.
معرفت و بهادراك مشروط را تقوي
خوانده «تدّبر» ميداند كه ژرفي قرآني
ريشه و پشت  فهم آن معني ميشود. 
بيثباتي و آموزشهاست. پيامدهاي و
«تدبر» نداشتن در را متزلزل اشخاص
«قفلخوردگي» در ريشه كه ميجويد

دارد. قلبشان
خرد و قلب «قفلخوردگي» فهم
مبارزاتي تجربة از  برخورداران  براي
متزلزل، و بيثبات عناصر نيست. دشوار
مشكالت و بن بست بهخاطر هرگز
خارج دور كه از واقعي نيست الينحل
در واقعي مشكل اگر كه چرا ميشوند،
كل و ميكرده گير همگان بود، ميان
متوقف مبارزاتي و عقيدتي حركت

خردهاي و رها قلبهاي ليكن ميشد.
جستجوي در را دقت و نگاه باز،
رويهبيني از و  بهعمق سطح  از راهحل
كجاي يابند در تا ميدهند ارتقا به«تدبر»
بهقول كه تا ديدند واژگونه را موضوع
شيطان ديكتة يا به«تصويرسازي قرآن،
خواهيم آمدند(٥). گرفتار فاسدكننده»
پيلة بهدرون  خزيدن منظور، خواند كه

فردي نيست. «خيال» «خرد» و
و  «تدّبر» حساسيت و اهميت  
و ديانت در «ژرفانديشي» به طوركلي
قرآن كه است باال چنان عقيدتي مبارزة
هشدار به«عملزدگي» نسبت مجيد
و افراد تمامي مؤمنان «مبادا كه مي دهد
اجرائيات بهميدان را خود انرژي و توان
الزامي است بلكه دارند»، جهاد گسيل
آورند فراهم و سامانه برنامهيي چنان تا
ژرف و آموختن گروهي به«تفّقه» كه تا
و بياموزند، برخاسته دين بايد از آن چه
بهخوديهاي «راهنمايي و هشدار بتوانند
به نزدشان بازگشت هنگام را ديگر

شوند»(٦). عهدهدار

سخنگو قرآن و مدون قرآن
رهيدن حساس و  مهم موضوع
متن در بهصراحت «قفل خوردگي» از
آموزش «تدّبر» كليدهاي و آمده قرآن
بر اين با تأكيد البته است. و داده شده
بهقرآن مراجعه از منظور كه: دقيق نكتة
بهكلمات رجوع كتاب، اين تماميت و
جلدهاي الية دو ميان كه نيست صامتي
است، شده تدوين و گردآوري كتاب
نهايي تعيينتكليف تا بهرهوري بلكه
چرا است. و كتاب زنده ناطق آيات با
كلمات صامت، همين و متن قرآن كه
بهقرآن، رجوع در  كه:  دارد تأكيد
كليدي اصل دو از نبايستي هرگز

كرد: كوتاهي
و يكپارچه «تماميت يكم: كليد
كتابي «اگر كه آري است. قرآن متحد»
پروردگار مادون خردورزاني فرآوردة
در بسياري و اختالف ناهماهنگي بود،
قرآن حاشا ليكن، مييافتيد»، مطالبش
در برخورد كه كساني و چنين نيست كه
مسائل جاري ياحوادث «جار وجنجال با
در راهنمايي جواب گويا كه ميكنند»
رهاكردن مشكلشان نمي يابند، قرآن
تماميتي و تماميت است، يگانگي همين
در آن خويش، بايد بهمفهوم بهجاي كه
دلبستگي و توجه قرآن فرهنگ و متن

خواهيم پرداخت(٧). كه بهآن داشت
است اين كالم  يك در موضوع
ايدئولوژي بهاين رجوع و قرآن فهم كه
صرفًا فعاليتي با نبايد را تقوي راهنماي
توان در و كرد اشتباه نظري و علمي
توجه بايد و كرد. جستجو اهلمدرسه
و منطقي بسيار هشدار اين كه كرد
رجوع موضوع  زيرا است. واقعي 
چارهجويي و «انديشه نوع از بهقرآن،
«تحقيق نوعي نه و  است مبارزاتي»
نهاد اجتماعي يا «مديريت يك علمي»

اقتصادي». و
دارد، مبارزاتي تجربة كه هركسي
از استقبال و بهمبارزه ورود كه ميداند
منطقي ضرورت يك آن ريسكهاي

لذتهاي از سرشار عينحال در و
و دانشمند اما آيا يك است.  مبارزاتي
از محروم و مبارزه از بيگانه خردمند
هرگز مجاهدان، و مبارزان دردمندي
كرد خواهد  درك را  ضرورتي چنين 
بهلذت مبارزه و جهاد از كه چهرسد تا
همين، براي بگشايد؟.  راه  سعادت و
داشته وجود  بسياري ناصحان همواره 
نيت، حسن روي از به واقع كه دارند و
خطرناك و  بهغيرمنطقي را مبارزان 

ميدهند. زينهار كارشان بودن
اندر  توضيحي براي و حال  
قرآن، يكپارچگي و تماميت بحث
ميزنيم مثال  را «تقوي» بحث  همين
ماه در روزهداري هدف قرآن، در كه
كه ميدانيم است. شده معرفي رمضان
مبارزة يك قرآن تعريف  در «تقوي»
مناسبات و انسان تغيير براي دستجمعي
نظر از روزهداري پس است(٨). انساني
كه است بههمين آيا چيست؟ قرآن
و خوردن از مدتي براي روزه دار فرد
ميكند؟اينجاست آشاميدنخودداري
يكپارچگي قرآن» و اصل «تماميت كه
اگر كه:  ميكند  روشن  و شده  وارد 
فراتر روزهداري است، تقوي براي روزه
و مرتاضان  بهسبك فردي امساك از 
كه نيست بيدليل و است. صومعهنشينان
به خوردن «خوشا است: فرموده علي(ع)
كافي حال، هوشياران»(٩). خفتن و
ارزشها بهكلية اسلوب همين با تا است
آداب از كنيم. نگاه ديانت شعائر و
بي عفتي از اجتناب تا نظافت و طهارت

و.... فريضة كسب دانش تا و
معتبر بهفهم كه  آنجا  تا آري،
خود كه  دارد ربط  ديانت  و قرآن 
هشدار و آموخته صراحت با قرآن
توان مدرسهنشينان در اين نه است. داده
اجتهاد و فقه  دعاوي و است  مسكين
كمكي كمترين دارند، كه پرتي
گردنشان وبال آن كه جز نميكند
و ديانت «دردمندي» كه مگر باشد.
و سرگرفته از محمد(ص) حضرت
آجر را متفاوت معرفتي و دانش بنيان
كه همان نهند. بنا پايه  اين بر بهآجر
بود: كرده حجت اتمام پيشاپيش قرآن
بهراههاي را كساني مؤكد بهطور ما «و
در كه كرد خواهيم  هدايت  خويش

برخاسته مجاهدت و بهجهاد ما راه
معني كه است همين باشند»(١٠).
گرفتن پاسخ و قرآن بهتماميت رجوع
پيلة در فرورفتن خداوند، كالم اين از
خردورزي فردي نيست، بلكه متناسب
نظام در را پاسخ تقوي، و ديانت نظام با
بايد يافت، نظام اين و سخنگويان تقوي
موضوع اين بيشتر توضيح بازهم ذيًال كه

كرد. خواهيم مرور را قرآن در
شناختن و درك  دوم:  كليد
قرآن، در پيامهاي تعيين كننده پايههاي
كه است كتاب «محكمات» يعني
يا مشتبهكننده، و فرعي  موارد از بايد
در قرآن، تميز داده شوند. «متشابهات»
بهصراحت كتاب يكپارچگي  تشريح
پيامهاي كه:  ميدهد و هشدار آموخته
اينكتاببهدو نوعپايهها وشاخههايشان
«مادر» پيامهاي بخشي است. يافته سامان
خوانده الكتاب» «ام كه است اصلي و
«محكمات»، اينها، نقش و ميشود
به پيامهاي نسبت تعيينكننده، و حكمروا
شاخه هاي خود، كه است فرعي و ديگر
همين از زاده و اصول همين از برآمده

محكمات «مادر» هستند(١١).
قرآن در استثنايي ترتيب يك اين
را داري ته و سر كالم هيچ  و نيست
دانست مستثني قانون اين از نميتوان
شعر يك بررسي در حتي نميتوان و
يا اين ادبي،  قصة يك يا و ارزشمند 
مباني با ارتباط بدون را تكجمله آن
كرد، دستاويز نظر مورد پايههاي و
منافع و ناسالم بهانهسازي براي بهجز
لذا، اخالق. و شرف از بيگانه و نامشروع
و «محكمات» بهموضوع قرآن اشارة
شرعي مقررات شمار در نه «متشابهات»
كه است ارشادي هشدار و بلكه ويژه،
چه تا است آن بر  جدي  كالم منطق
بايد كه دين و دينداري بهمباحث رسد
خودش خاص حساسيت  و  جديت با

بگيرد. قرار توجه مورد
بهموضوع بازهم مثال، براي
به مثابة «تقوي»  ميگرديم. بر  «تقوي»
كه است شده تعريف ارزشها» «ارزش
افراد خلقها، قبايل، ميان را  تفاوتي هيچ
مزيت و  برتري و ارزش  مالك و... 
فهم قابل دقت كمترين  با  نميشناسد.

