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٧٧٢ شمارة

هفته رويدادهاي
                            صفحة٢

در آخوند اطالعات خوكچة
حقگو رحيم ـ واشينگتن

وحشتآفرين سالح افشاگري
بهمني منصور ـ

                            صفحة٧
ـ انساني هويت بازسازي

موزرمي محمدرضا
ـ محتضر رژيمي آرزوي

خاكسار محمدرضا
اطالعات وزارت مرا اصًال

يونسي محمود ـ فرستاده
ـ طارق بر ريسمان ارزن آفتاب
                            صفحة٨

عراق مداخالت رژيم در
                            صفحة٩

اتمي پروندة  ارسال الزمة 
امنيت» «شوراي به «پاسداران»

حاج حمزه يزدان چيست ـ
                            صفحة١٠
و شر از دعاي رهايي و فطر عيد

آخوندي رژيم پليدي
                           صفحة١١
و تروريسم زيان به زمان
ـ است آخوندي كشورگشايي

ع.خدامرادي
ايران، رژيم هستهيي برنامههاي
ـ ضدملي يا ملي  پروژهيي

سينكي محمدعلي
                            صفحة١٢
نظام يا احمدينژاد پاسدار

پيمان جمشيد ـ آخوندي
ـ اقبال  پدر خاطراتم، دفتر از 
قربانعليحسيننژاد(شهراشرف)
حسين ـ انسان غنيسازي

نجاتبخش
وحيدي ـ محمود زهرا كاظمي بهياد
آشنا فرياد ـ برده بليطش فقيه ولي
                            صفحة١٣
شاهين دكتر ـ يگانگي مسير  در

توتونچي
سياوش ترجمة هستهيي عصر

جهانگيري
                            صفحة١٤
گذر در ايران مردم ملي گنجينة

حسين فرصت دكتر زمان ـ
                            صفحة١٥

زنان گردهماييتجمعاتاعتراضي مقاومت با همبستگي

صدور  با  اروپا اتحادية سران   
را آخوندي ديكتاتوري بيانيهيي

محكوم كردند
تهديدات كنگرةآمريكا بهاتفاق آرا

كرد محكوم را احمدينژاد
انگلستان، فرانسه، كشورهاي
و روسيه، اسپانيا، بلژيك، آلمان،
را آخوندي رژيم سفراي اتريش،

احضار كردند

رئيسجمهوربرگزيـدةمقاومت:دجالگريوتهديدهايرئيسجمهور
ارتجاعمحصولبالفصلسياستمماشاتبافاشيسممذهبـياست

جلسةاستماعدرپارلمان اروپا باشركت مسئول كميسيون خارجة شورايمليمقاومتايران

صدورتروريسموبنيادگراييمهمترينبخشسياسترژيمايراناست

مجلسعـوامانگلستان  در اجـالسبزرگپـارلمانيعليـهبنيـادگرايـياسـالمي

  يككنفرانسبزرگپارلمانيبا
شركتنمايندگانمجلسينعوام
نمايندگان انگلستان، اعيان و
حقوقبشري، سازمانهاي
شخصيتهاي و ايرانشناسان 
گنجهاي، جالل استاد آكادميك، و
مذاهب كميسيون مسئول
ملي شوراي اديان آزادي و
گرديد. برگزار ايران، مقاومت
ديپلوماتيك هيأتهاي نمايندگان
نيز و رسانههاي خبري لندن در

شركت داشتند اجالس اين در

براي  اروپا اتحاد گروه رسمي  بهدعوت
روز بعداز ظهر اروپا، پارلمان در ملتها
هيأتـي بهسرپرستي ٤آبان، چهارشنبه
كميسيون مسئول محدثين، محمد
ايران، مقاومت ملي شوراي خارجة
اروپا مقر پارلمان استماع در جلسة در
مورتن كرد. شركت استراسبورگ در
خارجة كميسيون ارشد عضو هوگلوند،
سخنرانان ديگر از نيز نروژ پارلمان
بود. پارلماني جلسة اين مهمان خارجي

اروپا پارلمان نمايندة  كامره،  موگنز ـ
سياسي گروه نايبرئيس و دانمارك از
كه رياست جلسه ملتها اتحاد اروپا براي
امروز ما گفت: داشت، عهده بر را
سازمان كه كنيم تا اعالم شدهايم جمع
تروريستي ليست در نبايد مجاهدين
رژيم برچسب شايستة و اين بماند باقي

ميباشد. ايران

فكر  غرب در برخيها محدثين: محمد  
رژيم يك پذيرش جز راهي كه ميكنند
اتمي باشد، بهبمب مسلح آخوندي كه
با چنين رژيمي و مطرح مي كنند نيست

بيايند. ميتوانندكنار
آرامشخطرناك براي صلح و اينبرخورد
ايران است كه بزرگي اين اشتباه و است
پاكستان مقايسه يا هند با را آخوندها 
صدور كشورها،  اين  خالف  بر كنيم.
بخش مهمترين بنيادگرايي و تروريسم
امالقراي به عنوان  ايران رژيم  سياست

بنيادگرايياست.
گذشته روز سخنان  به بااشاره  وي
به وي جنگ اعالم  و احمدي نژاد
به اشاره با همچنين و جهاني جامعه
گفت احمدينژاد گذشته هفتة سخنان
هدف كه ميكند روشن بهخوبي اينها
جز چيزي اتمي پروژههاي از آخوندها

پيشبردهمينبنيادگرايينيست.

كرد محكوم احمدينژاد را امنيت اظهارات شـوراي

رجوي: مريم پيام
است جهان سراسر در اسالمي بنيادگرايي محركه نيروي ماليان حاكميت تحت ايران ندارد. وجود و گسترش بنيادگرايي امكان رشد حاكم، قدرت يك به اتكا بدون

تغيير  ايجاد براي مقابل نيروي مردم راهبند از برداشتن براي قدم اول تروريستي ليست از كردن مجاهدين خارج است. ضرورت ايران يك ندارد. تغيير در زيادي وقت  جهان
است

بايد اظهارات اين رايس: كاندوليزا
جديتلقي شود.رژيمايران مهمترين

است جهان در تروريسم حامي
سخنان بهاين نسبت من بلر:  توني

احساستنفرميكنم
را احمدينژاد اظهارات شيراك  

خواند غيرمسئوالنه و بيمعني
برابر چنين در بايد سوالنا: خاوير  

دهيم نشان روشني واكنش رژيمي

آمريكا كنگرة نمايندگان  
سازمان از  رژيم اخراج خواستار 

شدند متحد ملل
احمدينژاد  كانادا: وزيرخارجة  
سازمان و است خطرناك بسيار
جدي نشان دهد ملل بايد واكنش
متحد ملل سازمان دبيركل  
اظهاراتاحمدي نژادرا«وحشتناك»

خواند
فلسطيني: ارشد مسئوالن  
ما بهسود احمدينژاد سخنان

نيست
اظهارات مصر وزيرخارجة  
و كرد رد را احمدينژاد
رئيسجمهورپاكستانآنراموجب

منطقه دانست در گسترش تنش

ليل فرانسه شهر در آزاده گردهمايي ايرانيان
آخوندي رژيم در اعدام حكم و حقوقبشر نقض عليه

پاشنه آشـيل هيـوال
سرفصل  و رژيم يكپايگي فرداي از  ايران مقاومت رجوي: مريم  
تروريست، اعالمكردهاستكهرژيمآخوندها رياستجمهوري پاسدارـ 
برايتشديدجنگوسركوبمردمايرانوجنگ باجامعة تصميمخود را

بهچشمميبيند اكنونجهان آنرا بينالملليگرفتهاست و
و  مجاهدين به احمدينژاد حملة مقاومت، برگزيدة  رئيسجمهور
تروريستي بهبرچسب آخوندي رژيم متوسلشدن و ايران مقاومت
حقانيت و آشكار جديت نشانة را ايران و مقاومت مجاهدين عليه

كرد توصيف هيوال، آشيل» «پاشنه و سوم راهحل
از  خاورميانه خالصي راهحل تنها و كليد مقاومت اين امروز
تهران و قم در سر آن كه است و بنيادگرايي تروريسم اختاپوس
و صلح دشمن بلكه ايران مردم دشمن نه فقط رژيم اين است.

است بشريت دشمن و دموكراسي

 اندرومكينلي: از دولتانگلستان 
جهان سراسر ديگر در دولتهاي و
رجوي خانم سخنان به ميخواهم
درس آن از  و دهند  فرا  گوش

بگيرند
استراو  جك اگر كوربت: لرد  
به خارجة انگلستان كماكان وزير
دهد ادامه خود مماشات سياست
وزير موضع ندارد در شايستگي

خارجة بريتانياباقي بماند
جاللگنجه اي:فشاربهمقاومت 
در خدمتتروريسم بنيادگرا ايران

است ايران در آن الگوي و

موگنزكامره، مورتنهوگلوند،كونرادشيمانسكي، شوناونيگتن محمدمحدثين، ازچپ:فيروز محوي،

رهايي بيـنالملل فطر عيـد
انسـاني  و فطرت به ارزشـها بازگشت و
انقالبي مسئوليتهاي به قيام و عهد تجديد

باد مبـارك

تمام درمقابل ليل: شهر در كمونيست حزب مسئول روبلر، ژاك
رژيم برابر اين در مقاومتي ميگيرد، صورت درايران جنايتهايي كه
و محبت عشق، ، ارزشهاي انساني پايههايش بر كه دارد وجود

است استوار انسانها بين دوستي

تجمعات هوادارانمقاومتمقابلسفارت روسيه
در روسيه وكنسولگري اتاوا(كانادا) در

هوستون(آمريكا)دراعتراضبه سانفرانسيسكوو
مماشاتباآخوندها

بيـرمنـگام   مقاومت در همبستگي با جلسـة
حركت مقاومت شما كارگر: حزب از مجلس موريس نمايندة راب
من احترام مورد بسيار كه نموده آغاز بنيادگرايي عليه را گستردهيي

بود خواهم شما همراه در اين مسير لحظه آخرين تا من و است
فرانسه ليل درشهر اعدام حكم عليه جهاني روز به مناسبت جلسه يي روز٢٤مهرماه در

گرديد ليل برگزار شهر مقيم و ايرانيان فرانسوي شهروندان جمعي از حضور با

احمدي نژاد دجالگريهاي و تهديدات از بهحق، جهان،
كه است ايران ملت اين نماندكه مخفي اما است. فرورفته نگراني و بهت در
ضدانساني شقاوت شيادي و اين وخونين سنگين ديگري قيمت هركس از قبل

ميپردازد. را
بمب به  دستيابي و وتروريسم بنيادگرايي  صدور  براي آخوندها نفير شوم
اما مي كند. تهديد راه است در كه فاجعهيي به جهان را آرامش و صلح اتمي،
در را ميليونها ايراني از ربع قرن پيش زندگي فاجعه كه عفريت نماند مخفي

خود ميفشارد. چنگال
وسنگسار و شكنجه قتلعام و  كشتار از دودهه بيش غربي كه دولتمردان
مماشات به را ايراني  ميليونها انساني وحقوق حيثيت به روزمره  واهانت
براي برسند، اكنون خون به وآغشته پرسود قراردادهاي به برگزاركردند تا

دارند؟ پاسخي ايران چه مظلوم ملت
شهيدان  همة و هيتلري فاشيسم با قرباني مماشات  ميليون پنجاه براي  آنها
فعًال موجود و دموكراسي آزاد اروپاي كه سنگبناي فاشيستي ضد مقاومت

دارند؟ چه پاسخي خود استواركردند، باخون را
از كه  پاسخي برود، كناري به نفت و مرگ تجارت و منفعت منطق اگر 
باشد: نميتواند كلمه تمام معناي به جز «شرم» چيزي برخيزد، انساني سرشت
و رفسنجاني از و خامنهاي تا ازخميني كه آخوندي بربريت با مماشات شرم

وضدايراني است. ضدانساني تماميت يك احمدينژاد، خاتمي تا
برچسب آنتيتز تروريسم به يك مقاومت كه ازسياستي غيراصولي «شرم»
عالمت حسننيت درجهان تروريسم حامي فعالترين به تا ميزند تروريستي

بدهد.
راهبند با را بنيادگرايي آنتي تز دستوپاي كه غيرعاقالنه سياستي از «شرم»
داشته وسطايي «گفتگوي سازنده» قرون با هيوالي تا ميبندد اتهام تروريستي

باشد.
و پاريس سعد آباد مذاكرات در كش وقوس اروپايي كشور سه سال پيش يك
را مجاهدين نام پذيرفتند كه را غيراصولي معاملة ننگ اين وبروكسل، وين و
آخوندها طرحهاي آن ازاي در تا دارند نگه اروپا اتحادية ليست تروريستي در
زدهاند، برهم را معامالت  ميز آخوندها امروز كنند. متوفف را خود  اتمي
اخيراحمدينژاد درتهديدات و ازسرگرفتهاند را اصفهان اتمي مركز فعاليت

ميكنند. راهاندازي مركز نطنز صحبت از
حذف با كه دارند را آن اخالقي شهامت  اروپا،  اتحادية  دولتمردان آيا 
برچسب ننگ و شرم مماشات تروريستي، ليست مجاهدين از نام بالدرنگ

را ازخود بزدايند؟ برحق يك مقاومت ناحق به زدن
آزادي ميهن خود راه مصممند ايران ومقاومت مردم باشد، پاسخ هرچه كه
زمين ايران رادر مذهبي فاشيسم و بگشايند ودندان وناخن چنگ با ولو را

كنند. ريشهكن
هست هم پرافتخار و بزرگ ملتي نيست، مظلوم ملتي فقط ايران ملت امروز
كه مقاومتي است. پرورده خود دردامان را پرافتخار و سترگ مقاومتي كه
پايداري قيمت و  نپذيرفته آخوندها را هرگز توحش با مماشات  و سازش

است. رادرهرشرايطي پرداخته
تا ميآيند گردهم دربركسل آزاده ايرانيان انبوه (٧نوامبر) ١٦آبان روز در
آخوندي بايد رژيم با مماشات بگويند: اروپا اتحادية به ايران ازسوي ملت
برجسب و برود امنيت شوراي به بايد رژيم اين اتمي پرونده شود، متوقف
دور به بايد ايران ملت رهاييبخش مقاومت پيشتاز سازمان عليه تروريستي

شود. افكنده

ديگر صفحات در

صفحة١٠ در

مماشات شـرم

دروغ  آنها است، نادرست بوده نطنز چرخة سوخت داوطلبانة نقض کرد. خواهيم تجربه را صهيونيسم آمريکا و بدون به زودي جهان   احمدينژاد:
كنيم راهاندازي را اصفهان بايد كه رسيدهايم نتيجه اين به دليل همين به باشيم داشته هستهيي سوخت چرخة ما نميخواهند و ميگويند

اجالسفدراسيونجهانيزنانعليهبنيادگرايي
در انگلستانبرگزار شد

صفحة١٥ در
صفحة١١ در

صفحة٢ در

صفحة٣ در

صفحة٤ در

صفحة٣ در

صفحة٣ در صفحة٣ در

انتشار روزنامةالكتـرونيكي مجاهـد
پيـامخيـزشوگسترشمقاومت با

اينترنتي  پايگاه روي و را آغاز كرد خود انتشار «مجاهد» هفتة گذشته الكترونيكي  روزنامه
است  عالقمندان در دسترس mojahedonline.com

كالم، دريك مجاهد روزنامه انتشار است، آمده شماره اولين روز ياداشت در كه  همچنان
دارد همراه زا به مقاومت گسترش پيام و و جهش خيزش فراخوان

مجاهدين  چنين ازهواداران هم و كشور در داخل جوانان انقالبي و مجاهدين ازهواداران
را مقاومت مجاهد پيام توزيع نسخههاي و چاپ با ميخواهيم كه مختلف جهان دركشورهاي

ببرند مردم ميان به
عليه توطئههاي دشمن  روشنگرانه همكاري دركارزار دعوت به



٢اخبار ايران صفحة آبان ١٣٨٤ سهشنبه ١٠ شمارة٧٧٢ ـ

اطالعيةسازمانمجاهدينخلقايران
سانسوررسميودولتياينترنتي

توسطكابينةپاسداراحمدينژاد 
ارگانهاي ايران توسط اينترنتي در شبكة ساله كه پروسة چند يك از پس
كابينة پاسدار اينك ميشد، بسته فيلتر و يا آخوندي، اطالعات و وزارت موازي
بهسانسور اقدام گلوبال» «دلتا شركت با رسمي قرارداد عقد طريق از احمدينژاد،

است. سايتهاكرده دولتي و رسمي
تصويب برخي با ارتجاع، فرهنگي انقالب عالي پيش شوراي سال دو از
رژيم دادستان جنايتكار كه دادستاني، از نفره سه كميتة تشكيل يك و قوانين
آغاز كرد. را فيلترينگ سايتها  عضويت داشت،  در آن نيز مرتضوي»  «سعيد 
و سايتها از بيشتري تعداد بار هر تشديد شده و تاكنون پيش دوسال از روند اين
بهجرأت بهطوريكه هماكنون گرفتهاند. قرار رژيم محدودة سانسور در وبالگها
و شده مسدود ايران در مختلف سايتهاي از صفحه ميليونها كه گفت مي توان

محروم هستند. آنها از استفاده حق از كاربران ايراني
سال٨٣، مرداد روزهاي  نخستين در گسترده فيلترينگ اعمال با  همزمان
آورده اينترنت رو عرصة فعاالن از برخي امنيتي رژيم بهدستگيري كارگزاران
اينترنتي، سايتهاي نويسندگان و روزنامهنگاران از ٢١نفر از بيش دستگيري با و

دادند. گسترش را اينترنت با جنگشان دامنة
براي احمدينژاد، پاسدار كابينة و آخوندي رژيم تالش اصلي علت
آزاد بدلشدن و رد از ممانعت بهاينترنت مردم دسترسي و سايتها محدود كردن
و گستردة مردم خاص استقبال بهطور ميباشد. بين مردم در اطالعات و اخبار
برقراري و ايران مقاومت بهمجاهدين و سايتهاي متعلق از جوانان بهخصوص
و هيستريك واكنش چنين باعث مردمي سازمانيافتة مقاومت با ارگانيك ارتباط

است. شده آخوندي سركوبگر رژيم طرف از احمقانه عينحال در
رژيم اين كه است اينترنتي كاربران روزافزون افزايش با مقابله جهت
سايتهاي فيلتركردن با اينك مطبوعات، تعطيلي و توقيف بر عالوه قرونوسطايي
و اينترنتي سايتهاي  طريق از از درز خبرها مانع كه است اين در پي اينترنتي
هفتاد در نيمة دهة اينترنتي كاربران تعداد كه است آنها شود. قابلتوجه گسترش
درحالحاضر رسيده است و نفر ٦٠٠هزار و ٦ميليون به اينك كه بوده ٢٠٠هزار

ميباشند. وصل اينترنت جهاني بهشبكة ايران سراسر در ٥١٤شهر
سانسور و محدوديت ايجاد با رابطه در بهخصوص سركوبگرانه اقدامات اين

چشمگير است. بسيار آخوندي زنستيز رژيم توسط زنان، براي سايتهاي
هفتة طي خود، سركوبگرانة سياستهاي ادامة در احمدينژاد پاسدار دولت
در را تبريز زندان در زنداني وبالگنويسان از سيدسراجي، احمد گذشته آقاي
مجتبي زد. شالق ٣٠ضربه ميگذارند، را خويش محكوميت دوران حاليكه
به مجازاتهايي نيز ايران در جوان وبالگنويسان ديگر از شيخان اميد و سميعنژاد

شدهاند. محكوم و شالق زندان همچون
سركوبگرانه اقدامات اين محكوم كردن ضمن ايران خلق مجاهدين سازمان
جهت ذيربط بينالمللي و ارگانهاي مداخلة نهادها دولتي، خواستار سانسور و
كاربران و وبالگنويسان روشهاي سركوبگرانه عليه چنين از اعمال ممانعت

است. در ايران اينترنتي
ايران خلق مجاهدين سازمان
اكتبر ٢٠٠٥) ٢٤) آبان ١٣٨٤ ٣

هفته روز هفت

مروريبرمهمترينرويدادهايهفته
جهاني انزجار» و «تنفر

آخوندي ديكتاتوري عليه
احمدينژاد پاسدار دجالگريهاي و تهديدها
و برانگيخت آخوندي ديكتاتوري عليه را جهان
مقامات عاليترين  سطح در  را  محكوميتها از  موجي
بيانية محكوميتها اوج اين داشت. در بهدنبال كشورها
آرا بهاتفاق كه بود متحد ملل سازمان امنيت شوراي

رسيد. تصويب به
تحت  جلسهيي در احمدينژاد آبان  ٥ پنجشنبه
استناد بهمزخرفات با صهيونيسم» «جهان بدون عنوان
جغرافيا نقشة از اسراييل نابودي خواهان دجالش، امام
كه در فاش ساخت وي سخنراني در همين شده بود.
گفتگو هيأت عضو از سه كشور يكي سفير با ديدار
در مجاهدين حضور بهخاطر هستهيي پروندة درمورد
خواستار و نموده و شكايت شكوه اروپايي كشورهاي

شد. مقاومت مجاهدين و محدوديت عليه ايجاد
آنجا كه از اما دجالگرانه هرچند اين تهديدها
رژيم پنهانكاريهاي و پرده پوشي با است همزمان
نگراني با  توأم نگاههاي هستهيي،  پروندة درمورد 
كرد. آخوندي ديكتاتوري متوجه پيش از بيش را
اظهارات اروپا سرتاسر  در گفتند خبري  رسانههاي
«مردود» «تنفرآميز»، «تهوعآور»، احمدينژاد
كشورهاي گرديد. توصيف  «غيرمتمدنانه»  و
و روسيه اسپانيا، بلژيك،  آلمان،  انگلستان،  فرانسه،
را آخوندي ديكتاتوري نمايندگان و سفرا اتريش،
مراتب و كردند احضار خود بهوزارتخارجههاي
ابراز تهديدات آخوندها  عليه  را اعتراض شديدشان 
اراجيف پسگرفتن  و توضيح خواستار و  كردند
فرانسه خارجة وزارت سخنگوي شدند. احمدينژاد
بهشديدترين را اظهارات  اين فرانسه  دولت گفت
سخنگوی ليندنر، میکند و والتر محکوم ممکن وجه
موضعگيری اينگونه گفت نيز آلمان خارجة وزارت
بهگزارش شود. محکوم لحن  شديدترين با بايد
كاندوليزا آبان ۸۴) ۷) شنبه روز فرانسه خبرگزاري
را احمدينژاد اظهارات آمريكا خارجة وزير رايس،
توصيف نمود متحد» ملل سازمان نرمهاي «تخلف از
شود». جدي گرفته «بايد تهديدات اين  كه گفت و
کاخ کلالن، سخنگوی مک اسکات نيز آن از پيشتر
گفت نژاد احمدی پاسدار اظهارات مورد در سفيد،
از آمريکا  برنگرانی است  تأييدی  » اظهارات اين 
نخست وزير بلر، هستهيی ايران». توني برنامة اهداف
اروپا اتحادية سران اجالس در سخنرانی در انگلستان،
نبايد ايران لندن، گفت «مقامات کورت همپتون در
به علت را اظهارنظرها اين گونه جهان که کنند تصور

ناديده می گيرد». ديگر، در نقاط گرفتاری

«خطرناك» اظهارات
در كه اروپا اتحادية عضو ٢٥كشور سران
شديد، بيانيهيي صدور با بودند آمده گردهم انگلستان
دجالگرانة تهديدات بهخاطر را آخوندي ديكتاتوري
محكوم عبارات بهشديدترين رئيسجمهورش
سؤال مورد تهران از كه غربي ديپلومات يك كردند.
كه بگويد است ممكن «رژيم گفت: بود گرفته قرار
آنچه كند كه درك بايد اما  است فقط شعار اينها
است». خطرناك بسيار  است گفته احمدينژاد  كه
كه نميتوان گفت صورتي چنين در بود گفته  وي
برق توليد  براي  فقط را سوخت ايران «چرخة رژيم 
مشروعيت اظهارات «اين وي بهگفتة ميخواهد».
را ايران رژيم هستهيي برنامة درمورد بينالمللي ظن
بالستيك موشكهاي برنامة  با زمانيكه  بهخصوص
نادر، اقدام يك در ميكند». تأييد است، همراه
اظهارات نيز ملل متحد كل سازمان دبير عنان كوفي
چنين شنيدن از كه گفت كرد و تقبيح را احمدي نژاد
اقدام اولين در است. شده شگفت زده تهديدهايي
بانكي دارايي دستوري طي  آمريكا دولت عملي،
نيويورك بست. در را رژيم منحوس و سيماي صدا

خود  خبري بخش در ٧ آبان شنبه روز رژيم تلويزيون
دولت دستورالعمل «در گفت: خبر اين اعالم ضمن
كشوري ايران  نيويورك، چيس بانك به آمريكا 
كشتار بهسالحهاي دستيابي پي در و تروريسم حامي
خواسته شده مسئوالن بانك از و معرفي شده جمعي
شود». وزارت مسدود سيما و صدا كه دارايي است
امنيت شوراي بيانية صدور از پس رژيم خارجة
شد مدعي گرچه اطالعيهيي طي متحد ملل سازمان
اساس بر ديكتاتوري آخوندي «به تعهدات خود كه
و فشار حجم از تا  بوده» پايبند متحد  ملل منشور
محتوا مجددًا بر اظهارات در بكاهد اما آن پيامدهاي
ميان اين در گذاشت. تأييد مهر احمدي نژاد پاسدار
كه آمريكا كنگرة ازجمله مقامات و كشورها برخي
رژيم محكوميت  در قطعنامهيي آرا اتقاق به پيشتر 
از آخوندي نظام اخراج خواستار بود، كرده صادر
ديپلوماتها، و شدند. بهگفتة ناظران متحد ملل سازمان
ختم نميشود بههمينجا گستاخيهايي پيامدهاي چنين
كه رژيم روي پروندة اتمي را بر تأثير خود بيشك و

قرار مورد بررسي مجددًا نوامبر اواخر در قرار است
گذاشت. خواهد گيرد،

اتمي دانشمند خروج درخواست
ايران از

پاسدار اظهارات به توجهات  موقتًا گرچه
نظام جديدي بحران و  شده متمركز  احمدي نژاد
هستهيي پروندة اما  است، كرده احاطه  را آخوندي
سايه آن روي بتواند چيزي  كه نيست موضوعي

خبر  ٥ آبان تاريخ در آفتاب حكومتي سايت بيندازد.
انرژي بينالمللي  آژانس سوي از كه هيأتي كه  داد
مصاحبه خواستار  است، شده ايران وارد كه  اتمي
خارج از ايرن در رژيم هستهيي بايكي از دانشمندان
كساني معدود از وي گزارش همين بنابه است. گريده
فعاليت اصفهان، نطنز و سايتهاي بوشهر، در كه است
خانوادة خروج خواستار آژانس  هيأت است. داشته

است. شده نيز وي
سفر ديگر يكبار ويدريكر، مارك حال همين در
حاضر حال «در و گفت رد كرد ايران را به البرادعي
سفر ايران به نميتواند فعًال و وي او پر است برنامة

٦ آبان  روز جمعه كند». خبرگزاري حكومتي فارس
بازرسان از نفر «پنج كه افزود خبر اين مخابرة ضمن
جاري وارد هفتة طي اتمي، انرژي آژانس بينالمللي
رئيس هاينونن،  كه  بازرس پنج اين ميشوند.  ايران 
مرد و تسليحات هستهيي منع گسترش ضمانت بخش
پيگيري براي آنهاست، ميان در آژانس دو شماره
ايران وارد آژانس و ايران بين مانده باقي بحث

ميشوند».
مشابه گزارشي در نيز ايلنا  دولتي خبرگزاري
ايران از  آژانس كل مدير  معاون  ديدار كه  گفت
حال همين در ميشود». انجام «فوري بهصورت
گفت: استراتژيك، مطالعات بينالمللي مؤسسة مدير
اگر وي گفتة به بهنتيجه نميرسد». اروپا «ديپلوماسي
ميتواند كند، توليد اتمي تسليحات آخوندي رژيم

برانگيزد. را منطقهيي تسليحاتي رقابت
مرگبار بحران اين در كه آخوندي ديكتاتوري
واردات قطع زمزمة فرار بهجلو يك با ميزند پا دست
محكوميت رژيم بهقطعنامة كه كشورهايي از برخي را
است. داده سر دادند، مثبت رأي بينالمللي آژانس در
مدير يك از نقل به ٢٩مهر روز رويتر خبرگزاري
خواست كه ايران در دولتی خودروسازی كارخانة
شفاهی دستور يك «ما نوشت: نشود، فاش نامش
كرة از واردات تحريم دربارة بازرگانی وزارت از
پورمحمدي، آخوند گرفتهايم».  بريتانيا  و جنوبی
تصميم، اين تلويحي تأييد ضمن رژيم، كشور وزير
گرفته صورت اين خصوص كلی در «بحثهای گفت:
اقدامي هيچ هنوز اما  است».  نيز شده  توصيه هايی و
رژيم بازرگاني اتاق نايبرئيس است. نگرفته صورت
خرج نبايد سياست  و «اقتصاد كه است داده  هشدار
اقتصاد در انگليس «حضور او بهگفتة شوند». يكديگر
كارشناس رژيم يك نيست». چشمپوشي ايران قابل
«درآميختن است گفته و داده مشابهي هشدار هم
مصالح برخالف سياسی و اقتصادی راهكارهای

است». كشور

سفير چهار بركناري
١٨ سفير ديگر  فراخواندن و

كارآمدن روي از پس نصبهاي و عزل ادامة در
حكومتي رسانههاي بهگزارش احمدينژاد، پاسدار
كشورهاي در رژيم سفيران مهمترين از چهارتن
محمدحسين از عبارتند افراد اين شدند. بركنار اروپايي
سفير انلگستان، صادق خرازي سفير رژيم در عادلي،
رژيم سفير خارقاني، شمس الدين فرانسه، در رژيم
در رژيم نمايندة  البرزي، محمدرضا و آلمان  در
طي كه  افراد اين متحد. ملل  سازمان اروپايي مقر 
شدهاند، بركنار احمدينژاد پاسدار سوي از حكمي
همين ايران بازگردند. به هفته طي دو شدهاند موظف
تهديدات از بحران ناشي است بهدنبال حاكي گزارشها
و اروپايي كشورهاي از رژيم ١٨سفير احمدينژاد،

شدهاند. فراخونده آسيايي
غالمرضا خوشرو، است حاكي ديگر گزارشهاي
آخوندي ديكتاتوري خارجة وزارت بينالملل معاون
ديگر بود، كرده بازنشستگي تقاضاي پيش چندي كه

نميشود. خود حاضر كار سر بر

بيوزير وزارتخانههاي
چهار معرفي در احمدينژاد  پاسدار  ناتواني
جانب از  كابينه  معرفي بدو همان در كه  وزيري 
نگران هم را  رفسنجاني شدند،  رفوزه خودش  جناح
روز رژيم(ايسنا)  خبرگزاري بهگزارش است. كرده 
«روند به نسبت رفسنجاني  آبان، چهارم  چهارشنبه
گفت: و كرد دولت» ابراز ناخرسندي استقرار طوالني
عيب يك را دولت استقرار روند طوالنی شدن «من 
شود». برطرف اشكال اين زودتر هرچه بايد و ميدانم

طوالنيشدن عواقب نسبت به«آثار و توضيح بدون وي
به مدت چهار وزير افزود «نبودن استقرار دولت» روند
و دارد بسياری منفی آثار وزارتخانه هايشان در طوالنی
نشود». اين طوالنی از وزرا بيش روند معرفی اميدوارم
آخوندي حكومت طول در را وضعيت اين وي

كرد. توصيف «بيسابقه»

نپرسيد من از
ديگر اظهارنظر  يك در رفسنجاني آخوند 
بهمجمع هستهيي مذاكرات مديريت انتقال «احتمال
اين در كه وي كرد. رد را نظام» مصلحت تشخيص

افزود: گرفته بود قرار مورد پرسش زمينه
عدهيي  و ندارد وجود حرفي و زمينه «چنين  
ميكنند». مطرح اظهاراتي را مسائل، چنين از بياطالع
بهسؤالي پاسخ رفسنجاني در گزارش آخوند بههمين بنا
هسته يي» مذاكرات جديد تيم موفقيت «ميزان بر مبني
گفت: و كرد خودداري اظهارنظري هرگونه از رژيم،
كه رفسنجاني آخوند نپرسيد». من از را مسأله «اين
دريافته است را مرگبار بنبست اين تيرة گويا چشمانداز
نيست به حضور من «نيازي گفت: خود ادامة پاسخ در
و شامل نمي شود را مذاكرات تنها اين مجموعه كه چرا
كه مسئوليتهاي آنها و است پرونده پشت اين نظام كل
نيز داشته بيشتري نقش بايد دارند امور اين بيشتري در

ميكنيم». آنان كمك هم به ما كه باشند

تن هزاران
مهاباد خيابانهاي در

اعتراض  در مهاباد مردم از نفر هزاران ٣ آبان روز
بهخيابانها مهابادي جوان  يك  اعدام حكم بهصدور
جوان شدند. ضد انساني حكم اين لغو خواستار ريختند
در انتظامي نيروي سرهنگ يك قتل اتهام كه مزبور
توسط بود، شده دستگير گذشته ماه مرداد تظاهرات
بهاعدام مهاباد در آخوندي ديكتاتوري بيدادگاه
قتل داغ هنوز كه خشمگين مردم است. شده محكوم
در خاطر دارند، ماه مرداد در را وحشيانة جوان مهابادي
در و ضمن تجمع ريخته بهخيابانها شنيدن اين خبر با
بهشعاردادن عليه الستيك با آتشزدن استقالل، ميدان
تجربة كه انتظامي ميپردازند. نيروي آخوندي رژيم
داشت، ماه مرداد را در مردم مهاباد خشمگينانة شورش
شليك با و وارد كرده را ضد شورش خود نيروهاي

برآمد. مردم پراكندن صدد در اشك آور گاز

گرگانی: زنان تحصن
است! کافی مرد ساالری

مطلب يك  چاپ به دنبال ٧آبان،  شنبه روز
گرگان زنان هفتهنامه، يك در زنان عليه توهينآميز
اعتراضآميز، تحصن اين در زدند. بهتحصن دست

حضور داشتند  زنان حقوق فعاالن از نفر ٣٠ بيش از
مدير به را خود اعتراض پالكاردهايي  نوشتن  با  و

كردند. اعالم گلستان» «ستارة هفتهنامة مسئول
به اقدام  خود، شمارة آخرين در هفتهنامه اين 
چنين زنداري رسم و  «روال عنوان  با شعري چاپ
خود بهفرزند پدري آن طي كه کرد (١) است»
دنيا در  ميخواهد چنانچه كه مي كند نصيحت 
دائمًا كه كند تربيت را  زني بايد  باشد، سعادتمند
بايد راه اين در و باشد او  خواستهاي تمكين كنندة
سايت بهگزارش كند. استفاده كمربند و شالق از
نشريات ازجمله گلستان ستاره  هفتهنامة آفتاب،
بهاصطالح رويكرد  كه است  استان اصالحطلب 
ميكشد(!) يدك  به خود  با نيز  را روشنفكرانه 
از نوشتن پالكاردهايي مطلب با بهچاپ اين معترضان
زنان جامعة تا از خواستند نامه اين هفته مسئول مدير
شعارهايي نيز پالكاردها  ديگر در كند. عذرخواهي 
ركن چهارم در مردساالر «تفكر  كه مضمون  اين با
توهينآميز مطالب «چاپ است»، محكوم دموكراسي
و حقوق بشر انساني كرامت آشكار عليه زنان نقض
منزل»، در عامي اجتماع، در روشنفكر «مرد، است»،
خودسوزي است؟ مطبوعات در كداميك «جاي
«اي زنان؟»، به توهين يا تركمن دختران هرروزة
و بندگي» زمان رسيد سر به زندگي، حضور اي زن،

مي شدند. ديده صلح» پيامآوران «زنان،

تأكيدمجددرژيمآخوندي
 برمواضعاحمدينژاد 

رژيم  خارجة وزارت مطبوعاتي، اطالعية يك طي آبان، ٧ روز صبح
اظهارات بارديگر متحد، ملل امنيت  شوراي  بيانية رد ضمن آخوندي
مقامات شماري از همزمان، كرد. تصريح ارتجاع مشمئزكنندة رئيسجمهور
جنگطلبانه مواضع بر و شتافته احمدينژاد از بهحمايت رژيم درشت و ريز

كردند. تأكيد رژيم
ساخت، خاطرنشان  پاسداران سپاه فرمانده صفوي، رحيم پاسدار 
امام حرفهاي «تكرار و افزود، بود» ملت ما حرف رئيس جمهور «حرفهاي
ما ملت است… تحمل غيرقابل آنها براي رئيسجمهور جانب از ملت و
روند يك در اميدواريم ما ميكنند… تأييد را رئيس جمهورشان حرف
اخراج فلسطين از  را صيهونيست نفري صدهزار چند جمعيت  عقالني،

كنند».
تصريح كرد: نيز كشور كل بازرسي سازمان رئيس نيازي، آخوند محمد
رئيسجمهور و كردهاند تببين نظام مسئوالن راهحل و امام سياستها را «اين
ادامه را راه و كند حركت نظام سياستهاي چارچوب در است موظف هم

دهد».
سازمان پاسداران  سپاه توسط  كه گذشته روز  راهپيمايي قطعنامة 
رئيسجمهوري ازطرف اعالمشده «موضع بود: كرده تأكيد نيز بود، يافته
فقهي و نظر قطعي صهيونيستي) اشغالگر رژيم محو بر اسالميايران (مبني
ايران انقالبي و مردم قهرمان بهويژه مسلمانان همة عظيمالشان و و راحل امام

ميكنيم». حمايت قاطعانه ايشان بيانات از و است
مقاومت ملي محدثين، مسئول كميسيون خارجة شوراي محمد آقاي
خاطرنشان متحد،  ملل امنيت شوراي موضعگيري از استقبال با  ايران،
سركردگان به ويژه آخوندي، رژيم سردمداران تأكيدات و «تكرار ساخت،
از حاكي ارتجاع، رئيس جمهور  انزجاربرانگيز مواضع بر  پاسداران سپاه
دشمني و تروريسم بهمنطقه صدور بنيادگرايي و آخوندي براي رژيم ارادة
از كه طرفي كه تنها به خصوص است. منطقه امنيت صلح و در كارشكني و

است». وسطايي آخوندي قرون رژيم ميبيند منطقه زيان در صلح
رژيم «تا گفت: ماليان، اخير كارزار محكومكردن ضمن محدثين،
شود مستقر عراق در دموكراسي داد خواهد اجازه نه هست، آخوندي
استقرار راه  تنها دموكراتيك تغيير خاورميانه. در آرامش و نهصلح  و

است». در منطقه امنيت و صلح تضمين و در ايران دموكراسي

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
اكتبر ٢٠٠٥) ٢٩) آبان ١٣٨٤ ٧

رئيسجمهورارتجاعبرمواضع
مشمئزكنندهووقيحانةخودتأكيدكرد

بينالمللي  انزجار محكوميت و كه از اظهاراتي بعد روز دو ٦ آبان، روز
خود مواضع بر تأكيد ديگر ضمن بار رئيسجمهور ارتجاع، برانگيخت، را
باشد، حسابي و  درست سخني اگر ندارد. اعتباري آنها «حرفهاي  گفت:

دارد». بازتاب و انعكاس
غاصب «رژيم نمود تصريح نيز احمدينژاد خارجة وزير متكي، منوچهر
جمهوري اعالمشدة سياست اين و نيست  مشروع رژيم يك صهيونيستي

است». ايران اسالمي
بر تأكيد ضمن نيز پاسداران سپاه سخنگوي جزايري، مسعود پاسدار
امري را قطعي اسرائيل چهارشنبة رئيس جمهور ارتجاع، «شكست اظهارات
اسرائيل ميفرمودند امام «زمانيكه گفت: وي كرد. توصيف اجتنابناپذير»
شعار يك تنها كه اين مي كردند فكر آنها شود، گيتي حذف صحنة از بايد
اسالم جهان وحدت در از رگههايي ميبينند ميروند، هر چه جلوتر اما است
در حالي همه اين و است شكلگيري حال در جهان آزاديخواهان نيز بين و
از مبارزه را جديدي نيز شكل فلسطين انتفاضه مردم دور جديد است كه

است». كرده متجلي
اسالمي جمهوري  روزنامة احمدينژاد، پاسدار سخنان با همزمان 
تشديد فلسطين… نجات راه آخوندي نوشت، «تنها رژيم وليفقيه به متعلق
هيچ اين مبارزه، چارچوب دولتهاست. در سران خائن به بدون اعتنا مبارزات

پذيرفتني نيست». صفحة روزگار اسراييل از جز محوشدن طرحي
مسكو در سفارتخانههايش طريق  از آخوندي  رژيم عينحال، در
گفت: و برآمد  سياسي، رسوايي  اين رجوع و  رفع صدد در پاريس  و
و نداشته» درگيري و بهخشونت اشارهيي يا ترغيب هيچ «رئيسجمهور
تفكر با مقابله و معطوف بهعدممشروعيت ايران اسالمي جمهوري «سياست

يهودي». نابودي جامعه نه و صهيونيستي است رژيم
ايران، موضعگيري مقاومت برگزيدة رئيسجمهور مريم رجوي، خانم
سخنان اين كه گفت و نمود محكوم احمدينژاد را وقيحانة و مشمئمز كننده
و سركوب جنگ تشديد براي آخوندها جزم عزم ديگري زمان از هر بيش
به نمايش گذارد. جهانيان براي را بين المللي جامعة با جنگ و مردم ايران با
تروريسم، زمان و بنيادگرايي هيوالي اين با مؤثر و قطعي مقابلة براي اكنون
شود و افكنده مجاهدين بهدور عليه برچسب تروريستي كه است آن رسيده
هماورد كه تنها ايران و مقاومت بر مجاهدين فشار اعمال محدوديتها و به
داده پايان است،  ايران بر حاكم مذهبي اسبتداد سياسي و ايدئولوژيكي 

شود.
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

اكتبر ٢٠٠٥) ٢٨) آبان ١٣٨٤ ٦

احمدينژاد درجمع پاسداران،
ضمنتأكيدبراظهاراتقبليخود،
تهديد كشورهايعربيواسالميرا
ميكندوبرازسرگيريفعاليتهاي

اتميفراميخواند
و پاسداران جمع در سخناني در ارتجاع، رئيس جمهور امروز، صبح
قديم حرفهاي اسرائيل، همان درمورد حرفهايش اينكه تأكيد بر با بسيجيان،
جديد «حرف گفت: و پرداخت اسالمي و عربي كشورهاي تهديد است، به
غاصب كشور يك ميكنند موجوديت تالش است ٥٠سال آنها بود. اين من
ساير ميخواهند غزه نوار از خروج بهبهانة امروز و بشناسند به رسميت را
بشكنند. را غاصب رژيم اين بهرسميتشناختن قبح تا كنند وادار را كشورها

ايستاد». خواهد موضوع اين مقابل در اسالمي امت
به تصميم اينكه بر تصريح ضمن سخنراني همين در احمدينژاد
«دولت گفت: است، بوده نادرست نطنز» سوخت چرخة داوطلبانة «نقض
كنيم، و شفافسازي اعتمادسازي كامل بهطور ما ميكرد اگر تصور قبلي
چرخة كه رفتند عقب آنقدر به همين جهت و داد خواهند را ما حق آنها
كه رسيدهايم نتيجه اين به امروز اما كردند. تعليق داوطلبانه را نطنز سوخت
باشيم، داشته سوخت هستهيي چرخة ما و نمي خواهند مي گويند دروغ آنها

كنيم». راهاندازي را اصفهان بايد كه رسيديم نتيجه اين به دليل بههمين
انرژي فناوري باالترين داراي ايران اسالمي «جمهوري افزود: وي
را حق اين ايران اسالمي جمهوري اگر كه مي دانند آنها است. هسته يي
رفت». خواهند حق اين دنبال به نيز ملتها مابقي آورد، بهدست كامل بهطور

راهاندازي بر تأكيد  و قبليش مواضع  بر  احمدي نژاد گستاخانة  اصرار
ملل امنيت شوراي سوي از وي محكوميت بهرغم كه اتمي، پروژههاي
ميگيرد، ضرورت اعمال صورت بينالمللي گستردة و ابراز نگرانيهاي متحد
رجوي، مريم خانم كه آخوندي رژيم عليه بينالمللي تحريمهاي فوري
چندان دو را است داده فراخوان آن به مقاومت برگزيدة رئيسجمهور

ميكند.
استبداد تا تأكيد كرده است بارها اين از خانم رجوي پيش همچنانكه
صلح و ايران در حقوقبشر و دموكراسي از است، سركار بر قرون وسطايي
و طريق مردم از دموكراتيك تغيير بود. نخواهد خبري منطقه آرامش در و
ديكتاتوري افسارگسيختة با برخورد براي راه جديترين و ايران تنها مقاومت
دموكراسي و صلح ايران، بلكه دشمن فقط دشمن مردم نه كه است آخوندي

است. بشريت و
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

اكتبر ٢٠٠٥) ٣٠) آبان ١٣٨٤ ٨

رئيسجمهوربرگزيدةمقاومت:
دجالگريوتهديداترئيسجمهورارتجاعمحصولبالفصل

سياستمماشاتبافاشيسممذهبياست
اعالمكردهاستكهرژيمآخوندها  تروريست، مقاومتايران ازفرداييكپايگيرژيمو سرفصلرياستجمهوري پاسدارـ  مريمرجوي:

مي بيند به چشم آنرا جهان اكنون و گرفته است جامعة بين المللي جنگ با و ايران با مردم سركوب و جنگ تشديد براي را خود تصميم
مقاومت، برگزيده رئيسجمهور
احمدينژاد، تهديدات و دجالگري
سرپوش را ارتجاع رئيسجمهور
و دخالتهاي گستردة رژيم پروژة اتمي
و آنرا امور عراق خواند آخوندي در
مماشات سياست بالفصل محصول
ايران بر حاكم  مذهبي فاشيسم  با

توصيف كرد.
گفت: رجوي، مريم خانم
يكپايگي فرداي از ايران مقاومت
رياستجمهوري سرفصل و رژيم
است كرده اعالم پاسدارـ تروريست،
را خود تصميم  آخوندها رژيم  كه
با سركوب و جنگ تشديد براي
بينالمللي جامعة با جنگ و ايران مردم
آنرا جهان اكنون  و  است گرفته

مي بيند. بهچشم

ديگر بار افزود:  رجوي  خانم
يعني سوم  راهحل كه  ميكنيم اعالم 
تنها ايران، مقاومت و مردم راهحل
برخورد براي راه جديترين و راه
و افسارگسيخته  ديكتاتوري با 
را خود كه است اتمي آخوندهاي
اعالم عراق در جنگ برندة نخستين

كردهاند.
مقاومت، برگزيدة رئيسجمهور
و مجاهدين به احمدي نژاد حملة
رژيم متوسلشدن و ايران مقاومت
عليه تروريستي بهبرچسب آخوندي
نشانة را ايران  مقاومت و  مجاهدين
راهحل حقانيت و جديت آشكار
توصيف و «پاشنه آشيل» هيوال، سوم
ديروز تا كه بهرژيمي گفت: و كرد
ايران مقاومت مخارج بود مدعي

اكنون و مي كرده تأمين عراق را
اسرائيل و  آمريكا كه است  مدعي
هزينههاي جهاني استكبار و اروپا و
از نه ما ميگوييم: ميپردازند، را ما
ما سالح،  نه و خواستهايم پول كسي
را تروريستي  راهبند  ميگوييم  فقط 
پولهاي و  داراييها  و اموال و  برداريد 
آن به را مقاومت  اين توقيفشدة 
ملتمان و ما  براي همين و برگردانيد 
فكر آخوندها اگر اما كافيست.
و آب و ارزاق  قطع  با  كه مي كنند 
مقاومت ميتوانند  اشرف شهر  برق
سخت در درآورند، پا از را ملت ايران
مقاومت اين كه امروز زيرا اشتباهند.
خاورميانه خالصي راه حل تنها و كليد
بنيادگرايي و تروريسم اختاپوس از
است. تهران و قم در آن سر كه است

ايران مردم دشمن نه فقط رژيم اين
و دموكراسي و صلح  دشمن بلكه

است. بشريت دشمن
بلندترين با  افزود: رجوي  خانم
اروپا اتحادية به صدا رساترين و
اين به پوئندادن زمان كه ميگوييم
قبيل از پروندهسازيهايي و رژيم
است رسيده  انتها به ١٧ژوئن  پروندة
نشده تا دير كشورهاي اروپايي بايد و
روي بر اعمالفشار و بهمحدويتها
تنها كه ايران مقاومت و مجاهدين
در رژيم انسانستيز آخوندها هماورد
طرفي تنها  دهند. خاتمه است ايران 
ادامة برچسب تروريستي خواهان  كه
عليه محدوديت و فشار اعمال و
است، ايران مقاومت و مجاهدين

است. آخوندي پليد رژيم

اول سازمان فراخوان مسئول
مجاهدينخلقايران

بزرگ تظاهرات در شركت به
ايرانياندربروكسل

پيشبردن  براي مقاومت، برگزيدة رئيسجمهور  گرداگرد ما همة اگر  
خواهد پذيرفت ملت ايران را سترگ ارادة قيام كنيم، جهان راهحل سوم

يا  دارو و غذا قطع با مي تواند مي كند گمان كه آخوندي رژيم  بيچاره
و با ديكتاتوري مذهبي امان خود نبرد بي را در مجاهد خلق و برق آب قطع

بياورد در پاي از تروريستي
حسيني، صديقه مجاهد خواهر ايران، خلق مجاهدين سازمان اول مسئول
فراخواند دربروكسل ايرانيان بزرگ تظاهرات در بهشركت را هموطنانمان
رژيم اتمي  پروندة ارجاع براي  ايران  مردم بزرگ  كارزار  را تظاهرات اين  و
از ايران خلق نام سازمان مجاهدين خارج كردن امنيت و به شوراي آخوندي

كرد توصيف تروريستي، ليست
پشتيبانان و هواداران مجاهدين افتخارات با يادآوري مجاهدين اول مسئول
تظاهرات ايرانيان بزرگترين در كارزارهاي پيشين در ايران ملي مقاومت شوراي
شعلة كه جهان ديگر پايتختهاي و برلين و و پاريس واشينگتن و نيويورك در
گرداگرد ما را فروزان مي كند، گفت: اگرهمة در داخل كشور هموطنانمان اميد
جهان كنيم، قيام سوم حل راه پيشبردن براي مقاومت، برگزيدة جمهور رئيس
درمورد همچنانكه پذيرفت، خواهد را  ايران ملت سترگ ارادة بيگمان،
درمورد و  رژيم،  اتمي مخفيانة برنامههاي مورد در بنيادگرايي، و  تروريسم 
جهان باالخره تا افشا كرديم و  آنقدر گفتيم در عراق  مداخالتش و جنايتها

بازگشود. بهروي اين تهديدات را چشمهايش
روي از بعد ـ امروز شرايط البته افزود: حسيني صديقه خواهرمجاهد
بسيار ـ جهاني  بهجامعة رژيم جنگ  اعالن و احمدينژاد پاسدار كارآمدن
درك و ميشود  شنيده درجهان شما  امروز صداي است، گذشته از متفاوت 
رئيس جمهور سوي از شده ارائه حل راه دربارة بينالمللي مشتركي درسطح
شما، فرياد و صدا جهت بههمين است. شكلگرفتن درحال مقاومت برگزيدة
اينكه كما دارد. بهسزايي است، نقش مردم ايران خفتة درگلو فرياد و صدا كه
قانون پيشنويس  در  آخوندي رژيم ننگين مداخالت برابر در ايام درهمين
و دموكراتيك ضدنيروهاي بر و مجاهدين پناهندگي حق برضد عراق اساسي
ميليون يك بوديم. متِمم افزودن در چشمگيري پيروزي شاهد عراقي ميهنپرست
به راستي بينالمللي عرصة در ايرانيان بالوقفة و كارزار اين سو در عراقي شهروند
جنايتها و كثرت بهخاطر رژيم كه .آنقدر كرد فاش بهخوبي را رژيم كه نقش
ملت قاطع اكثريت در نزد امروز مثل هيچگاه و بنيادگرايي تروريسم و آدمربايي

است. نبوده منفور عراق
چند نيروهاي فرماندهي جانشين نامه باره در مجاهدين سازمان اول مسئول
و آدمربايي با تا كوشيد افزود: رژيم اشرف ساكنان  حقوق بر تأكيد و مليتي
رگبار با بغداد، درخيابانهاي قصاص  به مجاهدين  آشكار تهديد جنايت،با
مجاهدين نشاندن براي عقب را خود شانس ديگر وار، يكبار ديوانه دروغهاي
انتخابات آستانه در همچنين و اساسي قانون رفراندم جريان در و كند آزمايش

گذشته  ٢ ماه كند.در وارد اساسي مجاهدين ضربه عراق، به كنوني دولت وتغيير
مانند آنرا، كه مجاهدين، نياز  مورد سوخت و ارزاق  ي سهميه و دارو حتي
هاي وزارتخانه بخصوص و دوائر دولتي قيمت از پرداخت با شهروندان، همه
به و خواست ميكردند،به خريداري نفت وزارت و بهداري وزارت و بازرگاني
آخوندي رژيم بيچاره دارد. ادامه هم هنوز و شده قطع آخوندي پليد رژيم دستور
در را خلق مجاهد برق و آب قطع يا دارو و غذا قطع با ميتواند مي كند گمان كه

بياورد. در پاي از تروريستي ديكتاتوري مذهبي و با خود امان بي نبرد
توطئه با نيمه و سال دو رودررويي نهايي فاز به كه شرايطي در بنابراين
ساكنان انكار قابل غير حقوق روي بر  شويم،تأكيد مي نزديك رژيم هاي
سرفصل كه آثار مخصوصًا رژيم است. توطئه هاي بر بطالن خط يك اشرف،
و اتمي مختلف در زمينه هاي يكپايگي حكومت آخوندها، بسرعت استراتژيك

ميشود. آشكار رژيم، اين المللي بين انزواي در و عراق
در زنجيرمان ميهن و خلق اسير و باخدا ناگسستني هرمجاهد رو پيمان اين از
آن در آخر به تا ميخواهند است كه جاي كساني اشرف كه: ميكنيم تكرار را
قطره تا آخرين و نفس تا آخرين خود و رزمندگي مجاهدي به سوگند و بمانند

خود، مرگ  ملت حيات و آزادي براي ٤ دهه متوالي خون وفادارند.كساني كه
اند شده باز پذيرا آغوش با را

آزادي دژ در اينجا، در آنچه از پرحاصلتر و ضروريتر مبارزهيي هيچ
و كانوني نقطة اين جا كه گفته ايم بارها نيست. دارد جريان اسيرمان ملت
و سازمانيافته مقاومت  با آخوندي رژيم چنگ شدن در چنگ  استراتژيكي
و اشرف با ضدبشري دشمن حيواني كينتوزي است. دموكراتيك آلترناتيو
اينخاطر به گفته، رژيم خود بارها آنچنانكه ستانش، آزادي و پايدار مجاهدان
مي بيند. بي را سرنگوني خود صورتمسألة آزادي، در ارتش و آنها در است كه
و اسالم ضد دژ دمكراسي و شهرشرف كردن و متالشي انهدام كه نيست جهت
همه و رژيم اطالعاتي عوامل زبان همه جهان، ِورِد از منطقه در اين ارتجاعي

است. فروخته خود مزدوران
٤٠ ساله خود،  سنت طبق مجاهدين داد: ادامه حسيني صديقه مجاهد خواهر
بر بجنبند، محدوديت ازجاي خود و فشار و سختي كه درخطر و نيستند كساني
منا هيهات پرچم كه بردارند. چرا عقب به قدمي و يا بچرخند خود هاي پاشنه

ميكشند. دوش بر را الذله
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رسمي دعوت بر اساس ماه ٤آبان چهارشنبه
(يو.اي.ان) ملتها براي اروپا اتحاد گروه
آقاي سرپرستي به هيأتي اروپا، پارلمان در
خارجة كميسيون مسئول محدثين، محمد
جلسة يك  در ايران مقاومت ملي شوراي 
استراسبورگ در اروپا پارلمان مقر در استماع

كرد. شركت
كميسيون ارشد عضو هوگلوند، مورتن آقاي
مهمانان ديگر از  نيز نروژ پارلمان  خارجي

بود. پارلماني جلسة اين خارجي

شوراي بايد ما كامره: موگنز
تا كنيم متقاعد را وزيران
ليست از مجاهدين را نام

كند حذف تروريستي
پارلمان نمايندة كامره  موگنز  آقاي ابتدا
گروه نايبرئيس  و  دانمارك  از اروپا 
رياست كه ملتها براي اروپا اتحاد سياسي
سخنان طي داشت، بهعهده  را جلسه
مهمان، سخنرانان معرفي  ضمن كوتاهي
اعالم تا شدهايم جمع امروز «ما گفت
ليست در نبايد سازمان مجاهدين  كه كنيم
شايستة اين برچسب باقي بماند و تروريستي
وزيران شوراي بايد ما مي باشد. ايران رژيم
را اين كار كه كنيم متقاعد را اتحادية اروپا
از سپس وي بدهند. انجام سريعتر چه هر
خودش سخنراني تا خواست محدثين آقاي

كند. آغاز را

صحبتهاي  محدثين: محمد  
كه احمدينژاد روشن ميكند

اتمي پروژههاي از آخوندها هدف
نيست بنيادگرايي پيشبرد جز چيز
موضوع، سه به خود سخنان در محدثين آقاي
بنيادگرايي تهديدات رژيم، اتمي تهديدات
رژيم نقش و آرامش و براي صلح اسالمي
با برخورد درست راهحل و آن در آخوندي

پرداخت. پديده اين
اتمي پروژههاي  به اشاره از پس  وي
فكر ميكنند غرب در برخيها گفت  رژيم
رژيم آخوندي يك پذيرش راهي جز كه
ميكنند مطرح و نيست اتمي بمب به مسلح

كنار بيايند. ميتوانند چنين رژيمي با
و صلح براي غايت به برخورد اين
يك اين و است خطرناك جهان آرامش
با آخوندها را ايران كه است اشتباه بزرگ
اين برخالف كنيم. مقايسه پاكستان هند يا
بنيادگرايي و تروريسم صدور كشورها،

بهعنوان ايران رژيم سياست بخش مهمترين
است. بنيادگرايي امالقراي

گذشتة روز سخنان به اشاره با وي
جامعة به وي جنگ  اعالم و احمدي نژاد
هفتة سخنان  به اشاره با همچنين و جهاني 
بهخوبي روشن اينها  اضافه كرد گذشتة او
پروژههاي از آخوندها  هدف  كه ميكند
بنيادگرايي همين پيشبرد جز چيزي اتمي

نيست.
مريم خانم  سخنان يادآوري با  وي
ايران مقاومت برگزيدة رئيسجمهور رجوي

رژيم  مداخالت خطر كه ٨٢ سال ماه دي در
رژيم اتمي خطر از بيشتر صدبار عراق در
موضوع مقابل در درست راهحل به است،
تغيير راهحل، تنها  و گفت:  پرداخت ايران
ايران مقاومت و مردم طريق از دموكراتيك
برچسب تغيير اين مقابل در مانع تنها و است
محوري نيروي مجاهدين عليه تروريستي

است. ايران اپوزيسيون
سخنراني ادامة در  محدثين محمد
ايران رژيم اينكه به توجه با افزود خود
ملي شوراي و مجاهدين كه مي داند بهخوبي
آخوندي رژيم موجوديت  تهديد  مقاومت
و گسترده كارزار يك آخوندها است،

عليه لجنپراكني و  رواني جنگ كثيف
تالش انها به پيش مي برند. را ايران مقاومت
را موجود وضع شيطانسازي اين با ميكنند
كنند مخالفت  تغييري  هر با و  كنند توجيه 
نگاه تروريستي ليست در را مجاهدين و

دارند.
يك گفت پايان در محدثين آقاي
در قبال رژيم آخوندي بايد سياست قاطع

باشد: زير عناصر برگيرندة در
و سياسي امنيتي، همكاريهاي قطع ـ
آخوندي كنسلكردن رژيم تكنولوژيكي با
كه رسمي  غير و رسمي  قراردادهاي  همة 
سهيم ايران مردم سركوب در را غرب

ميكند
تروريستي اتمي، پروندة فوري ارجاع ـ
ملل امنيت شوراي به حقوق بشر نقض و

اين رژيم بر تحريم اعمال متحد و
و حقوقبشر ديالوگ قطع ـ
و عمومي مجمع در رژيم محكومكردن
بر نظارت براي ويژه گزارشگر يك تعيين

در ايران وضعيت حقوقبشر
ايران مردم حق شناختن بهرسميت ـ
و حذف مذهبي فاشيسم عليه براي مقاومت

مجاهدين عليه تروريستي برچسب

از مردم بسياري  مورتن هوگلوند:
آزادترين بهعنوان اشرف به عراق

در عراق نگاه مي كنند نقطه
عضو هوگلوند مورتن آقاي بعدي سخنران
بود. نروژ پارلمان خارجي  كميسيون ارشد
بازديد اشرف  قرارگاه از «من گفت:  وي
تجربة يك اين  كه بگويم بايد و  كردهام
من براي توصيفي غيرقابل و جالب بسيار
عليه زيادي فعاليتهاي ايران رژيم بود.
اتهامات و ميدهد انجام مجاهدين جنبش
وارد مي كند. اشرف در به مجاهدين زيادي
آنها كه ميگويد را  اين  من تجربة اما
يك و هستند دموكراتي انسانهاي واقعًا
كرده اند. ايجاد  اشرف  در  را آزاد  جامعة
عنوان به اشرف به عراقيان از بسياري حتي
زنان ميكنند. نگاه عراق در نقطه آزادترين
هستند تالش همديگر در مجاهد با مردان و
هم عراق مردم از بسياري حمايت از و

برخوردارميباشند.
عراق آنها مردم كه تبليغ ميكند رژيم
كه وقتي اما كردهاند. سركوب و ترور را

كه آنجا هستيد از نزديك ميبينيد خودتان
دوستي و صلح در چگونه  آنها  با عراقيان

مي كنند. زندگي
اسالمي  بنيادگرايي عليه هم با آنها

هستند. مبارزه مشغول ايران
مجاهدين از  من امثال و من  حمايت
روبه رو ايران رژيم متقابل  واكنش با خلق
ايران سفارت ابتدا مثال عنوان به است. شده
من و از حمايت گرفت با من تماس درنروژ
گرفت. ايران ايراد ملي مقاومت شوراي از
آقاي كه كردند شايع روزنامه ها در حتي
شدهاست. همراه تروريستها با هوگلوند
براي چيزي  هيچ  من كه گفتم آنها  به  من
نيز خودم حزب حتي ندارم.  كردن پنهان
با تروريستها كه آيا شما سؤال كرد من از
مي گفتند هم تعدادي داشته اي؟ مالقات
هم بعضيها هستند. ماركسيست  اينها كه
سازمانكار خيلي اينها كه ايراد ميگرفتند
پول از دولتها بعضي از حتمًا و قوي دارند
قوي تشكيالت اين حتي  يعني  گرفتهاند.
بود! سوال باعث بعضيها براي نيز مجاهدين
بود اين اتهامات  همة به من جواب  ولي
مجاهدين و كه ميدهد نشان من كه تجربة
و دارند چيز مقاومت ايران همه ملي شوراي

خود گذشته يي از آنها انسانهاي مبارز و همة
هستند.

و عقايد داراي مقاومت اين اعضاي
منابعمالي مختلفميباشند. مرامهايمتنوعو
خودشان كشور از ايرانياني هستند كه نيز آنها
ميرسانند مقاومت ياري و به كردهاند فرار
و و سختكوشي با كار درآمدي كه از و
مقاومت اين به آوردهاند دست به مايهگذاري

ميكنند». مالي كمك
و پرسش آزاد بحث قسمت آنگاه در
در كه پارلمان نمايندگان ساير پاسخ، و
سؤاالت جلسه حضور داشتند نكات و اين

كردند. مطرح را خودشان

پائولوكاساكا:مسخرهاست
رژيميكه تروريسمو وحشيگري
تبليغميكندتروريستنيست را
وليمجاهدينتروريستهستند
  

كاساكا، پائولو آقاي برنامه بعدي بخش در
سوسياليست از گروه اروپا پارلمان  نمايندة
آزاد ايران دوستان گروه مشترك رئيس و
تقليد به اروپا  «اتحادية سخناني گفت: طي

شركتهيـأتمقاومتايرانبهسرپرستـيمحمدمحدثيـندرجلسةاستماعپارلماناروپا
آخوندي عليه رژيم قاطع سياست محدثين: يك محمد

دربرگيرندةقطع همكاريهايامنيتي،سياسي وتكنولوژيكي،
گزارشگر ويژة تعيين شوراي امنيت، به رژيم ارجاع پروندة

براي مردم شناختن حق بهرسميت بشر و حقوق ناظر
است مذهبي فاشيسم عليه مقاومت

رژيمتبليغميكند   مورتنهوگلوند:
ترور را عراق مردم مجاهدين كه
كه وقتي اما كرده اند. سركوب و
نزديك از  هستيد آن جا خودتان 
چگونه با آنها كه عراقيان ميبينيد
مي كنند. زندگي دوستي و صلح در
بنيادگرايي اسالمي عليه با هم آنها

ايران مشغول مبارزه هستند
محدثين  هوگلوندپائولو كاساكا محمد برگيسمورتن كامرهلندز اي ماريموگنز برنات ژوان

ليست تروريستي آمريكا مجاهدين را در از
اين مشخص است كه كامًال اين و گذاشت
چرا است. بيپايه و خندهآور بسيار اتهامات
بحث اتهامات اين مورد در هيچگاه كه
كه اتهاماتي مثًال است. نشده انجام  آزادي
وارد مجاهدين سازمان به امريكا دولت
در آمريكايي پرسنل ترور زمينة در ميكند
نبوده مجاهدين به مربوط ميالدي هفتاد دهة
جدا شده كه از مجاهدين گروهي بلكه يك
ميناميدند، ماركسيست را خودشان و بودند
نامگذاري اين  كردهبودند. را كارها  اين
با يعني آنها است، بوده يك سياست نتيجة
را مجاهدين كه رسيدند توافق به ايران رژيم
تروريستي ليست اين كنند. اعالم تروريست
ندارد. و مفهومي اهميت اصًال ايرانيان براي

سازش  يك نوع كار اين براي اروپا  اما
كه واقعًا مسخره است ميباشد. ايران با رژيم
تبليغ را وحشيگري و تروريسم كه رژيمي
مجاهدين ولي نيست تروريست ميكند،
پارلمان در از ما بسياري هستند! لذا تروريست
موضعگيري اين كه كردهايم اعالم اروپا
ارزشي كوچكترين ما براي  اروپا اتحادية
از را مجاهدين كه ميكنيم تالش ما ندارد و

كنيم». خارج ليست اين
رئيسجمهور   سپسآقايلندزبرگيس،
كميسيون برجستة عضو و ليتواني سابق
دموكرات گروه از  اروپا پارلمان  خارجي
سياست به محافظهكاران، مسيحيـ
و كرد انتقاد اروپا اتحادية مماشات گرايانة
به شوراي ايران اتمي پروندة خواهان ارجاع
هم چنين وي گرديد. ملل سازمان امنيت
را ماليان رژيم از روسيه دولت حمايتهاي

قرار داد. مورد سرزنش
نمايندة برناتژوانايماري دكتر آقاي
طي هم اسپانيا از سبزها ائتالف گروه 
را محكوم تروريستي برچسب سخناني اين
نمايندگان بيشتر همكاري خواهان و كرد

گرديد. موضوع اين با مقابله براي
از اروپا  پارلمان  نمايندگان از  چند تن
كه پرسيدند شورا خارجة كميسيون مسئول
ساختن خارج براي ميتوانند كارهايي چه

بدهند؟ انجام ليست اين از مجاهدين نام
از  قدرداني ضمن محدثين آقاي  
پارلمان شريف نمايندگان برجسته و حمايت
استقبال يادآوري  و ايران مقاومت از  اروپا
از گذشته سال در نمايندگان اين كه گرمي
مريم مقاومت خانم برگزيدة رئيسجمهور 
مختلفي راهحلهاي ارائة به كردند، رجوي
انجام اين راستا در نمايندگان ميتوانند كه

پرداخت. بدهند
و گرم استقبال با كه استماع جلسة اين
گرديد بعد نمايندگان روبهرو شركت فعال

رسيد. پايان به ساعت دو از

بيـرمنـگام در مقاومت با همبستگي جلسـة

موريس راب

نموده آغاز بنيادگرايي عليه را گستردهيي حركت شما مقاومت كارگر: حزب از پارلمان نمايندة موريس راب
بود خواهم شما مسير همراه لحظه در اين آخرين و من تا است احترام من مورد بسيار كه

 بهدعوتجامعةايرانيانبيرمنگام
با همبستگي براي و انگلستان
بزرگي اجتماع  ايران،  مقاومت 
ازايرانيانوشخصيتهايانگليسي

شد. برگزار شهر، اين در
در ايرانيان جامعة گردهمايي
نمايش با انگلستان، بيرمنگام
اساليدهايزيباازمناطقمختلف
پخش با و گرديد آغاز ايران
تهديد اسالمي «بنيادگرايي فيلم
اين يافت.  ادامه جديد جهاني»
نحوة ابعاد و وقايع، كه سير فيلم
را اسالمي بنيادگرايي گسترش
مورد مي داد، قرار بررسي مورد
قرار جلسه در حاضران توجه

گرفت.

موريس راب  آقاي آنگاه 
كارگر حزب از پارلمان نمايندة
مقاومت از حمايت در سخناني
براي آن  فعاليتهاي و ايران 
ايراد ايران، در  آزادي  استقرار
اوضاع خود درسخنان وي نمود.
خواند تأسفبار را ايران كنوني
سازمان نام حذف خواستار و
تروريستي ليست از مجاهدين

شد.
سخنانش در ادامة موريس آقاي
حركت شما مقاومت افزود:
بنيادگرايي عليه را گستردهيي
مورد بسيار كه نموده آغاز
من تا آخرين و احترام من است
شما همراه  مسير اين در لحظه 

بود. خواهم
مالكوم آقاي بعدي سخنران
حقوقبشر كميتة  عضو  فاولر
پيشين رئيس و وكال كانون 
بيرمنگام شهر وكالي انجمن
محكومكردن ضمن  وي بود.
حقوق و حقوقبشر شديد نقض
جامعة ايران، در شهروندي
بنيادگراهاي تحتحكومت
مظهر را ايران در اسالمي
كوب سر و ستم  و بيقانوني 

دانست.
مقاومت با همبستگي شب برنامة
قرائت با بيرمنگام، در ايران
پايان پچراك رضا دكتر اشعار

پذيرفت.

مقاومت هواداران اعتراضي تجمع
روسيه  كنسولگريهاي مقابل  در

سفارتخانة و هوستون و درسانفرانسيكو،
روسيه در اتاوا

مالكوم فاولر

و هوستون) و آمريكا(سانفرانسيسكو در مقاومت هواداران و٣آبان ٢ روزهاي
كردند برگزار روسيه سفارت اعتراضي در مقابل تجمع يك (اتاوا) كانادا

براي جامعة بينالمللي، و ايران خواستة برحق مردم بر تجمع در اين آزاده ايرانيان
كردند تأكيد متحد، ملل سازمان امنيت شوراي به آخوندي رژيم پروندةاتمي ارجاع

شدند. آخوندي رژيم دولت روسيه  با دادن  سياست مماشات پايان خواستار و
در روسيه كنسولگري مقابل اعتراضي تجمع در شركت كنندگان جانب از هيأتي
از قاطعي سياست اتخاذ خواهان كنسولگري مقامات با در مالقات سانفرانسيسكو

گرديدند. ايران بر حاكم استبداد مذهبي عليه روسيه دولت سوي
كنسولگري مقابل اعتراضي تجمع در ايراني جوامع اعتراضي نامههاي همچنين
جوامع اين از هيأتهايي توسط اتاوا در روسيه سفارتخانة و هوستون در روسيه

ايرانيان  نامهها اين در . شد روسيه داده سفارتخانة و كنسولگري به مقامات
شدند. آخوندي رژيم قبال در مماشات روسيه سياست دادن پايان خواستار

عليه فرانسه ليل شهر در آزاده ايرانيان گردهمايي
آخوندي رژيم اعدام در و حكم حقوقبشر نقض

خلق مجاهدين با همبستگي سعديه در عشاير و شيوخ سياسي شخصيتهاي گردهمايي
دوم شماست عراق وطن مي گوييم، اشرف شهر به مجاهدين در ما

ديالي استان از سعديه شهر در افطار مراسم يك در
و نايبرئيس  شهردار، معاون شهردار، شركت با كه 
وفاق حزب  نمايندة شهر، شوراي اعضاي از شماري 
اين اجتماعي و سياسي ازشخصيتهاي جمعي و ملي
در ايران رژيم دخالتهاي حاضران، شدهبود، شهرتشكيل
مجاهدين خلق سازمان از و محكوم عراق امور داخلي

ايرانحمايتكردند.
در سعديه شهردار  اسماعيل عثمان محمد  آقاي
ايران و اذيت رژيم آزار خود گفت: برادران! سخنراني
ايران فرزندان با آنها نيست، عراق فرزندان شامل فقط
محققكردن راه در كه خلق مجاهدين سازمان يعني
اعمال همين هم ميكنند مبارزه ايران سرزمين در آزادي
از كه نجف و زوار كربال از مي شوند. شما را مرتكب
ميشوند بهعراق وارد سعديه و و منذريه معابرخانقين
و خفقان سركوب دست از كه شنيده ايد مسلمًا بارها
فغان به ايران حاكم بر رژيم آخوندهاي توسط اعدام و
سازمان از را خودمان اجتماع حمايت اين در ما آمدهاند.

راه و در است مردمي سازماني كه ايران مجاهدين خلق
و مي كند، اعالم مبارزه ايران در بشر و حقوق آزادي
و آرزوي موفقيت اهدافشان به رسيدن آنها جهت براي

پيروزيميكنيم.
سعديه شهر شوراي نمايندة اسماعيل اسعد آقاي
امور در رژيم ايران گفت: جمله خود از سخنراني در
اين و مي كند دخالت گستردهيي به صورت عراق داخلي
عراق مردم ما . شدهاست. شناخته ما همة براي دخالتها
و عراق دوكشور هر مردم ايران رژيم كه ميدانيم خوب
با مجاهدين سازمان اعدام كرده ولي و شكنجه را ايران
كردهاست. برقرار تاريخي و انساني رابطهيي عراق مردم
در عراق ملي وفاق حزب نمايندة جمال خالد آقاي
يقين داريم ما گفت: سخنران آخرين عنوان سعديه، به
حقيقي و واقعي نمايندة خلق مجاهدين سازمان كه
زير ظلم از مردمشان رهايي براي كه است مردم ايران
عراق است.مردم  كرده قيام ايران فاسد حكام ستم  و
به نه و عراق يكپارچگي بهوحدت و آري شعارمي دهند:

بنيادگرايي ورژيم وعواملشدرعراقوهر نژادپرستيو
ميكند. ويران و تخريب را عراق كه چيزي

منطقة شيوخ شوراي رئيس احمدحسين رضا شيخ
سعديه شهردار معاون هود مزبان آقاي و حمرين حوض
محكوم را  ايران رژيم  دخالتهاي سخنانشان  در  نيز

كردند.
به و گرديد قرائت بيانيهيي  جلسه  اين پايان در

است: آمده جمله از آن در كه رسيد. حاضران امضاي
مابهمجاهديندرشهراشرفمي گوييم،عراقوطن
دشمن دست از را كشورتان كه زماني تا شماست، دوم
و تكرار ميكنيم ماند خواهيم در كنارشما آزادكنيد ما
پيروزمندانه ميدارد تا گرامي را مقدم شما ما كشور كه
رئيس مريم رجوي خانم بهكشورتان بازگرديد.تك. به
مسعود رجوي آقاي و ايران مقاومت جمهور برگزيدة
ميگوئيم ايران مجاهدين خلق و به ايران مقاومت رهبر
كشورتان به پيروزمندانه تا گرداند پيروز را شما خدا كه

بازگرديد.  ايران

مجاهدين   اجتـماعشيوخ وشخصيتهاي منطقة شـجاع نايف استان ديالي درهمبستگي با

شيوخ از جمعي گردهمايي
الدين صالح دانشگاهيان و

عشاير، شيوخ از جمعي حضور با گردهمايي يك
استاداندانشگاهودانشجويان دانشگاههاياستانصالحالدين

گرديد برگزار اشرف شهر در
شيخ ُعلِيوي عباس محمد شيخ گردهمايي اين در
صالحالدين، از استادان دانشگاه استاد خضير آلبوتر، عشيره
رافع عبدالرحمن شيخ العزاوي،  شالل  ياسين  راضي شيخ
پشتيباني ابراز ضمن  خود سخنرانيهاي در  العزاوي محمد
خانم مقاومت برگزيدة رئيسجمهور از مجاهدين، از
رجوي مسعود آقاي  ايران،  مقاومت  رهبر  و  رجوي مريم
مقابل در پايدار و  مقاوم نسلي پرورش و  فداكاريها براي

كردند. قدرداني ايران بر حاكم آخوندهاي
در زندانهاي را ٨سال كه مسعود ابويي، مجاهدي آقاي
حمايت از خود كرده، در سخنراني سپري آخوندي رژيم

بند٣ مادة  در محكوم نمودن عراق از مردم ميليون تن يك
نمود. قدرداني اساسي قانون پيشنويس ٢١

اجتماعگروههايمختلفمردم
اشرف و مندلي در  كركوك

زنان، محلي، معتمدان  و  عشاير شيوخ  از جمعي
براي كركوك و ديالي استانهاي دانشگاهيان، و شهروندان
آمدند. گرد اشرف شهر در رمضان، مبارك ماه بزرگذاشت
آوردند به جا در مسجد فاطمة الزهرا مغرب را نماز ابتدا آنان
سخنراني ايراد كنار مجاهدين به افطار در صرف از پس و

پرداختند.