يعني ارزش، و آموزش اين كه است
محكمات رديف  در پايه يي  «تقوي»، 
است. تعيينكننده اصول از و قرآن
پايه كه محكمات و آموزش پس، اين
اعالم كرده بيارزش را تبعيضها تمامي
كلية دستاويزها بهما ميگويد كه است،
زنستيز» «شريعت توجيه در قرآن از كه
و بهانهتراشي و بي پايه كردهاند، ساز
كه چرا است بهمتشابهات آويختن
يكپارچگي در نتيجه، و قرآن محكمات
قرآن نفي  اين و گرفته بهانكار را  آن
مي شود- نمايانده  –آنچه بر  و است
نيست. خداوند مجيد بهكتاب استدالل
و مردان براساس زنان در نهايت آيا زيرا
يا و ميشوند، ارزشگذاري «تقوي»
سنجيده و تقسيم زنانه و به مردانه «تقوي»

ميشود.
انسان ناطق كتاب

مهم حقيقت يك مبحث، اين در
از كه آموزش اين مورد دو هر در
آورديم، آل عمران،  و نساء سوره،  دو
درس اساسي اين شده، و تصريح مطرح
رجوع و اتكا رهنمود، اين كه است
در و محكمات قرآن، بهتماميت كتاب
سپرده و ناطق انساني بهيك داور نهايت
تماميت اصل خواه كه معني بدين است،
و اصلي رابطة و خواه نساء) (سورة قرآن
قرآن متشابهات محكمات و ميان فرعي
بهدست بايستي عمران)، آل (سورة
شود، تكليف تعيين و داوري «انسان»
قرآني و  آيه بهمثابه كه بهدست كسي

ناطق است.
نميكنند، حال تدبر قرآن «آيا در
بود، خداوند  غير  كسي  از  اگر آنكه 

مي آن در  بسياري ناهماهنگي  هرآينه 
موضوعي با كه  به هنگامي و  يافتند..
و صلح شرايط در خواه شوند، مواجه
جنجال و جار جنگ، امني نا يا و امنيت
را موضوع اگر آنكه حال ميكنند،
دهند، ارجاع امور به متوليان و بهرسول
بهكشف پاسخها قادر كه هرآينه، اينان
و دانست. خواهند را چاره هستند،
خداوند مهرباني  و فضل چنانچه 
اندكي، جز نبود، هرآينه شمايان شامل
در ميبوديد»(متن شيطان پيروان همگي

پانوشت۷).
نساء، سورة  از  آيات  اين  در
در كه است كساني متوجه نكوهش
يكپارچگي تا  نميكنند تدبر  قرآن
با كه چرا كنند. درك را خدا كتاب
برخورد آنان در ادراكي، چنين  فقدان
جار و و كرده گم راه مختلف، با امور
آيات، اين مطابق اما ميكنند. جنجال
و اينان حلكردن كمبود علم حل  راه
بهسوداي كه تا نيست فردي بيدانشي
قرآن يكپارچگي فهم  و دانش كسب
راه شوند. خير، ارجاع و معلم بهكالس
است كه دستجمعي راه تقوي، خدا و
كمبود جمله از راه، كمبودهاي همة
و سامان چارچوب در  بايد را دانش
حل مربوطه جمعي  و خاص  سازمان
و معلم هر بهجاي همين، براي كرد.
تنها اينجا آموزشي،  و  معرفتي روش
و مسئوالن ديگر يا  به رسول  بايستي
رجوع تقوي چارچوب و راه متوليان
كشف استنباط و عهده دار تا كه كرد

شوند. پاسخ مشكالت
كه بهآنچه قرآن بدينترتيب،

و «استنباط» «عالم» و دينفروشان «علم»
«علم» و نيست همراه ميخوانند، و...
به «دست اندركاران» رجوع در را معتبر
رسول(ص)، ميداند كه همانند (اولياء)
و يگانگي بر را استنباط و كشف پاية

بگذارند. قرآن تماميت
همين نيز پاسخ آل عمران سورة در
دارند، بيمار دلهاي كه «كساني است:
چارچوب در بهمحكمات ارجاع بهجاي
متفرقه و تك آيات قرآن، يكپارچگي
مشتبهاست خودشان بهمنظور كه را
بههدف ترفندي  ميكنند، دستاويز 
دلخواهخود نتايج اين كه و تأويل
تأويل آنكه  حال آورند. بهدست 
ميداند را تنها خداوند معتبر و درست
ريشهدارند دانش اين در كه كساني و
خداوندا كه است اين كالمشان و
جانب از  آيات تمامي  و  آوريم ايمان 

ماست...»(١٢). پروردگار
ميكنيم مشاهده هم آيه اين در
تفكيك اشكال ريشة چند هر كه
است، متشابهات  از محكمات نكردن 
مدرسة و علم در راهحل، بازهم اما
و به خداوند ارجاع بلكه نيست رسمي
مسلك اين در ريشهداران و راسخان
راهنماي و معتبر يكجا را، آيات همة كه
ديگر بياني ميشناسند(١٣). عمل
خويش بهراههاي را «كساني آية از
مجاهدت ما راه  در كه كنيم  هدايت

دارند»(١٤).

احياي ليلة القدر
عمل برترين كه آموختهاند بهما
نگاهداشتن زنده و احيا القدر»، «ليلة
باال در است. دين»  به«آموزش  آن
علم» «اهل از  آموزش اين كه  دانستيم
نميآيد. حاصل مدرسه» «اصحاب و
مدينة «انا فرمود: اهللا(ص) رسول اما
شهر علمم من (كه بابها». علي العلم و
اين و ما اين اينك، است...). در علّيم
«درگاه»، آن آن «مدينه» و عقيدتي تبار

تقوي. و مبارزه راسخانعقيده، همان

گنجهاي جالل

برده! بليتش وليفقيه
                                                               

بياري روز بد هر و برده جهان مستأصلين وليفقيه بخت آزمايي روزها بليت اين
بهخودش بهكارمي بندد باز كه هم مكري و ميشود.هركيد نظام بياري نصيب بد پشت
شاتگران مما چه هر و ميفرستد ملل بهسازمان را جمهورش ميگردد.رئيس بر
دالالن كه آن است از اما وحشي تر شود  رام نظام شايد اندكي بوزينة ميكنند  تالش

كنند. رامش بتوانند
در و كند عو عو صندليهاي خالي براي تا واگذارند بهحال خود را او مجبورند
يك اقتدار ملت و بزرگ يك نه درنده جانور بهاين اعتراض هزاران ايراني در بيرون

ميگذارند. بهنمايش را آلترناتيو
عراق مردم و مجاهدين و يك تودهني از دست ميبرد  عراق اساسي قانون در
بهاو دست خركوتاهي  چنان عراق اساسي قانون متمم و تصويب دريافت ميكند
چاركش و جفتك گشته بلند نظام طويلة سرتاسر در عر عر كه صداي ميگويند
بهبار را  طويلهشان ويراني و مي آزارد را  خودشان بيشتر ديوار، و به در آخوندها 

ميآورد.
از ديگر يكي امنيت  بهشوراي اتميش پروندة ارجاع از جلوگيري  براي
اتحادية توسط محكوميتش قطعنامة ناگهان اما شده چين دامن به دست بدبياريهايش
درمانده را او تروريستي ليست سازمانهاي مجاهدين از كردن خارج پيشنهاد و اروپا

ميسازد. مانده و
بهدامان  دست منافقين انگليس- - آمريكا مثلث- دست از خودش بهقول حاال
سربازان كشتن در داشتنش دست و عراق در دخالتش روزها اين چون بشود كي
دستش يك كه با است. همان يارغاري كرده بد جوري دلخور را يار غارش انگليسي
لنگ و با خالي را ملت ايران جيب ديگرش دست با ميكرد و نوازش ريش مال را
بمباران و مقاومت اين تروريست ناميدن افتخار مردم ايران عادالنة بهمقاومت لگد و
دل آوردن بهدست براي به ايران درمسافرتهايش مي كشيد. يدك را قرارگاههايش
در بردن براي هر حقيقتي را و ازبر بود را و پيغمبرزاده و پيغمبر اساميهرچه امام مالها
كشتار و شكنجه و اعدام تا مقاومت يك حقانيت و حقيقت از ميكرد. كتمان رژيم
سوي به اين آخوندها حكومت درون در و اصالحات رفرم سراب بهدنبال را همه و
خانهاش بردر باروت  و بمب از باري با ارتجاع شتر پاي رد اما حاال وآنسوي ميبرد.
آخوند بوقي توليد كارخانه عهد گويي مي كند. اعتراف به آن خود است و شده پيدا
عارف راستي وانشود». دگر كه تا بست چنان  «بايدش و ورشكستگيست حال در
آخوندهاي وصف درد در سر از خوب و چه وطن ما و شيداي آزادي و دلسوخته

مگس سرود: مضرتر ز
نشود رسوا يكسره تا يكسره نشود نشود  بهمدارا حريفان شيخ با كار
كه دگر وانشود تا بايدش بست چنان دگر   بار و ريا باز شد تزوير در
نشود و حلوا غوره ميشود اين زمگس مضرتر بهاخوند گو

براي بهآخوندها تيغ بودوهم تزويرو ريا گشايندة در خود استعماري آيتاهللا و
ما چه ميكرد.اگر تيز را تيغشان هم ميفروخت ايران مردم فرزندان گلوي بريدن
و استقالل همانا را كه سياست بازار همه تجار و آيتاهللا اصلي نگراني ودرد عميقًا
براي اما مي كنيم است درك مردم ايران و پاكبازانه عادالنه مقاومت سازش ناپذيري
مي گذرد از نسيم عريانتر كه حقيقتي را شده بايد كه هم منافع خودشان و مصالح
در كه پاسخ آن بنيادگرايي و سوي از بشري جامعه تهديد خطر و و آن بپذيرند
و نشوند سرنگون ايران حاكم بر آخوندهاي الغير.تا و مي شود يافت ايران مقاومت
كار سر بر است خاورميانه قلب كه ايران مردميدر و دموكراتيك حكومت يك تا
گشت و اين آشوب نخواهد باز آشوب حساس و پر منطقه بهاين نيايد صلح و ثبات

نميشود. محدود بهخاورميانه تنها فراگيرو فتنهييست و

آشنا فرياد

كه مرزهاي وقتي
ميكند! تنگي جغرافيايي

از حكايت  قرائن و آثار همة 
دست ملوس گربة اين كه دارد اين
اسمش كه كردهيي جمع دم و پا و
نظام اين  براي خيلي است، ايران 
ديگه خب ميكند. تنگي مقدس
مي خواهد كرده و نظام رشد ماشاال
باز را بالش  و دست و بكشد  قد
اين گربهمزاحم قوارة قد و اما كند،
گربة اين اگر ميشد  چه است.
در از اين حالت قوز كرده ملوس،
دنيا گربههاي همة مثل و ميآمد
بيدار مي شوند خواب كه از موقعي
و ميكرد دراز را پايش و دست
بهشكل و… ميكشيد خميازهيي
كه هم واقعًا ميآمد؟! در هالل

است. خوش گربههاللياش
روا نيست  هم االنصاف و الحق
را واليتفقيه نظام اين طعم كه 
باالخره بچشند، تنهايي ايران مردم
دارند! حقي هم دنيا  مردم بقية
گفته هم مكرر قبًال كه بهخصوص
در جغرافيايي  مرزهاي  كه شده 
ندارد جايي واليتفقيه نظام اسالم و
مرزهاي تنها قبول مورد مرزهاي و
كلمات در  فلذا است. عقيدتي 
تا مقامواليت خود از نظام سران
سوزدلي چه با كه ميبينيد ديگران
و فدايي، خودگذشتگي چه از با و
براي ميكنند  آمادگي ابراز 
دنيا بقية امور زمام گرفتن بهدست
بندگان بهتمام نسبت مهرورزي و
و رهبري بار به دوش كشيدن و خدا

حومه. و جهان اهالي هدايت

ريسمان و ميخ
خيمةواليت!