اتاوا

هستون

سانفرانسيسكو

روز بهمناسبت جلسهيي  ٢٤مهرماه روز در
با فرانسه ليل  درشهر  اعدام  حكم  عليه  جهاني
و ايرانيان فرانسوي شهروندان جمعي از حضور

گرديد. برگزار ليل شهر مقيم
حزب مسئول رويلر، ژاك جلسه اين در
نقض وضعيت پيرامون ليل، شهر كمونيست
وي پرداخت. سخنراني  به ايران در  حقوقبشر
قتلعام و سياسي زندانيان اعدام به اشاره ضمن

رژيم  در اعدام شيوه هاي تشريح به سال٦٧ 
. پرداخت آخوندي

ايران مقاومت نقش سپس روبلر آقاي
داد قرار توجه مورد را آخوندي رژيم برابر در
درايران كه جنايتهايي تمام درمقابل گفت: و
رژيم اين برابر در مقاومتي ميگيرد، صورت
انساني، ارزشهاي بر پايههايش كه دارد وجود
استوار انسانها بين دوستي  و محبت و عشق،

است.
ملي شوراي در كه دموكراتيك مقاومتي

زن يك آنرا  رهبري و شده متبلور مقاومت 
عهده دارد، به رجوي مريم خانم نام مسلمان به
ودموكراتيك آزاد ايران يك براي مقاومت اين
زن برابري براي و دولت، از دين جدايي بر مبتني
حكم لغو و محو هرگونه شكنجه براي و مرد و

مي كند. مبارزه اعدام
ازاين كه است ضروري خاطر همين به

مقاومت حمايت كنيم.
به ايران اخير در اعدامهاي فيلمي از آنگاه
در شركتكنندگان تأثر كه شد گذاشته نمايش

برانگيخت. را جلسه
ليل، شهر جوانان از يكي جلسه اين ادامة در

 ١٨ زير نوجوانان و جوانان اعدام سخناني، طي
محكوم كرد را آخوندي رژيم سال توسط

طي كه جلسه، فيلمي قسمت اين درآخرين
در ايران مردم معيشت  و زندگي  وضعيت آن
نمايش به  ميداد، نشان را آخوندي حاكميت 

درآمد.

ايران خلق مجاهدين با همبستگي در عراق مردم  گردهماييهاي

عراق، ديالي استان نايف شجاع منطقة معتمدان و عشاير شيوخ از گروهي
دخالتهاي رژيم گردهمايي، يك در منطقه، اين شهروندان از جمعي همراه با
سازمان از را خود  حمايت و كرده محكوم را عراق داخلي امور  در ايران

داشتند. ابراز ايران، خلق مجاهدين
محكوم ضمن خود سخنان در نائف شجاع مختار الگدران قنبر رشيد شيخ
هستيم، دخالتها اين قطع ماخواستار گفت: عراق امور در رژيم دخالتهاي كردن

دموكراسي». به بنيادگرايي و آري به «نه

خواستار برداشتن  سالها ما گفت: مندلي معتمدان از حمد علي اركان  شيخ
برابر در محكمي آنها سد كه چرا هستيم مجاهدين اين سازمان از محدوديتي هر

هستند. ايران بوده و آخوندهاي حاكم بر
صالح آقاي توسط ديالي دانشگاه در مندلي دانشجويان بيانية خواندن از بعد
كارگران و نمايندة كشاورزان محمد صالح يونس سخنراني آقاي و گطبه احمد
در رژيم دخالتهاي قطع بيانيه يي خواستار شركت كنندگان در مندلي، ندا منطقة

شدند. داخلي عراق امور
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نمايندگانمحترم،
آقايان خانمها

انگلستان پارلمان محترم نمايندگان از چيز هر از قبل بدهيد اجازه
بهبحثي امروز شما مقاومتمردم ايرانتشكركنم. بهخاطرحمايتهايشاناز

است. درگير آن با پيش ربع قرن ايران از مقاومت كه نشسته ايد
تهديد به آن از برخاسته تروريسم و اسالمي بنيادگرايي حاليكه در
سؤال شده است، تبديل بيستو يكم قرن در جهان و امنيت صلح اصلي
تهديد اين با مقابله راهحل كه است اين جهاني جامعة روي پيش اصلي
چه داد تكان را لندن ٧ژوئيه در آنچه تكرار جلوگيري از براي چيست؟
مادريد از و بالي نيويورك و تا عراق از تروريسم موج بيرحم آيا و كرد؟ بايد
به تحوالت دليل سير چه به نه، اگر و بوده؟ امري اجتنابناپذير تا لندن،

است؟ رسيده نقطه اين
حاكميت  تحت گذشته سال  ٢٧ طي ميهنم كه كسي  بهعنوان
آن رأس در و اين پديده كه مي كنم اعالم هست، و بنيادگرايان بوده
رحمت مبشر كه آن تعاليم و اسالم به هيچ ربطي ايران بر حاكم ماليان
ما آنچه هستند. اسالم دشمنان بزرگترين آنها ندارند. است رهايي و
يك بلكه تمدنها. جنگ نه و است مذاهب جنگ نه ميكنيم مشاهده
ارزشهاي و مخالف با آزادي عميقًا مهاجم و حال عين در عقبافتاده، تفكر
است. سياسيش نموده مقاصد دستاويز پيشبرد را اسالم كه است انساني

گسترش عواقب بلكه نبود  تصادف يك  لندن، در ٧ژوئيه فاجعة
انفجارهاي  ٢٠٠١ و ١١سپتامبر فاجعة امتداد در و اسالمي بنيادگرايي

بود. بيروت و بوئنوسآيرس و اسپانيا و بالي
در نه تروريسم محرك نيروي بهعنوان اسالمي بنيادگرايي

ايران  در به قدرترسيدن آخوندها سال ١٩٧٩ با بلكهدر ١١سپتامبر٢٠٠١
و جهاني شرايط نوين در قبل اعالم كرد ١٢سال ايران مقاومت شد. متولد
اين است». جهاني نوين تهديد اسالمي «بنيادگرايي دوقطبي دنياي پايان
وضعيت پديده، اين ماهيت از عميق شناخت يك از گرفته نشأت هشدار
بود. اسالمي بنيادگرايي قلب به عنوان برايران حاكم ماليان نقش و منطقه
به توجه  و عدم بوده عاجر  مسأله اين از درك اما متأسفانه غرب
محدود آن شاخص مماشات كه سياست درپيش گرفتن و امر همين
رشد بنيادگرايي به منجر ماليان بود، ايران بهدرخواست مقاومت كردن

گرديد. گذشته دهة طي
بنيادگرايي گسترش و رشد امكان حاكم، قدرت يك به اتكا بدون
ايرانتحتحاكميت مالياننيرويمحركه بنيادگرايياسالمي ندارد. وجود

است. جهان سراسر در
چالش نقش رژيم در اشاره به با گذشته وليفقيه رژيم آخوندي هفتة
يك حزب، يك انسان، «يك كرد اعالم جامعة بين المللي، بنيادگرايي عليه
كه چيزي آن شوند. مواجه چالشهاي دنياي امروز با نمي توانند مجموعه،
نظام هم محورش است كه بينالمللي جمعي هويت عظيم يك ميتواند،
گوناگون». ملتهاي در داريم استراتژيك عمق ما اسالميست… جمهوري
بمبهاي كه نمود اخير تصريح در هفته هاي بلر توني نخستوزير
انگليسي سربازان شدن به كشته كه منجر عراق درجنوب استفادهشده
«انگيزههاي كرد اعالم انگليسي مقام يك ميكند. ايران ربط پيدا به شد
در عراق را ائـتالف ميخواهند آنها اگر نيست. خوشخيم بدون شك ايران
وي تأمين گروههاي شورشي». با دارد امر همخواني سازند اين درگير
به گروههاي محدود فقط ايران كمكهاي كه دارد وجود كه شواهدي افزود

شيعهنميشود.
فراتر بسا عراق در رژيم است. حضور  يخ  كوه نوك فقط اين اما،
تعادل قوا اتمي سالح و در كسب ماليان در عراق پيشروي است. رفته
نتيجة كه كرد خواهد اساسي تغييرات دستخوش را منطقه ژئوپولتيك و
كردن رژيم يكدست با خواهد بود. خامنه اي بينالمللي يك بحران آن
را عزم جزمش فزاينده ازتروريسم و حمايت داخلي افزايش سركوب و
و ازجمله اروپا اما عكسالعمل است. بهنمايش گذاشته يك رويارويي براي
امروز انگلستان مطبوعات ندارد. تناسب شتاب تحوالت انگلستان، با دولت
مورد اخير را سالهاي ماليان طي قبال در كشور اين سياست بهدرستي

قرار ميدهند. سؤال
قلب است با دهه دو از بيش كه مقاومتي سوي از امروز همين رو از
مردم نمايندگان شما مقابل در بوده، چنگ در چنگ شوم پديدة اين
در تأخير هرگونه كه ميكنم اعالم جهان عمومي برابر افكار در انگلستان و
و غيرقابل وخيم بسيار عواقب بر ايران حاكم مذهبي با بنيادگرايي برخورد
بسا قربانيان داشت و خواهد بههمراه جهان آرامش صلح و براي جبراني
به تأخيري هيچ بدون بايد اتمي ماليان گرفت. پروندة خواهد بيشتري
بايد عراق  در ماليان دخالتهاي شود. ارجاع متحد ملل امنيت شوراي
به خصوص سركوب و استمرار بهخاطر را ماليان جهان بايد شودو متوقف

قراردهد. مواخذه مورد اعدامها افزايش
و تغيير ماليان قبال در قاطع سياست يك از بنيادگرايي پديدة راهحل
در ميكند. اما متأسفانهسياستمماشات غربو ايرانعبور دموكراتيك در
تروريستي، ليست در ايران مقاومت اصلي سازمان نام دادن قرار آن محور
آثار منفي است. در ايران بوده راهبند تغيير دموكراتيك عمًال مهمترين
و سازمان يك كردن محدود از فراتر مجاهدين، عليه تروريسم برچسب
جامعة مخالفت ايران مردم اين برچسب براي پيام ميباشد. آن اعضاي يا
دليل مي باشد. بههمين آخوندها رژيم عملي پذيرش و با تغيير بينالمللي
سازمان كه اين هستند خواستار ايرانيان همه اين رژيم، حاميان بهجز

شود. تروريستي خارج از ليست مجاهدين
با بنيادگرايي مقابله در بينالملليرا جامعة ازسويديگر اينبرچسب،
جنگ يك مقدم صف در است دهه دو از بيش كه نيرويي مهمترين از
از است. كرده محروم است بنيادگرايي قلب با سياسي و فرهنگي تمامعيار
محوري نيروي بهعنوان ـ مجاهدين بردبار و دموكراتيك اسالم گذشته آن

ميكند. را ارائه تز بنيادگرايي اسالمي آنتي ـ ايران مقاومت
خارج است. ضرورت يك ايران در تغيير ندارد. زيادي وقت جهان
مقابل از راهبند براي برداشتن اول تروريستي قدم ليست از مجاهدين كردن

است. تغيير ايجاد براي ايران مردم نيروي

پيـام
رئيسجمهوربرگزيـدةمقاومت

اجالس پارلماني  به
انگلستان عوام مجلس در

ندارد. زيادي وقت جهان
يك ايران در تغيير

ضرورت است. خارج
ليست از مجاهدين كردن
براي اول قدم تروريستي
مقابل از راهبند برداشتن
ايجاد براي مردم نيروي

است تغيير

در مجلسعـوامانگلستان  اجالسبزرگپارلماني عليـهبنيـادگرايـياسـالمي
غرب كنون،  تا گنجهاي:  جالل 
تهران، رژيم با مماشات راه از
اگر كه داده پيام تروريسم به
خواهيد تحمل  باشيد، قدرتمند 
كرد ترديد نبايد ديگر، اما شد.
برابر در مؤثر  راهحل هرگونه  كه
تروريسماسالمي، ازتعيينتكليف
ميگذرد. تهران رژيم الگوي با
اكثريت با  عراق بلعيدن وگرنه، 
هم را نفت سالح شيعه، انحصار

اهداميكند بهتروريستها

مكينليلردكوربت طارمسرياستادجاللگنجهاياندرو دكتر ويلفردوونگپروفسوراسيتر

گسترش و امكان رشد حاكم، قدرت به يك اتكا بدون
ايرانتحتحاكميتمالياننيروي بنيادگراييوجودندارد.

است جهان سراسر در بنيادگرايي اسالمي محركه

يك پنجشنبه٥آبان(٢٧اكتبر) روز
شركت با پارلماني بزرگ كنفرانس
اعيان و عوام مجلسين نمايندگان
سازمانهاي نمايندگان انگلستان،
حقوقبشري،ايرانشناسانوشخصيتهاي
گنجهاي جالل  استاد و آكادميك،
آزادي و مذاهب كميسيون مسئول
برگزار ايران مقاومت ملي شوراي اديان
گرديد.نمايندگانهيأتهايديپلوماتيك
در نيز خبري  رسانههاي و لندن  در
اين در داشتند. شركت اجالس اين 
استاد و نمايندگان از برخي كنفرانس

جاللگنجهايبهسخنرانيپرداختند.

لردهاي رئيس كوربت، لرد
استراو آقاي كارگر: حزب
داريد؟ ما براي جوابي چه

بود  ديروز همين مي رسد بهنظر  
صحبت ايران مورد در اينجا كه

ميكردم.
ديروز كه را آنچه نميتوانستم
استراو نمي دانم جك باور كنم. شنيدم
سال سه داشت. آن  از  برداشتي چه

زانو زدن. با اتالف وقت
وزيران و خودمان خارجة وزير
سال سه از آلمان، و فرانسه خارجه
چه و ماليان  مقابل در آمدن كوتاه

آوردند. بهدست چيزي
قالبي، رئيسجمهور گذشته روز
حمايت دولتي تررويسم از احمدينژاد
براي جوابي آقاي استراو چه كرد. حاال

داريد؟ ما
همكارانم و من به او سال سه مدت
اين افراد به گفت كه طرق مختلف به
تروريست آنها باش، نداشته كاري
ما كه است از سه سال بيش و هستند
كه آنهايي گفتهايم كشور وزير و او به
بيابانها در ايران و عراق مرز كنار در
آنها نيستند. تروريست مستقرهستند
و آزادي خواهان كه هستند كساني
هستند. كشورشان براي دموكراسي
نميكنند. تفنن براي  را  كار اين آنها
دليل ميكنند اين به را اين كارها آنها
تروريسم از درتهران جاني ماليان كه
و ميكنند استفاده خودشان مردم عليه
ما مي كنند. نيزصادر خارج به آنرا
تروريسم صدور آنها  كه  ميدانستيم
در مشخصتر  همه از  ميكنند، نيز 
جهان. آنها پايتختهاي ساير در لبنان و
برقراري خواهان  كه را كه  كساني
هستند،به كشورشان در دموكراسي

ميبندند. گلوله
رئيسجمهور يك  با  ما اكنون

 ١٠ از كمتر رأي با كه مواجهيم قالبي
تقلبي در يك انتخابات مردم از درصد
قالبي تر اين ديگر آمده، از كار روي
كه كرده جرأت اكنون او نمي شد.
به زدن دست براي  را  طرفدارنش
فقط نه و كند دعوت تروريستي اعمال
در اتوبوس و قطار كردن منفجر به
يك محو كردن به بلكه لندن و مادريد
ميدهد. فراخوان گيتي پهنة از كشور
پاسدار يك بار شرارت كلمات اينها
ايران رژيم در جديد موضعي در سابق

است.
ما شايد  است، تكاندهنده  اين 
در چقدر كه نميدانستيم هم خودمان
توليد مخفي برنامة واقعي خطر مورد
واتفاقًا مي گفتيم درست اتمي سالح
اولين براي مقاومت ملي شوراي همين
كرد آگاه آن به نسبت را جهان بار
و خودمان نخستوزير به طوريكه
كردهاند اعتراف آن به نيز بوش جرج
را كاري  چنين استراو  جك ولي 

نكرده است.
ادامة صحبتهايش كوريت در لرد
گفت:تركيب سالحاتميوبنيادگرايي
است تركيبي مرگبارترين اسالمي
اين و دارد امروز وجود جهان در كه
و اروپا اتحادية براي بزرگ چالشي
نيست مهم من براي است. ملل سازمان
فرد شنيع اين صحبتهاي چه حد تا كه
كافي كلمات  تنها ميشود. محكوم 

نيستند.
سراسر در  ضد تروريسم قوانين 
خواهان اكنون من دارد. وجود جهان
تروريستي اين قوانين عليه بهكارگيري
ما است. زده را حرفها اين كه هستم
رسمي هيچ مقام كه مطمئن شويم بايد
به نه و به اينجا ورود نه حق كشور آن
اروپا ديگري در اتحادية كشور هيچ
بايد ملل نيز سازمان نداشته باشد.در را
تازمانيكه و بگيرد  صورت  اقداماتي
عضويت پس گرفته نشود، حرفها اين

در بيايد. تعليق حالت به آنها
كه تفكري  طرز  و حرفها  اين 
نيستند، ما تحمل قابل هستند پشت آن
بپذيريم جامعة بينالمللي در نميتوانيم
كشور يك مقام باالترين يا رهبر  كه
يك نابودي به فراخوان بهراحتي

بدهد. ديگر كشور
دوباره  استراو آقاي  اميدوارم  
امروز درآيينه كند، اميدوارم كه گوش
باشي. كرده نگاه خودت چشمان به
تو را نميتوانم  كه چيزهايي از  يكي
است بي حرمتي ببخشم آن بهخاطر
مجاهدين و به چند سال  اين كه طي

كردهاي. مقاومت ملي شوراي
حزب كه مدتي  طول تمام  در
نمايندگان بود اپوزيسيون در كارگر
ويژة ميهمانان  مقاومت ملي شوراي 
بودند كارگر ساليانة حزب اجالسهاي
اجالس رياست كه كس هر معموًال و

را آنها ميگوييم، اينرا درحاليكه
اساس بر اين آيا داده اي. قرار درليست
مخفي سرويسهاي كه است معلوماتي
جواب در او دادهاند. قرار اختيار در
ليست در را اينها من اگر كه گفت من
نيز هستند ديگر  نگذارم چند سازمان
بگذارم.ولي نميتوانم نيز را آنها كه
اينطور آيا  نبود، درستي جواب  اين
فكر او كه ميدانيم  ما زيرا  نيست؟
مالها به را هديه اين اگر كه ميكرد
انسانهاي به را آنها ميتواند بدهد

كند. تبديل مسئولي
سال، سه  گذشت  از پس  اكنون 
سالح توليد با دوسال  تنها  رژيم اين
حالي است در واين دارد اتمي فاصله
آنرا مورد نياز براي پرتاب موشك كه
سياست اين و است كرده توليد نيز
درخواستهاي و اشتها تنها استمالت
و در مقابل بيشتر كرد ماليان را بيشتر و

شوند. بايد بيشتر و بيشتر خم آنها
جك مقابل در واقعي سؤال يك
و دارد وجود همكارانش و استراو
در بلكه بگوييم ما كه نيست نيازي
اگر كه بگويم بايد شد. گفته تهران
گفته كه آنچه مقابل در خارجه وزير
پست در ماندن شايستة بيايد كوتاه شد

نيست. خودش
اين كه نيستم خوشحال اصًال من
نمي تواند هرگز او ولي بزنم، را حرف
اگر كند، كسب خود براي احترامي
كه رژيمي  با ميتواند كه كند فكر 
به فراخواني چنين رسميش مقام

بيايد. كنار ميدهد تروريسم
ما به  تاريخ كه همانگونه ولي 
ديكتاتوري رژيمهاي هميشه ميگويد
خود عمر آخر روزهاي به قدر هر
سركوبگرتر ميشوند نزديكتر
دوباره و گفته ام قبًال ميشوند. من
مانع نميتوانند هم آنها مي گويم هم
ايران در دموكراسي و آزادي برقراري
به آنرا بتوانند است بشوند.ممكن
آن مانع نميتوانند ولي بيندازند تأخير
است دلانگير ما براي كه بشوند.آنچه
مي دانند خودشان  آنها كه  اينست
سپري را خود عمر آخر روزهاي
بسيار اقتصادي وضعيت  ميكنند.
كه نفري هزار  هزاران و است  وخيم
به بهياپان ميبرند را خود  تحصيالت

در تا آمدهايم گرد  اينجا  امروز ما
از كه بنيادگرايي جدي تهديد مورد
كنيم. صحبت ميگيرد، نشأت ايران
و تروريسم  اين كه هستيم واقف ما 
ميشود هدايت ايران  از  بنيادگرايي
خود داخل و ترور در وحشت اين و
امروز اجالس ما دارد. جريان ايران نيز
عمومي افكار كردن  روشن  براي را
تا دانستيم ضروري  بسيار  جهاني
دهيم. را توضيح اين تهديد ريشههاي
مورد را اعتقاد اين  مي خواهم من
اسالمي كه بنيادگرايي دهم قرار تأكيد
و اسالم  صلحآميز و  عالي تعاليم با
سنخيتي هيچ آن عظيم األشان پيامبر
ميخواهم سالمها همچنين ندارد. من
رجوي خانم به خودمان را قدرداني و
ضبط پيام يك ما امروز كه پاريس در
خواهيم نيز را  ايشان جانب  از شده
جديد يك پيام ايشان برسانم ولي ديد
دادهاند بوده كه تحوالتي رابطه با در
آن به را شما توجه خواستم مي كه
را پيام  اين  رجوي خانم كنم.  جلب 
و غيردموكراتيك صحبتهاي از بعد
رئيسجمهور بهاصطالح غيرقابلقبول

دادهاند. ايران
تهديداتي جمهور  رئيس  خانم
ايران رژيم  توسط گذشته روز  كه
را گرفته صورت جهاني جامعة عليه
گذاشتن سرپوش براي تالشي بهعنوان
است. دانسته رژيم اتمي سالحهاي بر

رئيسجمهور رجوي مريم خانم
امروز مقاومت ايران اظهارات برگزيدة
به فراخوان را ارتجاع رئيسجمهور
و كرد  توصيف  صليبي  جنگ  يك 
رياست فرداي از ايران مقاومت گفت:
يكپايگي و احمدينژاد جمهوري
آخوندها رژيم كرد اعالم رژيم
جنگ تشديد براي را خود تصميم
با جنگ و  ايران مردم  با سركوب  و
اكنون و است گرفته بينالمللي جامعة

ميبيند. چشم به آنرا جهان
اعالم ميكنم، ديگر بار افزود وي
دموكراتيك تغيير  يعني سوم  راهحل
تنها ايران مقاومت و مردم طريق از
با برخورد براي راه جديترين و
آخوندي افسارگسيختة ديكتاتوري
ايران، مردم دشمن فقط نه كه است
و دموكراسي و صلح   دشمن بلكه

ما عزيز همكاران  و  دوستان
ولي داريم سخنران تعدادي امروز
آيتاهللا ميخواستم خاص بهطور
به و كنم معرفي را  گنجه اي جالل
من ماية براي بگويم. ايشان خوشآمد
پيش مدت كوتاهي بود كه خوشحالي
سخنان به و ببينم را  شما برايتون در
يك شما كنم. گوش حكيمانه تان
كميسيون مسئول و  برجسته متفكر
ملي شوراي اديان آزادي و مذاهب
سخنراني لطفا هستيد. ايران مقاومت

كنيد را شروع خودتان

گنجهاي: جالل استاد
در ايران  مقاومت فشار به
و خدمتتروريسمبنيادگرا
است ايران در آن الگوي

قانونگذاران، رئيس، آقاي
ياران آقايان، و خانمها متفكران،

ايران. مقاومت
خوشحالم و بسيار شما با از ديدار
درگاه به شما موفقيت و سالمت براي

ميكنم. دعا پروردگار
يادآوري نخست مي خواهم اجازه
عبارت حاضر،  شرايط در كه  كنم
زيرا است. كهنه بنيادگرايي» «تهديد
يك در دارد  جهان بالفعل، بهطور 
و لندن، در زندگي ميسوزد. حريق
اتوبوسهايش، و زيرزميني قطارهاي
و نيويورك در زندگي مانند
چنانكه است  شده ناامن واشينگتن 
اندونزي و شرمالشيخ و مادريد در
در و بهخصوص و سعودي الجزاير و
خطرناك همهجا در  زندگي عراق،

است.
برخي هنوز ايناستكه غمانگيز
نميتوانند جهاني، ناامني اين قربانيان
اين فوران سرچشمة نميخواهند يا
كنند. باور و  ببينند را شعلهور  آتش
مسند از  احمدينژاد وقتي آنهم 
اعالم تهران در رياست جمهوري
بايستي آتش اين امواج  كه ميكند
بهزودي و بگيرد كام در را جهان تمام
يك تنها احمدينژاد، گرفت. خواهد
خميني است. مدرسة شاگرد نورسيدة
ربع اين جا، تا كه  ميدهد  شعاري او

تروريست كليةجريانهاي پيدايش كه
رژيم تأسيس از بعد اسالمي بنيادگراي

يافتند. پيدايش خميني
از موجي شاهد جهان يكباره،
تروريسم،گروگانگيري،هواپيماربايي
قتل شد. و... كعبه خانة زدن آتش تا
بيروت، در آمريكايي سربازان انبوه
با مذاكره غرب، اما بود. نمونه يك
عوامل و داد. ترجيح را تروريستها
مقاومت فعاالن براي قتل كه ماليان را
و مردم ما خون به دستشان و اعزام شده
به فرودگاهها بود، اروپا آغشته عادي

فرستادند. به تهران آسوده و بدرقه
برخالف مالها، استراتژي در
نيست مهم اين مسكو، كمينترن روش
تروريست، بنيادگراي  دستجات  كه
البته، باشند. مستقيم فرمان تحت
شبهنظامي سازمانهاي آنقدر خميني
صدور براي خدماتي  و  فرهنگي و
كه است كرده تأسيس بنيادگرايي
يا و تشكيالت و مسجد هيچ تقريبًا
افراطي تمايالت با و شخصيتي محفل
يا مستقيم پوشش زير كه نيست
هيچ و نباشد. ايران رژيم غيرمستقيم
هيأتهاي ديني و نمايندگي سفارت و
اين در  نيست كه دنيا در ايران  رژيم 

باشد. مأموريت ويژه نداشته زمينه
مهم برايشان آنچه حال، عين در
استراتژي و فكر  الگوي تكثير  بوده،
تروريستهاي بسياري است. خميني
كه هستند ضدشيعه آنقدر بنيادگرا
خميني كالسيك مريد نميتوانند
او الگوي سرسپردة  همگي اما  باشند

هستند.
اساس اين الگو به قرار زير است:
تماميت طلب يكم: قدرتپرستي
يا خالفت حفظ و برقراري براي كه 
و نشناسد مرزي هيچ خويش، واليت
حضرت روش و  قرآن احكام  حتي
خميني كند. پايمال را محمد(ص)
به رئيسجمهورش علي ژانوية٨٨، در
ميتواند فقيه  «ولي نوشت: خامنهاي، 
لغو يكجانبه را شرعي  قراردادهاي
عبادي يا چه اسالم از هر امري و كند

كند». جلوگيري را غيرعبادي
اسالميسم اين با كه هركسي دوم:
از خارج باشد،  مخالف  ضداسالمي 
ميشود. خوانده منافق يا كافر اسالم،

ايران در پيشرو مسلمانان كه بود اين
نخست وزير شدند و اولين اعالم منافق
انتقادهاي تكفير، بيم از خميني،

گرفت. پس را خويش
كه جنايتي نوع قتل و همه سوم:
و مجاز باشد، الزم  قدرت اين براي
در قتلعام خميني واجب است. حتي
را بيگناه هزاران ايران، سياسي زندانيان
همان عين تا بود سابقه يك اين كشت.
لندن و و سپس مادريد و در نيويورك

شد. تكرار دنيا سراسر
احكام مأخذ يك العلوم، جواهر
خميني كه گذشته، دوقرن از شريعت
مي كرد، تبليغ كتاب  اين  براي بسيار
از جز پيروزي «چنانكه مينويسد:
آشاميدني آب در  ريختن  سم راه
امر اين نباشد، ميسر دشمن شهرهاي
است خندهدار  آنوقت است». مجاز 
خامنهاي و از دارند دوست كه برخي
بمب اتمي حرام كه خاتمي باور كنند

است.
تمامي كه  مي كنيد مالحظه 
اسالمي، تروريست جريانهاي
مانند اصل سه اين در سني، يا شيعه
منافع و مشترك دشمن  همديگرند،
از است. غيرقابلترديد  مشتركشان 
بهطور رژيم تبليغاتي و سياسي حمايت
مالي حمايتهاي برخوردارند. علني
سرويسهاي ديد از  هم  تسليحاتي و
در روزها اين اما نبود.  پوشيده ويژه
دارد. انعكاس بيشتر عمومي رسانههاي
با مماشات راه از غرب كنون، تا
كه داده پيام تروريسم به تهران، رژيم
خواهيد تحمل باشيد، قدرتمند اگر
كه كرد  ترديد  نبايد  ديگر،  اما  شد. 
تروريسم برابر در مؤثر راهحل هرگونه
الگوي با تكليف تعيين از اسالمي،
بلعيدن وگرنه، ميگذرد. تهران رژيم
انحصار سالح شيعه، اكثريت عراق با
ميكند. اهدا تروريستها به هم را نفت
در هم سعودي نفت بيشترين تازه،
مشابه نقاط كل است و شيعيان مناطق
قرار مالها تيررس  در فارس،  خليج 
در هم آخوندي  اتمي سالح دارند.

است. توليد حال
شعلهور دنياي اين در معتقديم ما
كه رژيم اين تروريسم، آتش از
و ريشه بايد از خطر است،  سرچشمة
دستكم، اما سرنگون شود. تماميت در
تروريسم اين كه داد  اجازه نبايد
جهان امنيت برضد اسالم سالح از
بدهيم فرصت يعني نبايد كند. استفاده
كه كنند باور همچنان ساده دالن تا 
امام و قدرتپرستان پليد، نماينده اين
اسالم جهاد جنايتهايشان و اسالمند

است.
به احتياج دنيا كه اين جاست
الگوي يك تا دارد حقيقي مسلمانان
سنت و اسالم اصالت از ديگر، برآمده
كند. معرفي را محمد(ص) حضرت
كلي كافي حرفهاي مورد اين البته در
دارد احتياج  مسلماناني به دنيا نيست. 
بردباري آزادي، مدافع  عمل در كه
از دفاع در  باشند. مذهبي برابري  و
عنوان به حقوقبشر و دموكراسي
برابري مدافع باشند. فعال ديني وظيفة
زن ستيزي هرگونه عليه و مردان و زنان
تبعيض، ضد واقع، به كنند. عمل
باشند. وحشيانه مجازاتهاي و سركوب
اسالم چنين كه ميكنيم اعالم ما
پرچمدار و دارند وجود  مسلماناني و
داريم. سراغ مقاومت ايران در را اينان
وجود ما مشابه دنيا در كه كند خدا
پس كه پرسيد بايد اما باشد داشته
رژيم ماليان عليه را چهوقت صدايشان

كرد. خواهند بلند
از ماليان و  خميني حال  به هر
كه دارند و داشته اعتراف ديرباز
تهديدشان بزرگترين ايران مقاومت
اين واقعيت،  اين روشن پيام است. 
مقاومت به فشار هرگونه كه است
مجاهدين خلق، كانون آن در ايران و
و بنيادگرايي  تروريسم خدمت در 
الگوي و سرچشمه به حياتي كمك
هرگونه است. چنان كه، ايران در آن
اين پيروان رژيم و به اين دادن ميدان
مي كند، به تروريسم خدمت تنها الگو،
نيويورك اندر ديدبان هرچند نمايش
به موسوم مزدوراني حقوقبشر از دفاع

بشود. بازي جداشده مجاهدين
كه آقايان  و خانمها شما نقش 
جهان، واقعي در حريق مهار يك براي
داريد، تالش  اسالميست، تروريسم

است. ستايشانگيز

مسئولپارلماني ويلفردوونگ،
گروهحقوقبشريجوبيلي
مقاومتايرانبا كمپين:

مردم تنها به نه ايستادگي خود
همة مردم جهان ايران بلكه به

خدمتبزرگيميكند

مثل هميشهبسيارخوشحالمكه در
و فعاليتها از تا ميكنم شركت جلسهيي
مقاومت مهم و حياتي بسيار كارهاي

. ايران حمايت بكنم
گذشتة روز اظهارات
برگزاري اهميت بر ايران رئيسجمهور
زيرا است. افزوده كنفرانس اين
گفتند، رجوي خانم  كه  همانگونه
فرصت ما و مي شود سپري دارد زمان
از موقعيتهايي براي استفاده محدودي

ميآوريم بهدست كه

ضد  قوانين كوربت: لرد  
جهان سراسر در تروريسم
خواهان اكنون من  دارد. وجود
عليه قوانين اين بهكارگيري
حرفها اين هستم كه تروريستي
مطمئن بايد  ما  است.  زده  را
آن رسمي مقام هيچ كه شويم
اينجا به  نه ورود حق  كشور

در  ديگري  كشور هيچ به نه  و 
باشد نداشته را اروپا اتحادية
اقداماتي بايد ملل سازمان در و
اين تازمانيكه  بگيرد صورت 
عضويت نشود گرفته پس حرفها

دربيايد تعليق حالت به آنها

بقيه در صفحة١٢

به خاص بهطور داشت بهعهده را
خوشامد ميكرد و آنها اشاره حضور
به افراد كه زماني اينها همة ميگفت.
من و كرد، تغيير رسيدند حاكميت

نمي گذارم. پرنسيپ را اين اسم
است بدتر اينهم از وضع ولي
گذشته روز كه آنچه وراي در زيرا
آمدن كوتاه كه ميدانيم ما شد گفته
تسليم معني به است. معني چه به
براي ايجاد درخواستها در مقابل شدن
راه اپوزيسيون سر بر و مانع محدوديت
كشورهاي در  در ايران  مقاومت  و

است. كشورها ساير و اروپا اتحادية
٢٠٠٠ در  درسال را آنها نام چرا
ليستسازمانهايبهاصطالحتروريستي

چرا. چرا؟نمي دانم دادي؟ قرار
كه بگويم شما به بدهيد اجازه
اگر من گفت، استراو يكبار به جك
كنيد نگاه را ليست پرونده هاي شما
است آمده آن  در  كه  ديد  خواهيد
عليه اقدامي هيج  هرگز  مجاهدين
منافع همچنين منافع آن و و انگلستان
اين در نه  اروپا اتحادية كشورهاي 
انجام ديگري  جاي هيچ نه و  كشور
است. خوباينيك نوعتعريف نداده
آنها نيست؟ اينطور است، تروريسم از
كجاي ديگر نه هيچ در انگلستان و نه
غربي كشورهاي يا و انگلستان منافع به
آنها خوب نكردهاند، وارد صدمهيي
قرار تروريستي ليست در بايد را
چرا گفتم  استراو جك به من داد. 

زيرا بپيوندند، بايد بيكاران عظيم خيل
خود ماليان را به ذهن كه چيزي آن
ابعاد سنگي كه اينست مشغول ميكند
سنگسار را زن يك آن با ميشود كه
كه هنگامي  و باشد بايد چقدر كرد 
ميخواهند يك نوجوان را حلقآويز

كنند... پارك كجا را جرثقيل كنند
آن  عمر كه است  رژيمي  اين  
دليل است به همين است و روبه پايان
آنهايي عليه اقدام اتخاذ خواهان كه
دموكراسي و آزادي  براي  كه است

مي كنند. مبارزه
خوشامد آنها اپوزيسيون به ما
آنها و شد خواهيم پيروز ما ميگوييم.

هستند. شكست به محكوم

 اندرو مكينلي، عضو
كميسيونخارجيپارلمان

ازدولتانگلستان انگلستان:
سراسر دولتهاي ديگر در و
جهانميخواهمبهسخنان
و داده فرا گوش رجوي خانم

بگيرند درس آن از
كساني همة و شما  تك تك به
ما صحبتهاي متون  است  ممكن كه
به و ديده را يا ما بخوانند و امروز را
جهان از ديگري نقاط در صبحتهايمان
ميگويم. خوشآمد ميكنند گوش

بشريت است.
اتحادية به خطاب رجوي خانم
گفت آن عضو كشورهاي و اروپا
برچسب كه است رسيده  آن زمان
بهدور مجاهدين عليه تروريستي
و اعمال محدوديتها به و افكنده شود
كه ايران مقاومت و مجاهدين بر فشار
كليد و آخوندي رژيم هماورد تنها
تروريسم اختاپوس از منطقه خالصي

شود. داده است پايان بنيادگرايي و
احمدينژاد حملة رجوي خانم
نشانة را ايران مقاومت و مجاهدين به
سوم راهحل حقانيت و جديت آشكار
و كرد توصيف هيوال آشيل» و «پاشنه
مدعي ديروز تا كه رژيمي به گفت
عراق را ايران مقاومت مخارج بود
است مدعي اكنون و ميكند تأمين
جهاني استكبار  و اسراييل  و آمريكا 
كسي از نه ميكند، ميگوييم ما تأمين
فقط ما سالح، نه و خواستهايم پول 
را برداريد تروريستي ميگوييم راهبند
توقيفشدة دارييهاي و اموال و
و برگردانيد آن  به  را  ايران  مقاومت

ملت ما كافي است. همين براي ما و
ميكنم فكر من آقايان و خانمها
قوي بسيار رئيسجمهور خانم پيام كه
تأكيد و ميخواهم مجددًا رسا بوده و
دولتهاي و  انگلستان از دولت و كنم
به كه سراسر جهان بخواهم در ديگر
و داده فرا رجوي گوش خانم سخنان

بگيرند. درس آن از

داده سازمان و اعالم كه است قرن
كنوني جهانسوز  ابعاد به كه تا  شده

رسيده است.
حرفها همين قديميتر، شاگردان
جهان گوشهاي و  بودند زده  قبًال را

مه١٩٩٠ گفت:  در رفسنجاني بود. بسته
ما كه بود  متنفر ايده اين از «خميني 
سرزمينهاي يا ناسيوناليسم به محدود
ژوييه٩١گفت: در خاتمي باشيم». خود
ما ميكنيم، تدوين استراتژي «وقتي
كل فرمانده كنيم».  نگاه بسط  به بايد
در رضايي محسن پاسداران،  سپاه
جرقههاي خشم اكتبر٩١گفت: «روزي
واشينگتن دل در مسلمانان  نفرت و
شعارهاي اين همة منشأ مي كشد». زبانه
خميني خود اسالمي، جهانخواري 

بود.
پس دوسال تنها فورية٨١، در
وصيت در خميني انقالب١٩٧٩. از
«مسلمانان داد: فراخوان معروفش
به سوي را امور زمام جهان بپاخيزيد،
جمهوريهاي با اسالمي دولت  يك
ماههاي از گيريد». دست به آزاد
براي نهاد چندين حاكميتش، آغاز
آنچه به دادن  سامان و  گردآوري
مي خواند، آزاديبخش جنبشهاي
عوامل تصاوير و آورد بهوجود
ايران دولتي تلويزيون در را نقابپوش
بود خطمشي  يك اين ميداد. نشان 
«سياست نام به رسمًا بعد اندكي كه
بي دليل نيست شد. تبليغ و بسط»، علني
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اورسوراواز در (ع) علي متقيان شهادت موالي قدر و شب مراسم

تاريخيخويشاست اجتماعيو قدر انسانسازندة رجوي: مريم
موالي شهادت و شب قدر مناسبت به آبان ماه، اول شب يكشنبه
برگزيدة جمهور اقامتگاه رئيس در (ع) مراسمي علي حضرت متقيان

شد. برگزار اورسواز در مقاومت
تشريح  را قدر سخناني فلسفة رجوي در خانم مريم مراسم اين در  
و  سرفصل را القدر ليلة  قدر، سورة مضامين به اشاره با و كرد
تكامل و رهايي درمسير جامعه انسان و سرنوشت كنندة تعيين نقطة
بايد» و توان «مي تقدير، شعار  از با چنين دركي افزود: و دانست

يابد. مي عيني و واقعي انداز چشم
تغيير  در كه است انسان اين كه اين به اشاره با رجوي مريم  خانم
(ع) علي متقيان موالي از است، كننده تعيين خود سرنوشت
آستان به تمسك با ياد نمود و قدر مسلم انسان و شاخص بهعنوان
بيداد و ستم  و سركوبي از ايران مردم نجات براي حضرت،  آن
دعا خدا است، دين خدا و خصم كه بدترين ديكتاتوري آخوندي

كرد.
برگزار شد احيا شب ويژة نيايشهاي مراسم، اين از ديگري در بخش
خداي از ائمة اطهار و اكرم پيامبر به تمسك شركتكنندگان با و
ضداسالمي ضدايراني و رژيم سرنگوني پيروزي مقاومت، بزرگ
طلب را ايران  مردم رهايي و آزادي فطر فرا رسيدن و آخوندها 

استعانت نمودند. ايران رهايي مردم و آزادي و براي كردند
ميكنيد: رجوي را ذيًال مالحظه خانم سخنان متن

ِحيِم الرَّ ْحَمِن الرَّ اهللاِّ ِبْسِم
/ اْلَقْدِر َلْيَلِة ِفي َأنَزْلَناُه ِإنَّا
/ اْلَقْدِر َما َلْيَلُة َأْدَراَك َوَما

/ َشْهٍر َأْلِف مِّْن َخْيٌر اْلَقْدِر  َلْيَلُة
ِبِإْذِن  ِفيَها وُح َوالرُّ اْلَمَالِئَكُة ُل َتَنزَّ

/ مِّن ُكلِّ َأْمٍر َربِِّهم
َمْطَلِع اْلَفْجِر َحتَّى ِهَي َسَالٌم

فرو فرستاديم را در شب قدر ما قرآن
چيست؟ قدر شب كه ميداني چه و
برتر و گزيدهتر ماه هزار از قدر شب
به اذن آن و روح در مالئكه است،
فرود بخششان تكامل پروردگار
امري سالم هر در و امر كل آيند با

سپيده دم. برآمدن هنگام تا است
قرآن كه است مرحله يي قدر شب
در آفرينش كتاب و هستي كتاب
به مرحله اين و شد. فروفرستاده آن
بهزبان كه است پراهميت اندازهيي
گزيدهتر و بهتر سادهيي بسيار
است. شده توصيف ماه هزار از
است. جدي سرفصل يك بنابراين
عطف نقطة  يك  از  عبور  موقع 
بعدي مراحل سرآغاز كه است
را آينده يعني ميشود. محسوب
نقطه اين از بعد و ميكند مشخص
پيشبيني را آتي تغييرات ميتوان
كننده تعيين نقطة يك بنابراين كرد.

است.
مسعود صحبتهاي داشتم امروز

ميكردم،  گوش را  ٨١ سال در
هزار ميگفت و بود كرده محاسبه
ماه. چند  و  ٨٠سال ميشود ماه
عمر معادل  متوسط بهطور يعني 
قرآن درهرحال انسان. يك كامل
ماه هزار از برتر قدر شب ميگويد
روح فرود مالئكه و در آن و است
برطبق يعني به اذن خدا ـ تا ميآيند
اوـ توسط شده مقرر قانونمنديهاي
مشخص امر، يك كليت يا امور همة

شود. تعيين و
و هستند، هستي قواي همان مالئكه
بنابراين، و جهت آن. جانمايه روح،
بعدي تحول سرنوشت جا اين در

شود. مي معين جامعه، يا انسان
سالم مرحله، اين  نشانة  آخرين
فجر، برآمدن تا است سالم است. 
آزادي و  رهايي تحول جهت  پس
تقدير در  را سحر  سپيدة  كه  است
بيرون تاريكي جهاني از يعني دارد.
و آن مظاهر همة نابودي و از مي آيد.
بيرون سختي و رنج و فرسودگي از
راه حقيقي زندگاني به و ميآيد
رستگاري و نجات روزگار ميبرد.
و صلح و  آزادي و  رهايي وتقدير 

است. عدالت
دربارة كجا ميآيد؟ شايد از تقدير
شده صحبت بار هزار مفاهيم اين
نياز فرد هر  قدر  شب  هر  در ولي
بر و كند بازخواني آنرا كه دارد
مسيري و آزمودهها و تجارب اساس
از جديدي درك و  فهم آمده كه

باشد. داشته مشابه كلمات همان
تحققي قابل امكانات هرچيز، تقدير
يعني است. آن درون در كه است
كليد بايد هست. سرمايه و پتانسيل

كرد. پيدا را آن درآوردن فعل به
كجا از جامعه يا انسان تقدير
در كه است استعدادي ميآيد؟
به انسان و در وجود جامعه ژرفناي
پتانسيلي اين و شده. گذاشته وديعه
است. موجود كس هر در كه است
مي توان و تقدير، « دركي از با چنين
چشم انداز يك به شعار يك از بايد»،

ميشود. تبديل واقعي،
است اين كليدي  سؤال بنابراين 
و كند  تغيير  ميتواند  انسان  آيا  كه 
اجباراتي با ميتواند آيا دهد؟ تغيير
واقعي قواي  و او  انساني  ذات  كه
پنجه كشيده بند  به را  جامعه اش
غول آيا ميتواند از پنجه شود؟ در
در آنرا و يا كند رهايي پيدا جنيست
مي آيا  كند؟ مهار خودش چنگ 
از خود بيگانگي زنجير و قيد از تواند
خود انساني اصل به و شود رها
محاصرة در كه وقتي آيا بازگردد؟
است، سنگين  فشارهاي و جبرها 
و همة راهها همة دشمنان وقتي كه
ميتواند بسته اند، او روي به را درها

و كون و بشكند  درهم را بن بستها 
خود انساني  ارادة مسخر را مكان 

كند؟
دقيقًا، ميگويد كه ما تقدير به منطق
خداست رحمت قدر بايد و ميتوان
مي شود برآورده قانوني همان با و
ميشود. محقق خدا رحمت كه
«قدر» منطق بدون ايمان به بنابراين،
را خدا رحمت ميتوان چگونه
زندگي در قدري  اگر و  دريافت؟
نباشد، متصور  او  جامعة  و  انسان
چه از انسان براي خدا رحمت
چگونه محقق ميشود؟ اگر طريق و
و فداكاري رنج و پايداري و مبارزه
سرنوشت و قدر برآوردن براي
خدا رحمت  باشد نداشته وجود 

مي يابد؟ چگونه عينيت
كليدي و پايهيي سوالهاي همه اينها

است. بحث اين در
تصريح نامهيي در (ع) حسين امام
به كه هركس كه  است كرده
از نصيبي  باشد،  نداشته ايمان  قدر 
تابناك چراغ و ندارد  خداپرستي
افكند. نخواهد پرتو دلش در ايمان
مي گويد: امامحسين نامه اين در
سياهكاريهاي و نافرمانيها كه «آنان
ميدانند، خدا جانب از را خودشان
خدا به بزرگ، افترايي  بيشك
هيچ بينياز، پروردگار ميزنند.
انحراف، و نافرماني  به را  بندهيي

مجبور نكرده است».
مقابل در است بحث اصل اين
كور القا معني تقدير، از كساني كه

ميكنند.
فلسفة اصلي و مضمون  روح اين .
هرسياهي هركجي، است. قدر
از نكردن پيروي از كه تيرگي و
شده، ايجاد خدايي سنن و قوانين
ندارد. او و قوانين خدا به ربطي هيچ
غيرانساني مناسبات و فرهنگ زاييدة
بخواهد انسان اگر البته و است
مي كند. سامان  به  را  آن ميتواند 
سحر سپيدة به و را به سالم شود آن
رساند. انسان سرنوشت بامداد به و
دست به كه قدري  با چگونه؟  اما

ميشود. ساخته انسان خود
دارد، ايمان  قدر  به  كه انساني 
راه در قدم ميكند، انتخاب
به را خودش سرنوشت و ميگذارد
رقم و ميدهد تغيير خودش دست

ميزند.
جا اين در كه شما از خيلي شايد
در مسعود سخنرانيهاي هستيد،

داشته  به ياد را  ٥٨ سال قدر شبهاي
كه نمي شد يكسال هنوز باشيد.
شده آزاد شاه زندانهاي از مسعود
و توفاني دورة كه زمان آن در بود.
و قدر بود و ما همة پرتالطمي براي
مي خورد، رقم ايران مردم سرنوشت
ديدگاه شب پنج طي مسعود
اساسي قانون مورد در را مجاهدين
اين عواقب به نسبت و داد توضيح
و ارتجاعي نيروهاي نقش و قانون

اهريمني هشدار ميداد.
بود. ضدسلطنتي انقالب شروع 
بودند، داده خون اينقدر كه مردمي
در آنها سرنوشت اما داشتند. انتظار
خلق و دشمنان خدا بدترين  دست

ميافتاد.
را قدر سورة شبها  آن  از يكي در
مفاهيم و كه كلمات كرد تفسير هم

است. ماندني ياد به عميقش
در انسان تاريخ «تمام ميگفت: او
با انسان جانبة همه نبرد يك كالم،
آگاه انسان اين  و است.  سرنوشت
ميخواهد بهروز روز كه بيناست و
اجبارات و تقديرها قيد از را خود
بر و  شود آزاد كند، رها كور 
كند. حكومت خودش  سرنوشت
نامطلوب سرنوشت و شوم تقدير
مهارشده و مطلوب سرنوشتي به را

تبديل كند».
ميگفت: شب اين  باره در
عليه مبارزه  سراسر انسان «حيات 
كور تمايالت و طبقات  نيروها،
بيمنطق غريزي، خودبخودي،
مي خواهند آنها است. ستمگر و
ما و اختيار بگيرند را در ما سرنوشت
كنند، برده كنند، اسير كنند، تباه را

بله اندازند. خون لجة در و بكشانند
چيز حقيقت اما است. واقعيت اينها
است اين حقيقت است. ديگري
بسيار انسان حقيقي سرنوشت كه
فرخندهتر و درخشندهتر، تابناكتر،
است قرار بله حرفهاست. اين از
از ستمگري و ارتجاع اردوي كه
واژگون شود. و هرطرف فروريخته
همة در سرانجام انسان ترتيب بهاين
طبيعي فردي و و جبهههاي اجتماعي
سرنوشت اين شد  خواهد  پيروز

.« ... ماست حقيقي
در آغاز «از كه: گفت همانجا در
فلسفي بزرگترين آثار هنري، علمي و
منعكس را مطلب  اين بشر  تاريخ

از خارج جهان انسان كه ميكنيم
مي سازد». خود آرمان مطابق را خود
«هر كه نتيجه ميگرفت طور اين و
ميكنيم هنري مبارزه اگر از ما يك
نكردهايم، گلي به سر كسي نزدهايم،
چرا كه است. ما وظيفة اين كمترين
جدايي مسئوليتش، از انسان جدايي

انسانيتش». از است انسان
انسان، مورد در متعالي نظرگاه اين
ما راهنماي عمل كه نظرگاهي است

. هست و بوده
كننده تعيين كه است انسان اين
ميكند، انتخاب كه اوست است.
ميزند، كنار را  موانع  كه اوست
رنج ميخرد، جان به را خطرها

در ايراني جوان ميليون چند است. نابساماني تبهكار دچار آخوندهاي حكومت اثر بر ايران جامعة خدايا
تخم آخوندها مهرباني، و صفا و صلح جاي به پريشانند. و غمزده خانواده ها اكثر گرفتارند. اعتياد دام
نجات مصيبت و بال همه اين از را ايران جامعة خدايا پاشيدهاند. جامعه در يأس و بياعتمادي كينه و

بده.
از توطئه ها انواع آماج ايران، ملي آوران ارتش آزاديبخش رزم ايران، ملت آزادي مشعلداران خدايا،
محاصره در بالديده كشور يك اوضاع در سهگمينترين كانون آنها در هستند. دشمن ضدبشري جانب
توطئههاي دشمن همه نميكنند. خدايا كوتاهي آنها عليه دسيسه يي از هيچ آخوندها و زير فشارند و

كن قويتر بزرگشان هرچه استوارترو مسئوليتهاي ايفاي براي را آنها درهم بشكن و را آنان عليه

هستيم، آن در كه دوراني به خالصه
چيست ببينم مسئوليت ما بيندازيم و

داريم. پيش در دوراني چه و
تحوالت به اين مورد در است خوب
چه كنيم. نگاه سال  سه دو همين
از ابتالئاتي چه و سخت دوران
طي را مسيري چه سرگذرانديم.
نقطه اين  به چگونه و كرديم 
كه است اين  حقيقت رسيديم؟ 
اين كل براي و ما براي دوره اين

ليلةالقدري  ملتمان براي و مقاومت
كمك ما  به خدا هميشه  مثل بود. 
سربلند آزمايشها اين از كه كرد
و شرفي و چه افتخار بيرون آمديم.
كه كرد كمك خدا اين. از باالتر

هم وبعد رفسنجاني دوران درتمام
تنها مقاومت اين خاتمي، دوران در
استحاله توهم عليه روشن صداي

بود.
اين هم رهبر ازجنگ درعراق قبل
است درست كه گفت مقاومت
زيادي خطرات با آزادي ارتش كه
بيشتر خيلي ولي رژيم است روبهرو
و است  نگران جديد تحوالت از
دامنگير همه از قبل جديد شرايط
باخطر رژيم اين و شد. خواهد آن
خودش حاكميت  دادن ازدست 

است. روبه رو
٨٢شورا سال بيانية هم جنگ از بعد
تعيين تكليف نقطة به رژيم كه گفت
تعيين را مسيرآينده اش بايد و رسيده
جامهاي خوردن  بهسمت يا  كند.
بايد كه  هم يا برود و استحاله زهر
خودش، وذات  اصل براساس 
سركوب و ارتجاع  مسيرصدور 

گيرد. درپيش را وانقباض
سرفصل اين كه ميبينيد همه حاال

محقق شده است
تروريست را پاسدارـ يک ولي فقيه،
و است كرده ارتجاع رئيسجمهور
و نظام کردن يکدست با مي خواهد
حاکميت، باالي در بستن شكاف با
دخالت درعراق و اتمي دو حربة با و

حفظ كند. رژيم را
درست هم مجاهدين  و  مقاومت
يعني اصلي، گلوگاههاي همين در
را رژيم يقة عراق ودر دراتمي

گرفتهاند.
خوب سياسي صحنة  به  نگاه يك
چقدرسرفصل كه ميدهد نشان
كه گفت كسي چه است. واقعي
و ميرسد نقطه اين به رژيم اين
است؟ پوچ و رفرم خاتمي دعاوي

با گفت سياست مماشات كسي چه
وهم غيراصولي است رژيم هم اين

وغلط؟ غيرعاقالنه
كامًال مماشات سياست حاال
مقاومت و  صداي خورده شكست
كه است ديگر هر زمان از بلندتر
مجاهدين عليه تروريستي برچسب
مماشات سياست برجستة عالمت كه

برداشته شود. ، بايد است
رژيم تالش المللي، بين صحنه در
موضوع اتمي، سالح تهية براي
اين بود كه مقاومت است واين روز
بود مقاومت  و كرد افشا را رژيم 
زمان داد و رژيم به كه گفت نبايد
به شوراي بايد را رژيم پروندة اين

برد. امنيت
تالشها بهدليل كه ديديد سرانجام
اخير قطعنامة مقاومت، پافشاري و
كه است معلوم ولي شد تصويب
نقش بايد مقاومت همين بازهم
در را كارش و كند ايفا را خودش

تكميل كند. همين مسير
كه توانمندي و سديد سد عراق در
ايستاده بنيادگرايي صدور درمقابل
اشرف شهر است. مقاومت همين
ايستاده مقاصد شوم رژيم درمقابل
رزمندگان از عراقي ميليونها و
يمن به و كنند، مي حمايت آزادي
كه آنهاست پايداري  و  ايستادگي
آمدند آنها سمت به عراقي ميليونها

كردند. اعالم را حمايتشان و
هشتصد و  دوميليون بيانية از  بعد
ميليون يك بيانية حاال نفر هزار
حقوقدان و وكيل هزاران و عراقي
اساسي درقانون رژيم دخالت عليه
بلند را صدايشان است. صادرشده
مجاهدين از حمايت به و كردند

برخاستند.
بوديم كه اخيرشاهد همين روزهاي
لزوم درمورد  آنها حرف چگونه 
كوتاه و اساسي قانون اين تغيير
تصويب به رژيم دست كردن

رسيد.
حرف اين جهاني درسطح امروز
تروريسم كانون كه مقاومت
هستند، آخوندها وبنيادگرايي
را خودش جاي به سرعت دارد

بازميكند.
كردم اشاره كه شورا بيانية درهمان
است عراق درمورد ماده يك
اثبات امروز آن نكته  به نكته كه

ميشود.
رژيم كه همين دليل است به درست
اشرف شهر عليه را فشار ماكزيمم
از ميكند. وارد مقاومت وعليه
برادر دو ربودن مثل توطئهها انواع
و فشارها انواع تا دربغداد مجاهدمان
مثل سياسي هاي توطئه و تضييقات

عراق. قانون اساسي داستان همين
كنم: خالصه

سرفصلي واقعًا شرايط يك با ما
مواجهيم.

است اين مقاومت درمتن تحوالت
نقش تعيين كننده دارد. و

دارد روشن حرفهاي  مقاومت  اين
مثل: راهگشاست. كه

رژيم از بايد عراق»  «فرصت -
گرفته شود.

به بايد رژيم  اين  اتمي  پرونده  -
برود. امنيت شوراي

ليست از  بايد مجاهدين  نام  -
شود. حذف ترويستي

كه است روشني حرفهاي اينها
. آنست. راه حل در و جواب

بسياري توانمنديهاي مقاومت اين
بايد دارد، اهدافش  پيشبرد  براي
بگيرد بكار خودش را قوايش همه
با را جدي سرفصل اين بتواند تا
رقم آن  عواقب و  انتظارات  تمام 
تغيير و اين سرفصل يعني اين بزند.
بهدست كيست؟ بهدست رقمزدنش

و مقاومت ايران. مردم
رحمت خداو  لطف همهاش اينها 
براي كه است وزمينههايي خدا
شده است. فراهم ما انجام مسئوليت
احيا شب در القدر، ليلة در بنابراين،
(ع) علي مؤمنان امير شهادت و
ميآوريم، پروردگار درگاه به رو
و ميكنيم سوي او بلند به دعا دست
او از را ايران  بزرگ مردم حاجت

مسألت مي كنيم.
را ايران ملت بزرگ،  خداي اي
استبداد بيداد و ستم و سركوبي از

برهان! مذهبي
بيست و  صد ايران  مردم  خدايا 
مجاهد فرزندان بهترين از نفر هزار
به دستيابي براي  را خود  مبارز و

كرده اند. آزادي فدا
درفش و داغ و تن شالق صدها هزار
در او را جانشينان و جالدان خميني
چه كردهاند. تحمل شكنجهگاهها
ومادران پدران كه خونجگرها
خوردند ما داغدار خانوادههاي و
براي كه بزرگي فديههاي چه و
خدايا نثار كردند. رهايي  و آزادي
مرهم و و شفا آنان عاجل  خواستة
آزادي كه را ايران مجروح جامعة

ساز! برآورده است
به است. علي شب  امشب  ، خدايا
پيروان حق  به و مؤمنان امير  حق
كه خواهيم مي تو از او حقيقي
در را مقاومت  اين رهبر مسعود، 

كني. حفظ خود حمايت كنف
دشمنان توطئة و گزند از را او خدايا
در كه كن و به او كمك دار امان در
مقاومت كشتي طوفاني، درياي اين

برساند. نجات ساحل به را ايران
آبادي و فطررهايي و آزادي خدايا

فرابرسان. را ايران
دوران در ايران زنان خدايا
رنجهاي ستيز زن آخوندهاي
كه چه بسيار طاقتفرسا كشيدهاند.
مجروح سنگدالن شالق با پيكرشان
بي حرمتي هدف كه بسيار چه شد،
و ستم چه و شدند واقع اهانت و
خدايا شد. بر آنها روا عظيمي بيداد
و سركوبي اين همه را از ايران زنان

بده! نجات بيداد و ستم
به را ايران آخوندي رژيم خدايا
هر است. كرده تبديل بزرگي زندان
نفر هزار صدها از زندانهايش سال
پروخالي جوانان از خصوص به و
بي و دفاع بي زندانيان ميشوند.
زيستي، شرايط  بدترين در را  پناه
زير و توهين و  شالق  ضرب زير 
تنگي و بيماري و گرسنگي فشار
همة خدايا مي دهند. عذاب جا
و سياسي زندانيان  بهويژه زندانيان 
تظاهرات و قيامها دستگيرشدگان
اين سياهچالهاي از را ضدحكومتي

برهان. رژيم
ايام اين  در ايران مردم خدايا 
اثر بر فوقطاقت، گراني اثر بر
نداشتن اثر بر و  تنگدستي  و فقر
را سختي  روزگار سرپناه، و شغل 
ايران منابع و ثروتها ميگذرانند.
مي شود چپاول آخوندها توسط
ماه اين در ما هموطن ميليونها اما
گذاشتند، بالين بر سر گرسنه رمضان
چه و بودند بيخانمان  ميليونهانفر 
مداوا هزينه كه بيماراني بودند بسيار

نداشتند.
گرسنگي و فقر از  را  آنها خدايا
آخوندهاي يوغ از  و بيماري و

برهان. چپاولگر و غارتگر
حكومت اثر بر ايران جامعة خدايا
نابساماني دچار تبهكار  آخوندهاي
در ايراني ميليون جوان چند است.
خانواده ها اكثر گرفتارند. اعتياد دام
صلح جاي به پريشانند. و غمزده
تخم آخوندها مهرباني، و صفا و
در جامعه بياعتمادي و و يأس كينه
از را ايران جامعة خدايا پاشيده اند.

بده. نجات مصيبت و بال همه اين
ملت آزادي مشعلداران خدايا،
آزاديبخش ارتش آوران رزم ايران،
از توطئهها  انواع آماج ايران، ملي 
هستند. ضدبشري دشمن جانب
سهگمينترين كانون در آنها
در بالديده كشور يك در اوضاع
و آخوندها فشارند زير و  محاصره
كوتاهي آنها عليه دسيسه يي هيچ از
توطئههاي همه خدايا نميكنند.
بشكن درهم را آنان  عليه دشمن
مسئوليتهاي ايفاي براي را آنها و
قويتر استوارترو هرچه بزرگشان

كن.
را نصيب نعمتهايت و خدايا بركتها
آزادي مقاومت و ايران مردم

ستانشان بفرما.
را شر رژيم پليد آخوندي خدايا و
تيرگي و كن كوتاه ايران مردم ازسر
ايران ملت كنوني روزگار سياهي و

برسان. آزادي سحر و سپيده به را
اي مهربانيت، و رحمت به

مهربانان. مهربانترين

درآوردن زانو به حماسة ميبينيم.
در كه وسركش.  شوم سرنوشت 
منعكس سركشيها اقسام و انواع
شورانگيزترين و  بزرگترين  است.
داستان اين از  ادبي و  هنري آثار
گيلگمش، داستان مي كنند. گفتگو
سمفوني با بتهوون بعد آشيل، بعد
يكي ماجرا اينها تمام در پنجم.
آنهايي همه داستان قهرمانان است.
خونين كشاكش يك در كه هستند
ابتالء، فلسفة همان رنج، و پردرد و
ميشوند. پيروز سرنوشت بر باالخره
مهار را اجبارات اسطورهيي، خدايان

كنند». مي
به «ما كرد: اشاره مسعود جا آن
نويني نظم و مناسبات طرح دنبال
قدر، سورة تفسير در و هستيم.
شرك استنباط و كور  تقديرگرايي
تأكيد و ميكنيم رد را قدر از آميز

ميكند فراهم همهچيز را و ميكشد
بهپيش كه اوست نهايتًا ميسازد و و

ميبرد.
حضرت دليل بههمين درست
امشب، شب شهادت علي(ع) را كه
باز و ناميدهاند. انسان قدر اوست،
ميكنم تالش اينرابطه در من
وصف در مسعود كه را كلماتي
بهكار شيوايي به متقيان موالي

كنم. بيان ميبرد،
و نباء مستقيم صراط آيت كبري، ـ

عظيم.
خبر و مستقيم راه بزرگ، نشانه
دهد مي چه چيزي خبر از بزرگ.
باز هم از انسان نشان از چه دارد؟ و
كه انسان از است. خداگونه كه

خودش  ميسازد. را خود ليلةالقدر 
ميسازد.  را ليلةالقدر خودش

بسيار نگاهي است  خوب حاال

و بكنيم صحيحي انتخاب  بتوانيم
كه دارد جا و بپردازيم. را آن قيمت
اين و اين سرفصل عبور از خاطر به
او و از را شكر كنيم قدر خدا شب
االن تا هم چنانكه  هم باز بخواهيم 
كند كمك بوده، ما پشتيبان و يار
داريم، پيش در كه هم دوراني در تا

بياييم. بيرون سربلند
نگاه كه هم  سياسي اوضاع  به
ميبينيم. را ليلةالقدر همين ميكنيم

امسال قدر  شبهاي يا قدر  شب
سياسي بزرگ سرفصل  يك با
و يكسرگي يعني استراتژيك و

است. رژيم همراه انقباض
براي را قدر مفهوم امر، اين اتفاقًا
مفهوم بيشتر خيلي مجاهدين،
زمينة امسال ديگر  يعني  ميكند.
مسئوليت پذيري و  تغيير و تحول

بيشتراست. بسيار تغيير براي

مرگ بعد از ١٦سال كالم، دريك
تحول با رژيم، يكسرگي با خميني،
دراين تنها نه كه مواجهيم بزرگي
ميتوان بلكه بوده، بيسابقه ١٦سال
در كل تحول  بزرگترين كه  گفت 

آخوندهاست. حاكميت دوران
ديد خواهيد آنجا در ميكنم فكر
مسير و مقاومت تحليلي پايه هاي كه
طي مقاومت اين  كه استراتژيكي 
اثبات سرفصل دراين كردهاست،

ميشود.
شورا، مسئول  كه هست يادتان 
رژيم اين  ميگفت اول از مسعود 
دارد. ضدبشري ارتجاعي طينت
رژيم اين  كه ميگفت  اول  از
سادة مثال با و نيست قابلاستحاله
همه ثابت به زايد» «افعي كبوترنمي
رفرمپذير رژيم اين كه ميكرد
كه بود اساس برهمين  نيست.

مقاومت  كه مجاهدين و  بخصوص
سرفصل اين زدن رقم در ايران
و داشتهاند تعيينكننده نقش سياسي
است كه اين دليل درست به همين
اين تببين و درك  در  هم مقاومت
پيشتاز و پيشگام سرفصلي تحول
روشنگري مسئوليت  هم  و است

برعهده دارد. را دراين زمينه
سياسي بحث فرصت  كه  جا ازآن
بيانية كه مي كنم توصيه من نيست،
تأسيس سالگرد بيستوچهارمين
حتمًا را  مقاومت  ملي  شوراي 
آنجا چون بخوانيد. بادقت ومجددًا
اين نظري و تحليلي  پايههاي  به

است. شده پرداخته دوران

اين گفت كه چه كسي است. واقعي چقدرسرفصل كه ميدهد نشان خوب صحنة سياسي نگاه به يك
پوچ است؟ رفرم و خاتمي دعاوي و ميرسد نقطه اين رژيم به

وغلط؟ غيرعاقالنه وهم غيراصولي است رژيم هم اين مماشات با سياست گفت كسي چه
برچسب كه است ديگر هرزمان بلندتر از صداي مقاومت و شكست خورده مماشات كامًال سياست حاال

شود. بايد برداشته ، مماشات است برجستة سياست عالمت كه مجاهدين عليه تروريستي
اين مقاومت بود كه واين است روز موضوع اتمي، سالح  تهية براي رژيم تالش المللي، بين در صحنه
شوراي به بايد را رژيم اين پروندة و داد زمان رژيم به نبايد گفت كه بود مقاومت و كرد افشا را رژيم

برد. امنيت

ابتالئاتي چه سخت و دوران چه كنيم. نگاه سال سه دو همين تحوالت به مورد اين در است خوب
اين كه است اين حقيقت نقطه رسيديم؟ اين به چگونه و طي كرديم را مسيري چه سرگذرانديم. از
كمك به ما خدا هميشه مثل ليلة القدري بود. ملتمان مقاومت و براي اين كل ما و براي براي دوره
كرد كه كمك خدا اين. از شرفي باالتر و افتخار چه و آمديم. آزمايشها سربلند بيرون اين كه از كرد
سرفصل اين از عبور خاطر كه به دارد جا بپردازيم. را آن قيمت بكنيم و صحيحي انتخاب بتوانيم
بوده، ما پشتيبان االن يار و همچنانكه تا هم باز بخواهيم او و از كنيم شكر خدا را اين شب قدر و

داريم، سربلند بيرون بياييم.  پيش در كه در دوراني هم كند تا كمك



٦ صفحة سهشنبه ١٠آبان١٣٨٤ ٧٧٢ ـ شمارة گزارش

پدر سالم
ماه افطار دمادم شب دوشنبه
در مزار و اشرف در مبارك رمضان
با رزمندگان آزادي، مرواريد همراه
با آنجا در داشتيم، گرامي را يادت
افسوس و گفتم حرف زدم، خيلي تو
سخت مبارزهيي الزامات و جبر كه
امكان ضدبشري رژيمي با بيامان و
مادر با همراه كه  نميدهد  را اين
اشك خانواده بقيه و گرانقدرم

بيفشانم. مزارت بر چشمي
خوب و مهربانم پدر

دردناک و  سخت پدر  مرگ
كه تو چون پدري فقدان اما است،
مجاهدت به را فرزندانش همواره
خود و فراميخواند آزادي مسير در
غم بود، نمونه و سرمشق مسير اين در

دارد. فراوان
چند مصاحبة  نوار كه شب آن
منهم كردند، پخش را پيشت سال
اشرف شهر رزمندگان بقيه مثل
كردم و وقتي نگاه آخر نشستم و تا
را پدر تازه ما كه  ميگفتند  بچه ها
بهرغم اينكه منهم، شناختيم ديدم
اينچنين را تو بودم، تو با كودكي از

بودم. نشناخته
احسان بودي. ميداني، نازنين چه
كه شنيده اين از طاهر (نوههايت) و
تعجب بوده اي  زندان در تو بودند 
زير ما  كه زمان آن بودند. كرده 
بچهها شديم  ناچار و بوديم بمباران 
اين با نزد شما بفرستيم، فرانسه به را

فرانسه در تو خانة در سال سه كه
بار يك ميگفتند كردند، زندگي
از حرفي آنها  به دوران آن  در هم

نزدهيي. زندان
از هيچگاه كه هست يادم منهم
وقتي مگر نميگفتي شكنجه هايت
آنوقت تازه ميكرديم، اصرار
و خواهران ساير بر  كه شقاوتهايي
را رفته بود زندان در برادران مجاهد

ميكردي. حكايت برايمان
كه ميگويند همه بچهها اين جا
دست از  را خودشان پدر گويي 
مرا مجاهدان مورد چندين داده اند.
گريستهاند، سخت و گرفته آغوش در
خود خانوادة  از عزيزي كه گويي 
تو كه نميكرد تفاوتي بودهاي. آنان

نه. يا ميشناخته اند نزديك از را
كه بود پيش هفته سه بار آخرين
گفتم، سخن تلفني تو با بيمارستان در
ناراحت كه ميدادي دلداري مرا تو
حق مرگ و است چنين دنيا نشوم،
اال نه كه ميگفتم تو به من است.
آنجا و بايد برويم تهران اول بال و
كه اين با تو و بعد، ببينيم را همديگر
اما مي خنديدي. بودي بيمار بهشدت
در تهران، در ميهن تو آزادي فرداي
شهيدان همة همچون  آزادي  ميدان

خواهي بود. حاضر مبارز مجاهد و
كه آنها همة حاضران، همة به
و كشيدند  زحمت روزها اين در 
و شدند خانواده خاطر  تسالي ماية
و دور راههاي از كه سروراني همه

مراسم آمدند، درود اين  به نزديك 
و داغديدهام مادر براي مي فرستم،
و محمود و مقصودي علي و عفت
فهيمه و  حبيب  و عاطفه و  پاسگال 
آرزو صبر فرزندانشان و مهري و
شما عمر بقاي انشاءاهللا مي كنم،
شما سر باشد، حاضرين همة و
نباشيد، «پاپاجون» نگران سالمت.
عارف، پيش رفت شد، بهخير عاقبت
لحظة آخر تا كه سعادتش خوشا به
دعا را آنان و بود مجاهدان با همواره
من خدا به ميداد. روحيه ميكرد و
كه را بدهد اين افتخار سعادت و هم
در و تا آخرين لحظه آخرين نفس تا

مسير سر از پا نشناسم. اين
بكنم: آخر را بگذار دعاي پدر

َوانِِس وحًدَته صلًّ اللهم
اِلَيِه َوَاسُكن  ُغربََته َوارَحم َوحَشَته 
َعن بها َيسَتغني َرحَمًة َرحَمَتك ِمن
ابا َمَع َواحُشرُه ِسواك، َمن َرحَمِة
كاَن وَمن السالم عليه الحسين عبداهللا

الطاهرين األئمِة ِمَن ّاله َيَتوَّ
و برهانش تنهايي از خدايا
او غريبي بر و ده اُنس را او وحشت
رحمت جوار در را او و كن رحم
از را  او كه رحمتي ده جاي خود 
بار كند.  نيازش بي تو جز رحمت 
برايش همواره آنكه با را او خدايا
يعني ميگريست و ميخواند نوحه
از كدام هر و الحسين اباعبداهللا
دوست پاكيزه كه و پيشوايان امامان

دارد، محشور بدار.

ديگر بار يك صحبت  آغاز در
بزرگ خانوادة  اعضاي همة ازطرف 
و فرزندان و  اقبال مادر به  مقاومت،
بهخصوص پدرو بستگان و نوادگان
اقبال محمد برادرم او ارشد فرزند به
ايران مقاومت ملي  شوراي عضو

ميگويم. تسليت
اگرچه اقبال محمد برادرمان
سرمزار بر  و  بالين بر  نتوانست 
فكرميكنم ولي پدرحاضربشود،
كانون در ايستادگي و پايداري با كه
حق صورت بهترين به مقاومت،
مجاهد پدر  اين دربارة را فرزندي 
او از پدر روح كه و حتمًا به جا آورده

است. راضي و خوشحال
و  او وتوفيق اجر  و  برصبر  خدا

است جاويد ابد زنده و و خلق تا خدا راه در تالش او پيام صبر و اما ما رفت ميان پدر اقبال از

رئيسجمهوربرگزيـدةمقاومت:
عنصرايـمان،صبـر،صالبتو استـواريبود ومشكالتمتعـدد، عنصردرخشان درپـدربزرگوارمان درمقابلسختيها

كه تو پدري چون فقدان
به همواره فرزندانش را

مسير آزادي مجاهدت در
اين در فراميخواند و خود

مسيرسرمشقونمونه
فراوان دارد بود، غم

پاريس در پدر يادبود مراسم به اقبال علي مجاهد پدر ارشد فرزند اقبال، محمد پيام

عزيزم، پدر
به  را ما سالم

جاودانه و شهدا
و برسان فروغها

و مصمم ما كه بگو
راه جزم عزمي با

راهآزادي يعني آنان
را ايران مردم
ميدهيم ادامه

وبستگان بازماندگان همة و اقبال مادر
بيفزايد. پدر

عزيزمان، پدر فقدان تحمل
در آن هم است. سخت خيلي واقعًا
به خوبيهايش، دليل به غربت ديار
او كه بهخصوص بودنش، انسان دليل
هيچوقت بود. غمخوارمان و يار هميشه
برنامهها، همة در كه نميكنم فراموش
داشتن وجود با و گرما در و سرما در
آن با پدر  جسمي، متعدد مشكالت 
و آرامش آن با  و خندانش  چهرة
حضور اول هميشه در صف صالبتش
نزد رفت رفت، االن ولي داشت.
قهرمان شهيد اقبال، عارف پسرش
قهرمانش داماد  نزد و  ٣٠خرداد، روز
و دخترها همة نزد و محبوبي محمود

ستاره.... ١٢٠هزار شهيدش، پسرهاي
ماه روزهاي كه روزها اين در
پرارج شبهاي و است رمضان مبارك
جاي خاليش داريم، پيش در را  قدر
مي كنم، احساس مضاعف طور به را
پدر ايامي، چنين در هرسال كه چرا
دعاهاي و و با نوحهها بود، كنارمان در
مراسم به ميخواند كه خالصانهيي
بيشتري و صفاي احيايمان، روح شب

ميبخشيد.
تمام  در  كه  سعادتش به  خوشا   
عمرهشتادسالهاششرافتمندانهزندگي
در روز و خدا در ماه و باالخره كرد،
سوي خدا به خديجه، وفات حضرت
ساعت همان در كه (شنيدم پركشيد،
كه حتمًا است)  بوده هم صبح  اذان

حاال،درجوارقربورحمتحقجاي
و آرزو داشت كه و همان طور گرفته
ميخواند، با شهدا هميشه در دعاهايش
عارف فرزند مجاهدش با  جمله از و

است… شده محشور
واالي شخصيت و پدر دربارة
بايد و است بسيار گفتنيها  او انساني
يك به اما  كرد… صحبت ساعتها 
اشاره بايد درخشان،  بسيار  حقيقت
ايمان، هم درخشش عنصر آن و كنم،
پدر اين  استواري و صالبت صبر،

ماست. بزرگوار
و سختيها برابر در كه پدري
و گرفت قرار متعدد   مشكالت
هست، يادمان ما  همة كرد.  پايداري
و دستگيري از پدر راكه صحنههايي
تعريف خميني زندانهاي در شكنجه
پدر، خود قول به البته و ميكرد
كه بود شكنجههايي از سختتر خيلي
ديدن برايشان، كردند. تحمل خودشان
صحنههاي شكنجه و شهادت فرزندان
بعد بود. اوين دردناك در مجاهدشان
رنج و دربدري سالها هم، زندان از
اين همة  اما كردند،  تحمل  را غربت 
در را پدر  ايمان سختيها و مشكالت 
كرده بود، انتخاب كه حقي ادامة راه
ايستادگي حق راه كرد، بيشتر و بيشتر
خميني دوران، پليد  يزيد  برابر در
ضدبشر،سرفرودنياوردنوتسليمنشدن

از و دفاع خلق، خدا و برابر دشمن در
مجاهدش فرزندان برحق آرمان و راه

امكاني،… هر و با شرايطي هر در
و انتخاب همين و ايمان همين
برابر اينطور در را او بود كه تصميم
كرده صبور و مقاوم مشكالت، همة
بهويژه و اهل بيت ارادتش به او بود،
هميشه كه  عليهالسالم حسين خاندان
سوگشان در و مي خواند مدحشان در
مقاومت با و عمل در را ميگريست
داد… نشان خودش  ايستادگي  و

سالماهللاعليه
بزرگوار پدر اين اگرچه امروز و
و حضورش اما نيست، ما درميان
صبر و مقاومت پيام يعني پيامش
و خدا راه  در بيشتر هرچه تالش  و 

است. و جاويد ابد زنده خلق…تا
شد، زاده  كه روزي او بر سالم 
در ايستادگي و مقاومت راه كه روزي
و روزي برگزيد را دوران يزيد برابر 

شتافت. اعلي رفيق ديار به كه
عزيزم پدر

جاودانه و شهدا  به را  ما سالم
و مصمم ما كه بگو و برسان فروغها
آزادي راه راه آنان يعني جزم عزمي با

ميدهيم. ادامه را ايران مردم
روح شادي  و آرامش براي 
ميخوانيم وصلوات فاتحه با هم پدر،

ميفرستيم.