حاال واليت، خيمة عمود بعد از
بهريسمان اسالمي چشم امت دو هر

نكتهها
چند روشن! خيمه اين ميخهاي و
اين بارة در واليت  مقام پيش روز 
با او  كرد. صحبت ريسمون ميخ و
از بيابهام تصوير مادي و يك ارائة
يك گرفتن از «شكل “امالقرا“، اول
بينالمللي» جمعي عظيم هويت
بهچالش دنيا را است همة قرار كه
هم «محورش كه داد خبر بطلبد
است». اسالمي جمهوري نظام
كه خيمهيي «اين گفت: بعد و
اين ريسمانهاي سرپاست،  اينجا
اين كه  عميقي ميخهاي  و خيمه 
در دارد، اسالمي سرزمين در خيمه
است. شده كوبيده ديگر كشورهاي

است». اين ما …جايگاه
فروتني  فرط از  واليت  مقام
خيمه اين عمود بهاينكه  ذاتي
نكرد، البته اشارهيي و چيست كيست
بود شايد خوب اما هم نبود. نيازي
ما كه هم كه آن چه ميكرد اشاره
ديگر از برخي و عراق در اين روزها
شاهدش نزديك يا دور كشورهاي
خيمة ميخهاي همان داستان هستيم،
و خوشي به خوبي كه واليت است
مي رود فرو دارد “عميــــق“ خيلي
مقام اگر  فلذا كشورها، آن  در
كوبيدن مورد ضرورت در واليت
قدري هم واليت ميخهاي اين
اين شايد ميداد، توضيح بيشتر
بيخودي قدر اين  هم  عراق مردم
نميكردند. بيتابي و فرياد و ناله
كه هم ايران كارگران كما اينكه
ما كه ميكنند بيداد و داد االن
است يا ۱۸ماه يكسال ۹ ماه، ۸ماه،
ميكنند خيال و نگرفتهايم، حقوق
هكذا و آورده اند را نوبرش كه
اقشار ساير و  معلمان و  دانشجويان
بهاي اين كه ميفهميدند طوايف و
ريسمانهاست. چون و ميخها همان 
امپراتوري نميشود كه الكيالكي

كرد. راهاندازي اسالمي

بالنسبت يك كسي ميگويند
من كه  كرد ادعا خميني امام مثل 
بلدم، تفنگاندازي و سواري اسب
بود، آن جا  پادشاهي يا اميري 
عجالتًا تا آوردند اسبي داد دستور
بيازمايند. را طرف اسبسواري
نعل چهار و اسب شد سوار طرف
تاخت، اثر بر برداشت، تاخت
اسب پشت از  يواش يواش  طرف
سر آخر و اسب تِه رفت و سريد
و اسب بهدستش بود سر دمب فقط
اسب بهدنبال باشكوهي! وضع با او
در اما  ميشد، كشيده  زمين روي 
آهاي! كه مي زد داد حال همان
ديگر اسب تمام شد، يك اسب اين

بياريد!
و واليت مقام هم، حاال
خود تاز و  تاخت در آخوندها، 
ممالك ديگر كردند، تمام ايران را

آقايون! خدمت بياريد

اسالمي!» جماهير «اتحاد
دارند “آقايون“ كه جوري  اين
عنقريب ميكنم فكر ميتازند،
شود “تمام“ هم  عراق  كه است
برسد، ديگر  اسب يك نوبت  و
فرمايشات حقير، مدعاي شاهد
جمعة امام آملي جوادي آيت اهللا
در گذشته هفته كه است قم زاپاس
است فرموده فرمايش قم مصالي
جمهوري بهزودي «اميدواريم كه:
با يابد كه استقرار عراق اسالمي در
پيدايش براي اساسي گامي امر، اين
در اسالمي جماهير اتحاد سلسلة

ميشود». برداشته خاورميانه
يك است، زياد شاهد
كه خيزي از ديگر شاهد
رسيدگي برداشتهاند، “آقايون“
اسالمي كشورهاي بهتخلفات
است. بانوان ورزش  بارة در
بفرماييد: عنايت خبر  بهاين

ايرنا(رژيم)۱۳مهر۸۴: خبرگزاري
مجلس نمايندگان از تن «چند
محمود از اسالمي شوراي 
رئيسجمهوري احمدينژاد
بررسي رسيدگي و خواستند، دستور
و بهمراسم مربوط  تخلفات  ويژة
كشورهاي بانوان ورزشي مسابقات

را صادركند. اسالمي
ايرنا، خبرنگار بهگزارش
و افتخاري" "الله رهبر"، "فاطمه
نمايندگان بخش" فياض "نفيسه
خود خواسته اين مجلس، در تهران
تذكر چهارشنبهبهصورت روز را
مطرح مجلس علني صحن در كتبي

كردند».
حسابي، كار اين شد باركاهللا!
كشورهاي اين در كه نميشود
كه كاري هر بالنسبت اسالمي
بفرماييد پس بكنند، خواست دلشان
كشورهاياسالميبيصاحاباست
نمي دانيم خيلي ما حاال البته ديگر؟!
ساير بهتخلفات رسيدگي اين كه
ورزش امر در اسالمي كشورهاي
بينالمللي دادگاه يك در بانوان
بهجنايات رسيدگي ويژة اسالمي
از يكي يا ميشود بررسي ورزشي،
هاشمي آقا حاج دادگاههاي شعب
ميكند. رسيدگي بهآن شاهرودي
بعدًا مشخص جزئيات است و اينها
اوالًً كه است اين مهم ميشود؛
شهر بشود كشورهاي اسالمي معلوم
همين از نظام  ثانيًا و نيست  هرت
به«اتحاد كارهاي مربوط دارد حاال
ميگيرد. دست را اسالمي» جماهير

با توجه به نقش زنان
در در جامعه… حساسشان

بمانند! خانه
كابينة فعال وزيران از يكي
وزير احمدي نژاد، دكتر پاسدار

آقا حاج دكتر  پاسدار آن  ارشاد
بهمنظور كه است هرندي صفار
اتحاد و تمرين جهت گرمي دست
و داده دستور اسالمي  جماهير 
اين كارمند زنان كه كرده بخشنامه
از آن تابع مؤسسات  و  وزارتخانه
در باشند.  خانه در ٦عصر  ساعت
١٨مهر روز از كه بخشنامة از قسمتي
را و  ارشاد وزارت و ديوارهاي در
«با توجه بهنقش پوشانده گفته شده:
تعالي در كشورمان  زنان  حساس
حضور ضرورت  و اسالمي جامعه
خانواده گرم كانون در بانوان مؤثر
تربيت حساس وظيفة ايفاي جهت
وزير دستور بهحسب فرزندان
حضور از است مقتضي  محترم،
بعد واحدها كليه در خانم همكاران

فرماييد». خودداري ١٨ ساعت از
چه ديگر! ميگويد راست خب
به بعد غروب دم  از  زن  دارد معني
طرف يك از باشد؟! خانه بيرون در
در شب سر است كه از اين درست
خانواده كانون گرم تا هم باشد خانه
اسالمي هم جامعة كند و گرمتر را
و بيني (البته كند. پيدا تعالي بتواند
كانون خانواده بخواهيم بيناهللا اگر
هم جامعه و باشد گرم گرم واقعًا
پيدا تعالي  اين از  بيشترتر  و بيشتر 
خانه توي صبح  از زنان بايد  كند،
به عنوان و عجالتًا حاال اما باشند.

است). خوب شروع
ناامني اين همه ديگر با طرف از
زنان جنازه هاي همه اين و اجتماعي
پيدا ور  آن و ور  اين  روز هر  كه
هم خانمها خود صالح مي شود،
بروند تاريكي از قبل كه است اين
در خانه از اصًال كه بهتر چه و خانه
صورت خونشان اين غير نيايند، در
شوهرانشان گردن و خودشان گردن
نگرفتند. را خود خانمهاي جلو كه

“ايسم“! چه هر بر مرگ
كارهاي از ديگر يكي
دكتر پاسدار كه خداپسندانهيي
تكليف تعيين كرده، احمدينژاد
غيرسينمايي و سينمايي فيلمهاي كلية
نظام فرهنگي انقالب است. شوراي
“آقاي به عهده آن رياست كه
نمايش كرد: اعالم است دكتر“ 
سكوالريسم، مروج فيلمهاي تمام
اين از فمينيسم نيهيليسم، ليبراليسم،

است. ممنوع پس
چرا نمي دانم كه اين بهجز
انداختهاند، قلم  از را  “روماتيسم“
و حل ريشهيي بهاين مي گويند اما
زحمت چقدر  قبًال مسائل. ماكرو
با دانه دانه را فيلمها  ميكشيدند
تازه اين و ميكردند اصالح قيچي
ور آن و ور ناشناس، اين حق مردم
اين از و  روزنامه ها تلفن ستون  در
ميخواندند ميزدند و لغز غر قبيل
يا نيمساعته ساعته شده دو فيلم كه
كنايه گوشه دقيقه و بعد پنج و چهل
خود است بهتر خب  كه ميزدند
بيايند و ببينند را فيلمها حوزه آقايون
خلقاهللا براي را  مناسبش  جاهاي
اما قبيل…. اين از  و كنند تعريف
هر نميكند. گله كسي ديگر حاال
تعيينتكليف مي شود. از اول فيلمي
فيلمي آيا كه  اين تشخيص  براي
ليبراليسم يا سكوالريسم مروج
يا هست فمينيسم يا نيهيليسم يا
هم سگهايي  يك شده قرار نه؟ 
سكوالريسم بوي  كه شود  تربيت
فمينيسم و نيهيليسم و ليبراليسم و
كيلومتري چند از  را  روماتيسم و
يك فيلمي اگر ميدهد،  تشخيص
تمام! بدهد…  بوها اين از  ذره
ترتيب بهاين كه ميشود پيشبيني
هم بسيج و حوزه سينماي صنعت
بهقول وقت آن و  ميشود شكوفا

كن! بار فيلم و بيار خر معروف،

هاشمي احمدرضا

پانويس:-------------
قدر سورة يادآوري براي -  ١
براي و ماه  هزار ارزش موضوع  و
بخشهاي در  الزم پيوند برقراري
«پيام بهنوشتة ميشود توصيه بحث،

رجوع  مخاطبان»  گوهر و قرآن
شمارة۷۶۹، مجاهد،  نشرية كنيد. 