کماند.  زمين خوبان  
ژينت، بود. کمها آن از ژينت
بود. جاري هميشه صميميتي
که روحهايي و جانها ازآن
مي کند، خانه  آنها  در  حقيقت
آشوِب و مي زند پرسه آنها در
ميشود. «سروش» و ندا» » يک
ميشود گاهي آشوب، اين
گاهي همراه، هميشه آينهيي
شانهات، روي پرندهيي ميشود
هميشه که چشمي ميشود گاهي
هم گاهي مي کند، نگاهت
تو. به چسبيده سايهيي  ميشود
اين سروشها، اين نداها، اين
چشمها اين پرندهها، اين آينهها،
حقيقت شاهين سايهها، اين و
ميدانند آنها هستند.  تو و من
کدامشان هر با چقدر ما که
آنها همة با ژينت هستيم. صادق
آنها داشت؛ صادقانه صميميتي
تکثير ژينت در را خودشان هم

کردند.
شاديهايش  فقط  خندههايش
خوشحالي فقط رفتارش نبودند؛
نبود؛ چهرهاش اجزاء حالت
نشاط، بود. نشاط» «با ژينت
خوشحالي و شادي  از  عميقتر
از برآمده رفتاري  نشاط،  است.
و کردن لمس و حّسي ادراک
که هربار است. حقيقتي تجسم
ميکردي حس ميديديش،
نشاطها و حقيقتها از لشگري

کردهاند. محاصرهاش
هم  شعرهايش با ژينت  
او هم شعرهايش بود؛ صميمي
رؤياهايش و داشتند دوست را
الزم صداقِت او پراکندند. را
و کشف را شعر  و شاعر  ميان
و انسانها، اشياء کرده بود. کسب
ژينت چهرة شعرهاي کلمات در
که چرا دارند؛ را واقعياشان
ژينت کلمات، در و انسانها، اشياء
او ميکردند. زندگي ژينت با و

«ژينت»،
 پرندة حقيقت

شهر شوراي وي ميگذاشت، مايه و حساب ديگران بيحد براي خود ميداد، وي از نشان انرژي غيرقابل تصوري مبارزاتياش فعاليتهاي در ٨٤ : وي الگازت٢٧مهر
درگذشت. ناگهاني بهشكل قلبي ايست بر اثر جمعه گذشته لوفور ژينت كرد... جمع هم گرد را

در گذشت ناگهاني به طور لوفور ژينت دواز: وال دو الگازت نامة هفته
ميداد نشان از خود تصوري غيرقابل انرژي فعاليتهاي مبارزاتيش در او

اشرف عبداللهي- سعيد

ميکرد، خود حسشان در را آنها
رنجهايشان و معصوميتها بهخاطر
خوبيها بهخاطر ميگريست،
دستيافتنيشان، زيباييهاي و

ميخنديد. نشاط» «با برايشان
 ژينت يک وجدان هم بود؛ 
ايام َجسته آفتهاي از وجداني که
را، رؤيايش و روح آسماِن و بود
جال انساني نداهاي و سروشها

ميدادند.
بيدار  وجدانهاي ميشد  اگر
حقيقت جويندگان و هوشيار و
شمارش جهان در  را  زيبايي و
کماند خيلي چه اگر کرد،ــ
فهرست اين  در ژينت ولي  ــ
کس، خود است. فهرستي که هر
ژينت است. خويش نام نويسندة
زيباييهاي ماندنِي فهرست در

قرار دارد. هستِي ما آفرينش و
آن  بود. از  ژينت، «صدا»هم
که شنيدني، فقط نه که صداهايي
باورهايش او هستند. هم ديدني
به را باورهايش  او زد؛ صدا  را
ديگران به را  آنها و برد  جا همه
را حقيقت صدايش، با او داد؛ هم
پليدي موريانههاي تا کرد ترويج
ريشههاي ارتجاع، با همدستي و

نجوند. را انسان و آزادي
از  که است بد چقدر  
و پاکها از صميميها، از خوبها،
هوشيار، و بيدار وجدانهاي از

کم هستيم، کنارشان وقتي تا
مي نويسيم. کمتر و ميگوييم
عادِت اين و کشدار درنِگ اين
حسرتي به بدل ناگاه  به سمج،
جگرسوز «آه»ي و جانکاه
براي ژينت، مرگ  خبر  ميشود.
خانوادة و ياران و مجاهدين همة
همين طور ايران، مقاومت بزرگ
سنگين. تلخ، نکردني، باور بود:
صفحة روي که  را  تصويرش
عاصي قصيدة ديديم و تلويزيون
ازآزادي دفاع  در زيبايش  و
و حقيقتها  همان  شنيديم،  را 
در و سراغمان آمدند نشاطهايش
کردند:«يکدم زمزمه اش گوشمان
َجست و و درخشيد اين ظالم در

رفت».
مقاومت  خواهر عزيز  ژينت،
بلور در  يادش و نام بود. ايران 
زيباترين در رؤياهايمان، حقيقت
و عشقهايمان پرستندة روح
وفادار مردان و  زنان درخاطر
جاودان تا آزادي، آرمان به
پرندهيي ژينت، ميکند. زندگي
براي صدايي حقيقت،  براي
تابلو بر رنگي درخشش و آزادي
حماسههاي و خاطرهها شکوهمند

«ُاور». در «اشرف» و پايداري
بر او بيکران با درودهاي

حافظة در يادش و نام
است. جاودان «آزادي»،

كسي نيست. ما ميان در لوفور ديگر ژينت اللمان: فلورانس
بيعدالتي جا هر كه او بشناسد،  را خستگيناپذير  زن اين كه
ميتواند مرگ بهسختي ميگذاشت، بهشورش سر وجود داشت
به شكلي قلبي يك حملة گذشته، جمعه با اينهمه كند. باور را او
گرفت. دلفين ما از را فرزند چهار و مادر ٥٢ساله زن برق آسا اين

الكساندر ٢٠  تيبو ٢٢ ساله، كرده، بهتازگي ازدواج كه ٣١ ساله،
نميدانند  هنوز خود قطعًا كه فرزنداني ساله... ١٨ كورالين و ساله
بسيار اخيرًا ميگويد: «او دلفين كردهبود. مادرشان چه زندگي با
از بيش نه ولي بود، خورده بههم حالش بار چند او مي نمود. خسته
لوفور ژينت جمعه روز بودند». نداده نشان چيز هيچ آزمايشها اين.

شد. منجر بهمرگش كه شد حملهيي دچار خود خانة در
همواره  و مهربان ديناميك، فعال، بسيار زني مري شهر  
«مري، رئيس انجمن كه وي كرد. نخواهد را فراموش گشادهروي
بهويژه بهجوانان، كمك با را خود اوقات بود، دوستي» رنگ
وي مدتها دناسيون، سيته در مي گذراند. آفريقايي دختران جوان
«وي اضافه ميكند: دخترش ميداد. نوشتن و خواندن  آموزش
زيادي مسافرتهاي حقوق كودكان زنان و حقوق از دفاع براي
زنان حاميمهم تبديل به يك يك فمينيست، وي بهعنوان ميكرد».
از فراتر اكنون كه بود، شده اورسوراواز ايراني جامعة و ايراني
در كه وي است. داده دست از را خود خواهر يك دوست، يك

در بود، وي ارتباطات پير پرنو معاون ژان شهرداري دورة اولين
شهر شوراي توانست گارنيه كريستيان جداشدن از بعد آوريل ماه
را سوسياليست حزب كه زماني از وي بياورد. گردهم مجددا را
رأس در و مي كرد فعاليت مري» چپ «ليست براي كرد، ترك
داشت. قرار محلي» فعاليت  و دموكراتيك عمل  «ابتكار انجمن
كه هميشه بود كسي «اين خيلي تأثرآور است. او شهردار مي گويد:
از فراتر دهد، قرار اختيار همه را در خود چيز همه ميخواست
و گارنيه كريستيان حصر». و بي حد مهربان، ازحد بيش معمول.
در دموكراتيك» عمل «ابتكار در شركايش فاراول، فرانسواز ماري

گريانند... بزرگ دوستي فقدان

ژينت،

زنـی

تبار از

عاشقان

آزادی

نبرند  بهنکويی نامش که مرده آن است هرگز   نميرد نکونام مرد سعديا
مرتب  را گردنش دور شال که حالی  در
صحبت فرانسه شد. نزديک سراسيمه ميکرد
ميگذشت. از سنش و اندی چهل ميکرد.
لباسی و فرفری داشت قهوهيی روشن موهای

بود. پوشيده سفيد
قرق را محله ملخ، و مور مثل پليسها
و ميشکستند را پنجرهها و در بودند. کرده
خيابان ميگشتند! نامعلوم چيزهايی بهدنبال
اجازه بهکسی و بودند بسته را باريک و تنگ
و تک تک ايرانيان نميدادند. و آمد رفت
كمكم ميرساندند. به«اور» را خود گروهی
بود. سايه بانها جمعيت  شده مملو از خيابان
خيابان شدند. پهن زيراندازها و رفتند باال
روز هر  و شد نبرد بهصحنة تبديل ساکت 
راه بهديدار مبارزان انسان دوست شخصيتی
حمايت و هر کس بهنحوی ميآمد آزادی

ميداشت. مقاومت آنان ابراز از را خود
چه زمان آن در  ژينت اين که  تصور
دارم يقين است. آسان  بسيار  داشت حالی
ميتوانم بود. آمد  و  رفت  حال  در مدام او
اعتصاب کنار اوقات گاهی که ببينم را او
اشعاری برايشان از و غذاکنندگان مينشيند
را دستهايشان گاهی و ميخواند سروده که

غفاري نرگس

موفقيت آرزوی برايشان و بهگرمي ميفشرد
ميکند.

پيدا نيز  خبرنگاران کله و سر کم  کم
او و ميگيرند فيلم و عکس آنها ميشود.
چشمان نگرانی با ميدهد. توضيح را شرايط
که بهاعتصابغذاکنندگان را مهربانش
ميدوزد گراييده بهزردی صورتشان رنگ
ميدارند روا بهآزاديخواهان بهظلمي که و

ميکند. اعتراض
تمام فعال بهيک زمان همان از ژينت
وقتمقاومتتبديلشد. عملیکهغيرايرانيان
اگر بهخصوص ميشوند. آن درگير بهندرت
باشد. اما نداشته هم خودشان ربطی بهکشور
مجاهدين سازمان اول مسئول بهقول ژينت

برشوريدن  نماد حسينی«...  صديقه خانم
مردم و خاص بهطور اورسوراواز  مردم
و برچسب و بهتان برابر در عام بهطور فرانسه
در فاشيسم به سود شده پنهان بربريت دربرابر

است». ديپلوماتيك و سياسی معامالت
با اور همبستگی شب کنسرت در
که ميديدم تلويزيون از را او ايران مقاومت
انسان ضد عليه رژيم از مبارزه پرشور چگونه

در بايد کتابها ميکند. صحبت ايران بر حاکم
مقاومت تأثير تا شود نوشته ايران مقاومت باره
دريابيم ژينت چون آزادهيی انسانهای در را
و زنان کنار در چگونه که کنيم درک و
زنانی ميگيرند، قرار ايران قهرمان مردان
که مجاوری صديقه  و حسنی ندا  همچون
نشانه رفتند سيهدالن را شهاب قلب همچون
کاری که هيچ آنجايی از جاودانه شدند. و
انجام نميشود، سختی تحمل تالش و بدون
با مردان فرانسوی و زنان ديگر آزاد و ژينت
را ۱۷ژوئن توطئة خود، روزی شبانه تالش

کردند. رسوا جهانيان ديدگان برابر در
ژينت خانم نابههنگام  درگذشت  خبر
ملی تلويزيون آزادی- سيمای از را لوفور
اصال باورمنميشد ايران- شنيدم.شوکهشدم.
زندگیاش سادگی  به همين که نميشود  و
يکی ايران مردم مقاومت و رسيده بهپايان
من باشند. داده دست  از را  خود ياران از
تنها از نزديک نديده بودم و هيچگاه ژينت را
باخبر فعاليتهايش از آزادی سيمای طريق از
او عمرم تمام مي کنم احساس ولی ميشدم.
درگذشتش خبر همين برای ميشناخته ام را

شرايطی در شيرزن اين کرد. متأثرم بسيار
به آزادی، ايران مردم رسيدن برای عاشقانه
رژيم درشت دانه حاميان که ميکرد تالش
علم قد ايران مردم و مقاومت برابر در
فيلمياز جلو تالشهای او مانند بودند. کرده
دلسوز مادری  و معلم مي شود. رد چشمانم 
جالب ميزد. موج او در بهآزادی عشق که
ميدانست را زبانمان نه او که اينجاست
بود آشنا  مردممان مبارزاتی فرهنگ با نه  و
انساندوست، و آزاديخواه يک بهعنوان ولی
يار چشمداشتی، هيچگونه بدون و محابا بی
نفس آخرين تا و شد ايران مردم مقاومت
کنار در او نام شک بی ماند. کنارمان در
تاريخ در ديگر پاکدالن و  آزاديخواهان
بندمان در مردم بهياری که ايرانزمين مبارزاتی
خواهد حک زرين، برگهايی در شتافتند،
تماميمردم و ژينت خانم خانواده برای شد.
حاميان و مری سوراواز، اورسورواز شريف
و دارم بردباری آرزوی صبر و ايران، مردم

شريک بدانند. خود غم در اميدوارم مرا
انسانيت، درس که ژينت بر درود
و آموخت را استقامت و پايداری آزادگی،

روحش شاد باد.

خاكسپاري و تشييع  مراسم
روز اقبال، حاجعلي مجاهد پدر
شهر گورستان در ٢٨مهر پنجشنبه
با پاريس شمال در پونتواز سرژي
و اعضا بستگان، خانواده، شركت
گرديد. برگزار ايران مقاومت ياران
پدر اين يادبود مراسم همچنين
اقامت محل اورسوراواز،  در  بزرگوار
با مقاومت برگزيدة  رئيسجمهور 
شهيدان مادران و وي خانوادة حضور
و كميسيونها مسئوالن از و شماري
برگزار مقاومت ملي شوراي اعضاي

شد.
پس اقبال، پدر پپكر تشيع مراسم در
عاطفه توسط وي، زندگينامة قرائت از
رئيس جمهور تسليت  پيام  اقبال،
ارشد دبير توسط مقاومت برگزيدة

شد. خوانده مقاومت، ملي شوراي
روحاني، محمدرضا آقايان سپس
رضايي ابوالقاسم و ابريشمچي مهدي
پدر و مبارزات پيرامون پدر بر مزار
آن در آخوندي  رژيم كه شرايطي 
اين در  كردند. سخنراني دارد قرار 
محمداقبال، پيام همچنين مراسم
اشرف شهر از كه  پدر  ارشد پسر
عفت خانم توسط بود، شده فرستاده

شد. خوانده اقبال
استاد توسط  نماز مراسم آنگاه 
از پس و شد برگزار گنجهاي جالل
از گل پيكر پدر، تاجهاي خاكسپاري
مقاومت، برگزيدة رئيس جمهور سوي
اقبال خانوادة مقاومت، ملي شوراي
همچنين و شركتكنندگان ساير و
مزار اشرف به شهر سوي تاجگلي از

گرديد. اهدا مجاهد پدر اين
اورسوراواز، در پدر يادبود مراسم در
مقاومت برگزيدة رئيسجمهور ابتدا
فرزندان و همسر به سخناني طي
اعضاي همچنين و  پدر بستگان و

گفت. تسليت مقاومت
ويدئويي پيام  مراسم، اين ادامة  در
سپس شد.  پخش اقبال محمد 
در سخناني توحيدي محمدعلي
ايراد اقبال پدر خاطرة گراميداشت

كرد.
بستگان و فرزندان از تن چند آنگاه
انساني ويژگيهاي پيرامون اقبال پدر
گفتند. سخن مبارزاتيش تالشهاي و
كوتاهي فيلم مراسم، پاياني بخش در
وي سخنان اقبال و فعاليتهاي پدر از

گرديد. پخش
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شكستفضاحتبارمأموران
اطالعاترژيمدرواشينگتن

اطالعيةجامعة ايرانيان مقيمواشينگتن
نمايش فضاحتبار شكست از اطالعيهيي طي ويرجينا و واشينگتن مقيم جامعة ايرانيان
ايران مقاومت و مجاهدين عليه توطئهچيني بهمنظور كه واشينگتن در آخوندي اطالعات
تعدادي اطالعات كه مزدور وزارت حقي كريم كرد: اعالم و داد خبر بود، شده برگزار
ساختمان بهترك مجبور خواري و خفت مي كردند، با همراهي را او جاسوس و مأمور

شد. واشينگتن مطبوعات
مأموران از يكي دوشنبه، «روز است: آمده شد، منتشر ٢آبان روز كه اين اطالعيه در
خدمت طرحهاي است در ١٠سال از بيش كه كريم حقي نام به اعزامي اطالعات آخوندي
بهخاطر و دارد، قرار  آخوندي رژيم دروغ اطالعات پخش و تروريستي جاسوسي، 
هلند، امنيتي سرويسهاي بازجويي بارها مورد اطالعات  با وزارت گستردهاش ارتباطات
عنوان كنفرانس تحت مضحك نمايش يك در است، گرفته قرار اقامتش محل  كشور
ايران مقاومت و مجاهدين عليه لجنپراكني به تا بود جسته شركت واشينگتن در مطبوعاتي
شوراي دبيرخانة توسط اول آبانماه روز كه طي اطالعيه يي و پيشاپيش نمايش اين بپردازد.

بود. شده افشا گرديد، صادر ايران مقاومت ملي
اطالعات وزارت ديگر جاسوس و سه مأمور دو حقي و كريم مزدور برنامه، ابتداي در
واشينگتن مقيم هموطنان از شماري نمودند از شركت ميكردند تالش را همراهي او كه
در همه، اين آورند. با بهعمل رفته بودند، جلوگيري بهمحل مزدور افشاي اين بهقصد كه
منافع آن دفتر حفاظت كارمندان و رژيم آخوندي مزدوران از كه تعدادي اين كنفرانس،
سوابق افشاي به ايراني آزادة شريف و شهروندان شماري از داشتند، شركت واشينگتن در

پرداختند. مزدور اين خيانتبار عملكردهاي و
سوابق ز بهگوشهيي ا اشاره پس از و ويرجينا مقيم واشينگتن ايرانيان اطالعية جامعة در
از آنها برخي جلسه كه در اين ايرانيان شركتكننده آمده است: كريم حقي ننگين مزدور
اعمال تروريستي كه بسياري از هستيم مطلع ما گفتند نزديك ميشناختند را از اين مزدور
در اختيار او كه است اطالعاتي بوده بر اساس شده مرتكب مجاهدين عراق عليه در رژيم
همسرش دست قتل در حقي كريم كه كردند فاش همچنين ايرانيان است. رژيم گذاشته
حقي وي كريم تدفين مراسم در حتي خانوادة همسرش كه نمودند يادآوري است و داشته

كردهاند. معرفي او قاتل بهعنوان را
غيردولتي سازمان نمايندة يك ويرجينا، و واشينگتن مقيم جامعة ايرانيان بهاطالعية بنا
ائتالف نيروهاي حقي گفت:  كريم مزدور به خطاب داشت، جلسه حضور  اين در كه
هيچگونه كه كردند اعالم مجاهدين افراد با متعدد مصاحبههاي تحقيقات و ١٦ماه بعد از
كه تو اقدام اين ندارد. تروريستي وجود يا عمل و هرسازمان مجاهدين سازمان بين ارتباطي

است. قابل پيگيرد قضايي به لحاظ ميكني منتشر دروغ را اطالعات
استيناف خطاب به دادگاه كه بيانيه يك در گفت جلسه در اين آزاد خبرنگار يك
اطالعات سازمان ارتباط با در مستمر بهطور حقي كريم كه است شده، آمده نوشته آمريكا

مسأله داري؟ اين به جوابي چه ايران است،
خود مأموريت هدف ميرفت، طفره سؤاالت به اين پاسخ از كه حقي كريم مزدور
كه اينست آمدهايم اينجا به گفت: علت اينكه ما كرد و بيان بهوضوح واشينگتن در را
بهنفع نه سياست تغيير اين و كرده است تغيير و مجاهدين ايران با رابطه در آمريكا سياست
متوجه پنجشنبه روز مثًال است. منطقه مردم بهنفع نه و ايران مردم بهنفع نه آمريكا، مردم
جكسون خانم شيال آن طي و گرديده برگزار آمريكا كنگرة در برنامه يك  كه شديم
ليست از مجاهدين سازمان نام بهطرح خروج كه اين بوده تالششان تنتر، تمام و آقاي لي
مردم و به نفع هستيم مخالف آمريكا سياست اين با بگوييم كه آمدهايم ما بهاينجا بپردازند.

بيايند. در ليست از مجاهدين كه نيست ايران
رژيم كه داري قبول آيا پرسيد: كريم حقي مزدور از غيردولتي سازمان يك نمايندة
بدهيد؟ وي گفت: جواب و خير بله با است، فقط آن يا حامي تروريست ايران يك رژيم

بدهم! شما جواب به كلمه يك در من كه نيست اين سادگي به جواب
سازمان و ايران تروريست رژيم  بين پرسيد: و داد ادامه خود  سؤال به نماينده اين
رفت. طفره پاسخ هم از باز مزدور حقي كريم هستند؟ تهديد بزرگتري كدام مجاهدين
دجالگري در تو كه ميگويم تشويق و بهعنوان گرفتم را پاسخم من گفت او به سؤالكننده

هستي. يك درجه فريبكاري و
شريف واكنشهاي هموطنان درمقابل كه اطالعات وزارت مأمور اين كريم حقي،
قادر آنكه بهناچار بدون ميديد، افشا شده را خود توطئة و باخته را بهكلي قافيه آزاده و
از دست و و خواري خفت با و شد برنامه به ختم مجبور كند، طرح خود را اراجيف باشد

كرد. را ترك درازتر جلسه پا
ترتيب اين به خود نوشت: پايان اطالعية در و ويرجينا واشينگتن مقيم جامعة ايرانيان
باشكوه تظاهرات از  را يأس خود و خشم نمي توانست كه  رژيم آخوندي جديد توطئة
فزايندة نمايندگان حمايت و احمدينژاد پاسدار بهسفر اعتراض در از ايرانيان تن ٢٠هزار
افتخار پر سازمان از آمريكايي متخصصان و سياسي شخصيتهاي سناتورها، آمريكا، كنگرة
پنهان سازمان، اين از تروريستي برچسب حذف براي آنها تالش ايران و خلق مجاهدين

شد. هم شكسته در واشينگتن در توسط هموطنانمان كند،

واكنشديوانهواررژيمآخوندي
درقبالانتشاربيانيةيكميليون

شهروندعراقي در نيويوركتايمز
بيانيةيكميليونشهروندعراقي مبنيبرحمايت رژيمآخوندياز اينكه
درنيويوركتايمز عراق اساسي در قانون رژيم مداخلة افشاي و مجاهدين از
بوش، جرج  به ديوانهوار واكنش  يك  در و  آمد بهخشم شده، منتشر 
در به٣٨٠٠تروريست نميبايست كه گرفت ايراد آمريكا، رئيسجمهور
ژنو چهارم كنوانسيون اشخاص حفاظتشدة تحت وضعيت اشرف قرارگاه

نوشت: ازجمله سايتهايش در رژيم ميداد.
قانون در را خود نظر که هستند آن خواهان تروريستها اين حال
تروريستييي سازمان خلق، مجاهدين کنند!! اعمال عراق جديد اساسي
آمريکا سفارت اشغال در داشت، شرکت آمريکايي شهروندان قتل در که
بهواسطة دارد، قرار هم خارجه وزارت تروريستهاي ليست در و بود پيشگام
تحت حفاظت از البي قدرتمند «آيپک»، گروه ١٥٠عضو کنگره و پشتيباني
پناهندگي توسط حقوق بشر و از نقض هم حاال و ميبرد بهره ژنو کنوانسيون
به متعلق که بندي است… آن تغيير خواستار و ميگويد سخن بند ٢١ ٣ مادة

قانون اساسي کشور ديگري است!
نيويورك صفحة تمام  آگهي  در توهين  و طعنه  بزرگترين  شايد
اروپا پارلمان  اعضاي و  لردها از برخي که باشد امر اين  به استناد تايمز، 
ميکنند. پشتيباني اساسي عراق قانون پيشنويس بند ٢١ ٣ مادة اصالح از
عراق بينالمللي، تناقض با قانون در است که بريتانياييها شگفتانگيز واقعًا

از  خرابيهاي حاصل نگراني اصليشان نه که، اين مهمتر و را اشغال ميکنند،
قريبالوقوع، داخلي جنگ نه و فراگير، شورش و خشونت نه آنها، عمل

است!  ٣٨٠٠ تروريست از دلجويي بلکه
جيغهاي گفت: اينباره در اروپا در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي يك
نتايج سحر هنوز از اين و و بيشتر خواهد شد بيشتر آينده بازهم بنفش در
اساسي قانون تمامي  و بدمد ايران در آزادي دولت تا صبح باش ! است
حاكميت و انتخاب با حق آن كه در تعارض واليت منحوس ارتجاع و بساط

شود. برچيده بن از است ايران ملت

ميكنند؟ آمريكا چه در ايران رژيم اطالعاتي مأموران يونايتدپرس:
دوشنبه  روز شدهاند، آمريكا وارد انگليسي و آلماني پاسپورت از استفاده با كانادا، تورنتو از كه مأموران  اين

نكرد شركت آن در خبري رسانة نمايندة فقط هيچ برگزار كردند. واشينگتن در مطبوعاتي كنفرانس يك
آبان ۸۴: ۳ يونايتدپرس خبرگزاري

اساسًا كه ايران سياست كميتة بهگفتة
تشكيل آمريكا دولت سابق مقامات از
بوش دولت سياست  براي و  است شده
ميكند، البي رژيم در تهران بر تغيير مبني
براي انتشار ايران رژيم اطالعاتي مأموران

شدهاند. آمريكا وارد دروغ اطالعات
با كانادا،  تورنتو  از كه مأموران  اين 
انگليسي و آلماني  پاسپورت از  استفاده
يك دوشنبه روز شدهاند، آمريكا وارد
كنفرانس مطبوعاتي در واشينگتن برگزار
در خبري هيچ نمايندة رسانة فقط كردند.
مخالفان هنگاميكه نكرد. شركت آن

و عكسبرداري به شروع  تهران رژيم
تالش مأموران اين كردند  فيلمبرداري
سازند وادار  را امنيتي نيروهاي نمودند 

ضبط كنند. آنهارا نوارهاي فيلمها و
است معتقد ايران سياست كميتة
«توطئة چارچوب در آنها مأموريت كه
رئيسجمهور جديد محمود احمدينژاد،
را اطالعاتي مأموران که است ايران رژيم
بينالمللي جديد فعاليتهاي از سري يک در

است». فعال کرده اياالت متحده عليه
حال در همچنين ايران سياست كميتة
خارجكردن براي بوش دولت البيكردن
ليست از ايران مجاهدين خلق سازمان نام

است. تروريستي سازمانهاي
از مديران پروفسور ريموند تنتر، يکي
«احمدي نژاد ايران گفت: سياست كميتة
نيزه را دنبال مي کندـ با اين سياست دارد
کرديد برخورد  نرمي به جاي اگر بزنيد. 
کرديد برخورد فوالد به ادامه بدهيد، اگر
اضافه تنتر پروفسور کنيد». عقبنشيني
چون بايد نرمي و  ضعف  بهجاي کرد
برخورد ايران اطالعاتي مأموران با فوالد
سوء استفاده از و جاسوسي براي کرد که

شدهاند. اعزام اينجا به ما ضعف نقاط
ايران در احمدينژاد هنگامي که از
بهدست را قدرت رئيسجمهور بهعنوان

تسليحات برنامة در ايران است، گرفته
اتحادية اروپا کشورهاي با و مذاکره اتمي
است. گرفته  پيش در  تهاجمي سياست 
را اصفهان در اورانيوم غني سازي فعاليت
به را پاسداران فرماندهان سپاه و کرد آغاز

گماشت. اتمي بربرنامههاي نظارت
کميتة اجرايي مدير لوپز، کلر
«همانطور کرد: خاطرنشان ايران، سياست
شروع از قبل احمدينژاد مأموران که
ترتيب عراق شدند بههمان وارد حمالت
ايران اطالعاتي مأموران حضور هم
حمالت شروع عالمتي براي ممکن است

باشد». آمريکا خاک در تروريستي

اجرايي مدير  کولم، مک  بروس
کميتة مديران از يکي و آزادي خانة سابق
بهعنوان «احمدينژاد گفت: ايران سياست
حمالت جهاني، کمپين يک از بخشي
شدت را  خارج در  خود مخالفان  عليه 
معمول مأموريتهاي است. بهطور بخشيده
وزارت مأموران توسط اطالعات کسب
اجراي مقدمة ايران، امنيت و اطالعات

است». برنامههاي ترور
ايرانيان تبعيدي کرد کولم اضافه مک
ممکن هستند آمريكا ساكن امروز كه
بههمين شوند.  ايران رهبران فردا  است
احتمال اطالعات وزارت مأموران دليل
مي کنند. بررسي را به آنها سوءقصد
«مقر» يک استقرار  در بتواند تهران  اگر
شود موفق آمريکا در پا جاي و جاسوسي
خواهند اول هدف آمريكا مقيم ايرانيان
هدف ميتوانيم از ما هرکدام  بعد و بود

باشيم. بعدي
مأموران اين ايران، سياست كميتة

است: كرده معرفي را اطالعاتي
سياست کميتة  حقي: کريم  ـ
تاريخ به خود سفيد گزارش در ايران

سياست  «گزينههاي نام با ٣٠ژوئن٢٠٠٥ 
قالبي، انتخابات  ايران: براي آمريکا 
حقوقبشر نقض دروغپردازي، کمپين

باسابقة مأمور اين چهرة رژيم» تغيير و
کرد. آشکار اطالعات را وزارت

در که  ميدهد نشان گزارش اين 
کرد  رهبري  را عملياتي بهار٢٠٠٥ حقي 
ديدبان سازمان دروغين بهگزارش که
در غيردولتي سازمان يک که حقوقبشر
که شد باعث و  انجاميد است  نيويورک
وزارت بلندگوي بهه عنوان سازمان اين

کند. عمل ايران اطالعات
از يکي حاجي: ماهرخ(پروين) ـ
آي.پي. بهگفتة ايران اطالعاتي مأموران
بين يک فعال ارتباط مأمور سي، حاجي

است. و اروپا کانادا جاسوسي در شبکة

پارس سازمان ميگويد آي.پي.سي
برگزارکنندةکنفرانسمطبوعاتي ايرانکه

است  پوششي است واشينگتن در ٢٤ اکتبر
کانادا. در ايران وزارت اطالعات براي

از يکي رستمي: کرد اميرحسين ـ
اتاوا در ايران اطالعات وزارت مأموران
ازسال رستمي آي.پي.سي). از (بهنقل

اسالمي  انقالب پاسداران سپاه عضو ١٩٧٩
است. بوده ايران شمال در

ايراني دانشجوي  يك سارا، بهگفتة 
كرد معرفي خود را نام كوچك با فقط كه
قصد ۳مأمور شركت كرد در كنفرانس و
همكاري دربارة آمريكا  بهمردم  داشتند
سازمان و حسين، صدام بين ارتباط و

دهند. «هشدار» ايران خلق مجاهدين
خلق طرفداران سازمان مجاهدين اما
با هستند رژيم كه مخالف ايرانياني و ايران
اطالعاتي مأموران از سؤاالتي بلند صداي
فرياد پاسخ در كه آنها كردند ايران رژيم
يونايتدپرس خبرگزاري به سارا زدند.
مهاجم از آنها، رستمي خيلي «يكي گفت

گرديد. كنفرانس ملغي نهايتًا اين شد».
كه است اين جواب بدون سؤال
وارد ايران  اطالعاتي مأموران چگونه
ايرانيان حقيقت اين شدهاند. متحده اياالت

كرده است. نگران مخالف را

مديراجراييکميتةسياستايران،خاطرنشانکرد:«همانطورکهمأموراناحمدينژاد کلرلوپز،
اطالعاتي ايران هم حضور مأموران ترتيب بههمان وارد عراق شدند حمالت شروع از قبل

باشد» آمريکا خاک در تروريستي حمالت شروع عالمتي براي است ممکن

خبرسازيسخيفراديوفردا
وعقدهگشايياطالعات
آخوندها عليه مجاهدين

اين گروه (يعني  كه بوديم اين خواهان «ما  مزدور كريم حقي:
و بمونه تروريستي ليست در بايد همچنان مجاهدين) سازمان

برخورد بشه» بايد باهاشون
«ميخواستم  مي گويد: مصاحبه همين پايان در نامبرده  مزدور
ازشون و هستند  اشرف كمپ در  كه  بچههايي با كنم  صحبت

آمريكاييها» كمپ به برسونند رو خودشون ميكنم…، خواهش
در عليه مقاومت وزارت اطالعات تيم مزدوران اعزامي شكست در پي
در مزدورانش از طريق تأخير روز دو با اطالعات آخوندي، واشينگتن،
فضيحت و ناكامي بر تا پرداخت مجاهدين عليه بهعقده گشايي فردا راديو

بگذارد. سرپوش خود
اطالعات وزارت نمايش خوردن برهم به اشاره يي هيچ بدون فردا، راديو
در رژيم ايادي ردپاي سخيفيكه خبرسازي در شركتكنندگان، توسط

گفت: بود، آشكار آن
تنشهايي كه درمورد آمريكا شهروند سياسي فعال يك جلسه «در ابتداي
و اضافه گفت سخن كند ايجاد منطقه در ميتواند خلق سازمان مجاهدين
برهم زدن ازجمله  بزرگي  خطرات ميتواند نهايتًا تنشهايي چنين كرد،

داشته باشد». پي در را جهاني و صلح امنيت
واكنشهاي  مجاهدين، سازمان از عظيم وحشت و نگراني ابراز اين  
را مقاومت عليه  اهريمنسازيش  كارزار و آخوندي رژيم  ديوانهوار 

ميدهد. توضيح
و  يك مزدور پيشانيسياه با مصاحبه گزارش، در ادامة اين فردا  راديو
دربارة كه  كرد پخش را حقي كريم بهنام  آخوندها اطالعات لورفتة
اين «ما خواهان كرد:  اعتراف صراحتًا كنفرانس، اين برگزاري هدف 
ليست در  بايد  همچنان سازمان مجاهدين) (يعني گروه اين بوديم كه 

بشه». برخورد بايد باهاشون و بمونه تروريستي
مهم به يك نگراني كه پاسخي كنفرانس ديگر اين هدف همچنين، از وي
ما كنفرانس اين «در گفت: پرده برداشت و است، آخوندي رژيم ديگر
تا آمريكايي، دولتمردان از بهبخشي بديم هشدار كه بوديم اين خواهان
بهعنوان مجاهدين نيروهاي با را نكنند و كردند قبًال كه اشتباهي همان

نپردازند». بههمكاري خوب تروريستهاي
شهر مجاهدان كه شرايطي در بهخصوص وزارت اطالعات، هدف ديگر
هر از كه است  اين نگهداشته اند، اهتزاز در را مقاومت پرچم  شرف،
شرف، شهر در و پايگاهشان آرمان و سازمان را از مجاهدين بتواند طريق
ميگويد: همين مصاحبه پايان در نامبرده مزدور همين رابطه در كند. دور
ازشون و هستند كمپ اشرف در كه بچه هايي كنم با صحبت «ميخواستم

آمريكاييها». كمپ به برسونند رو خودشون ميكنم…، خواهش
سؤال از نامبرده مصاحبه، اين از ديگري قسمت در راديو فردا گزارشگر

ميكند:
امنيتي مقامهاي با به همكاري متهم را مطبوعاتي شما كنفرانس جلسة «در
ميدهد: وي پاسخ پاسخ چه ميگوييد؟» در اسالمي كردند جمهوري
هرگونه كه  است مجاهدين  ناجوانمردانة شيوة و تاكتيك  يك  «اين
رژيمي بودن، معمول ماركهاي با اعتراضي رو و انتقاد هرگونه مخالفت و
در مظان رو طرف و تخطئه بكنند سعي ميكنند اطالعاتيبودن وزارت

بدهند». قرار اتهام
حافظة اگر نامبرده مزدور كه شده عنوان درحالي مضحك ادعاي اين
در خودش مكتوب به اعترافات  مي تواند بهسادگي ندارد،  هم خوبي
مراجعه ميكرد، منتشر وي اسم خود كه به اطالعات وزارت پيوند نشرية
در ازجمله بارها هلند پليس مقامات كرده: گزارش صراحتًا كند.كه

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

در گزارش سال٢٠٠١ خود  (VVD) هلند امنيت سرويس نيز بعد، چندي
كنترل و رديابي ايران اطالعاتي سازمانهاي وظيفة كرد: «يك خاطرنشان
ميباشند. هواداران ارتباط در اپوزيسيون گروههاي با است كه كساني
گروه هر از بيش و ويژه بهطور خلق مجاهدين اپوزيسيون، گروه اصلي
تالش اطالعات وزارت هستند. ايران امنيتي نيروهاي نظر تحت ديگري
تا سازمان اين عليه  مجاهدين  سابق  اعضاي  و اعضا  طريق  از ميكند
داده دستور اطالعاتي افسران به كند. جمعآوري اطالعات امكان حد
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
فقط مزدوران، نه قبيل اين كه ميدهد نشان بهوضوح تصريحات فوق
نظر سرويسهاي از بلكه هستند شناختهشده ايران مقاومت مردم و براي
حقوقبگير مأموران بهعنوان هم اروپايي كشورهاي پليس و امنيتي
هم قرار هشدار و بازجويي مورد و رفتهاند لو اطالعات كامًال وزارت

گرفتهاند.
و مخالفت «هرگونه اينكه به مجاهدين متهم كردن اين كه نتيجه
وزارت رژيميبودن،  معمول ماركهاي با را اعتراضي و انتقاد هرگونه 
اتهام مظان در را طرف  و بكنند تخطئه ميكنند سعي  اطالعاتيبودن
توسط دود پردة ايجاد يا به جلو، فرار يك جز نيست چيزي بدهند»، قرار
و لورفته مأموران و خود بردن در براي عواملش و اطالعات وزارت