مورخ۱۹مهر۸۴.
شمار كاتبان كه طبيعي است - ٢
و نمانده ثابت و  محدود  حافظان و
مسلمانان، شمار بهافزايش متناسب
شمار حافظان هم و شمار كاتبان هم
زيادي از قرآن، افزايش بخشي يا كل
بهديگران كه حافظ افراد يافت.
آموزگار «مقري»، مي دادند، آموزش

ميشدند. خوانده قرائت،
تلفظ اختالف  برخي بهجز -  ٣
«َماِلِك ميان تفاوت  مانند  (قرائت)،
كه يِن» الدِّ َيْوِم «َمِلِك  با  يِن» الدِّ َيْوِم
بههر محمد(ص) حضرت زمان از
آيه پيام بر و  تجويز شده دوصورت
بحث، اين در است. نداشته تأثيري
عهدة از اختصار، بهناگزيري نظر
بتواند كه برنميآييم جامعي گزارش
برانگيز احترام دقتهاي و عظيم مساعي
كند تصوير  را عصري در شده نثار 
از نوشتن خط و خواندن  سواد كه
نامهاي كه رسد چه بود، نادر هنرهاي
زمينهها اين در  بزرگ  كوشندگان
آنها مهمترين از يكي كه شود، ياد

است. بوده علي(ع) حضرت شخص
الُْقْرآُن ُقِرىَء «َوِإَذا متن:   -  ٤
لََعلَُّكْم ُتْرَحُموَن». َوَأنِصُتوْا َلُه َفاْسَتِمُعوْا

آية٢٠٤. اعراف(٧). سورة
الُْقْرآَن َيَتَدبَُّروَن َأَفَال » متن: - ٥
الَِّذيَن ِإنَّ َأْقَفاُلَها ُقُلوٍب َعَلى َأْم
َتَبيََّن َما بَْعِد مِّن َأْدبَاِرِهم َعَلى وا اْرَتدُّ
َوَأْمَلى َلُهْم َل َسوَّ ْيَطاُن الشَّ اْلُهَدى  َلُهُم
محمد(ص)(۴۷). سورة َلُهْم»..

آيههاي۲۴و۲۵.
اْلُمْؤِمُنوَن  َكاَن َوَما  » متن:   -  ٦
ُكلِّ ِمن نََفَر َفَلْوَال َكآفًَّة لَِينِفُروْا
يِن الدِّ ِفي  لَِّيَتَفقَُّهوْا َطآئَِفٌة  مِّْنُهْم ِفْرَقٍة
إِلَْيِهْم َرَجُعوْا ِإَذا َقْوَمُهْم َولُِينِذُروْا
توبه(۹). سورة َيْحَذُروَن» لََعلَُّهْم

آية۱۲۲.
الُْقْرآَن  َيَتَدبَُّروَن َأَفَال ٧ - متن: «
َلَوَجُدواْ فِيِه اهللاِّ َغْيِر ِعنِد ِمْن َكاَن َوَلْو
مَِّن َأْمٌر َجاءُهْم َوِإَذا # َكثِيًرا اْخِتَالًفا
َوَلْو َردُّوُه بِِه َأَذاُعوْا اْلَخْوِف اَألْمِن َأِو
ِمْنُهْم اَألْمِر ُأْوِلي َوإَِلى الرَُّسوِل إَِلى
َوَلْوَال ِمْنُهْم َيْسَتنِبُطونَُه الَِّذيَن لََعِلَمُه
َالتََّبْعُتُم َوَرْحَمُتُه  َعَلْيُكْم اهللاِّ  َفْضُل
نساء(۴) سورة َقلِيًال». ِإالَّ ْيَطاَن  الشَّ

۸۲و۸۳. آيههاي
قرآن  به«پيام كنيد رجوع -  ٨
«رمضان و مخاطبان» گوهر و
مجاهد، نشرية  براي...». دوشادوش 

و١٢  مورخ١٩ ٧٦٩و٧٦٨. شمارههاي
مهر٨٤.

البالغه. نهج متن: -  ٩
السالم): (عليه  َقاَل  «َو حكمت۱۴۵: 
ِإالَّ ِصَياِمِه ِمْن َلُه لَْيَس َصاِئٍم ِمْن َكْم

لَْيَس َقاِئٍم ِمْن َكْم َو َمُأ الظَّ َو اْلُجوُع
َحبََّذا الَْعَناُء َو  َهُر السَّ ِإالَّ قَِياِمِه  ِمْن َلُه

بسيار  إِْفَطاُرُهْم». (چه َو اْألَْكَياِس َنْوُم
از بيش روزه از كه روزهداران
چه و ندارند بهره تشنگي و گرسنگي
احياي از كه داران شبزنده بسيار
بيدارخوابي رنچ  از  بيش خويش
هوشياران خفتن خوشا ندارند. بهره

آينان). خوردن چاشت و
َجاَهُدوا فِيَنا  «َوالَِّذيَن متن: - ١٠
اْلُمْحِسنِيَن َلَمَع َوِإنَّ اهللاََّ ُسُبَلَنا لََنْهِدَينَُّهْم

آيه٦٩. سورة عنكبوت(٢٩). .«
َأنَزَل الَِّذَي «ُهَو متن:   -  ١١
مُّْحَكَماٌت آَياٌت ِمْنُه  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك
َفَأمَّا ُمَتَشابَِهاٌت َوُأَخُر اْلِكَتاِب ُأمُّ ُهنَّ
َتَشابََه َما َفَيتَِّبُعوَن َزْيٌغ ُقُلوبِِهْم الَِّذيَن في
َيْعَلُم َوَما َتْأِويِلِه َوابِْتَغاء الِْفْتَنِة ابِْتَغاء ِمْنُه
الِْعْلِم ِفي َوالرَّاِسُخوَن اهللاُّ ِإالَّ َتْأِويَلُه
َوَما َربَِّنا ِعنِد مِّْن ُكلٌّ بِِه آَمنَّا  َيُقوُلوَن
آل سورة األلَْباِب». ُأْوُلوْا ِإالَّ ُر كَّ َيذَّ

آيه٧. عمران(٣).
١١ ١٢-همان

كلمة كه دهد مي توجه -  ١٣
استوار، مردمان  بهمعني «راسخان» 
تناسبي و است مبارز فعاالن توصيف

ندارد. نظريهپرداز متفكران با
١٠ ١٤-همان



١٥ صفحة سهشنبه ٣ آبان ١٣٨٤ ٧٧١ ـ شمارة جهان
کرد، پيشنهاد  عمل در گاليله آنچه 
(١) تصوير شماره در که آزمايشی بود
میبينيد.تصور کنيدکه آتشباریبريک
توپهايی با تپه بهطورافقی(موازیزمين)
وزنوسرعتهایمختلفپرتابمی کند؛
است. يکی زمين با آنها برخورد زمان
اما همه تر، برخی عقب و برخی جلوتر
اين میخورند. زمين به زمان يک در
ماهيت وهمان  است عملیتر آزمايش 
شيوة اين دارد. را ايدهآل آزمايش
اجرای يک و طراحی به نگرش فکر و
و ايدهآل يک از شروع يعنی آزمايش،
نيلبه يکراهحلعملیدردنيای امروز
ولی در میآيد، شمار به جزء واضحات

نبود. طور اين زمان آن
مديون  اينرا را گشود وما  گاليلهاينراه
میبينيم (١) شمارة تصوير در هستيم. او
سبب که زمين جاذبة نيروی چگونه که
به سمت مستقيم خط در سقوط اجسام
پايينمیشود،میتواندمدارهایمنحنی
در صورتی که کند. هم ايجاد شکل را
جسمدرحالسقوطدارایيکحرکت
مسير سقوط باشد، زمين سطح موازی با
منطق، اين با میشود. شکل منحنی آن
گاليلهحدسمیزدکهحرکتدايرهيی
نيروی همان حاصل نيز سيارات شکل
تلسکوپ گاليله با که است. وقتی جاذبه
به سطحماهنگاهمیکرد،سلسلهکوهها و
نظر میآمد به میديد. را درههای عميق
قوانين پس چرا باشد. شبيه زمين ماه که
جای هر و يا ماه و بين زمين مکانيک
باشد؟ گوناگون و متفاوت  بايد ديگر
فرسوده و پير زمان آن  در گاليله البته
حصول به مشعلدار آيندگان و شده بود
سالیکهگاليله يگانگیمکانيکشدند.
انگلستان در نيوتن رفت(١٦٤٣)، دنيا از
دنبال گاليله را عقايد ها بعد يافت و تولد

کرد.
از کتاب «اصول» که (٢) شماره تصوير
برگرفته نيوتن نوشتة (principia)
آزمايش همان به زيادی شباهت شده؛
کرده آن را تکميل دارد که نيوتن گاليله
افقی کوهی به طور توپی از قلة است.
افقی، سرعت افزايش با میکند. شليک
گلولةتوپقبلازآنکهبهزمينبرخورد
در جلو سمت به بيشتری را مسافت کند،
اگر میپيمايد. شکل منحنی مسير يک
باشد کافی اندازة به افقی سرعت اين
را شکل دايرهيی کامل مدار میتواند
صورت اين در کند. ايجاد زمين دور
دست را از خود سرعت اين گلوله اگر
نخواهد برخورد زمين به گاه هيچ ندهد،
دور دايره يی شکل مدار در يک و کرد
در که واقع ماه در خواهد چرخيد! زمين
میچرخد، زمين دور به دايرهيی مدار
زمين سمت به  سقوط حال در  دائمًا
از حالت را سقوط مسير آن و اين است
به زمين در موازات سطح مستقيم خط
تغيير زمين دور به دايره يک صورت

میدهد.
که ارسطويی مکانيک استدالل، با اين
سيارات مدار بودن دايرهيی تفاوت
اجسام مستقيم حرکت با را زمين دور
از سيب افتادن (مثل سقوط حال در
يا قوانين و تفاوت نيروها ، نشانة درخت)

دانست، می زمين و آسمان در مکانيک
خلعسالحشد.