افشاشده.
خود كه شرايطي در و يكپايگيش سرفصل در اگرچه رژيم تشبثات اين
هيچ اما است، قابلفهم و طبيعي ميبيند، مقاومت دركمين جا همه در را
دست مقاومت و از كرد نخواهد رژيم دوا اين از دردهاي فزايندة دردي

نيست. متصور برايش نجاتي راه

خوكچةاطالعاتآخونديدرواشينگتن
بازارمسگرها در تبليغاتآخوندها و

بود گفته هيتلر، تبليغات وزير گوبلز،
دفعات و به باشد بزرگ كافي اگر بهحد «دروغ

مينمايد». كردني باور حتمًا شود، تكرار هم
نگارنده كهوقتناهاردوشنبه اش راصرف
لو خوكچة مطبوعاتي» «كنفرانس در حضور
بود، واشينگتن كرده در اطالعات رفتة وزارت
عنترلينكـ  «ايرانـ سايت  گزارش خواندن با
خوكچه، اين سيرك از اطالعات» بهوزارت

بهگوبلز». رحمت «صد گفت بياختيار
عنترلينكنوشتهاست:«کنفرانسمطبوعاتي
بينالمللي" تروريسم با حسين صدام "رابطة
چهارم و بيست دوشنبه امروز، دوازده ساعت
شهر در کلوپ ملي خبرگزاريها مرکز در اکتبر
از خبرنگار دهها حضور با دی.سي واشينگتن
بينالمللي، تعدادی خبرگزاريهای مطبوعات و
کنگره و قانونگزاران دفاتر مشهور، از محققين
دولتي تحقيق مراکز از افرادی همچنين و سنا
از دانشگاههای آکادميسينهايي غيردولتي و و
از (تأكيدات شد»!!!!  شروع آمريکا  مختلف

است). نگارنده
ديديم، و بوديم خودمان شد خوب
معذرتخواهي با البته و واالنصاف الحق
كه ميرسد بهنظر محترم خوانندگان از
«…» و غريبي ميزنند الف در ضرب المثل،
و خوكچه  همين  براي را  مسگرها بازار  در 

كردهاند. درست اربابانش
شريف هموطنان اذهان روشنشدن بابت از
ايرانيان از  آن دسته به خصوص ارجمند،  و
استعمالشدة صدبار مزدور اين حق كه باغيرتي
تلويزيوني برنامة در را آخوندي منفور ساواك
عرض بايد گذاشتند، دستش كف رنگارنگ
خبرنگار «دهها از مزدور اين منظور كه كنم
يك بين المللي»، خبرگزاريهاي و مطبوعات از
كه بود فارسي زبان راديوي خبرنگار يك فقره
و سر  كه گندابي و فضاحت فرط از نيز وي 
جلسه، اواسط از بود، گرفته را مزدور اين روي
كارش دنبال و كرد جمع را خودش بساط
كه به كسي ساختمان ترك به هنگام وي رفت.
بهتر بود، گفته برود بهكنفرانس داشت قصد
بهخصوص نكني تلف را خودت وقت است
كلمه يك نكرد فرصت اصًال  بابا  «اين  كه

بزند». حرف
الي ٨٠صندلي ٧٠ آن در كه سالني در
آمريكايي چهار مجموعًا بود،  شده  چيده
از طرف هم آنها از تن دو كه حضور داشتند
«اف.بي.آي» آمريكا، فدرال  تحقيقات ادارة
اطمينانخاطر حاصلكردن بابت بودند از آمده
مترجم بي سوادش آن و مزدور كه اين اين از
كانادا مرز در ساعت چندين به مدت پيشتر كه
گرفته قرار آمريكايي مرزبانان بازجويي مورد

نكنند. خطا پا از دست بودند،
ايراني  الي ٨ هموطن ٧ از نگارنده، صرفنظر
جلسه اين  در آمريكايي شهروند دو يكي  و
مواجب و جيره با مزدور اين كه داشتند حضور
مدارك ارائة با سؤاالت و را آخوندي اطالعات
كردند، پول  يك سكة خود، متقن و  مستند
فالكت و استيصال فرط از نامبرده بهنحوي كه

بهخاطر را و آزاده هموطنان شريف چندينبار
آخوندي ساواك با ارتباطاتش و مزدوري
«پليس» به احضار تهديد كرده بودند، سؤالپيچ
اربابانش حقير و مردك اين بگذريم كه كرد.
جمهوري با را واشينگتن اطالعات، وزارت در
يكي قضا، از بودند. گرفته اشتباه ايران «اسالمي»
با داشتند حضور محل در كه پليسي مأمور دو
و كرده برخورد احترام كمال با سؤالكنندگان
پرمضحكه صحنة يك به كه برنامه اين آخر تا
هيچگونه بود، آن تبديل شده گردانندگان براي
از بابتطرحسؤاالتعديدة ممنوعيتيبرايآنها
حيرتزده و  فلكزده سخنران كه  حاضران
نكردند، نداشت، ايجاد براي آنها پاسخي هيچ
روشنگري مطالب  مطالعة  از  پس است،  سهل
هموطنان با گرفت، قرار  آنها  اختيار در كه
چنين از حضور و كرده ابراز همدردي شريف
تعجب ابراز مطبوعات كلوپ در پليدي عنصر

ميكردند. ناخرسندي و
و نامبرده مزدور هم آخر، دست
دفتر مرتبطين از  ظاهراَ  كه  صحنهچرخانانش 
درواشينگتن آخوندي  رژيم منافع  حفاظت
كولشان روي را دمبشان بودند، دي.سي

دادند. برقرار ترجيح فرار را و گذاشته
اين ميشود گفته نگارنده، اطالع بهقرار
است. شده فيلمبرداري بهطوركامل كنفرانس
باشند قادر آزاده و شريف هموطنان اميدوارم
فضا تلطيف مزاح و بابت از ساعتي را دو يكي
كار اگر البته دهند. اختصاص آن بهتماشاي

باشند. نداشته مهمتري
و مزدور اين  اگر  كه اين  آخر  كالم
باطل بر اين باور كارچرخانان پشت صحنهاش
«شيطان سرزمين به او اعزام «تنور» از كه هستند
سخت شد، خواهد گرم برايشان آبي بزرگ»

خواندهاند. كور
آخوند به خطاب هم جمله يك راستي
نيست. لطف  از خالي «گوشخوار» اژهاي 
گلوله سعيد قبلي تو، حاجآقا همپالگيهاي اگر
شدة دواخور سعيد حاجآقا و حجاريان خوردة
يونسي، و  فالحيان حجتالشيطانها و امامي
هم تو بستند، توطئه هاي عديدة خود از طرفي
و ديرآمده يي خيلي حاجآقا، بست. خواهي

رفت. هم خواهي زود خيلي
بدمد. دولتت صبح تا باش

سحر است. نتايج از كاين هنوز

دي.سي ـ واشينگتن   رحيم حقگو 

افشاگريسالح وحشت آفرين!
منصور بهمني

مطرود رژيم و منفور وابستگان از عده يي قبل فرياد هفتة و فغان واداشت سطور اين بهنوشتن آنچه مرا
استغاثه و آه اين ميكنند. رسوا و افشا را ما ما برسيد بهداد دنيا آهاي كه ميگفتند كه بود خميني منحوس
خطرند در شيطان آيات فرمودند بهبلندگويشان و  رسيد نيز پير  استعمارگران بهگوش كه بود بلند آنچنان

رسيدهايد. بهدادشان سرهربزنگاهي در گذشته ٢٦سال در هم چنانكه بشتابيد بهامدادشان
ما شهر متأسفانه كنم: اضافه نيز من مادون قرمزشان بنفش و جيغهاي بلندتركردن براي دهيد اجازه پس
بهكفتاران توهين پوزش از (با آلوده شده است كفتاران اين به لوث وجود قبل يكي دوسال از نيز آلمان كلن

پستي  (با كد نويماركت منطقة در كلن آلمان پالك٣١ خيابان Kleiner Griechenmarkt شهر عالم). در
مشغولند. ايرانيان بهجاسوسي عليه آخوندها سرويس منفور عامل چند مربع ٣٥متر اندازة اتاقي به در (٥٠٦٧٦
تمامي كفتاروار ميهنمان، تاريخ ديكتاتوري پليدترين خدمت در نيستند نيز آدميت شايستة بهواقع كه عناصر اين

نمودهاند. لگدمال را انساني ارزشهاي
است: قرار بدين اينها مشخصات

بهابرويشان خمي ايراني ١٧سالة جوانان حلقآويز نه دارند، ميهنمان در روزمره به جنايات كاري نه اينان
بهدرد را اينان سياه دلهاي خيابانهاي تهران در االغ بر سوار زنجير و با كودكان ايراني گرداندن نه ميآورد،
كودكان گريان چشمان دربرابر پدري حلقآويز از انتظامي  نيروي جاني مأموران همچون نه ميآورد،
ساير نههمچون و ميشود آب سنگشان روزهخواري دل اتهام به تهراني  جوان بهگلولهبستن يا خردسالش
خارج پناهندگان همچون نه دارند، دل پرخوني در ايران حصر بيحد و فحشايي و اعتياد از ايراني هموطنان
و انسانيت نه مينيممهاي و دارند ديپورت احساس تهديدي براي نه و داشته و زندگي پول و كار درد كشور

نبافند. بههم شارالتي دروغهاي بازار كوچه و تا رودرروي مردم مانده باقي وجودشان در انساني شرافت
رو رژيمي مأموريت دارند جاسوسي سرويس كشوري خارج فرستادگان به عنوان پيشكش، آنان كه اينها
خرابهها، در جغد آواي چون و بخشيده روشنا را تاريكانديشان دل تا بدهند نجات سرنگوني از را مرگ به
جنايتكاران آنها اينترلينك با پيوند داده و بهمقام عظماي واليت را جاني الجوردي و كفتار جماران پليد روح

شوند. ديدبان واليت ريزهخوار و كنند تطهير را ايران سركوبگران مردم و
كنند، منحرف حقوقبشر وحشتناك نقض بهخاطر بينالمللي محكوميت ٥١بار از را اذهان موظفند آنها

و شده بسته به رگبار مهابادي جوان آن شوان، وقتي ميروند، دار برباالي عاطفه چون دختركاني وقتي
رزمندة بهسوي جوانان را اذهان دارند دستور اينها ميشود كشيده بهزمين خيابانها در ماشين مثله شدهاش با جسد

دهند. سوق آزاديبخش
ايرانا وا فرياد دارند آنها دستور ميگيرد قرار امنيت بهشوراي درمعرض ارجاع منفور ديكتاتوري وقتي
و اسكندر تيمور ازحملة بيشتر صدبار است كه ٢٦سال واليتفقيه، تحت حاكميت حاليكه ايران در دهند سر

رفته است. بهتاراج و ويران شده
در فقط وقتي مي شوند بسته بهگوله غيور كردهاي و مهاباد مردم يا عرب هم ميهنان و اهواز مردم وقتي
صادر دستور بهآنها ميشود صادر اعدام حكم و ٧١حلقآويز احمدينژاد تروريست پاسدار حكومت ماهة سه

سياه كنند، كاغذ مجاهدين واهي به اتهامات ميشود درمورد
و عشق ايران غم مردم كه شوند ميهنپرستاني توسط اتمي پروژه هاي افشاي مانع كه اين است آنها رسالتشان
افشاگريهاي بهصحت دنيا اذعان بينالمللي و خبرگزاريهاي انعكاس از صدها بعد و دارند بهدل ميهن آزادي
باروت قاطرچي كه آن ومثل ميروند باال منبر بر بوزينهيي چون ماليان اتمي تهديدات تروريستي مجاهدين و

بود! سياهدانه ديدي ميگويند باز هم بود سوخته وريشش ميكرد قاچ
بهخاتمي هديه بهعنوان وقتي مي شوند، بمباران آمريكايي  و انگليسي هواپيماهاي با مجاهدين وقتي
دستگير قرار گرفته و ١٥٠٠پليس حملة پاريس مورد در ميگيرند، وقتي تروريستي قرار در ليست مجاهدين
ميزنند. وابسته و آمريكايي به مجاهدين تهمت عين حال در ميمونوارجستوخيز ميكنند ولي اينان ميشوند

انبارهاي كه درمورد ميشود داده دستور بهاينها ميريزند حلبچه مردم سر بر بمب شيميايي پاسداران وقتي
حقوقدان نيز پاريس در  خامنهاي سفير همچنانكه كنند، تبليغات دنيا در مجاهدين قرارگاههاي  شيميايي
دعوت مجاهدين بهسمت حلبچه شيميايي جنايت پروندة سوقدادن براي بههمكاري را فرانسوي باوجدان

ميشود. پيشنهاد موضوع اين براي رشوه ١٥٠،٠٠٠دالر ديگر مورد فقط در يك يا ميكند
سوراخهاي در موش كور چون و ميشود سرخ ميمون نشيمنگاه چون افشاگريها در برابر صورتشان اينان

كنيد. افشا بيشتر هم باز رادمردان اي مريزاد دست مي خزند. خود
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ارزنآفتاب برريسمان! 
بريده مزدوران - به ليچار مستقيم نه - پاسخي

آرزويرژيميمحتضر!
خاكسار محمدرضا

ناقض  و كردكش رژيمي جانب از كردكشي مسألة طرح  
مدافعان از اولين خود كه بهمجاهديني آنهم نسبت حقوقبشر،
و توطئه يك كنه متوجه را انظار ديگر يكبار بوده اند، كردها حقوق

ايام كرده است در اين چنين اتهاماتي علت اصلي طرح
كه درآورد! به صدا سرگشادش از را سرنا ناگهان آخوندي ابله رژيم
زمانيكه و حال در آنهم كردكشي بهدليل شوند، محاكمه بايد مجاهدين
طي كه آنجاست تا  كار  و  ميبارند خون رژيم اين  از  كردمان  هموطنان
نيز همسايه كشور در سليمانيه اهالي شهر كردستان، سياه سركوب ماههاي
گشوده بهاعتراض و مريوان… زبان و مهاباد كردهاي سنندج از پشتيباني در
آنهم بهمجاهدين اتهام كردكشي نسبتدادن شدند.  متوسل تظاهرات به و
كردستان قمع و  قلع به  حاكميتش ماههاي اولين در  كه رژيمي  سوي از
كشيد! خون و بهخاك مريوان را و سقز و بوكان مهاباد و و سنندج پرداخت،
مرگ با گرچه  نيست! تعجب جاي  آخوندي حد  از بيش وقاحت بهخاطر 
جنايات مجرمين ولي است، رفته قبلي وقايع جنايتكار اصليترين دجال، خميني
و زمان اين براي خميني  ماندههاي پس يعني رفسنجاني و  خامنه اي بعدي،
براي و هم كردها از تا هم براي آن نسلكشي دارند حضور پاسخگويي هنوز
مطرحكردن خود جنايات پوشاندن براي كه سفله رژيم كنوني زيادي غلطهاي
كشيده محكمه و دادگاه  به  ميدانند، خود نجات و  فالح راه را مجاهدين
حقوق بشر، و ناقض كردكش رژيمي جانب از مسألة كردكشي طرح شوند!
بودهاند، كردها مدافعان حقوق اولين از خود مجاهديني كه به نسبت آنهم
اتهاماتي چنين طرح اصلي علت توطئه و كنه يك متوجه را انظار ديگر يكبار
به عنوان كه جرياني است ايران تنها كه مقاومت چرا كرده است. ايام اين در
خودمختاري بر مبني كرد مردم حقة حقوق سراسري، مقاومتي و رژيم آلترناتيو

است. شناخته بهرسميت سالهاست را
حاال باشد كرد پاسخگو عليه خلق خود ميبايد بهخاطر جنايات كه رژيمي
كشتار چه در آخوندي رژيم جنايات ميريزد. تمساح ضد مجاهدين اشك
چه ضدسلطنتي، انقالب اولية  سالهاي مقطع در كردنشين  شهرهاي جمعي
سركوب باالخره در و كردنشين شهرهاي تصفية تحتعنوان بعد سالهاي در
و هفتاد دهة در بوكان مردم قيام آن شاخص كه كردي مناطق مردمي قيامهاي
مجزا بهطور هريك جاري ميباشد، سال كردنشين در شهرهاي سراسري قيام
سركوبي بشر و حقوق نقض دامنة است. مجازات و عليحّده قابلمحاكمه و
تروريسم ملي نيست كه شامل مرزهاي تنها در ايران آخوندي عليه اقليتها رژيم
بهخاك را نيز هموطنان كرد دنيا ديگر كجاي هر و در بههر ترتيب رژيم اين

دهة١٣٧٠  در آلمان و اطريش در كرد سران  كشتار است، نشانده خون و
خامنهاي جنايتكار آخوند جنايات، اين همة رأس گواهند. و شاهد بارزترين
است. گرفته صورت او فتواي مذهبي بهاصطالح بهدستور كشتارها كه است
و خامنهاي مشخصًا خود صادرة حكم در آلمان، در ميكونوس جنايت دادگاه

شناخت. مجرم آلمان در ميكونوس رستوران ترور در را رفسنجاني
همة براي مجاهدين، محاكمة مبنيبر آخوندي رژيم اخير ترفند
چيزي بينالمللي، منطقهيي و آگاه ناظران همة براي بشري و بيدار وجدانهاي
مختلف عرصههاي در را خود كه رژيم اين مرگزدگي بحران مگر نيست
استانهاي قومي در نفرت داخلي، بحرانهاي مردمي و ميدهد، محكوميت نشان
اتمي، سلسله تسليحات جريان فشارهاي بينالمللي در و مختلف، بياعتناييها
كه است آخوندي رژيم از تنگناي همه حاكي و همه كارگري، اعتصابات
شده موجب را بينالمللي خبرگزاريهاي توسط آن اخبار روزة همه انعكاس
حلبچه در شيميايي جمعي بهكشتار بهطورخاص اخبار، اين ميان در است،
رژيم را بهعنوان نقش و دست كه كرد اشاره مي توان كردي در عراق) (شهر
انعكاسات رسانه يي، اين حلبچه معرفي ميكند، در بيگناه كشتار مردم مسبب
كه كشتار تسليحاتي كارشناسان از يكي بهگواهي است مستند بهطور ويژه
شيميايي تسليحات بهكاربردن از ناشي را شيميايي سالحهاي با حلبچه مردم
و فني بهطور وي  است  بوده آخوندي رژيم اختيار در كه  دانست  ويژهيي
حائز بمبهايي استناد مي كند. اما وجه از مختصات چنين با نام بردن تكنيكي
عراق و عليه براي مردم آخوندي رژيم دلسوزاندن اهميت و قابل توجه اينكه،
علت كه ميشود متبادر بهذهن كه بالفاصله مضحك است آنقدر مجاهدين،
چيست، آن دروني بحرانهاي جدا از عليه مجاهدين رژيم مذبوحانة تالش اين
كه صحبت رسواست حقوقبشر آنچنان نقض جنايتكار در رژيم سوابق اين
عميقتر، به طور مضحك و امر بادي در كردكش جانب رژيمي از كردكشي از
به سرنوشت آخوندها اگر كه ترفند رذيالنة ديگري دارد. چرا و توطئه از نشان
يكساننگر ديدي و بيتفاوت بوده حداقل كه عالقمند نه و قومي ملي اقليتهاي
وجود كردستان محروم  مردم خيزش  و قيامها  كشتار  براي موجبي  داشتند،
عرب و ترك و بلوچ و كرد بيزاري اينچنيني براي دليلي هم چنين و نداشت

موجود نبود. اين رژيم از
عليه رسواي هماهنگ كر يك با رژيم اخير تشبثات خاطر علت بههمين
همة صدر در كه آنجا از كرد، جستجو ديگر جاي در بايد را مجاهدين
اغلب به پس  آنست، ننگين حيات ادامة و بقا آخوندي رژيم اولويتها براي
شدهاند زندگي گرفتار و بحران مرگ در يك ديگر بار آخوندها  احتمال،
اگر ميآورند. مذبوحانه يي روي ترفندهاي چنين آن به از خالصي براي و
بهصورتي كه  رژيم مزدوري رسانههاي يكسان خبرهاي زياد بسيار  حجم
با حضور را آورده اند روي مجاهدين محاكمه عاجزانه تقاضاي قالبي به انتشار
مختلف بهمناسبتهاي غيرمعمولي بهطرز روزها اين كه جنايتكار خامنهاي
است مواجه آن با رژيم كه بحراني عمق دهيم، قرار هم كنار در آمده بهصحنه
شده آغاز كشور استانهاي و بحراني كه از شهرها ميشود، درك بهتر و بيشتر
هم را رژيم پيركفتاران بحرانيكه است، برده رژيم بينالمللي بهتنگناي راه و
اين است، واداشته موضعگيري به و كرده خارج زمستانيشان سوراخهاي از
رژيم كشتار جمعي تسليحات خود حلقة آخرين در مسلمًا كه است بحراني
خواهد را در بر رژيم اتمي سايتهاي و هستهيي بلكه نه شيميايي، بار  اين و

گرفت.

بازسازيهويتانساني

پابهگور رژيم اطالعات وزارت
سيدشجاع بهاسم اراجيفي  آخوندها
كه است كرده منتشر (ساعد) سيدلطيفي
عمومي بهدادخواهي دعوت آن افكار طي
اطالعات وزرات توسط آنهم بود. شده
غريبي كه روزگار واقعًا آخوندها! كثيف

است!
بهعنوان كه نشري و حشر بهدليل
آزاديبخش ارتش پذيرش در وي مسئول
مختصرًا ديدم ضروري داشتهام فرد اين با
خوشبختانه كه هرچند بگويم. را نكته چند
آخوندي اطالعات ترفندهاي و شگردها 
توضيحات با نياز كه اينهاست از رسواتر

باشد. داشته وجود مفصل
سيدلطيفي سيدشجاع كه مدتي در
ميشناختند را او ساعد اسم به همه كه
تحت بود، آزاديبخش ارتش پذيرش در
بازسازي براي هرچه بود. من مسئوليت
در له شده  و ساله چندين معتاد فرد اين 
از هرچه و كرديم آخوندي رژيم دستگاه
از برايش هرچه برنياورديم، دم و ديديم او
بهساير هرچه خرج كرديم و دكتر و دارو
كه سفارش پشت سفارش پذيرش نفرات
تا شود كمك او به تا كنند تحمل را او
اعتياد از ناشي افسردگي وضعيت از
همه و همه و…  در آيد طوالني مدت 
مسئوليتي و مجاهدي پرنسيبهاي بهخاطر
بر عهدهمان ما جانب مسئوالن از كه بود
يك شخصًا وگرنه بود. شده گذاشته
انرژي و وقت از كه  نبودم  حاضر لحظه

نفراتم بزنم. و ساير خودم
يك اطالعات وزارت  حاال
سيدشجاع براي دراماتيك!! داستانسرايي
كه است داده ترتيب سيدشجاع زبان از و
است. شخصيت از ترور جديد نمونة يك
كساني كه بودند نكرده را اين فكر اما
ملي آزاديبخش ارتش  در  و ايران در
را نمونهها اين اين فرد و كه هستند ايران
همين كه ميدانند بهروشني و ميشناسند
له را او  اعتياد  با  روز  يك كه  حاكميت 
سناريوي يك طرح با حاال است، كرده
كرده را كار همين احمقانه و مضحك
احمقانه، سناريوي اين  با البته است.
باز آخوندي اطالعات چنتة خاليبودن

ميشود رو هرخواننده يي براي بيشتر هم
هم تشكر اين مورد، بايستي در شايد كه

كرد!
بايد آخوندي كثيف بهاطالعات
كه اراجيفي  اگر كه نيست معلوم گفت 
درهمشكستهيي فرد بهنام گمنام سربازان
درست كردهاند سرهمبندي ساعد بهنام
٢٠ماهي مدت در چرا پس  ميباشد،
اين بوده آمريكاييها كمپ در او كه
و او بر سر مجاهدين كه و بالهايي داستانها
افكار و نكرده بيان را آوردهاند خانوادهاش
فرانخوانده است. بهدادخواهي عمومي را
مجموعة آنجا با در كه اين است نه مگر
ارگانهاي دسترسبودن  در و  امكانات
بهتر خيلي او بينالمللي و حقوقبشري
كه شد چي داشت. دادخواهي امكان
يادش گشوده شد، بهوزارت پايش  وقتي
بد و خانواده اش  او به مجاهدين  آمد كه
ساختگي و مسخره داستان آن و كردهاند

فرزندانش…؟ درمورد
شيخ (ساعد) سيدلطيفي سيدشجاع
بهقول و  بوده خودشان قبيلة و  طايفه
جرأت فرزندانش ازجمله و كسي خودش
حرف او حرف روي كه است نداشته
وضعيت اقتصادي نظر  از  كه او بزند.
مانند زندگياش پروسة در داشته خوبي
گرفتار ساليان خمنيي رژيم قربانيان بقية
رژيم است. بوده اعتياد خانمانسوز بالي
داشته او كه  زمينهايي  سر بر  اياديش،  و
روي فشارهايي و  كرده دخالت  مستمرًا
هميشه او رو اين از  آوردهاند.  مي او
است. فشارهاي داشته رژيم با ضديتهايي 
موجب ايجاد طوالنيمدت اعتياد و رژيم
شده، او در رواني  روحي  مشكالت
مناسبات روي منفي تأثير بهطوريكه
خود نمونه براي ميگذارد. خانوادگيش
فشار تحت «آنقدر ميگفت سيدشجاع
موردحمله چاقو با را بزرگم پسر كه بودم
در اگر رساندم. آسيب او به و دادم قرار
چه نمي شتافتند من  كمك  به همسايه و
خانواده ام بچهها و بود. بين رفته از او بسا

بودند». من تحتفشار بهخاطر همواره
فشارهايي از ناشي  را اينها  همة او
مي دانست. ميآورده وي رژيم روي كه

عناوين تحت  مستمرًا مي گفت ازجمله
و به خاطر مي ريختند در خانهمان مختلف
و ميبردند مرا  خانه در ترياك  داشتن

دادند. مي قرار اذيت مورد
وضعيت چنين يك در سيدشجاع
دوستانش از يكي با احوالي و اوضاع و
با داشته سمپاتي بهمجاهدين نسبت كه
گرفتن و سالح به پيدا كردن دست  نيت
راهي به سازمان  پيوستن بهقصد آموزش 
وي ميآيد. بهعراق  نهايتًا  و شده تركيه
تحتتأثير اجتماعي بسيار آلوده پروسة با
مجاهدين صادقانة و پاك مناسبات
كرد. مطرح بارها را آن كه قرارگرفت
و گذشته درمورد ديگر نكات بسياري البته
مجاهدي پرنسيبهاي كه گفته زندگياش
نيازي شوم و آنها وارد ايجاب نمي كند من

نميبينم. هم
بدو ورود در كنم كه خوبست اشاره
چكاپهاي در آزاديبخش، بهارتش وي
معالج روانپزشك نظر  اوليه پزشكي
اعتياد دليل  به دو كه  بود اين سيدشجاع 
طرف از كه فشارهايي  و طوالنيمدت 
ندارد. تعادل  وي آمده، وارد او به  رژيم
فرهنگ با سازگاري هيچ اينكه ضمن
ارتش در نيرو پذيرش اولية پرنسيبهاي و
پذيرش شايستة و نداشته  آزاديبخش
خواهد سالها طول او و بازسازي نميباشد
ارتش در وي پذيرفتن با خالصه كشيد و

بود. مخالف به شدت آزاديبخش
مجاهدين سازمان كه  آنجا از اما
جامعه مختلف اقشار درقبال را خودش
آخوندي جنايتكار رژيم با جنگشان در
از كه نيز ما و ميداند و ميدانست مسئول
آموزش همين بوديم نيرو پذيرش مسئوالن
جانبه يك پرداخت با كه بوديم گرفته را
چه با او بازسازي بهاين كه در اشراف با و
در جمعي زندگي در و مشكالتي مسائل
با بود،  خواهيم روبهرو رزمندگان جمع 
چه خودم پذيرفتيم، را او اصرار خودش
مسئوليت فرد  اين قبال  در شخصًا  كه
انرژي زيادي گذاشتم وقت و پذيرفتم و

برادرانم. ساير اطالعم حد در و
حضور اول  ماههاي در كه سؤالي 
مستقيم مسئول چه  و  من  چه  روز هر او،

يكاني هم نيروهاي بهساير ميبايست او
آنها همه كه بود اين ميداديم، جواب او
با ميخواهيم ما چيست؟ ما گناه ميگفتند:
در كار، روز هر بايد چرا خمنيي بجنگيم.
عقبافتادگيها قيمت آموزش، و مناسبات
بپردازيم؟ را سيدشجاع عدمتعادلهاي و
مسئوليت ما كه بود اين آنها به ما جواب
از يكي صرفًا  كه سيدشجاع  بازسازي
خميني انسانكش دستگاه محصوالت
شاخص اينكه با لذا پذيرفتهايم. ميباشد را
با شما مبارزة  از بخشي  خودش اين كار 
ميكرديم متقاعد را آنها ميباشد رژيم
فصل و  حل جهت تكشان  تك از  و
ميگرفتيم. كمك سيدشجاع مشكالت
پرداخت يكجانبة با وي اينكه بهتدريج تا
كرد. شخصيت عوض و جمع، تشكيالت
صنفي، بهرسيدگيهاي ديگر اين جا در
زيانهاي و و يا بهضرر تشكيالتي پزشكي،
اشاره مناسبات در او حضور تشكيالتي
سنگين شرايط در مي گذرم. و نميكنم
نتوانست ديگر او  عراق در  جديد دوران
بعد و رفت آمريكاييها بهكمپ و دهد ادامه

در  بازگردانده شد. به ايران ٢٠ ماه حدود از
يكبار ديگر را او آخوندي اطالعات ايران
شخصيت ترور و له كرده ديگر پهنهيي در

نمودند. خودشان دست بازيچة و كردند
شگردهاي و تكراري داستانهاي او
تكرار را آخوندي كثيف وزارت اطالعات
آلوده را خودش فقط اين بار  البته كرد.
كرد سعي كه تأسف اين است بلكه نكرد،
آخوندي بهترهات را مجاهدان پاكبازترين

آلوده كند.
كثيف و بدنام ايادي به بايستي
كنم خاطرنشان نيز آخوندي اطالعات
فايده ديگر  و سوخته  شگردها  اين  كه
در خودتان براي فكري برويد ندارد.
رژيمتان اضمحالل و سرنگوني سراشيب
اسم بوزينهيي به آمدن از بهخصوص بعد

بكنيد. احمدينژاد پاسدار
هم شده دست آلت  سوژة  اين به
جاي در را  خود روزي  مي كنم  پيشنهاد 
لگدزدن كه چرا  كند. دنبال  ديگري
سربازان براي خوشرقصي و بهمجاهدين

ندارد. و عاقبت خوبي آخر بدنام

فرستاده !....» اطالعات وزارت را من «اصًال
يونسي محمود

گول را خود وقت آن بهاندازة هيچوقت انسان
است. داده فريب را ديگران ميكند خيال نميزندكه

(الشفوگوله)
رژيمضدايرانيآخونديدر ادامةكارزارشيطانسازي
مأمور از ديگر مجاهدين يكي عليه سازمان دروغ پردازي و

نمود. اعزام فرانسه به اطالعات را بهخدمتهاي وزارت
در جديد مأمور مزدور اين به محوله ماموريتهاي
نيز كشور خارج در مافيايي تروريستي شبكة بارانداز
برمال مقاومت  عليه را دشمن حيواني كينة عمق فقط  نه
سرنگوني باخطر جنونآميز مقابلة  انعكاس بلكه ميكند

است. آخوندي رژيم موجوديت وتهديد
دارد، نام عليشاهي بهزاد كه جديد اعزامي مأمور
در پيش ماه  دو و  سال يك كه است افرادي  شمار  در

بهرسميتشناختن  از پس روز دو يعني ٤ژويية٢٠٠٤ 
چندمليتي نيروهاي توسط  در اشرف، مجاهدين استاتوي
و… رفت آمريكايي نيروهاي بهنزد اشرف قرارگاه از
انتخاب معرض  در مجاهدين خود توسط افراد اين  همة
رفتن بهدنبال ويا اشرف در ماندن و مبارزه براي ادامة آزاد

بودند. قرارگرفته خودشان زندگي
بريدهمزدور و آخوندها فضيحت و عجز حضيض
بهزاد مزدور ديد. ميتوان  بهروشني زير  در را نامبرده
٢٦مهر٨٤، تاريخ در آمريكا راديو با مصاحبه در عليشاهي
ديدم چون و كردم فرار اشرف پايگاه از ابتدا «من گفت:
ايران به سرخ صليب با ندارد  فرار  امكان آمريكا كمپ
بسيجيها و  حزبالهيها طرف  از  چون آنجا در  رفتم.

ابتدا ميگرفتم قرار بدرفتاري مورد ايران به خيانت بهاتهام
گريختم؟!» بهفرانسه سپس و تركيه به

ميگويند اين همه كه ايران مردم چطور نمي دانم اصًال
بدبختيها از اين مردم كجاست؟ چرا شكنجه هست، و زندان
بدون اسالمي جمهوري ناجيان! اين مگر فرار نميكنند؟!
روشن فرار روز در پاسپورت! بدون و خالي جيب دغدغه «با
در را طي مسافرتهاي طوالني خودشان از پس و نكردند؟!
و دموكراسي آزادي اثبات براي و نيافتند برج ايفل نزديك
هستند مجاهدين اصلي اينكه دشمن و آخوندي! رژيم در
حاجآقا تا دل نبستند! بهكار را فريبكاريست دروغ و چه «هر

غيب تا انشااله دست كنند شاد را و سربازان گمنام اژهاي
و نمايش نامه و ريختنها عرق از حاصله مزاياي و پاسپورت
ملكوتي! و باز روحاني فضاي يك را در نوشتنها سناريو
فرانسه در  اسالمي! جمهوري سفارت دلسوختة كاركنان

كنند… هديه عليشاهي بهزاد بهمزدور
شركا، و اژهاي آخوند بارانداز در فرودآمده مأمور
اطوار روضهخوانهاي و ادا و  شارالتاني با تا شد موظف

نقش ممكن در شكل بهسخافتبارترين اطالعات آخوندي
شكنجه از و ظاهر شود نيز عراق در در بند مجاهدين ناجي
موقت فراريدادن براي و كند صحبت خودش! روي
از بحران و در فساد غرق سراپا و رژيم خامنه اي آخوند
انقالب رهبر محاكمة خواستار وقيحانه خلق، دادگاه حكم

شود! دادگاه در
شكنجه قرار زير براي چه ميشود: شما وي سؤال از

گرفتيد؟
وزارت نفوذي گفتند زدند كه اتهامي «در جواب:
و مخالفتها بهخاطر اصل در ولي سازمان در اطالعات

مجاهدين عليه اگر شما بود، كامل وفادارنبودن بهخاطر
خواهند را حرف اين هم شما به فردا بزنيد حرف امروز
اسناد اين ولي فرستاده وزارت اطالعات را اصًال من زد…
ميدهيد؟! » چه را اينها جواب دارم را مدارك اين دارم را
ماهيت خاطر به آخوندي ضدانساني رژيم البته
توبة ميزند و عمل محك ميدان را در شيطانيش بريدگان
و «افتراها كه اراجيف ضد مجاهدين ميكند قبول را آنها

دلسوخته برادران از و كنند نشخوار را ناچسب برچسبهاي
برهنه» پا احتماًال و كنند تشكر اطالعات وزارت خوشنام! و
را و سينهزدن خود به سر و زاري با گريه و و خيزان افتان
بستن گردنشان با و حضور مييابند دجالگان مقبرة امام! در
و زاري و گريه با راحل! امام ضريح بهميلههاي با طناب 
توبهاش تا ـ ميدهد  رخ معجزهيي بار ديگر غشكردنها

بگيرد. تأييد اژه اي دژخيم از و شود واقع مقبول
با را خود مزدوري آزمايشي دورة ابتدا نامبرده
رژيم، نجات انجمن ندامت» و «توبه جلسات در شركت
همة بود. كرده مقاومت سپري لجنپراكني عليه با همراه
كه ميدانند كرمانشاه در هوادار خانوادههاي و هواداران
به اطالعات وزارت مزدوران با همراه عليشاهي مزدور
مقاومت ملي شوراي  اعضاي و مجاهدين خانواده هاي 
صفوف بهترك را آنها تهديد و تطميع با تا ميكرد مراجعه
بريدگان با مستمر ارتباط در  وي سازد. وادار مقاومت
تبليغ دژخيم اژهاي دامن به رفتن براي تيف، در موجود

است. ميكرده را رژيم
چه و بخواهد چه آخوندي بحران در غرق رژيم
مجاهدين است. قرارگرفته شتابان سقوط مسير در نخواهد
در و بالندهتر ميدرخشند و هرروز سرفرازتر مقاومت و
اين مي گذارند.  بيشتري تأثير بينالمللي و داخلي عرصة 
بدانند خودشان رژيم اطالعات وزارت پادوهاي و مزدوران

كردهاند… شليك قبًال رژيمشان برروي خالص را تير
كند. عوعو نور و سگ فشاند مه

محمدرضا موزرمي
درماندگيرژيم

ودروغهايابلهانه
عليهمجاهدين

رژيم از عراق مردم عمومي تنفر اوجگيري با همزمان
رسانهها عراق، خاك در مداخالتش و  جنايتها و  آخوندي
و رطب هيچ از ايام اين در كه رژيم مزدوران و مطبوعات و
بين سري پيمان يك از نمي كنند، فروگذار مجاهدين عليه يابسي
دادند. خبر عراق بعث حزب و القاعده سازمان و خلق مجاهدين

نوشت:  با درماندگي اين باره در اطالعات آخوندها ديدبان
همچون شبهنظاميان، وجود از عراق خاك پاككردن اهميت
جمعكردن از كمتر  القاعده  و زرقاوي گروه  خلق،  مجاهدين

نيست. اسلحه در عراق انواع
خاطرنشان اروپا در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي يك

كرد:
جامعة گمراه كردن حساب هنوز كه آخوندي رژيم
و نداده پس را عراق در كشتارجمعي تسليحات دربارة بينالمللي
درماندگي فرط پس خواهد داد، از اين حساب را روزي بيگمان
پليد منفور و رژيم اين متوسل شده است. ديگري بهدروغ ابلهانة
دهه مدت يك به خود مزخرفبافي و آخوندي تمام ظرفيت با
عراق در قرارگاههاي جمعي كشتار سالحهاي كه ميكرد ادعا
در مزدورانشان شغاالن و آخوندها است. شده مخفي مجاهدين
اختيار در كركوك نفت كه چاههاي بودند مدعي همچنين اروپا
مجاهدان ناراضي از مملو عراق نيز زندانهاي و مجاهدين است
تمامي كردند، تسخير عراق را ائتالف نيروهاي وقتي است! اما
آبروباختگي با خود بهضد مزدورانشان و آخوندها دروغبافيهاي

شد. تبديل ايران بر حاكم دجاالن

چگونه بپرسيد،  مجاهدي هر از  اگر
خواهد ميکنيد فکر البد شدي؟ مجاهد 
و بنا خواندم مکاتب فلسفي را گفت: تمامي
کشيدم»، «تي مجاهدين شيرين بهاصطالح
يا، يک آوردم در مجاهدين از سپس سر
صبح و شده خواب نما  بعد خوابيده  شب

مجاهد است؟ که احساس کرده
نيست. شايسته  اين مجاهدين از  نه،
اهل نه ميشناسم،  را آنان که روزي  از
و سادهلوحي اهل  نه و  مفتخوريند

چيز. همه و کس همه زودباوركردن
خزيدگان يا فرنگنشين بريدگان
که بودند  گرفته دم سالها مال، قباي  زير
يا ناصادق! رهبران و ناآگاه هوادران آي
ديگران كه ميخواستند يا ميکردند فکر
يک مسعود  که کنند فکر اينطور نيز 
آن مجاهدين و صبح ميخواند  ورد شب
اينطور اگر ميکنند. کرنا و بوق سر را
عليالقاعده نميتوانند؟ ديگران چرا است
اصطرالب و با رمل مالپسند بيشتر جماعت
بهقول دارند. کار  و سر  جنبل جادو و
است ثواب که ناندادن داني «اگر معروف
بغدادت خراب است». خودت بخور که /
و اطوار و ادا قيقاجرفتن، چشمبندي، با اگر
کبير در عصر ميشدـ قروقميش آخوندي
گذاشت، کاله کسي سر تودههاـ آگاهي

معطليد؟ چرا شما پس
شستشوي مغزي را مجاهدين گفتند ما
تبديل بيارادهيي فعلهاي آلت به و دادهاند
ميگويد، بهما تشکيالت چه هر که شدهايم
و مدرن مغزي شستشوي چه ميدهيم. انجام
بهپيشرفتهترين تکنيک آنانکه بديعي! چرا
نميتوانند، را اينکار مجهزند، شبيهسازي
را ديگري هرکس اگر بي شك، بکنند.
را مجاهدين داد، مغزي شستشوي بتوان

سادگيها اين به چون کرد، استثنا بايد
چه هر اما اينکه فريفت. آنها را نمي توان
گمان ميکنند، اجرا ميگويد، تشکيالت
کرماني ميرزارضاي  ما از پيش ميکنم، 
ما و داده بهمدعيان دندان شکني جواب
که وقتي آنجا کرده، بينياز از حجت را
حاال بيچاره! بدبخت گفت: او به دژخيم
گفته اسدآبادي که [سيد جمالالدين سيد
ناصرالدين او اشارة با  ميرزارضا ميشد،
نشسته استامبول  در درآورد] ازپاي را  شاه
با ميرزارضا ميخندد.  تو بهريش  دارد و
تکاندهندة عميقًا ولي ساده بهظاهر پاسخ
«حكمًا که: خنديد  مدعي به ريش  خود

من خندهدار است». ريش
انقالب از  گذشت. و گذشتيم 
اظهر که نميگويم ايدئولوژيک
زماني که خود آخوندها است. منالشمس
خانه هاي در آنچناني وسايل کشف مدعي
اشهد زبان به ميشدند، مجاهدين تيمي
به پاکي سپاهـ  دروني گزارش در  خودـ
تشعشع کردند. اقرار مجاهدين مناسبات
شده عالمگير آنچنان يکي اين خيرة کنندة
بيرنگ دائمًا را آخوندها که حناي است
به خودشان الجرم بگويند، هرچه ميکند.