دستگاه  عقلگرايی، چگونه که  میبينيد
و میريزد در هم  را اسکوالستيک 
اين چگونه و میشود علم راهگشای
و می آيد رو جديد فکری دستگاه
به قديم اسکوالستيک فلسفی ديدگاه
اينتخاصم فلسفه ها عقبرانده میشود.
جای يک از بلکه جانبه همه شکل به نه
از به خصوص، مورد اين در و مشخص
شد. شروع ارسطويی مکانيک ديدگاه
بعدی گام بود. کار آغاز فقط اين البته
جاذبة قانون وضع برداشت،  نيوتن که
نيروی قانون اين طبق است. عمومی
فاصلة با دارد معکوس بستگی جاذبه
آن جرم با است متناسب و جسم دو
باشد دورتر چه هر که معنی اين به دو.
نزديکتر چه هر  و کمتر  جاذبه  نيروی
حدس است. بيشتر جاذبه نيروی باشد،
دقيق که شکل بود گمانهای زيادی و
رياضی فرمول يک  فرم در  قانون اين
از جمله دانشمندان از چيست. بسياری
نيوتنبرحسبمشاهداتموجودحدس
جسم دو بين جاذبه نيروی که بودند زده
بين فاصلة معکوس مجذور نسبت با
مقايسة با نيوتن  میيافت. تقليل  آنها
زمين اجسام نزديک اندازهگيری شتاب
ايننتيجهرسيده باشتابماهدورزمينبه
درست نظر به پيشنهادی فرم اين که بود
بود تقريبی اندازهگيری اين البته میآيد.
و از اين داشت خطا درصد ده تا بيست و
کند. اثبات را رابطه اين نمیتوانست رو

قانونجاذبة عمومی نيازبهدوپاية کشف
کپلر، گانة اول قوانين سه داشت. ديگر
حرکت مورد در لهستانی، اخترشناس
و گاليله بود همدورة کپلر سيارات بود.
ديد او کرد. علم به ارزنده يي خدمات

داشت. به مشاهده نسبت ديگری
آزمايش برای گاليله يادمیآوريم که به
اثبات يا رد جهت میبايست علمی
کپلر، عقيدة به که حالی در باشد. فرضيه
کهاو نيزشاگردمکتبعقلگرايی است،
و توازن  و  قانونمندی يک طبيعت  در 
يک همانند جاری است که هماهنگی
میتوان را اين زيبايی زيباست. موسيقی
کرد. بيان شکل بهترين به رياضی زبان با
نشان دقيق محاسبات و مشاهدات با کپلر
دادکهاجرامآسمانیدرمدارهایبيضی
شکلبهدوريکديگرمیچرخند.ضمن
مدار اين  نقطة نزديکترين در آنکه 
در و بيشترين آنها سرعت بيضیشکل،
کمترين آنها  سرعت فاصله دورترين 
يک صورت را به اين روابط او است.
هم چنين بود. او رياضی درآورده فرمول
رابطة نسبتًا مشاهدات و اين محاسبات با
بينزمانیکهطولمیکشد پيچيدهيیرا
بزرگ قطر شود و اندازه کامل مدار تا
بود. کرده پيدا شکل بيضی مدار اين
است تحسين برانگيز نبوغ کپلر واقع به
مشاهدات اعداد و همه ميان آن از که
کند. کشف را روابط اين بود توانسته
بيشتر فيزيک  و  علم تاريخ  طول  در
اينگونه دانشمندان صرف کشف کار
اينقوانينمحدود هستند قوانين میشود.
کپلر قوانين مثًال نظرشان. مورد پديدة به

حول اجرام آسمانی به حرکت دارد ربط
اين. بيش از و نه يکديگر

با علم در  قانونمندی و قانون کلمة  از
حساسيتزياداستفادهمیشود.قوانينهر
میيابند. باشند، اهميت بيشتر عامتر قدر
حاصل که کپلر قانون نوع از قوانيني
پديدة يک مورد در دقيق مشاهدات
را قوانين فنومنولوژيک است، مشخص
اين می نامند.  پديدهيی قوانين يا  و
است ريتمی و توازن نشاندهندة قوانين
را آن و است موجود پديده اين در که
يگانگی داد. بقية موارد ربط به نمیتوان
قانون، يک که  می شود حاصل  زمانی
از اين جهت گيرد.  حالت عام به خود
جاذبة عمومی قانون که میگوييم است
قوانين بر را عمومی مصداق اين و نيوتن؛
مطالعات حال هر به  نمی آوريم.  کپلر
ويژهيی جای پديدهيی(فنومنولوژيک)
قوانين به رسيدن پيشنياز و دارد علم در

است. عام
پديدهيی،  قوانين اين از ديگري  نمونة
جدولمندليفاست. مندليفمتوجهشد
کهخواص شيميايیعناصرمانند موسيقی
آن می شود.(در تکرار عنصر هفت هر

شناختند). نمی کامل را گازهای زمان
شناسان  اختر نيوتن، زمان در حال هر  به
بودند. باکارهایاو درزمينةرياضی آشنا
اوابزارجديدی دررياضی همچونآناليز
آن زمان وی در بود. رياضی ابداع کرده

و بود کمبريج دانشگاه رياضی استاد
چيرهدستی اودر زمينة رياضی برهمگان
خواستند او از اخترشناسان بود. آشکار
نيروی را که جسم دو معادلة حرکت که
«معكوس رابطة با دو  آن بين جاذبه
تقليل (١/r^٢) دو آن فاصلة مجذور»
ابداع به که نيوتن کند. حل میيافت،
فراوان تبحر  رياضی زمينة در  جديد
اين که گفت آنان به بيدرنگ داشت،
اين او بود. خواهد شکل بيضی مدار،
يک گذشته در شکل محاسبات را در
داده انجام  فيزيکی  نه و رياضی  مسألة 
هالی به ويژه ديگران ترغيب با وی بود.
کاملتر کار را ستارهشناس انگليسی اين
از کپلر قانون سه ترتيب بدين داد. انجام
نيروی با جرم دو حرکت معادالت حل
گرفته نتيجه عمومی جاذبة پيشنهادی
سوم قانون که شد مشخص نيز و شد.
با اين است. تقريبی قانون يک کپلر فقط
يافت. مکانيک تولد يگانگی در کار،
اولين فيزيک علم در عقلگرايی فلسفه
يگانگی به حصول راه در را خود ميوة
جديدی عصر وارد بعد ما به اين از داد.

می شويم. فيزيک و علم در
متحد بود،  نيوتن معاصر که دکارت 
از خود مکانيکی تصوير برای جديدی
بهمددتصوير بود. جهانمادیپيداکرده
هجدهم قرن در فيزيک علم مکانيکی،
رفت. جلو سرعت بيشتری با نوزدهم و

عامل دو راهگشايی اين مشترک فصل
عنوان به رياضی اساسی نقش اول بود.
مشاهدة اساسی نقش دوم و علم زبان
يا و فرضيات رد يا  اثبات  برای علمی
(البته طبيعت. در پديدهيی روابط کشف
اين علمی به عنوان شاخص نيوتن از ما
که نيست آن غرض میبريم و نام دوران
دوران را صدها دانشمند آن نقش مهم

دهيم). جلوه بی اهميت يا محدود
که  نيوتن و گاليله دوران برخالف
علم و گرفت صورت فکر در انقالبی
دو قرن، برای نيوتن  از بعد  متولد شد،
در جهت فيزيک فوقالعادة شاهد رشد
شاخص هستيم. کيفيت آن نه و کميت
فلسفه محوری نقش گفته، اين برای ما
جهان تصوير مکانيکی در عقلگرايی و
اين فقط  جديد علمی پيشرفتهای بود. 
را آن و کرد  مهمتر و قويتر را  عقايد
را آن بتواند نه آن که . نمود برجسته تر

متزلزلکند.
فلسفة حاصل اجتماعی، صحنة در
روشنگری دوران عقلگرايی،
بود. (Enlightenment Era)
امانوئل ولتر، مونتسکيو، چون افرادی
تامسجفرسونوآداماسميتاز کانت،
امانوئل کانت، نخبگان ايندورانبودند.
فيلسوفآلمانی، شعار دورانروشنگری
( بهالتين باشيم» «جرأت دانستنداشته را
فلسفه کرد. اعالم (Sapere Aude
رهبران روشنگری، دوران در عقلگرايی
دست اندرکار بعدًا که را  نخبگانی و
بودند، دوران آن اجتماعی  انقالبات
روشنگری، دوران حاصل کرد. تربيت
ذهنی(رهبری) شرايط فراهمآمدن
و فرانسه انقالب  بهخصوص انقالبات،
جريانهای که موضوع اين بود. آمريکا
برای را ذهنی(رهبری) شرايط فکری
کنند می فراهم اجتماعی وقوع تحوالت
بر فلسفه تأثيرگذار مکانيزم روشنکنندة
قرن حال در اواخر است. به هر جامعه
پيشرو طبقات و عقلگرايی  هجدهم
فئوداليسم و اسکوالستيک بر شهری

بود. شده پيروز

نو عصری
بر و اثرات آن درباره فلسفة عقلگرايی
نيوتن گاليله و کرديم. زياد صحبت علم
زيستند و می جريات فکری اين در بستر
نيوتن مقابل، در میپذيرفتند. تأثير آن از
شکلدهندة او، از بعد فيزيکدانان و
که بودند مادی  جهان  از  تصويری
تصوير بود. عقلگرايی تفکر حاصل
آن عقلگرای فالسفة توسط مکانيکی
بهخصوصدکارتپيشنهادشده دوران،

شده حمايت فيزيکدانان  توسط  و بود
حمايت اين دليل بود. يافته گسترش و
جهت از بلکه نبود، آنان فردی تعصبات
راهگشايیاينتصويردرتحولعلمبود.
برای مفيد ابزاری به تبديل تصوير اين

بود. شده جديد تئوريهای تدوين
توضيح را موفقيتها اين از نمونههايی
هيچ که آنجا از اما داد. خواهيم
ضمن و نمیماند بالمنازع عقيده يي
با میآفريند، نيز را خود ضد کاميابيها
صفبندی جديدی پيروزی عقلگرايان،
بين فالسفهشروعشد. علم در دررابطه با
يکمشخصةاينصفبندیجديد،جلو
واقعی در مورد بحث قديم يک آمدن
جمله و از علمی اين تصويرهای بودن
میگفتند عدهيی بود. مکانيکی تصوير
آسان کردن برای اساسًا تصويری هر که
است ممکن  و است ايده يک بيان 
که باشد. چرا نداشته در واقعيت جايی
که است آن از پيچيدهتر بسيار واقعيت
همين افراطی تر شکل آيد. در تصوير به
وجود واقعيتی اصًال که بود اين حرف
و قانونمنديهاست بيان علم کار و ندارد
و است مشاهده دارد ارجحيت آن چه
فلسفه موهومند. اين تصاوير همگی اين
گرايشهای دارای میبينيد که همانطور
يک دسته بندی در مختلف است، ولی
حسگرايان يا امپرسيست آنها به کلی
آن نوع کالسيک می گويند. نمايندگان
نوع هيوم هستند. و ديويد برکلی جرج
است. پوزيتيويسم مکتب آن جديدتر
بودند عقلگرايان همان ديگر گرايش
کهنقشبسيار مهمی برای تصاويرعلمی
برای را واقعی می شمردند. آنها و داشتند
پديدهها ماهيت که بود اين علم کار آنان
را قانونمنديها آنکه فقط نه بشناسند را
افراط بدون بخواهيم اگر بکشند. بيرون
کنيم معرفی را  اين دو گروه  تفريط و
بايدبگوييمکهعقلگراياننمیگويندکه
است. درست هميشه برای تصوير يک
جديدی تصوير  علم، رشد با که  چرا
معتقدند ولی میشود. ديگری جايگزين
تصوير يک و دارد وجود واقعيتی که
توضيح مشاهدات به موفق زمانی که تا
واقعی ساختار منطقی داشته باشد، و شود
که نمیگويند را اين حسگرايان است.
نياز به که چرا است. بيهوده اين تصاوير
انکارناپذير علم رشد برای تصاوير اين
يک فقط اين که میگويند آنان است.
يک اين. از بيش  نه و  است تصوير
تصويرجايگزينتصويریديگرمیشود
تصوير هر از پيچيدهتر هميشه واقعيت و
انسان ذهن حاصل تصاوير اين ماست.