ميگردد. باز
آري،حرفهايدشمنوبريدهمترسكهاي
باخته رنگ حسابي زمينه اين در ليچارباف
پس بگوييد: خوب. ممکن است بسيار است.

ميزنيم؟ را چوب داريم مرده چه براي
باضربالمثلي بهتراست،سخنخود را

بگيريم: پي پارسي زبان از جذاب
در يکي مال همسايگان از «ميگويند
امانت به را ريسمانش که کوفت را او خانة
دست ميشناخت که نيک را او مال بستاند.
گفت: الجرم  نه،  بازپس و دارد  گرفتن

که است بهکار خانه در ريسمان اکنون
کردهايم. آفتاب ارزن آن بر پيش لحظهيي
ريسمان بر مگر پرسيد:  بهحيرت  همسايه
را راستي گفت: مال گسترد؟! ميتوان ارزن

نه!» آيد، دست ديگر به بهانهيي اگر
انواع و شکنجه و اعدام از که آخوندها
طرفي مجاهدين تشبثات در حق و ترفندها

بي اعتباريـ حضيض در  اينبار  نبستهاند،
پابه گورـ ديکتاتورهاي همة بهرسم
مبارزة از خائنين و واماندگان پاسدار مالها،
و بهنحو ميچرخانند شهرها در انقالبي را
ميکنند. تجارت  آنان با چندشآوري 
درونماية که را آنچه وارونه زبان با تا
دهند. نسبت بهانقالبيون آخوندهاست
پاسدار ميبينيد! را وارونه  روزگار واقعًا
درد از علي گدا، سوگلي رقصانك عنتر،
آخر مالباجي! ميگويد بهگربه العالجي

برميآمد، خيري  امام زادهها! اين  از اگر
مي دادند. خودشان را شفا کور چشم

ديکتاتورند، مجاهدين آري، آري
کم اصًال دارند. زندان مي کنند. شکنجه
در چشم ميکنند، سنگسار ميگوييد
کودکان و مي برند دست ميآوردند،
و… مي فرستند حراج  بازار به  را خياباني

نمي گوييد مگر ميشود؟ چه را شما
مشخص گروهک که با گروهکند. معامله
ريسمان بر جز ديگري بهانة را «راستي است.

آفتابکردن بهکف نياوردهايد؟!» ارزن
بريدهخائنان. تفالههاي با سخني  اما و
شرف بازار عفن كاالهاي مصرف. يكبار

فروشي.
بشنود. ديوار تا ميگوييم در به

خلق اين به چرا عليل! واماندگان اي
کي از شما ميگوييد؟ دروغ بزرگ

دارند؟ زندان مجاهدين شديد، متوجه
نياورديد، در را صدايش موقع آن چرا
شکنجه و زندان که عليه بوديد نيامده مگر
جو مال يک قباي زير در چرا کنيد؟ مبارزه
ما «اين بگوييد: که نميشود يافت صداقت
فيلمان انقالبي نبرد بحبوحة در که بوديم

تيرکشي و تير وسط کرد.  هندوستان ياد
هم شهادت مبارزه راستي  راست ديديم
همهاش که نيست اين طوري اصًال دارد.
آمده ديگري چيز براي  ما  باشد. پيروزي
ميگويند، مجاهدين درحاليکه بوديم.
فرزند و بايد همسر بيرون اشرف  همان از
وقت و آنطرفتر قدم دو بدهي، طالق را
آزادي خدمت  در  تمامعيار بايد  انرژيت 
و خالصانه بهتالش  روزت باشد. خلقت
بگذرد. به انتقاد شبت و بيچشمداشت کار

احدي سر روي نداري حق مبارزهات بابت
مجاهدين در ارزش بگذاري. منت ازمردم
ديروز تا  اگر است.  بودن  نشان  و بينام 
کاالي بهچشم را همسرت و مادر خواهر،
نعمت بهخاطر و مي کردي نگاه دو درجة
مي نازيدي، آفرينش و به خود مردانگي!
تازه نيست. خبري امتيازات آن از اينجا
پيروزي فرداي در مسعود برادر بهقول
شهيد تهران فتح  راه  در اگر  همـ  انقالب
فداي نداري، بيشتر حق يک باشيـ نشده
گمان هم فردا خدا و خلق. راه در خالصانه
آمده يي، رياست  و  حکومت  براي  نکني
حساب جواديه و  نازيآباد مردم  به بايد

بدهي…» پس
ديگري چيز اين غيراز مجاهدين آيا
را خود خواستند تو از  آنان  آيا گفتهاند؟
و نامردمي جور و هزار کني تسليم به دشمن
حيات خفيف براي دمي به ذلتدادن را تن
خودمانيم، را راستي بپذيري؟ خائنانه
زن و مرد تو يا داشتند زندان مجاهدين
دريغ تو نبودي؟  خود فداکردن و  مبارزه
باالبلند بسا مجاهدين مبارزة طاق يا کردي
زير عباي به وقتي چرا بود؟ دست نيافتني و
دادي؟ عقيده خزيدي، تغيير مال لجنبوي

دگرديسيهاي اينگونه از تاريخ
همانانکه است. نديده به خود کم بالهتبار
«فدايت نامة حسين امام به پي در پي
تنگ شدن بهمحض مينوشتند،  شوم»
هولناک برق درخشيدن  و محاصره  حلقة
فداي و سرنيزه ها، آنگاه که مبارزه خون
ارودي به يکشبه ميطلبيد، بيچشمداشت
خون در دست سعد پيوستند و عمر و شمر
و حريصتر پيگيرتر، البد و کردند حسين

سفاکتر از دشمن.
اين دربرابر مجاهدين، ما حرف

بهتر بيش نيست، يکي و نامردميها نامراديها
بگويم: شيراز خواجة زبان از است

ميزني طعنه گر مينمايي و جلوه گر
خودپسند شيخ معتقد نيستيم ما

من هيهات هيهات… هيهات…
الذله!

وعدة مسعود بهخونشستة بهنسل
حق و حقوق و خانواده زندگي و تشکيل
ميدهيد! وليفقيه دارالخالفة از اختصاصي
را ماه و راست بهدست را آفتاب اگر بهخدا
همانيم «ما بدهيد، مجاهدين چپ بهدست
تا سرانجام بود» خواهد همان بوديم و که
را و ارتجاع دجاليت و ريشة ريش روزي

سرزمين برکنيم. تاريخ اين از
شکست و نميخواهيم تاريخ مرارت ما
نفرين نسل نميخواهيم  شود.  تکرار
راـ خود انقالبي رهبران که باشيم شدهيي
حمايت جان و  سر با  بايد  جاييکه  در
جرم اگر اينکارمان بگذارد. تنها شوندـ 
خود کردهايم هستـ  که نابخشودني استـ 
اگر ميکنيم. افتخار  بسي کرده  بر خود و
نيوشيدن حقيقت، بلند  بهمقصد  راهيابي
خورشيد جانماية از نوشيدن و توحيد آواي
فداکردن، و عاشقشدن  اگر  است، جرم
گناه و جرم اين بخشش، ما به غيرقابل گناه
مسخ روزگار در که شکر! هزار معترفيم.
ماـ خائن، و بهجالد انسان تبديل و ارزشها
انقالبي، پاکباز، پاکبازمانـ رهبري يمن به
کاخ برکنگرة  و ماندهايم زالل و عاشق
ياهو حقـ مرغان  مانند  شرفـ  بلندمرتبة 

که: ميزنيم
يار بماند محرم دل در حرم که شد هر
انکار بماند در ندانست، کار وانکه اين
عيب مکن دل من شد اگر ازپرده برون

بماند پردة پندار در که نه ايزد شکر

عمومي افكار آن كه طي است كرده منتشر (ساعد) بهاسم سيدشجاع سيدلطيفي اراجيفي آخوندها پا به گور رژيم  اطالعات وزارت 
است! غريبي روزگار واقعًا كه آخوندها! كثيف اطالعات وزرات توسط بود. آنهم شده دعوت به دادخواهي

را بگويم. نكته چند مختصرًا ديدم ضروري داشتهام فرد اين با آزاديبخش ارتش پذيرش در وي مسئول بهعنوان نشري كه و حشر بهدليل

قرارگرفته سقوط شتابان در مسير نخواهد چه و چه بخواهد بحران آخوندي در غرق رژيم
و داخلي عرصة در و بالندهتر ميدرخشند و هرروز سرفرازتر مقاومت و مجاهدين است.
بدانند رژيم اطالعات وزارت پادوهاي و مزدوران اين ميگذارند. بيشتري تأثير بينالمللي

كردهاند… شليك قبًال رژيمشان برروي را خالص تير خودشان

حضيض در اينبار طرفي نبسته اند، مجاهدين در حق تشبثات ترفندها و انواع شکنجه و و اعدام از که آخوندها
شهرها در مبارزة انقالبي را از واماندگان و خائنين پاسدارمالها، پابه گورـ ديکتاتورهاي همة بهرسم بياعتباريـ 
که درونماية آخوندهاست را آنچه وارونه با زبان تا تجارت مي کنند. آنان با بهنحو چندشآوري ميچرخانند و
العالجي درد از عليگدا، سوگلي رقصانك عنتر، پاسدار ميبينيد! را وارونه روزگار واقعًا دهند. بهانقالبيون نسبت

ميدادند شفا خودشان را کور چشم برمي آمد، خيري امامزادهها! اين از اگر آخر مالباجي! بهگربه ميگويد

كاكايي (طارق) عليرضا خالو



٩ صفحة آبان ١٣٨٤ سهشنبه ١٠ شمارة٧٧٢ ـ

عراق در جنايت و قتل و ترور
دارد ادامه

داد خبر خود اعضاي از ٧تن ترور از عراق اسالمي حزب
الصباح روزنامة دانست. ترورها اين مسئول را عراق دولت و
عراق اسالمي حزب نوشت: كرده، درج را خبر اين كه الجديد

اهل  از تن  ٧ ترور بيانيه يي طي عبدالحميد، محسن بهرهبري
و در منطقة الجبوري است جاسم شيخ را كه آخرين آنها سنت

محكوم نمود. شد بغداد ترور جنوب الدوره در
كردند مشاهده  منطقه  ساكنين است: آمده بيانيه  اين  در
موانع ميكردند از از آن استفاده جنايتكاران خودروهايي كه
كسي اينكه بدون ميكردند عبور محل نزديك پستهاي و
جنايات اين مسئول را دولت حزب اسالمي، آنها شود. متعرض
اسالمي حزب رهبران و سنت اهل علماي به آن دامنة كه

الجديد اول آبان٨٤). (الصباح كشيده شده ميداند

عراق بهدست سابق خلبانان هوانيروز
ميشوند قتلعام رژيم عوامل

سابق  خلبانان  نوشت: آبان   ٥ االوسط الشرق روزنامه
ايران رژيم سوي از پيشتيبانيشده گروههاي عراق هوانيروز
برخي نيروهاي آنها ميكنند. همكارانشان بهترور متهم را

دانند. مي ترورها دخيل اين در دولتي را ارگانهاي
االوسط بهالشرق احمد الطائي ُربيع سابق خلبان سرتيپ
است. وي عراقي ترور خلبانان شدن و ربوده نگران گفت كه

نميشوند. منزل خارج از ترور ترس خلبانان از ميگويد
در  كه عاليرتبه ٣٦ افسر از خلبان بيش سرتيپ بهگفتة اين
گروههايي  بهدست بودند، سابق هوايي نيروي ٢٣ افسر بينشان

شدهاند. ترور ميشوند پشتيباني ايران سوي از كه
از هوايي افسرنيروي السالمي، جالل مازن سرهنگ
و قتل شكنجه و آدمربايي بغداد گفت شمال در ور شهرك اَلدُّ

دارد. دولتي جريان در ارگانهاي عواملي سابق توسط افسران

از عراقي شخصيتهاي ترور اسناد
شد بصره كشف در رژيم پايگاه عوامل
نوشت: خود ٥آبان روز شمارة عراقي السياده در روزنامة
امنيتي، ويژة ارگانهاي كردند اعالم بصره در رسمي «منابع
اتخاذ استان اين در ايران رژيم نفوذ از جلوگيري براي اقداماتي
از يكي بهمقر تهاجم از بعد  كردند فاش  منابع اين كردهاند.
بهدست و مداركي اسناد ايران رژيم سياسي طرفدار جريانهاي
اين استان اطالعات ايران در عناصر نفوذ ميزان بيانگر كه آمد

ميباشد.
را در جريان اين دستداشتن اسناد اين افزودند اين منابع
مسلحانه انجام عمليات و سياسي ترور شخصيتهاي براي طراحي
كمكهاي دريافت بيانگر همچنين مزبور اسناد مي كنند. ثابت
گروه اين ايران ميباشد. رژيم از اين گروه لجستيكي و مالي
بصره انجام كه در عملياتي از بسياري در رژيم ايران وابسته به

است. دست داشته انگليسي بهنيروهاي ازجمله تهاجم شده
امور در دفاع وزير مشاور الساري ماجد ديگر طرف از
براي جلوگيري شديدي اقدامات امنيتي گفت ارگانهاي جنوب

دادهاند». عراق انجام و مرزهاي ايران از نفوذ از

رژيم ايران تي.ان.تيهاي بسيار قوي
ميفرستد بهعراق

آبان،   ٥ روز در خود  اينترنتي پايگاه در تايمز روزنامه 
تلفات افزايش باعث  كه انفجاري بسته هاي و  بمبها نوشت:
تهيه با تي.ان.تيهايي است، شده در عراق آمريكايي نيروهاي

است. ايران ساخت كه ميشود
نوشابه قوطي با پيشين انفجاري بستههاي نوشت: منبع اين

 ١٢٠ توپ گلولههاي با آنها اكثر حاضر حال در ميشد. ساخته
شده ساخته  پرتاب خرج ٢٠پوند  تا   ١٥ با  ميليمتري  ١٥٥ يا
تي.ايراني تي.ان از بستهها اين در ميگويند تحليلگران است.
پيدا در عراق كه از تي.ان.تيهايي است بار قويتر هفت كه

است. شده استفاده ميشود،
منفجر دستي تلفنهاي طريق از  بمبها  اين تايمز نوشته به

ميشوند.

قبلي انتخابات جريان در ايران رژيم
كرد هزينه دينار عراق٨٠ميليون

در بحرين، در سعودي عربستان سفير ابراهيم، عبداهللا
از حمايت ضمن الخليج، اخبار بحريني روزنامة با گفتگو
خطرات مداخلة بر مبني عربستان خارجة وزير اظهارات اخير
خارجي روابط شوراي اعضاي برابر در که عراق، امور در ايران
وزير سعود الفيصل امير سخنان گفت: بود، ايراد شده آمريکا
کامًال را عراق اوضاع ما و نبود خيال و خواب امورخارجه،

نظر داريم. زير
عالوه ايران رژيم افزود: خود مصاحبه در عربستان سفير
قبلي انتخابات جريان عراق، در روند امور در مستقيم برمداخلة

كرد. هزينه نيز دينار ٨٠ميليون مبلغ عراق

آمريكا: خارجة وزير معاون
است نكرده اشغال را عراق آمريكا

كند ايران تقديم رژيم را آن كه
دوگانه در تهران بازي عنوان زير در مقاله يي آير اشتاينز،
ايران حسين بهنفع صدام سقوط نوشت: انكار ميكند، را عراق
عراق در سياست صحنة بازيگران از تعدادي اما شده، تمام
ميگويد، عراق ملي  مجمع شيعة نمايندگان از  يكي ازجمله

حمايت مي كند. خود نفع به سني از شورشيان ايران
كرد،  منعكس را مقاله  اين مهر  ٣٠ روز كه فردا راديو
اسالمي انقالب  عالي شوراي ژانويه، انتخابات است: افزوده
و آمريكا رقابت رساند، قدرت به را حزبالدعوه و عراق
هزينة ايستگاه ايران مثال، بهعنوان است. واقعي در عراق ايران

ميكند. تأمين را الفرات تلويزيوني
آمريكا عراق مي گويد، سني از رهبران يكي مطلق صالح
از حسين صدام سقوط از پس  ايران داد  اجازه سادهلوحانه
اكنون نگران دامنة نفوذ كند، اما احزاب عراقي حمايت مالي

نكردند. را فكر اين همان ابتدا از چرا هستند، ايران
در آمريكا خارجة وزير معاون ولش، ديويد زمينه اين در
تلويزيون با مصاحبهيي طي آفريقا، شمال و خاورميانه امور
آن كه است نكرده اشغال را عراق آمريكا كرد تصريح الجزيره

كند. ايران رژيم تقديم را
سؤال ولش ديويد آقاي «از پرسيد: بيننده يي برنامه اين در
سرنگون را صدام رژيم و كرده حمله عراق به آمريكا آيا دارم،
اگر دهد، تحويل ايران طاليي به سيني در را كه عراق ساخته
براي سياست قاطعي آمريكا چرا پس اين نبوده، جنگ هدف
نميكند؟ اتخاذ عراق در ايران رژيم دخالتهاي متوقفساختن

پاسخ گفت: در وزير خارجة آمريكا معاون ديويد ولش
آمريكا شركت دليل كه ميكنم فكر من است، خوبي سؤال اين
بوده عراق بهمردم عراق تحويل كشور براي عراق آزادسازي در

تحويل طرف خارجي بههيچ نبايستي در آينده عراق است…
عراق آيندة ديگر، گروه يا كشور هيچ نه و ايران نه شود، داده
است سياسي روند هدف اين و بود خواهد عراق مردم دست در

قرار دادهاند. خود روي پيِش در عراقيان خود كه
شمال و  خاورميانه امور در آمريكا خارجة وزير معاون 

افزود: آفريقا
و خارجي دخالتهاي مجموعة با حاضر درحال عراق
سوي از دخالتها اين بخشي از است كه مواجه داخلي مشكالت
يافته فرصت ايران دولت متأسفانه و ميگيرد صورت ايران
اين وگاه بكند، عراق دخالت  امور زندگي در برخي در كه
اين در بايستي رژيم اين دارد. خطرناكي بسيار نتايج دخالت
براي فقط  نه عراق و صلح ثبات زيرا كه باشد رابطه محتاط
زيادي اهميت نيز داراي منطقه همه كشورهاي براي بلكه عراق

آبان). ٢ الجزيره است(تلويزيون
عالوي، اياد عراق، در رژيم دخالتهاي با مخالفت در
العربيه(٢مهر) تلويزيزن به سؤال پاسخ در عراق سابق نخستوزير
از آينده در گفت عراق  در  ايران رژيم  دخالتهاي  درمورد
جلوگيري برساند زيان عراق بهوحدت كه دخالتي هرگونه

ميكنم.
پرسيد: عراق سابق نخستوزير از العربيه تلويزيون مجري
جلوگيري ايران رژيم دخالت از كه است نظر مد طرحي
هستيد صف  اين پيشاپيش در شما  كه ميگويند و ميكند 
اهل دليل بههمين و  ميگيرد را اين رژيم دخالت جلوي كه
نظر ميدهند شما اولويت به دولت آينده رياست براي سنت
كه از مفتخرم شخصًا من داد: پاسخ عالوي اياد چيست؟ شما
كنم.حال جلوگيري عراق در نامناسب خارجي دخالت هرگونه
بودم كسي اولين كه باشد و مفتخرم ميخواهد كه هركجا از
ارتش و انحالل حول كه بهخطاهايي حكومتي شوراي در كه

كردم. انتقاد بود، گرفته صورت دولتي دستگاههاي
نخواهد را خودش جايگاه عراق فكرمي كنم افزود: وي
و امنيتي نظامي نيروهاي ازجمله و امكانات تا زمانيكه داشت
بود خواهيم اين كشور سدي براي به همين دليل و باشد داشته
به دخالت كه و از هرگونه دخالت را بگيرد جلو هرگونه كه

مي كنم. جلوگيري برساند زيان عراق وحدت
در مورد  ٤ آبان روز مقالهيي كه نيز  طي روزنامة الحقايق
جهان، تمامي امروزه نوشت:  عراق در ايران  رژيم دخالتهاي
جامعة بافت در نفوذش بهدخالتها و بهپايان دادن را ايران رژيم
براي عواملش بهكمك حمام خوني كه متوقف كردن و عراق

فرا ميخوانند. آورده بهوجود فتنة مذهبي ايجاد

از بلندي در عراق: ليست آمريكا سفير
و كه رئيس جمهور وجود دارد نگرانيها
در متحده اياالت ارشد رهبران ساير

كردهاند اعالم ايران مورد
جلسة يك در عراق در آمريكا  سفير  خليلزاد زالماي
ابراز از تروريسم ايران حمايت رژيم به مطبوعاتي نسبت توجيه

كرد. نگراني
مورد سؤال احمدينژاد پاسدار اظهارات دربارة كه  وي
ايران رژيم سياست ما با كه است گفت: روشن بود، گرفته قرار
هستهيي سياست به نسبت ما هستيم. مخالف اسرائيل به نسبت
آنها در منفي سياستهاي و تروريسم از آن حمايت اين رژيم،

هستيم. مخالف عراق،
كه دارد وجود نگرانيها از بلندي  ليست افزود: خليلزاد
ايران مورد در متحده اياالت ارشد رهبران ساير رئيسجمهور و

كردهاند. اعالم
و اهداف  ميتوان چگونه كه  سؤال اين به پاسخ در 
در عراق گفت: آمريكا تغيير داد؟ سفير را مقاصد رژيم ايران
هستيم. روبه رو آن با ما كه است چالشهايي بيانگر مسأله «اين
ميدهد. را نشان منطقه اين استحاله در و ضرورت تغيير همچنين
جهان سراسر در امنيتي مشكالت اصلي  منبع درحالحاضر 
دنبال ما  ميآيد. بزرگ  خاورميانة منطقة يعني  منطقه اين  از

آمدند. ما سراغ به مشكالت نرفتيم، منطقه مشكالت در اين
به مسألة خود سخنان از ديگري بخش در خليلزاد زالماي
مانند اساسي عراق گفت: قانون پرداخت و اساسي عراق قانون
ضمائمي شود. آينده داراي آمريكا ميتواند در قانون اساسي
بايد كه دارد وجود قانون اين در ٥٠ماده از بيش حاضر حال در

برسد. تصويب به آينده مجلس در
روند در بهمسألة شركت سنيها در عراق سپس آمريكا سفير
در روند آنان حضور گفت: و كرد اشاره عراق سياسي آينده
است(سايت موفقيت براي مهمي عامل عراق، آيندة سياسي

آبان ٨٤). ٤ سفيد كاخ

رژيم پاسدارن سپاه عامل ٢١
شدند عراق دستگير نفوذ در هنگام

از عوامل سپاه ٥ آبان، ٢١تن گزارش تلويزيون الشرقيه به
شهر در عراق خاك به نفوذ  بههنگام ايران  رژيم پاسداران
شدند. دستگير كشور اين امنيتي نيروهاي توسط مندلي، مرزي
امنيت دستگاه «يك مقام در الشرقيه آمده است: گزارش در
مواد توزيع كنندگان شده از افراد دستگير كه گفت عراق مرزي
مخدر مواد توليد در كه گياه مقاديري آنها از و بودهاند مخدر

است. ضبط گرديده و كشف گرفته ميشوند، بهكار
بهمنظور دستگيرشدگان از تحقيقات كه گفت مقام اين
داخل در آنها با افراد اين كه طرفهايي و اشخاص پيداكردن

دارد. ادامه ميكنند، كار عراق
تحقيقات نزديك به اين مقام يك از تلويزيون به نقل اين
بهعراق كه عناصري افزود  شود، فاش  نامش نخواست كه

ايران رژيم پاسداران سپاه مأموران حمايت از كردهاند نفوذ
هستند. برخوردار

اتهاماتي معرض در  همچنان ايران «رژيم افزود:  الشرقيه
و بي ثباتي در اين امني ايجاد نا عراق و در امور مبني بر دخالت

ميباشد». كشور

ايران ميخواهد عراق: دفاع سابق وزير
را ببلعد عراق مرحله به مرحله

رژيم تبليغات گفت: عراق، سابق دفاع وزير حازم شعالن
گذشته به دوران برگرداندن آن و در تجزية عراق سعي ايران

ميكند.
است شده وارد وي به كه اتهاماتي درمورد بيانيهيي طي وي
پاكسازي متأسفانه بازرسي هيأت در كاركنان از بعضي گفت:
و بهمنظور صورتها ساده ترين در حتي آن جهت عكس در را
افشاي پي كه در عراق سياسي چهرههاي تأثيرگذاشتن روي

بهكار گرفته اند. در عراق بودند، ايران نقش رژيم و مطامع
مسأله ميدانند، همه كه اين به اشاره با عراق سابق دفاع وزير
گفت: ازجمله است عراق بهمرحلة مرحله بلعيدن كامل بهطور
ميخواهند آنطريق از و كردهاند  متمركز  را اهدافشان آنها
بكشند(هفتهنامة الشاهد شرافتمندش افراد همة كشتن را با عراق

آبان ٨٤). ٣ المستقل

مي فرستد عراق به آلوده بنزين ايران
رژيم كه كرد فاش عراق ملي جنبش ارگان الوطن روزنامة

ميفرستد. عراق به آلوده بنزين ايران
ذخيرة مخازن نوشت: خود ٤آبان درشمارة روزنامه اين

از  آلودهيي كه ١١٢ تانكر بنزين تحويلگيري خانقين سوخت
نپذيرفت. را بود شده ارسال بهعراق ايران طريق

انبار گفت خانقين مخازن سوخت در مسئول مقام يك
هريك  كه را سوخت  تانكر  ١٠٠ از بيش روزانه سوخت
ادارة اخيرًا اما ميگيرد، تحويل دارد ظرفيت ٣٦٠٠٠ليتر
تانكر تعدادي كه سوخت كشف كرد كيفيت وكنترل چك

اداره اين ميباشد. آلوده است شده ارسال ايران از كه بنزين
آلودگي اين و است سمي بهمواد آلوده بنزينها شدكه مطمئن
آلودهكردن باعث كه مي شود مشخص آن احتراق هنگام در
دليل پس بههمين ميگردد، شهروندان به آسيبرساندن فضا و
از مجموعه اين ازپذيرش  نفت وزارت با رسمي  ازمكاتبات

شد. خودداري تانكرها

دولت عراق،شبهنظاميان بدر
مسئولقتلجنابيهستند وحزب الدعوه،
از انگلستان  چاپ  تايمز ساندي  هفتهنامة  آبان  اول روز 
سابق دولت  مقامات وكالي توسط  دادگاه،  بهتحريم تهديد
دادگاه كه كردند تهديد آنها شنبه روز نوشت: و داد خبر عراق،
ديگر كشور بهيك دادگاه كه اين مگر كرد، خواهند تحريم را
رمضان، ياسين طه مدافع وكيل السعدون، مجيد شود. منتقل
مطلع بهتحريم نسبت را آمريكايي مقامهاي وكال، گفت: 
وزارت محافظيني از كه گفتهاند آمريكايي كردهاند. مقامهاي

مشخص كرده اند. از وكال حفاظت براي كشور
كشور  وزارت مقامهاي كه معتقدند وكال كه آن جا اما از
احتماًال پيشنهاد باشند، داشته دست جنابي، قتل در است ممكن
دربيانية وكال كرد… نخواهند قبول را كشور از وزارت محافظ
الدعوه، و حزب بدر شبه نظاميان عراق، دولت گفته اند كه خود
ايران ساخت جنابي دستهبندهاي و هستند جنابي قتل مسئول

بود.
اتهامهاي با كه كشور مقامهاي وزارت افزود: تايمز ساندي
سنيها شكار و مرگ بهجوخههاي پناهدادن در مورد اوجگيرنده

كرده اند. رد را جنابي قتل در دخالت هستند، مواجه
عوامل عراق حقوقدانان انجمن داد: خبر نيز الشرقيه تلويزيون
الجنابي سعدون قتل و ربودن مسئول را عراق دولت اجرايي
اين اجراي كرد: طراحي و اعالم روز يكشنبه انجمن اين دانستند.
به اين اعترض در است.آنان گرفته صورت حاكميت ترور به نام

خواندند. فرا عمومي به اعتصاب را عراقي همة وكالي عمل
آبان   ٢ شمارة در عراق چاپ المشرق روزنامة همچنين
يا و است حقائق هدف كشف «آيا با عنوان مقالهيي در خود،
مدافع تيم وكالي فرانسوي عضو آنها؟» اظهارات وكيل دفن
تلويزيوني شبكههاي  از يكي در عراق سابق رئيسجمهور 

از وي نوشت: و بهنقل كرد فرانسه را چاپ
بروم، او بهمالقات كه خواست فرانسه در ايران سفير
بهآرامي و درگوشي بهصورت بودم نشسته او با وقتيكه
جنايت در او كه از صدام حسين بنويس خود دفاعية گفت:«در
ايران كه كن ذكر هم چنين است، نداشته مسئوليتي حلبچه
و است  نداشته دست آمد حلبچه در اكراد سر به آنچه در 
ما صورت همة اين به و بينداز مجاهدين بهگردن مسئوليت را

بود». خواهيم سالمت در

ايران وزارت اطالعات
از بازجويي وظيفة عراق كشور وزارت در

دارد بهعهده را دستگيرشدگان
عشاير شيوخ از دوتن فرانسه، خبرگزاري بهگزارش
مأموران حضور از مصاحبههايي، طي عراقي حقوقدانان و
و بازجويي براي عراق كشور وزارت در ايران رژيم اطالعات

دادند. خبر دستگيرشدگان ترور
جنوب در جنابي  عشيرة شيخ الجنابي، فرج حميد  شيخ
وزارت در گفت: مركزي خبرگزاري فرانسه مصاحبه با در بغداد

دستگيرشدگان شكنجة و بهترور كه دارد وجود عراق كشور
ميپردازد.

در عراق كشور وزارت درون از مداركي «ما گفت: وي
ترور سعدون به كسانيكه اقدام نشان ميدهد كه اختيار داريم
كشور وزارت از كردهاند، عراق سابق قاضي وكيل الجنابي
اتاقهاي از يكي به ربوده و را الجنابي سعدون  آنها ميباشند.
را او و سپس نمودند منتقل  منطقة جادريه كشور در وزارت

رساندند. بهقتل
گفت: نيز  عراقي حقوقدان و وكيل الجنابي، مصطفي 
نصيحت سعدون به ايران، وابسته به رژيم افراد انتقام ترس «از
وزارت بردارد. دست عراقي سابق مقامات وكالت از كه كردم
كشور وزارت ساختمان طبقات از يكي در ايران اطالعات
دستگيرشدگان سني از بازجويي وظيفة كه ميكند عراق كار
بهعهده را ترور براي افرادي استخدام همچنين و آنها شكنجة و

دارد».
گزارشهاي نوشت: اينباره در الملف اطالعرساني مركز
اين است. در عراق ايران رژيم نفوذ از مطبوعاتي حاكي متعدد
گروههاي براي منفجره مواد و واردكردن سالح شامل نفوذ
جمعيتهاي پوشش تحت اطالعاتي  عناصر گسترش و شيعه
نمودهاي ديگر از نيز بهعراق مخدر مواد صدور مي باشد. خيريه

است. نفوذ اين
انگلستان چاپ آبان اول اينديپندنت روزنامة زمينه اين در
رئيس جمهور از دفاع  كميتة رئيس الدليمي، خليل  از بهنقل
امنيتي بهمأموران ما عدماعتماد بهعلت نوشت: عراق، سابق

كرديم. رد كشور را وزارت توسط پيشنهاد محافظت عراقي
كشور وزارت در عناصري ميداند هركسي افزود: وي

ميكشند. را عراقيها كه هستند
نوشت: الدليمي خليل تايمز نيز به نقل از واشينگتن روزنامة
مجلس توسط و كشور  وزارت داخل از مرگ  جوخههاي
آموزش و ايراني اعضاي شامل عراق، اسالمي انقالب اعالي

مي شوند. كنترل بدر، شبهنظاميان تشكيلدهندة و ديده

انگليس و رژيم بحران ادامة
عراق جنوب در

و انگليسي نيروهاي داد  خبر آبان اول  الحيات روزنامة
به ثاراهللا موسوم گروه مركز به بصره در عراق نيروهاي امنيتي

كردند. تهاجم رژيم ايران است به وابسته كه
مجروح ١٤تن و كشته  نفر يك تهاجم اين جريان در 

شدند.
و آدمربايي به  متهم گروه اين دبيركل نوشت  الحيات

است. تجاوز
براي جلوگيري خواست عراق دولت از رسمًا انگلستان
عليه عراقي امنيتي ارگانهاي به وابسته اعدام، جوخههاي عمل

كند. اقدام مردم مختلف بخشهاي و شهروندان
عراق  در انگلستان سفير آبان،  ٣ الزمان روزنامة بهنوشتة
مستقل يك تحقيق انجام راهحل «بهترين بهخبرنگاران گفت:
وزارت ارگانهاي به است». اعدام تيمهاي عملكرد درمورد
را پليس لباس كه ناشناسي افراد كه است شده زده اتهام كشور
و بهقتل ميكنند دست استفاده آنان از خودروهاي و مي پوشند
روزنامهنگاران، وكال، ارتش، سابق افسران ازجمله افراد ربودن

مي زنند. سرمايهداران و پزشكان
بعد هفته يك انگلستان اظهارات سفير افزود: روزنامه اين
خوردو از كساني كه توسط انگليسي روزنامهنگار ربودهشدن از

ابراز شد. وكيل يك ترور از پس مي كردند پليس استفاده

هشدار داد ايران رژيم بلر به
اسكاينيوز تلويزيون با انگلستان، نخستوزير تونيبلر،
كند بايد درك ايران رژيم گفت: ميكرد، انگلستان مصاحبه
و قوانين و پيش نگيرد در كنوني رفتار متفاوت با رفتاري اگر
بسيار وضعيت با بطلبد، بهمبارزه را بينالمللي جامعة التزامات

شد. خواهد روبهرو دشواري
رژيم با برخورد در كرد  تصريح انگلستان  نخستوزير

نيست. منتفي گزينهيي هيچ ايران
گفت: مصاحبه اين از گزارشي طي فرانسه خبرگزاري
كماهميت را تهران رژيم  عليه نظامي عمل  اگرچه بلر توني
آبان). ٢ فرانسه ندانست(خبرگزاري منتفي را آن اما داد جلوه

سيستماتيك عراقيان ترور آدمربايي و
ايران رژيم بهدست

٩بدر نظاميان شبه و ايران اطالعات نوشت: القنات  سايت
جريانات و عليه عراق داخل سيستماتيك در و ترور بهآدمربايي
براي مناسب زمينة ايجاد ثبات عراق و زدن بهم بهمنظور سني

مشغولند. داخلي جنگ
معاون الياور، غازي و مسلمين علماي هيأت القنات نوشته به
ترور و آدمربايي به را ذيربط  طرفهاي  عراق رئيسجمهور

كردند. متهم سنت اهل از افرادي
خبر، تشكيل  ماوراي برنامة ٢ آبان، طي روز الجزيره تلويزيون
بدر سپاه توسط عراق  امنيتي ارگانهاي  در اعدام  جوخه هاي
لباس با رژيم اين عوامل كه را جنايتهايي و ايران رژيم به وابسته

قرار داد. بررسي مورد ميدهند پليس انجام
خارج «اعدام موضوع  به خود برنامة شروع تلويزيون در اين
سفير انگليس كه گفت و پرداخت عراق در كادر قضايي» از
تعيينتكليف براي تا است خواسته عراق دولت از بغداد در
نيروهاي توسط اعدام  جوخههاي بهتشكيل مربوط  اتهامات

نمايد. بهتحقيق اقدام عراق امنيتي
سابق قاضي وكيل  الجنابي، سعدون  بهترور  اشاره با  الجزيره
حوادث اين قرباني جديدترين تلويزيون اين به گفتة كه عراق
شبهنظاميان بدر بيانيهيي صدور با جنابي «عشيرة است، افزود:
متهم وكيل بهقتل اين را اسالمي انقالب اعالي بهمجلس وابسته
كشور وزارت مقرهاي بهيكي از را بدر او نيروهاي است. كرده
قبل رساندهاند. بهقتل آن جا در و برده بغداد جادرية منطقة در
مورد وجود در از طرف سازمان ملل متحد آن گزارشهايي از

شده است». منتشر عراق در شكنجه و تيمهاي اعدام
سؤالي، به در پاسخ العراقيه اخبار آژانس عبدالكريم، مدير سرمد
عراق بهخاطر اوضاع مي دانيم كه وخامت «ما بهخوبي گفت:
از اين بخشي است. بهاحزاب وابسته مسلح حضور شبهنظاميان
وزارت سطح در چه امنيتي  تشكيالت در مسلح شبهنظاميان

ادغام شدهاند». و وزارت دفاع وارد سطح چه در و كشور
سعدون قتل و بهدستگيري  اشاره با سپس الجزيره  مجري
رئيسجمهور از دفاع كميتة رئيس الدليمي، خليل از الجنابي
ميكنيم صحبت اعدام جوخههاي از «وقتي پرسيد: عراق سابق

اتهام وارد است؟». اين آيا ميكنيم متهم وزارت كشور را و
كرد: تأكيد ازجمله پاسخ، در وي

كه  اين است بر دليلي الجنابي سعدون وكيل قتل «ربودن و  
چنين در  ميباشد. خراب بسيار عراق در امنيتي وضعيت 
كه چرا نيست، درست محاكمهيي  هيچ  برگزاري وضعيتي
در اآلن ندارد… وجود مدافع وكالي از حفاظت تأمين امكان
صورت براساس هويت قتل  كه نيست پوشيده  بركسي  عراق
ويژه اختيارات داراي كه دارند وجود جوخه هايي و ميگيرد
ترس دارند و قرار حمايت مورد كشور وزارت سوي هستند، از
حمايت رسمي بهطور كه هستند شبهنظامياني ندارند. ترديدي و
رسمي بهصورت ايران رژيم اطالعات  همچنين ميشوند.