بيشتر. نه و است
دو اين تقابل شاهد امروز به تا علم تاريخ
پيروز کدام يک اينکه و بوده است تفکر

معلوم نيست. هنوز خواهد شد
ظهور میپردازيم به ادامة گفتارمان، در
فيزيک. در مکانيکی تصوير افول و
حس گرايان و شک عقلگرايان بدون
و تقابل دارند تحول اين از تعابير مختلفی
را تشکيل ما گفتگوی از دو بخشی اين

داد. خواهد

بهمناسبتسال فيزيکوصدمينسالگرد «نظريهنسبيت»

درمسيريگانگي(٣)

دريايي توفان آسوشيتدپرس گزارش به
در  اكتبر)  ٢٤) آبان ٢ تاريخ در ويلما
شرقي جنوب  ايالت فلوريدا سواحل 
آمريكا فرودآمد.هنگامنزولاين توفان
به و كاهش يافته آن فلوريدا، شدت در

اماهنوز  بود. ٢ رسيده درجه توفان حد
در  ١٦٠ كيلومتر به آن بادهاي سرعت
از پس مي شد. اين توفان بالغ ساعت
به مكزيك سواحل كوبيدن درهم
زمان تا ويلما رفت. فلوريدا سمت
كشورهاي حوزة در آمريكا رسيدن به
فراوان خرابيهاي  بر  عالوه كارائيب

روز  بود. گرديده ١٧ تن باعث مرگ
كه مشخص شد كه اين از دوشنبه پس
آمريكا سمت تأسيسات نفتي به ويلما
فلوريدا و مسير مكزيك نرفته خليج در
در نفت قيمت است، گرفته پيش در را

يافت. كاهش دالر جهاني يك بازار
با  (٢١ اكتبر) مهر ٢٩ ويلما اواخر جمعه
بهعنوان  سرعت٢٢٠ كيلومتر با بادهايي
مكزيك  سواحل به  ٤ درجة توفان 

رسيد.٧ ساعتقبلمركزتوفان،جزيرة 
اين  ١٨ كيلومتري ساحل در كوزومل
درهم كشوردركناردريايكارائيبرا

كوبيدهبود.
توريستي مناطق  به ساحل در  ويلما

شهر  كيلومتري جنوب  ٥٠ حدود در
توفان به  تدريج به و رسيد كانكون 

تنزل يافت. ٣ درجة
خشكي باريك  نوار به عظيم امواج 
را كانكون گردشگاههاي هتلهاي كه
پالژهاي كوبيدند و جاي داده درخود
بردند. خود با و شسته را دريا كنار
اتومبيلها مغازهها شكسته شده، ويترين
شدند له شده ريشهكن درختان زير در
سيالب از عمومي تلفنهاي سر تنها و

بيرون ماند.
استان استاندار كانتو گونزالس فليكس

ماساچوست  دانشگاه دكتر فيزيک ذرات اوليه از توتونچی شاهين

دارد ادامه

تصوير۱

هم كوبيد در را كشور چند سواحل ويلما توفان دريايي

تصوير٢

شد برگزار فرانكفورت شهر در جهان كتاب نمايشگاه بزرگترين
سياست و فرهنگ صنعت، براي نمايشگاهي

پنجاهوهفتمين  (۱۹ اكتبر) مهر  روز ۲۷
بعد فرانكفورت شهر كتاب نمايشگاه
بزرگترين كه دوم  جهاني  جنگ از
محسوب جهان كتاب نمايشگاه
نمايشگاه اين شد. برگزار ميشود،

ادامه  (۲۳ اكتبر) آبان تا ۲ ۵ روز بهمدت
داشت.

 درايننمايشگاه ۷۲۲۳ مؤسسةفرهنگي 
شركت انتشاراتياز۱۰۱كشورجهان و
مساحت به محوطهيي در داشتند.

عنوان   ۳۸۰۶۵۵ مترمربع،   ۱۶۸۷۹۰
گذاشته شده فروش و نمايش كتاب به

بود.
كدام هر  كه بزرگ سالن سه  در
صنعت، موضوعات  از يكي  به
داشت، اختصاص سياست  و فرهنگ
بيشاز توسط كتاب  جلد  ميليونها
به و معرفي  انتشاراتي ۷۰۰۰مؤسسة 
از بود. شده گذاشته فروش معرض
آلمان، از ناشر،۳۰۰۰مؤسسه تعداد اين
۷۰۰مؤسسه و انگلستان از ۸۰۰مؤسسه

بودند. آمريكا از
از ۱۰۰۰نويسنده حدود نمايشگاه در
حضوري صورت به جهان سراسر

معرفيشدند.
كتاب نمايشگاه در گذشته سال
قريب آن و حوش و حول فرانكفورت

فيلم  و دي كتاب،سي يورو ۱/۵ ميليارد
رسيد. فروش به

يورگنبوس، مديرنمايشگاه ميگويد:
يك نمايشگاه  كه است طبيعي اين 
محسوب اقتصادي سرمايه گذاري
دارد نيز سودهي قصد نمايشگاه شود.
خودرا فعاليتهاي مخارج بتواند تا

بزرگترين عنوان به همزمان كند. تأمين
در دارد كه وظيفه جهان، مجموعه در
اين باشد و كوشا پيشبرد امورفرهنگي
مهمترين خواستةاعضايانجمن ناشران

وكتابخانه هايآلماناست.
تالش ميكند  نمايشگاه اين گفت:  او
و افريقا آسيا، قارههاي فرهنگ و هنر
كند بيشترعرضه را جنوبي آمريكاي

نمايد.  نزديكتر هم به را فرهنگها و 
نمايشگاه   ۲۵ در سال  هر سازمان  اين 
كشورهاي در كتاب ديگر بينالمللي
اين سازمانبه مختلفشركت مي كند.
ديگر نمايشگاه زيادي تعداد برگزاري
همچنينفستيوالفيلمكمكميكند و
بهترين طي مراسمي جايزة ساله همه و
اعطا كتاب نويسنده به را سال كتاب

ميكند.
برگزاركنندگان براي بنيادين ارزش
بيان آزادي حق دفاع از نمايشگاه اين
نمايشگاه در آينده سالهاي در است و
بيشتري سياسي جهت گيري راستا اين
قصد برگزاركنندگان كرد. خواهد
زمينهها تمامي  در  امسال  كه  داشتند

ركورد شكني كنند.
 طي ۵ روزنمايشگاهبيشاز ۲۸۰۰۰۰نفر
كه نسبت آوردند به عمل آن بازديد از
بازديدكننده ۱۰هزار گذشته بهسال 

بيشتر داشت.
از  نفر تعداد ۲۷۰۴۱۳  سال ۲۰۰۴  در  
تعداد اين از كه كردند بازديد نمايشگاه

را  بازديدكنندگان درصد  ۶۴ از بيش 
زنانتشكيلميدادند.

فروش معرض به اقالم كل از مجموع در
آن ۴۲درصد فقط شده گذاشته نمايش و
كتابهاي بازار ميداد. تشكيل كتاب را
حال در ولي آهسته  چند هر  ديجيتالي
آيندة خطري براي و اين است گسترش

صنعتچاپمحسوبمي شود.
بهترين جايزة امسال نمايشگاه جريان در
گايگر آرنو به زبان  آلماني  نويسندة
است» خوب ما  «حال كتاب با  اتريشي

به نويسندة دادهشد. جايزةصلحنمايشگاه
گرفت. اورهان پاموك تعلق ترك،

تاريخچةنمايشگاهشهر
فرانكفورت

فرانكفورت شهر كتاب نمايشگاه
تا دارد. ۵۰۰ساله تاريخچة يك
قلب فرانكفورت شهر قرن۱۸، اواخر
محسوب اروپا كتاب نمايشگاههاي
بعداز آنبهعلت شرايطسياسي ميشد.
بيشتر نقش اين ،۱۹ قرن فرهنگي و
از بعد به شهر اليپزيك محول گرديد.

 ۱۸ در ۲۰۵ناشر  مشاركت با ۲۰۰سال
فرانكفورت  شهر  ۱۹۴۹ ۲۳سپتامبر تا

سوريه دخالت سر بر بحران
حريري رفيق قتل در

كه  دارد وجود مداركي كرد اعالم مهر ۲۸ پنجشنبه روز متحد ملل سازمان
است. داشته دست لبنان سابق نخستوزير حريري رفيق قتل در سوريه

سازمان از جانب كه آلماني دادستان مليس، دتلو كه توسط گزارش اين
دبيركل عنان، كوفي به باشد، مي ترور اين پيرامون تحقيق مأمور متحد ملل
بزرگ انفجار مورد در ماه چهار مدت مليس شد. داده تحويل ملل سازمان
ديگر ۲۰نفر و رفيق حريري شدن كشته به منجر كه گذشته در فوريه بيروت

است. كرده تحقيق گرديد،
دولتهاي مي دهد نشان كه مداركي وجود دارد شده گزارش گفته اين در

اند. داشته دست تروريستي عمليات اين در سوريه و لبنان
ملل متحد  سازمان تحقيقاتي گزارش ۳۰ مهر، ارائة روز در رويتر گزارش به
اين سوري در عاليرتبه مقامات كه اين اعالم و حريري قتل رفيق پيرامون
متحد ملل سازمان با رويارويي يك مسير در را سوريه اند، داشته دست قتل

داد. قرار واشينگتن و
ملل، ويژه سازمان گزارش بازپرس انتشار در پي اين خبرگزاري گزارش به

و  خواند كننده نگران عميقًا آن را مهر ۲۹ جمعه روز آمريكا جمهور رئيس
كه بوش كند. اين مسأله رسيدگي به چه زودتر خواست هر ملل سازمان از
كه كند مي اشاره گزارش مليس گفت خبرنگاران بود به رفته كاليفرنيا به

است. نبوده انجام قابل سوريه دخالت بدون حريري رفيق ترور
رئيس جمهور سوريه بشار اسد به نزديك از افراد اين گزارش شماري در
معرفي قتل اين در داشتن دست مظنونين عنوان به او زاده برادر جمله از

شدهاند.
دانست. واقعيت» از دور «بسيار را وآن كرد تكذيب را اتهامات اين سوريه
حريري نخست رفيق پسر كه سعد حريري داد گزارش رويتر همچنين

ملل  سازمان ويژة  بازپرس گزارش  مهر،  ۳۰ شنبه روز لبنان  سابق  وزير
بين المللي دادگاه يك تشكيل خواهان و ستود را خود پدر ترور پيرامون
حريري، رفيق خانواده حريري گفت: گرديد. سعد مجرمين مجازات براي
افزود: وي پذيرد. مي را نهايي آن و تصميمات گزارش اين نتيجهگيري هاي

گردد.  اجرا خواهيم عدالت مي بلكه انتقام نيستيم، خواهان ما
درپيارائةگزارشسازمان ملل درمورد قتل رفيقحريريواشينگتنپست
انتقادي شوراي هاي قطعنامه فرانسه و آمريكا نوشت: آبان روز اول در

آماده مي كنند. را سوريه امنيت در مورد
و گردد تشكيل امنيت شوراي جلسة آينده شنبه سه كه است شده قرار

بررسي قرار گيرد. مورد آنجا گزارش مليس در
مورد گزارش بايد كامل اين «نتيجة گفت: در پاريس خارجة فرانسه وزير

بگيرد». قرار بررسي
شوراي كه گفت انگلستان خارجة  امور وزير  استراو جك همچنين

بررسي خواهد نمود. سوريه عليه را امنيت اعمال تحريمهايي
متهم را سوريه متحد ملل گزارش پي در مختلف كشورهاي كه حالي در

است. پرداخته كشور اين دفاع از به رژيم ايران تنها ميكنند، محكوم و

آچه صلح طرح در پيشرفت
مهر(۱۸ اكتبر): دردومينفازطرح صلحيكه  روزنامهسانديميلاستراليا-۲۶
اين اندونزي ارتش داد، پايان جنوبي آسياي درگيريهاي ديرپاترين از يكي به

كند. مي خارج آچه از را خود سربازان از تن ۶۰۰۰ هفته
همان  كه گفت (۱۸ اكتبر) مهر درروز۲۵ آچه نظامي سخنگوي سوئتيكو اري
سابق  شورشيان زمان هم كرد. خواهند ترك را استان اين ۶۵۰ سرباز، روز،

كردند. را كامل خود سالحهاي تحويل دومين فاز آچه ملي جنش
سوماترا، ۱۵۰۰۰ تلفات  جزيرة شمالي شبه قسمت در ۳۰ ساله حدودًا شورش

برجاي گذاشت. دهند، مي تشكيل غيرنظاميان اكثر آنرا كه
آچه  اهالي از نفر ۱۷۰ هزار كه كريسمس گذشته سونامي پس از طرف دو

گشتند. مذاكره باز ميز پاي به شدند، مفقود يا آن كشته درجريان
را  حدود ۶۰۰۰ نفر يعني ديگر ۱۰ گردان دوم فاز گفت كه ما در سوئتيكو
۱۷ تا ۲۴  روزهاي بين ارتش نيروهاي نشيني عقب دوم فاز برد. خواهيم بيرون

شد. خواهد انجام اكتبر
شورشيانسابقروزجمعةگذشتهدومينمرحلةتحويلسالحهايشانبه ناظران

كردند. آغاز را خارجي
فايبلنيسسخنگويهيأتنظارتآچهگفتكهشورشيان۲۳۵سالحتحويل 

است. رد شده شده نبوده و توافق از آنها مطابق معيارهاي قبضه ۵۰ كه دادهاند
 ۲۴۰ حدود و مهر شهريور در ماه خلع سالح شورشيان سابق فاز نخستين در
از  و ۶۵۰۰ سرباز را ۱۵۰۰ پليس اندونزي نيز دولت و شد داده سالح تحويل

ساخت. خارج استان اين

آتشفشان در اكوادور
از ايزابال جزيرة واقع در نگرا سيرا آتشفشاني آسوشيتدپرس كوه به گزارش

فعال  (۲۳ اكتبر) آبان اول يكشنبه روز اكوادور، كشور در جزاير گاالپاگوس
به خاطر گاالپاگوس جزاير شد. سرازير آن از گدازه جريان و سه گرديد
به بنا معروفند. بزرگ، پشتهاي جمله الك از جانورانشان و گياهان تنوع

واقع  آن در ۱۵۰۰ متر به ارتفاع كوه اين كه گاالپاگوس ملي پارك اطالعيه
ويالميل  نفري ۲۰۰۰ متوجه ساكنين شهر آتشفشان ناحية شده، تهديدي از
توريستي مراكز احتياطي اقدام به عنوان اما نيست. جنوب جزيره ايزابال در
جانوري حيات بر آتشفشان شده اند. هنوز تأثير بسته نگارا سيرا كوه اطراف
گاالپاگوس پشتهاي الك از بسياري است. نشده مشخص جزيره گياهي و

زندگي  كوه در نزديكي اين رسد مي ۱۵۰ سال به آنها برخي از عمر كه
خاص گياهان جانوران و گاالپاگوس زيستگاه انواع ملي پارك ميكنند.

گرديد.  اعالم جهاني ميراث بهعنوان يونسكو توسط پيش سال ۳۶ است و از
تكامل تدوين تئوري در چارلز داورين الهام بخش جزيره در اين حيات تنوع

بود.

(۲۰۰۴ به آتشفشاني سال مربوطه فرانسه آرشيو خبرگزاري (عكس از

در  نظامي كشتي يك بر سوار شدن اندونزي هنگام سربازان (٢٠ اكتبر): مهر ٢٨ رويتر
رود مي كنند. انتظار مي حمل دوش روي بر را اندونزي سالحها آچه استان در بندري

 ١٧٧٠ پايان داد، داخلي جنگ كه به شورشيان با طرح صلح دوم مرحلة بر اساس كه
از آچه خارج شوند. سرباز ديگر روز پنچشنبه

كتاب نمايشگاه بزرگترين پذيراي
همچنان از آن تاريخ به بعد و شد جهان
است. مانده باقي نمايشگاه بزرگترين
بين ارتباط برقراري نمايشگاه هدف
اهداف فرهنگهايمختلفجهاناست.
ثانوي هدف كتاب فروش و تجاري
به روزآخر دو ميشود، محسوب آن
اختصاص نمايشگاه از عمومي بازديد
در اين كتاب نسخه صدهاهزار دارد و
از بيش امسال رسيد. فروش به روز دو
۱۰۰۰۰خبرنگاررسانههايبينالملليدر
نمايشگاهشركتكردهوازآنگزارش
نمايشگاه يكي برگزاري تهيه نمودند.
زمينة در سال هر وقايع بزرگترين از
امسال مي شود. محسوب هنر و فرهنگ
رسانههاي خبري به نمايشگاه قسمتي از
بود. شده داده  اختصاص بينالمللي 
در جهاني فوتبال جام قبل از ماه شش
بهسمت را نظرها نمايشگاه اين آلمان

آلمانجلبكرد.
نمايشگاه مهمان  كشور يك  سال هر
نمايندگان كشورهاي سال پيش است.
كشور بودند. نمايشگاه مهمان عربي

كرةجنوبي  نمايشگاه، امسال مهمان 
دعوت بهرغم شمالي كرة بود.
نكرد. شركت  نمايشگاه در  شدن،
دارند قصد نمايشگاه برگزاركنندگان
آسيا قارة در ادبيات به آينده سال در

بيشتربپردازند.
وجود ۲۲۰۰۰ناشر جنوبي كرة  در
انتشار كتاب نظر از كره دارد. كشور
آمريكا، كشورهاي از بعد ردة در
قرار آلمان  و فرانسه انگلستان، ژاپن، 
مهمان هندوستان كشور بعد سال دارد.

نمايشگاهخواهدبود.
كره نخستوزير افتتاحيه، مراسم در
از سخنان خود در او كرد. سخنراني 
و شرق فرهنگهاي بين  كه فاصلهيي
و نمود گاليه دارد وجود هنوز غرب
بين سنگي ديوار يك هم هنوز گفت
از آنرا بايد دارد كه وجود فرهنگها

ميانبرداشت.
ديترشورمنمديراتحاديةكتابفروشيهاي
كه آموختهاند ناشران ميگويد: آلمان
نشان واكنش وقايع سريعتر قبال در بايد
دهند. او تعدادكتابمنتشرشده در بارة
بنديك پاپ و  فقيد ژانپل دوم پاپ
ناميد. اين واكنشسريع نمونة را جديد

رشدي گذشته  سال در كتاب بازار 
اين ترتيب به و داشته دو درصد حدود

ميدهد. نشان ثابتي را رشد ميزان
انتشار مجموعهكتابهاي سريالهري   او
كتاب در سال افزايش فروش پاتر را در
كه دارد انتظار او دانست. مؤثر جديد
قابل كه كتابهايي آينده ۱۰سال در
داشته را فروش بيشترين هستند شنيدن

باشند.

كرد. جارو فلوريدا
اعالم جمعه روز در مكزيك مقامات

در  توريست ٢٠ هزار كردند كه حدود
و كانكون جنوب پناهگاههاي و هتلها

كانكون  در خود شهر تن ١٠ تا ٢٠ هزار
جريان  در ٥٠ هتل حدود افتادهاند. گير

توفان تخليه شدند.
مكزيك فاكس رئيس جمهور وينسنته
فرصت اولين در كه گفت جمعه روز
آسيبديده مناطق از بازديد به ممكن
وقت حاال كه او گفت شتافت. خواهد
آنهاست جان و حفظ مردم از حفاظت
ما بعد مي كنيم. كار اين روي حاال ما و
واردفازامدادرسانيوبازسازيخواهيم

شد.
ضربات زير  كوبا غربي ساحل همزمان 

 ٥٠ اين كشور دولت داشت. توفان قرار

سكونتشان تخليه كرد. محل را از هزار تن
غربيترين لبة  ٧ متر به ارتفاع به امواجي
سيل آسا كوبيدند و بارانهاي كوبا ساحل
از تنها كرد. قطع را  روستاها ارتباط
استان در  الكولوما ماهيگيري روستاي

٧٠٠٠ تن  كوبا، جنوب در ريو دل پينار
ترك توفان از در گريز را خود خانه هاي

كردند.
با  ويلما (١٩ اكتبر) مهر ٢٧ چهارشنبه روز
هوا، براي فشار پايينترين شكستن ركورد
ثبت توفان شديدترين  كوتاهي  مدت
پايينترين بود. اطلس اقيانوس در شده

بار  ٨٨٨ ميلي آن از قبل شده ثبت فشار
 ١٩٨٨ سال در توفان گيلبرت به مربوط
٨٨٢ ميلي  فشار با ويلما اما بود. ميالدي
پايينتر، فشار شكست. را ركورد اين بار

ميآورد. همراه به تندتري بادهاي
تعداد بروز  شاهد گذشته ماههاي 
شديد بسيار توفانهاي  از بيسابقهيي 
بوده ناحيه اين در استوايي و دريايي

است.

شبه جزيرة بود، شده جامائيكا و هائيتي
و كوبيده دو روز به مدت را يوكاتان
خرابيهايمصيبتباريراباعثگرديد.
از رسيدن به قبل نيز را اين توفان كوبا

كوئينتاناروكهشهركانكوندرآنواقع
بسيار را توفان ناشي از خرابيهاي است،

عظيمخواند.
در  نفر  ١٣ مرگ باعث توفان كه  اين



Mojahed NO: 771     25 October 2005    2US$    1.5Pounds    3SFR   3C$   2C ٢٠ رمضان ١٤٢٦ ١٣٨٤ـ ٣آبان سهشنبه

شمارة٧٧١

بيعملي پايان به را جهاني جامعة رجوي خانم
فراخواند آخوندي رژيم ضدانساني جنايات قبال در

روزهخواري بهجرم جوان يك قتل
بهخاطر ٢٣ساله جوان يك كشتهشدن دردناك فاجعة ايران، مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
محكوميت خواهان گفت و تسليت مقتول داغدار بهخانوادة را جنايتكار بهدست پاسداران روزهخواري

شد بين المللي سوي جامعة از ضداسالمي و ضد انساني جنايت اين
از  پس اما  بود،  شده  متوقف  كالنتري۱۳۲  مأموران توسط بود، خودرو  بر سوار كه جوان اين
جراحات اثر در بعد روز كرد. وي شليك وي بهسمت ٩گلوله پاسداران از يكي خودرو، از خارجشدن

درگذشت بيمارستان در وارده

ايران ملي مقاومت زنان شوراي اطالعيةكميسيون

زن دو حلقآويز براي سنگسار و حكم

ايران مقاومت دبيرخانة شوراي ملي اطالعية

خامنهايتأكيد كردكه فعاليتهاياتمي
نخواهد كرد  را متوقف

آخوندي بر رژيم بر تصميم ديگر بار ٢٩مهر تهران جمعة نماز در ارتجاع، ولي فقيه  خامنه اي،
«فنآوري» و «دانش» به ايران بر مذهبي حاكم گفت استبداد و كرد تصريح اتمي پروژههاي ادامة

بيايد. كوتاه آن از نيست حاضر و است كرده پيدا دست هستهيي
براي  آخوندي شوم رژيم اهداف در را شكي هيچگونه جاي ارتجاع، گستاخانة ولي فقيه  اظهارات
بيش كه امري نمي گذارد. باقي مسلمان كشورهاي ساير و عراق بر تسلط و اتمي بهتسليحات دستيبابي
امنيت شوراي را به اتمي آن پروندة بيدرنگ ارجاع ازجمله قاطع، سياست ديگر اتخاذ يك زمان هر از

ميسازد ضروري متحد، ملل

جو تشديد بهمنظور آخوندي زنستيز رژيم
به ويژه عليه عمومي، سركوب و و وحشت رعب
سنگسار ضدانساني حكم بهصدور بارديگر زنان،

است. آورده روي
٢٣مهر، اعتماد، حكومتي  روزنامة بهنوشتة 
را صغرا بهنام زن زنداني يك آخوندي قضايية
به همچنين قرباني اين كرد، محكوم سنگسار به
محكوم شد. حكم اجراي از قبل شالق ١٠٠ضربه
٢٦مهر، مورخ جوان حكومتي روزنامة بهگزارش

شد. محكوم اعدام به راحله بهنام جواني زن
تهران، دادگستري وقت رئيس قبل، چندي
با مصاحبه در عليزاده، عباس جنايتكار آخوند
واقعًا سنگين «ما احكام گفته بود: رژيم تلويزيون
استانمون كيفري دادگاه ما دادگاهامون، تو داريم
كه ميكنه صادر احكامي تهران دادگستري در
ميگوييد و جامعه االن شما خوب سنگينه. خيلي
نظر از نميرسانيد. عموم بهاطالع را چرا اين كه

محذوراتي بينالمللي، ما سياسي، اجتماعي، مسائل
ما از اين كه ميشه مانع باز اون محذورات داريم.
احكام سنگين و اون احكام قطعي رو بياييم اون

بكنيم». اعالم رو
گستردة  بهموج  واكنش در اين، از  پيش  
ويديوي افشاي درپي بينالمللي انزجار و اعتراض
ايران، مقاومت توسط سنگسار احكام اجراي
احكام اعالم  از مدتي رژيم جنايتكار قضايية
تصريح مقامات  و ميكرد خودداري سنگسار 
مخفيانه ميبايد حكم  اين  اجراي  بودند كرده

گيرد. صورت
كميسيون مسئول چيتساز، سروناز خانم
گفت: در اين خصوص شوراي ملي مقاومت زنان
تروريست پاسدارـ كارآمدن روي با ميرسد «بهنظر
مواجه در حاكم قرونوسطايي استبداد احمدينژاد
و خيزشها  و عمومي نارضايتي گستردة موج با 
كشور، سراسر در مختلف مردم اقشار اعتراضات

گذشته، ظاهرسازيهاي و مالحظات باكنارگذاشتن
است». آورده روي زنان عريان سركوب به

مدافع بين المللي سازمانهاي چيتساز، خانم
احكام اعتراض عليه اين به و زنان را بشر حقوق
ملل عاجل اقدام خواهان و فراخوانده جنايتكارانه
اين اجراي  و صدور از  جلوگيري  براي متحد 

گرديد. ضدانساني احكام
ايران، مقاومت  ملي شوراي  زنان كميسيون 
حقوق و حقوقبشر مدافع بينالمللي مجامع توجه
حق در اعدام و احكام سنگسار بهصدور را زنان
ميكند جلب هستند، رژيم قرباني خود كه زناني
جان نجات براي  فوري اقدام يك به را  آنان و
ميبرند، بهسر اعدام و سنگسار انتظار در كه زناني

فراميخواند.

ايران ملي مقاومت زنان شوراي كميسيون
اكتبر ٢٠٠٥) ١٩) ٢٧مهر١٣٨٤

صفحة٢ صفحة٢در در

اشرف شهر گراميـداشت٣٠مهردر سيمرغ و جشنوارة
مقاومت برگزيدة رئيسجمهور معرفي سالروز مناسبت به

مقاومت ملي دبيرخانة شوراي اطالعية

به اطالعات وزارت مأموران اعزام
آمريكابرايتوطئهعليهمقاومت،

مخالفانوپناهندگانايراني
از تن ٢٠هزار باشكوه  تظاهرات بهدنبال  
سفر پاسدار احمدينژاد در اعتراض به ايرانيان
و آمريكا كنگرة نمايندگان روزافزون تمايل و
سياسي و متخصصان سناتورها و شخصيتهاي
تروريستي برچسب حذف بر مبني آمريكايي
ديكتاتوري ايران، خلق  مجاهدين  سازمان از
با است برآمده  صدد در تروريستي و  مذهبي
اطالعات، وزارت شدة شناخته مأمور چند اعزام
به مجاهدين مسئوالن سابق و اعضا تحتعنوان
عليه دروغ اطالعات  پخش  كارزار  يك آمريكا،
مخفي پروژههاي بر و اندازد بهراه مجاهدين
در بنيادگرايانه اش و تروريستي مداخالت و اتمي
افشا مجاهدين مستمرًا توسط سازمان عراق كه

بگذارد سرپوش ميشود،

اطالعيـةكميتةسياستايراندرآمريكا:
آمريكا ميپاشند در تروريسم بذر ايران، اطالعات مأموران

مزدوران رژيم مطبوعاتي كنفرانس برگزاري خود اطالعية در ايران سياست كميتة
مخالفان عليه آخوندي رژيم جهاني كارزار يك از بخشي را واشينگتن در آخوندي
وجلوگيرياز اخراجآنها معرفياينمزدورانخواستار با و خارجكشورتوصيفكرده

است شده مهاجرت ادارة سوي از آمريكا به ايران اطالعات وزارت مأموران ورود
اطالعاتي  مأموران ايران رژيم ايران: سياست مشترك كميتة رئيس تنتر، ريموند

بپردازند نقاط ضربه پذير و فرصتها شناسايي به تا كشور ميفرستد اين به را خود
به  منجر كه تهاجماتي از قبل نيز عراق  در ايران:  سياست كميتة از لوپز كير  
احمدينژاد مأموران فعاليت گرديد  انگليسي و آمريكايي  نيروهاي كشتهشدن

بود. يافته گسترش
يك  از بخشي بهعنوان ايران: سياست كميتة رئيسه هيأت عضو كالم، مك  بروس
شدت را كشور خارج  در مخالفان عليه خود تهاجمات احمدينژاد جهاني  كارزار
مأموران توسط اطالعاتي فعاليتهاي ترورها از قبل سنتي بهطور است. بخشيده
ترور پي  در ايران رژيم مأموران ميگيرد. صورت ايران رژيم اطالعات وزرات

هستند صفحة٢مخالفان در صفحة٢ در
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