عراق آخوندي در غيظوغضبآخوندهامداخالت رژيم
درقبال حقوق قانوني

مجاهديندرقرارگاهاشرف
حقوق اعالم به غضب نسبت غيظ و با رژيم آخوندي
فرماندهي سوي از اشرف قرارگاه در مجاهدين قانوني
رسانههاي داد. در عراق، واكنش نشان مليتي چند نيروهاي
هيستريك حسرت در نظام، اطالعات از جمله ديدبان رژيم
ازعراق، مجاهدين اخراج براي پنبهدانهيي بهخوابهاي نسبت
سال دو طي که شد يادآور بهصراحت «بايد شدند: يادآور
ائتالف نيروهاي که سالي يک در بهخصوص و گذشته
کردهاند، اطالق اين افراد به را کنوانسيون چهارم وضعيت
افراد اين که موضوع اين درک برابر در مانع مهمترين
کنند، ترک  را عراق ميخواهند  که زماني هر تا آزادند
ديدبان پربالهت بهنوشتة است».  بوده مجاهدين گروه
درمورد چهارم كنوانسيون حقوق مجاهدين آخوندي،
زيرا نميكنند مراعات هم را  خانوادههايشان  با مالقات
اين مقابل در صريحًا تشکيالتمجاهدين، «دستاندرکاران
به که خود خانوادههايي به مالقات اجازة حتي و ايستاده امر
اين درصورتيکه ندادهاند. را نمودهاند مراجعت مکان آن

است!» آنها حقوق جزو نيز
ايراد بهمجاهدين  سفاهت با همچنين نظام ديدبان 

مستمر  بهطور ژنو كنوانسيون٤  برخالف كه است  گرفته
و بيان و مذهب و عقيده و فكر آزادي سيستماتيك و
مي كند سلب خود اعضاي از  را  سياسي عقيدة و تحزب
صليبسرخ با تماسي نميتوانند رأسًا «نهتنها آنها اعضاي و
مستقًال بلکه داشته باشند، عالي پناهندگي کميسارياي يا و

را ندارند». هيچ عملي اجازة
كه است كشيده خط ونشان پايان در آخوندي رژيم
نيروهاي سرفرماندهي توسط که کنوانسيون شئون «ساير
يک که طي است امتيازاتي همان شده، ائتالف يادآوري
آينده، در آنها استمرار است و گرديده اجرا گذشته سال
سوء فعاليتهاي تضمينکنندة و موجب مشوق، نميبايست
افراد اين به  اعطاشده حقوق مختلکنندة که  مجاهدين

بشود». است
احمقانه، عبادي فتواي سياسيـ  يك در آخوندي رژيم
دستور مليتي چند بهنيروهاي پيشين، بمبارانهاي حسرت در
و جان که اشرف بر اردوگاه مافياي حاکم «با تا است داده
در و کنند مبارزه ميکند، تهديد افراد را تمامي اين حيثيت

احقاق اين حقوق گام بردارند»! جهت
اينباره در اروپا در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي

گفت:
از واليت نظام زنجيرهيي سرگيجههاي  و دل پيچهها
و باشند داشته سالح چه است. پايانناپذير مجاهدين دست
ژنو چهارم كنوانسيون حقوق از چه باشند. نداشته سالح چه
يا باشند تروريستي ليست در چه يانباشند، باشند برخوردار
وحوش بهروزگار چه مجاهدين كه بنگريد را خدا نباشند.
بهخاطر ٥١بار كه رژيمي اكنون كه آوردهاند، واليت
محكوم متحد ملل در ايران مردم حقوق ابتدايي ترين نقض
وليفقيه هم در قابلمة را پخته بهنحوي كه مرغ است، شده
و و مذهب فكر و انديشه آزادي از دم به خنده مياندازد،
دربارة مالقاتهاي خانوادگي آزادي حتي و تحزب و بيان

ميكند. مجاهدين
رژيم ظاهرًا كرد: خاطرنشان مجاهدين سخنگوي
رسمي خبرگزاري گذشته ماه كه است برده ياد از آخوندي
توسط گذشته كردكه در دو سال اعالم ١٠مهر تاريخ در آن
را ٦٠٠خانواده و هزار اطالعات، يك وزارت نجات انجمن
راهي كشور عراق كرده است. خبرگزاري ٩گروه درقالب
را اطالعات وزارت نجات انجمن تأسيس چگونگي رژيم
كردكه گزارش ايجاد تشكلي براي نظام  مزدوران تمايل
منافقين آزادي اعضاي گروهك به رهايي و مربوط «امور

كند». پيگيري را
و ميگويند جست گفت: به اين سخنگوي مجاهدين
بهخاطر«آزادي كه دررفتهيي ضامن از نظاِم ميموني خيزهاي
چشمانش از  خواب منافقين» گروهك اعضاي رهايي  و
در محتومي سرنوشت چه ميداند خوب زيرا شده ربوده

دارد. پيش

دارد. حضور
محمدحسن سخنان الجزيره مجري برنامه اين ادامة در
كه را عراق ملي كنگرة  بهنام جرياني سخنگوي  الموسوي،
شود، منكر است رژيم ايران متوجه را كه اتهاماتي داشت قصد
صادر اين وكيل سوي از تنها اتهامات «اين و گفت: كرده قطع
و انگليس سفير  مسلمين، علماي هيأت سوي از است.  نشده
وارد انگليس سفير چطور است. شده مطرح نيز الياور غازي
تسويهحساب با يك برخي آن را بيشتر است. شده اين مسأله

ميكنند». تلقي ايران
سخنان ادامة عراق در سابق رئيسجمهور دفاع از كميتة رئيس

افزود: برنامه مجري
مستقيمًا بهصورت كه دارند وجود سازمان پنج چهار بصره «در
كه بهنحوي هستند. ارتباط در ايران رژيم با آشكار و رسمي
بيانيهيي طي قبل روز دو شوكه شدند. ما اخيرًا انگليسي نيروهاي
خواستيم عرب جامعة متحد و دبيركل ملل سازمان دبيركل از
اين در بينالمللي و تحقيق بيطرفانه يك لبنان ماجراي مانند كه

گيرد». صورت رابطه
جرياني سخنگوي، بهمحمدحسن الموسوي خطاب سپس وي
است؟ موسوي متوجه «سؤال گفت: عراق، ملي كنگرة بهنام
مهندسين و مي كند؟ چه كسي نيست خلبانان را سربه چه كسي
دارد؟… منافع رابطه در اين چه كسي ميكشد؟ را دانشمندان
تحقيق هرگونه و شديم مستقل كميتة يك تشكيل خواستار ما
خواستار بارها ما بود… خواهد حقيقت از بهدور مستقل غير
روزانه كه تهديداتي قبال در خانوادههايشان و وكال از حفاظت
پست طريق از از تهديدات شديم. ما سيلي  مي كنيم دريافت
اشاره تهديدات اين ميكنيم.  دريافت تلفني  و الكترونيكي
ايران است، رژيم مشخصًا برنامة كه دارد خارجي برنامة بهيك

عراق ميدانند». در را رژيم برنامة اين همه

انفجار اف.بي.آي: سابق رئيس
رژيم ايران توسط برجهاي ُخَبر

است شده اداره حمايت
مقامات نقش اف.بي.آي، سابق رئيس فري، لوئيس
عربستان در ُخبَر برجهاي انفجار در ايران، رژيم ارشد
تحت خود جديد  كتاب در وي،  كرد. فاش را  سعودي
هرگونه بدون «شواهد، نوشت:  من»  «اف.بي.آِي عنوان
عربستان، در برجهاي ُخَبر انفجار ميدهد كه نشان ترديدي
ارشد مقامات توسط شدند، كشته ۱۹آمريكايي آن در كه
رئيس شده است. اداره و مالي تأمين و ايران حمايت رژيم
امنيت و اطالعات «وزارت است: افزوده اف.بي.آي سابق
اجرا نقش و در طراحي دو سپاه پاسداران هر و رژيم ايران
لبنان در بقاع درة در ايران رژيم توسط بمبگذاران داشتهاند.
است، مستقر ايران رژيم حمايت تحت حزباهللا كه جايي
ايران رژيم سفارت توسط به آنها شدهاند. داده آموزش
داده اجازه بهآنها و است شده داده پاسپورت دمشق در
سعودي عربستان وارد و كنند عبور مرز از كه است شده
سابق رئيس  فري، لوئيس خاطرات كتاب در شوند… 

ميباشد. اصلي مجرم ايران رژيم اف.بي.آي،
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روز يک
باجهنم رژيم آخوندها
كرج از محمد

مسائلی هزار خالصهشدة يک از بلکه نيست داستان يک دوستان عزيز اين
ميشويم با آن روبهرو روزانه که است

غيرعادی است.  که بدانيم بايد اما باشد شده عادی خيليها و شايد برای
باز را که کوچه درب بيرون. خانه زدم از هفت ساعت مثل هميشه صبح
هم جمع دور را زرد با جاروی بلندش برگهای ديدم که را محله کردم رفتهگر
زود خيلی که از صبح است معلوم پيداست و خستگی در چهرهاش ميکند،
به طرفم آمده من مي شود و متوجه و ميکند را بلند است. سرش مشغول بوده

مي کند. سالم
میخواهی هرچه خدا از انشااهللا بروی کربال مکه سفر انشااهللا سالم حاجآقا
به قول يا دارد که خواستهيی فهميدم ميدهد. همينطور ادامه و انشااهللا… بدهد

پرسيدم و کرده سالم دارد. معروف التماس دعا
با شرمندگی نداری؟ چيزی الزم نباشی است خسته  چطور حالت پدر
سر برج تا تومن هزار سه دو داری اگر بگويم، نمي شود رويم داد: واال پاسخ
جند کفاف حقوقمان بهخدا پس مي دهم. برج سر انشااهللا ميخواستم قرض
گفتم نمي دهند. سر موقع که راهم چندرغاز همان نمي دهد، تازه را عائله سر
بيا ميکنم. زندگی توی همين مملکت دارم خودم هم خبر جان پدر ميدانم

بده داشتی هروقت نباش پسدادنش فکر بگير
سرم پشت از هم چنان صدايش و بهدعا ميکند شروع پول گرفتن از بعد
چند خودش با به قول پول آنهم اين با اين بيچاره گفتم خودم ميآيد. پيش
کار شغالخوان شام تا خروسخوان صبح از بکند مي خواهد چه عائله سر

است. دراز مردم جلوی دستش هم آخر ميکند
سالهای بود.  راهم سر همسايه  فرتوت زن پير  رسيدم که کوچه  سر
خدا صميمی و دوست ميکنيم زندگی محل يک در با هم که است زيادی
نوهاش سميرا که گفت کردم و من هم سالم کرد صدايم مادرم است. بيامرز

افسردگی نشسته خانه در بس و از کار ميگردد دنبال و شده فارغالتحصيل
کنم. پرسيدم پيدا کار او برای کارم محل در تا ميخواست من و از گرفته
که شرکتی تو ميشه اگه ببين رياضی، «ليسانس داد: پاسخ چيست؟ مدرکش
و است خراب خيلی وضع چون کن پيدا برايش سالم کار يک مي کنی کار
باشه بايد، يک آشنايی فرستاد کار برای جايی هر جوان را نميشه دختر يک

راحت باشه». آدم خيالش تا
بيکار پزشکان  جايی که در گفتم خودم پيش و فهميدم را منظورش 
در که البته کرد؟ پيدا رياضی کار برای کارشناس ميشه چهطور ميگردند
برای چون ميکند  پيدا رواج دختران و زنان از سوءاستفاده وضعی  چنين

بزنند. دری هر به بايد کار پيداکردن
شدم. جدا از او ميسپارم و دوستانم به حتمًا مادر باشه گفتم وجود اين با
سوار شدم، و گرفتم مسافرکش را سواری جلو يک و خيابان رسيدم سر
گفت: ميرفت کلنجار دنده دستة با درحالیکه و غرميزد باخودش راننده
کثيف را خودت خون صبحی گفتم اول جا ميره، حاال مگه المذهب بابا ای
آخر تا  بهحالم  وای اينه اول صبحم  اگه  ناراحتی گفت:  با در جوابم نکن. 
و کنم عوض رو ابوتياره واين کنم جمع پولی يک ميکنم هر کاری شب،
خرج تومن ميکنم صد کار تومن ده نميشه، بخرم باال مدل ماشين  يک
کار شده خراب اين تو اگه هست. آخه بچهها هم و خونه خرج تازه ميشه
درست کار آقا ای کنه؟ گفتم مسافرکشی آدم چرا باشه حسابی و درست
بری کاسبی دنبال خودت اگه کن، خبر هم مارو ديدی اگه بود کجا حسابی
در بيفتی، نيروی ديگه جور هزار کميتة اماکن و و دارايی با شهرداری و بايد
حقوقت را هم آخر ميکشند را جونت شيرة جايی شرکتی توی بری اگر هم

نميدهند.
چند کودک و بالفاصله قرمز و چراغ رسيديم پشت صحبتها همين در

ميفروخت: آدامس يکی زدند. حلقه ماشين دور پيرمرد يک و نوجوان
صد تومن، بستهيی بخر يکی خدا آقا تورو ـ

ماشين راننده شيشة بدون درخواست آن يکی مي کرد، اسپند دود ديگری
برو نمي خوام ميگفت: بابا بيداد و داد حال در هم ميکشيد، راننده دستمال را

است؟ کارم چه به آدامس صبح اول بابا نمي خوام کنار،
چشم انشااهللا ميکرد: ناله مرد پير و بود کرده پر را ماشين داخل اسپند دود

بکن. مرد پير من به کمکی يک بشه کور حسود
تا بگير بيا آره گفت: و داد به او پول خردی مي زد غر درحالیکه راننده
عجب بابا کنار بروم بشه ديگه، بريد بخورم قراره چی اگه چشم نخوردم چشم

ها. افتاديم گيری
و مشق درس مگه مي کنند؟ چهکار اينجا صبح اول بچه گفتم اينهمه

نميپرسند کجا هستند؟ آنها ندارند؟ مگه پدرومادر
هستند، ببينی کجا تا دادسرا است، برو خوش دلت آقا گفت: ای راننده
پولی بی بهخاطر يا مردند، و سيل زلزله يا در هستند، زندان بدهی بهخاطر يا
ميگويي. راست گفتم يا… و و يا يا و معتاد شدهاند اين که يا شدهاند، جدا

پيشند. همه از چيزها در اين باشند دنيا عقبتر از که هرچه ما مملکت
نيست حاکم بهتری فضای نيز آن جا  در رسيدم،  کار به محل باالخره
کی شد پس ماه آخر  بابا ميرسد: بهگوش کارگران فغان و  ناله صدای  و
کراية بياوريم کجا از است؟ افتضاحی چه اين مي دهند؟ را قبل ماه حقوق
تو پرسيد من يکی از مريضی داريم. خرج داريم، قسط داريم، بدهيم؟ خانه
تماس دارم)؟ مديريت با که ميداند (چون ميدهند؟ حقوق نميدانی کی
دليل نمي دهند، بههمين شرکتهای باالدست پول مي دانم من که آنجا گفتم تا

ميشود: بلند همه فرياد بدهند. بهما که نيست پولی
ميشوند. دزدتر بروی باالتر هرچه همه شان بر لعنت ـ

رفسنجانی هميشه  مثل  وسرانجام ميشود شروع سياسی  صحبتهای  و
ميشود. مشخص دزدها رئيس بهعنوان

سوار يک بار اين میکنيم. حرکت خانه بهسوی کاری، روز يک بعد از
ميفروشند. مردم به برابر قيمت که چند از همانها میشوم باال مدل تاکسی

مي کنم: باز را سر صحبت راننده جواب میدهد و مي کنم، سالم
است؟ سالی باشه مال چه مبارک ـ

است. امسال مال باشی سالمت ـ
راحته کار موقع آره ميدهد: جواب هستی. راحت الاقل خوبه که گفتم
ميشکنه که کمرم است سنگين آنقدر اقساطش مياد، در از دماغم ماه سر ولی
خرج تازه بتونم بدم ميليون تومن ده که درآمد دارم راننده چقدر من مگه

هم هست. خونه وبچهها
اين وضع به ميکرد تالش اينکه و افتادم  صبح رانندة ياد بیاختيار
بهجايی راه غارتگرها اين وجود مملکت و با اين در کنی هر کار برسد. يکی

است. مرز و که چپاول بی حد چرا برد نخواهی
حال در  ترافيک غول بود، پا بر غوغايی رسيديم، راه چهار نزيک 
بود. کرده  تيره را آسمان  غليظی ودود بود مردم روان  و اعصاب خوردن 
افسر به اشاره با نشود  داخل دود تا میداد باال را شيشهها درحالیکه راننده
همه گفت: سياه شده بود، صدا از شدت دود و در بين ماشينها راهنمايیکه

نمیکنند. ول نکنند آدم تلکه از تومن سه هزار دو تا هستند بگير رشوه
سه اين دو شايد گفتم: و افتادم رفتگر و صبح تومن هزار سه ياد دو به
ميلياردها جبران هرگز کند ولی حل را مشکلشان ذرهيی از بتواند تومنها هزار
و دربدری ثروتیکه از فقر نمیکند، است آخوندها که در چنگ ثروتشان را
و خودخواهی ساخته جهنم اين است. شده نصيبشان مملکت و مردم ويرانی و

آنها است. ثروت اندوزی

الزمةارسالپروندةاتمي«پاسداران»به«شورايامنيت»چيست؟

بينالمللي آژانس شوراي حكام قطعنامة آخرين در
بهتعهدات ايران بر«عدمپايبندي  مبني بندي  اتمي، انرژي
دست كه شده گنجانده اتمي» سالح گسترش منع پيمان
براي را پاسداران حكومت اتمي پروندة خارجي طرفهاي
چپ از آنها است. كرده باز حكومت اين به اولتيماتوم دادن
خود اتمي فعاليتهاي يا كه ميدهند اخطار به رژيم راست و
ادامة براي اروپاييها بهشرايط و كند متوّقف اصفهان در را
به شوراي امنيت مربوطه را پروندة و يا مذاكره تسليم شود
ميدهند نشان امر خواهند كرد. ظواهر ارسال ملل سازمان
دارند. موضع مشترك آمريكا و اروپا اينجاي كار تا كه
سياسيـ قواي تمام رژيم واليت فقيه پاسداران ولي فقيه و اما
هستند آن در تقالي سخت و كرده را بسيج خود اقتصادي
تسليم مذاكره ازسرگيري براي  اروپاييها  بهشرط نه كه
در بدهند. تن امنيت پرونده به شوراي بهارسال نه و شوند
شكاف ايجاد خامنهاي همچنان درسوداي سياسي عرصة

٢٩مهر٨٤  تريبون نمازجمعة از او آمريكاست. اروپا و بين
اتمي، بحث در اصلي ما «معارض اين كه به اشاره ضمن
دولت اروپايي «شركاي كه ميگويد آمريكاست» دولت
آسيا و خاورميانه بر دولت اين وقتي كه ميدانند آمريكا
درعين حال نمي گذارد». خود بهحال را اروپا شود، مسلط
تريبون همين از و برنميدارد رجزخواني از دست او
و آمريكا فشارهاي تسليم «ما مي كند اعالم ديگر  بار
رها را اتمي  تكنولوژي  ما نميشويم، ديگر  كشورهاي 
در كه دارد آن از حكايت زير شواهد و…» نمي كنيم
تهديد تطميع و به سياست توسل با رژيم عمل نيز صحنة
جلسات آراء تا شده سخت كارزاري وارد اقتصادي،
به نفع شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي را بعدي

دهد: تغيير خود

سياست مشمول كشورهاي الف:
اقتصادي   تطميع

عالي شوراي دبير موضع از  كه الريجاني پاسدار
ديپلوماسي اتمي رژيم خود دستياران با امنيت رژيم همراه
اقتصادي، تطميع از شگرد ضمن استفاده ميكند، دنبال را
كشور هفتمين و چهارمين روسيه و چين بهدامن دست
اين وساطت با تا شده كنوني ايران به كاال صادركنندة 
اقتصادي همكاري  بلند مدت قراردادهاي دوكشوركه 
را امنيت بهشوراي پرونده  ارسال جلو  دارند، رژيم با
هند بهروي حتي را تطميع باب رژيم كارگزاران بگيرد.

تصويب جريان در آنكه وجود با و بازگذاشتهاند نيز
شده اروپا همرأي و آمريكا با هند آخر آژانس، قطعنامة
براي را مقامات هند داده، مثبت رأي بهقطعنامة مذكور و

ميكشانند. بهتهران كشور اين قبلي موضع از انصراف

سياست كشورهاي مشمول ـ ب
اقتصادي تهديد

ساير با خود  جديد رابطة تنظيم در پاسداران حاكم
دادهاند، مثبت رأي آژانس اخير بهقطعنامة كه كشورهايي
كرة ميان در اين شده اند. متوسل تهديد اقتصادي بهحربة
اقتصادي رژيم معرض تهديد ديگران در از جنوبي بيش
اين مشمول مضاعف بهصورت نيز انگليس و قرارگرفته
رژيم مقامات انتظار برخالف زيرا است شده تهديد نوع
نظامي دخالتهاي ماجراي و نميآيد كوتاه اتمي مسألة در
است. آورده به ميان  نيز را عراق جنوب در  پاسداران

رسمي  مقام بهنقل از يك ٢٠ اكتبر روز رويتر خبرگزاري
كه داد گزارش شود فاش نامش نميخواست كه دولتي
تحريم دستور  شفاهي بهطور ايران بازرگاني «وزارت 
را انگليس و جنوبي كره شركتهاي از وارده كاالهاي
ديپلومات يك  قول از منبع  همين  است. كرده  صادر
اين شركتها كاالهاي عمل «در كه ميكند اضافه انگليسي
افتتاح و نميكنند ترخيص و نگهداشتهاند گمرك در را
نيزمعّلق كرده اند». را جديد كاالهاي واردات براي اعتبار

منابع  نظرات  ٢٩مهر٨٤  روز در فارس «خبرگزاري
«بررسيهاي ميدهد بازتاب اينطور  را رژيم كارشناسي
ايران اقتصادي مقابله اثر در كه ميدهد نشان كارشناسي
حدود و جنوبي در كرة شغلي فرصت ١٠٠هزار بهحدود
خواهد جدي وارد در انگليس آسيب اين تعداد از نيمي
موضع بهاتخاذ كشورها اين وادارشدن موجب كه آمد،

شد». ايران خواهد در خصوص واقعي تر
از و  كاال صادركنندة  كشور ششمين جنوبی  کرة
اين صادرات حجم است و ايران اقتصادی  مهم شرکای
پانصد و ميليارد يک گذشته، ماه نه طی تنها بهايران کشور
شامل کاالهای عمدتًا که اعالم شده دالر ميليون هشتاد و
عجالتًا پاسداران حاكم خودروست. و قطعات الکترونيکی
برخي ترخيص از خودداري به كرهايها ترساندن براي
از حاکی گزارشها پرداختهاند. كشور اين وارداتي ازاقالم
اکتبر٢٠٠٥، هفدهم دوشنبه روز ايران گمرک که است اين
به ارزش سخت پالستيک از ترخيص بهمحمولهيی اجازة

ايران به ال.جی کرهيی شرکت از که دالر يکصدهزار 
اتفاق همين نيز روز آن فردای و نداده است شده صادر
و يکميليون به ارزش فوالدی کاالهای از محمولهيی برای
از«دوو»، ديگر شرکت که بوده داده رخ دالر هزار هشتصد

بود. شده ارسال ايران به کرهيی بزرگ
يورو ٦٩٣ميليون با ميالدي گذشته سال در انگليس
ايران تجاري شريك هشتمين  ايران با  تجاري ستد دادو
رژيم با انگليس بانكهاي مالي دادوستد اما است. بوده
كشوراست. اين كااليي دادوستد  از  مهمتر واليتفقيه
زير گزارشي درج ضمن ٣٠مهر٨٤، روز فارس خبرگزاري
ايران در انگليس دالري ميليارد چند اقتصادي عنوان «منافع
تسويهحسابهاي بانك از  به نقل نيست»  قابلچشمپوشي
درحالحاضر ميدهد گزارش سوئيس در واقع بينالمللي
و ازاين طلبكارند ايران از دالر ١/٨ميليارد بانكهاي انگليس
ايران از طلبكار كشورهاي سوم ردة در انگليس لحاظ
انگليسي نفتي براين گزارش شركت بنا  است. قرارگرفته
بشكة ٨٤هزار روزانه خريد ميالدي با گذشته سال طي شل
انگليسي ديگر شركت و سوم ردة در ايران از خام نفت
در نفت بشكه ٤١هزار روزانه خريد با بريتيشپتروليوم يعني
بودهاند. ايران نفت خريدار خارجي شركتهاي چهارم ردة
رژيم با انگليس نفتي شركتهاي سرمايهگذاري قراردادهاي
ديگر از نيز ايران نفت و گاز استخراج براي واليت فقيه
است در نظرگرفته براي گروكشي كه رژيم است مواردي
دالري ١/٦ميليارد عالوهبرسرمايهگذاري شل (شركت
در نوروز، سروش و نفتي ميدانهاي از استخراج نفت براي
١٣مخازن فاز از بهرهبرداري براي  سرمايهگذاري  مناقصة
ريسول، اسپانيايي شركت مشاركت با جنوبي، پارس گاز

و…) است شده برنده
اكتبر ٢٠٠٥ خير داد  ١٩ روز آشتي» «فرهنگ روزنامة
واردات از كشورهاي انگليس، و جنوبي عالوه بر كرة كه
اين است. شده متوقف نيز چك جمهوري و آرژانتين
راستاي در گام اولين «اين ميكند فه اضا حكومتي نشرية
نسبت كه است كشورهايي با تجاري روابط محدود كردن
بهگزارش بنا درضمن دارند». خصمانه سياست ايران به
برخي شرايط تغيير رژيم، كارگزاران  فارس خبرگزاري
از و كشيدهاند نيز به ميان را با ايران فرانسه قراردادهاي از
به ٥١درصد از فرانسه رنوي سهم شركت به تغيير جمله آن

ايران  L٩٠ در رنوي ساخت قرارداد بزرگ در ٤٩درصد
فرانسه در تهديد منافع آغاز از كه نشانه يي روي آوردهاند

پاسدارهاست. حكومت تحت ايران

حاجحمزه يزدان

بزرگ غارت يك
شد فاش رژيم نفت وزارت در

تحقيقات براساس ميگويد توكلي «دكتر آبان ٨٤: اول آفتاب روزنامة
نفتي، فرآوردههاي پااليش و پخش شركت درحاليكه گرفته، صورت
اعالم ليتر ٢٢ميليون را و واردات آن ٦٥ميليون ليتر را بنزين مصرف ميزان

حاكي  كشور، ٣٠ استان در پخش ٣٠شركت از آمده بهدست آمار كرده،
گمرك واردات آمار و ليتر ٥٨ميليون روزانه كه ميزان مصرف است آن از
١٧ميليون سرنوشت از ظاهرًا وضعيت، اين در كه است ١٢ميليون ليتر هم
نيست. است، خبري مي شده گرفته دولت از آن پول سالها بنزيني كه ليتر
در وزارت گسترده سياسي از آشفتگيهاي محافل در سوي ديگر از
خانه وزارت كاركنان توسط خصوصي اقماري شركتهاي تشکيل نفت،
صحبت پتروشيمي ملي شركت فساد گسترده در و پيشين وزير دوران در
از كه داشته وجود پتروشيمي در فساد آميزي بخشهاي ظاهرًا مي شود.
مجددًا است و قرار بوده دستگاههاي بازرسي كننده مخفي مانده بررسي

بازرسي شوند.

شكايتعليهرفسنجاني بهخاطرپرداختنكردن هزينههايانتخاباتي اعالم مهدي يزد چيني
كرد ورشكستگي

چيني خبرگزاري رژيم(ايلنا) بهگزارش
از بيش و كرد ورشكستگي يزد اعالم مهدي

كارگران  اين شدند. بيكار آن ٤٣٠ كارگر
مشغول  مهدي چيني شركت ٧١ در سال از
بهدليلبروزاختالف اما توليدوفعاليتبودند،
مديران تعويض و فاميلي مديران ميان
شركت پر رونق بازدهي و فروش، بازرگاني
آشفته شدن نتيجه در شد. آشفتگي دچار
١٤٤نفر به شركت، تعداد كارگران وضعيت
اعالم و روند اين ادامة با اما يافت، كاهش
دادگستري سوي از كارخانه  ورشكستگي
مدير توسط  ١٣١كارگر  ،تعداد يزد  استان

تصفيه اخراج شدند.

كار: پيشبرد براي شرط الزم
سخنگوي آنكه  بهرغم ميشود، مالحظه چنانكه
اتمي پروندة  ارسال پاسدارها حكومت خارجه وزارت 
ميدهد جلوه كم اهميت امنيت را به شوراي حكومت اين
كارگزاران نيست»، دنيا آخر امنيت «شوراي ميگويد و
ميآيد متوسل بر دستشان از كه هرشگردي حكومتي به
اين از حكام آژانس  شوراي آتي در جلسات تا شدهاند 
نفس كه مي دانند بهخوبي زيرا  كنند. جلوگيري اقدام
فضاي ملل،  سازمان امنيت شوراي به پرونده اين ارسال 
تغيير رژيم به زيان كيفي  بهطور را  بينالمللي سياسي
انزواي در  را پاسدارها  حاكميت تحت ايران  ميدهد، 
بينالمللي تحريم براي و راه را ميبرد فرو بيشتري سياسي
فعاليتهاي خنثيسازي ديگر سوي از ميكند. هموار رژيم،
اتحادية و آمريكا شده كه مشروط بهآن رژيم بازدارندة
بر توقف مبني پيشبرد خواست مشترك خود اروپا براي
تحت ايران اتمي در سوخت بهتوليد فعاليتهاي مربوط همة
الزم اقتصادي ـ سياسي مايهگذاري پاسداران، حاكميت
مشروط خود بهنوبة مايهگذاري اين آورند. عمل به را
جهت در بهجد واروپايي آمريكايي قدرتهاي شده بهآن
كشورهاي و فعال شوند ايران موجود سياسي وضع تغيير
كنند. همراه خود با را ايران موجود وضع ادامة در ذينفع
آژانس از رژيم اتمي پروندة ارسال زمينة آن كه با بههرحال
متحد ملل امنيت سازمان بهشوراي انرژي اتمي بينالمللي
در فضاي ميتواند اين مورد تعيينتكليف در هموار شده،
بيفتد. بهتعويق بازهم سياسي بازيهاي ادامة و قاطعيت عدم
وجود شّر اتمي و خالصي از شّر كه آنست واقعيت
مسألة آنكه از پيش و بيش ايران در پاسداران حكومت
رسيدة بهلب جان مردم مسألة باشد، خارجي قدرتهاي
ناخن جز  من پشت نخارد كس بهمصداق است. ايران 
كه آنست خالصي اين  براي الزم شرط من، انگشت
نكنيم. واگذار او خارجي مدعيان و بهرژيم را ميدان
و ندهيم  از دست را فرصت تعيين كننده شرايط  اين در 
ايران مردم خواست با جهاني جامعة همراهكردن براي

شويم. فعال بيشازپيش
تحتالشعاع  اين  از  بيش مهم اين  كه  نگذاريم  
از ايران جامعة رهايي كه شود دولتهايي سياسي بازيهاي
و نميدارند روا را واليتفقيه تغييرناپدير رژيم اسارت
آنها مقابل در رژيم كه يغمايي خوان از سهم بري ازاء در

سياسي مي كنند. حمايت از آن گسترده

ايران بهلب رسيدة جان مردم مسألة باشد، خارجي قدرتهاي مسألة از آن كه پيش و بيش ايران در پاسداران حكومت وجود شّر و شّر اتمي از خالصي
نكنيم. واگذار به رژيم ومدعيانخارجياو بهمصداقكسنخاردپشتمنجزناخنانگشتمن، شرطالزم براياينخالصيآنستكهميدان را است.

شويم فعال بيشازپيش ايران مردم خواست جامعة جهاني با همراهكردن براي دست ندهيم و از را فرصت تعيينكننده شرايط اين در

انتخابات نمايش جريان در رفسنجاني ستادهاي
پرداخت نشدن بهدليل  اخير، جمهوري  رياست

ميكنند. دعوي اقامة وي عليه تبليغاتي هزينههاي
مطلبي  در آبان  ٢ روز آفتاب  حكومتي سايت 
ستادهاي برخي ادارهكنندگان «ورشكستگي باعنوان
طرفداران از «بسياري نوشت: رفسنجاني» هاشمي
هزينه هايي انتخابات ايام  در  كه رفسنجاني هاشمي
از پس بودند، كرده وي انتخاباتي تبليغات براي
مطالبات بهدريافت موفق انتخابات در وي شكست
كه افراد  اين از برخي ميشود نشدهاند.گفته خود 
در دارند قصد شدهاند متضرر تومان ميليونها بعضًا
هاشمي اقامه دعوا ستاد عليه مسئوالن قضايي محاكم

كنند.

افراد، به ستاد بدهي عدم پرداخت مي شود گفته
كه افرادي و ميخورد بهچشم شهرستانها در عمدتًا
را خود مطالبات رأي گيري روز از قبل نتوانستند

شدهاند». مواجه مشكل با اكنون كنند، دريافت
چند تهران، «در  حكومتي: منبع اين  گفتة به
جلو هاشمي ستاد طلبكاران انتخابات، از پس روز
دريافت خواستار و كرده  تجمع  وي  انتخاباتي ستاد
كارگران افراد را اين بيشتر بودند. خود شده مطالبات
اقالم نصب در كه ميدادند تشكيل پيمانكاراني يا و
اخبار برخي بودند. كرده كار ستاد اين براي تبليغاتي
توماني ميليارد دو تا بدهي يك از حكايت نشده تأييد

دارد». حقيقي اشخاص به رفسنجاني هاشمي ستاد

صحبتكرد
خود سخنراني خزايي  پرويز  آنگاه.
مقابل در «بنيادگرايي  عنوان  تحت
زندگي بر روي آن و آثار دموكراسي

كرد. آغاز را انسانها»
پديدة به اشاره با خود سخنراني در وي
رژيم بنيادگرايي معرفي به بنيادگرايي،
در كرد كه تأكيد و آخوندي پرداخت
مترقي اسالمي جريان يك آن مقابل 
قد ايران خلق مجاهدين سازمان يعني
جريان و اين ميكند و مبارزه كرده علم
اسالمي را بنيادگرايي مي تواند كه است
جنبش اين وي اعضاي كند. ريشهكن
اين سازمان بهخصوص مرداني را كه در
مرد و بين زن برابري به اعتقاد عميق با
مبارزه كشورشان مردم  آزادي براي
نمونهيي و الگو يك به عنوان ميكنند،
انسانهاي و مبارزين تمامي براي بينظير
ستايش مورد جهان سراسر در آزاده

داد. قرار
واالي جايگاه به سپس خزايي آقاي
مردم دموكراتيك مقاومت در زنان
مريم خانم  بيبديل نقش به ايران 
مقاومت رئيسجمهور برگزيدة رجوي
ضدبنيادگرايي جنبش تعالي و ارتقا در
اين تمامي كه شد يادآور و كرد اشاره
در يك سازمان با ايدئولوژي تغييرات
صورت مترقي و دموكراتيك اسالمي

گرفتهاست.
ريشههاي مورد در جزايري ليال سپس
اين ماهوي ضديت  و بنيادگرايي 

كرد صحبت آن زنستيزي و پديده
و وحشيانه جنايات فاكتهاي برخي و
از رويكارآمدن آخوندي بعد سبعانه
آدمكش و تروريست رئيسجمهور
پاسخ كه افزود وي داد. توضيح را رژيم
دموكراتيك اسالم بنيادگرا،  اسالم
رزمندة زنان مقاومت از آنگاه است.
بنيادگرايي عليه آزاديبخش ارتش
رجوي مريم خانم نقش و برد نام
را مقاومت برگزيدة  رئيسجمهور 
و كرد  تشريح ايراني  زنان  جنبش در 
با در مبارزه ايران دستاوردهاي مقاومت

برشمرد. را ستيزي زن
در جوبا اولو دكتر جلسه بعدي سخنران
موردخشونتهايبنيادگراياناسالميدر
بحث به اشاره كرده و با صحبت نيجريه
توسط بنيادگرايان اسالمي كه شريعت
از استفاده با  مي شود مطرح  اسالمي
گونه ارتباط هر رد با فاكتهاي مستدل
كرد تأكيد بنيادگرايي و اسالم بين دين
كهبنيادگرايانباسوءاستفادهازدستاويز
به سركوب زنان و شريعت اقدام دين

ميكنند.
در لوئيس گوئينت دكتر آن از پس
از ناشي ناپذير جبران صدمات مورد
مرگ ومير به كه پايين سنين در ازدواج
قربانيان كه نوجواني مادران و اطفال
پايين ازدواجهاي اجباري درسنين اين
و آمار با ارائة و صحبت كرد مي شوند،
وقوع چنين تكاندهنده فاكتهاي ارقام و
تحت كشورهايي در  را  ازدواجهايي

تشريحكرد. نظامهايبنيادگرا
آنگاهكريستينعزيز نويسندهوخبرنگار
تجارب از سخنرانيش در مستقل
از شهر ديدارهايش از كه شخصي خود
نقش همچنين  و است  داشته اشرف 
بسيارانگيزانندةزنانرزمندهدرمقاومت
الگويي زنان را اين و صحبت كرد ايران
جهان سراسر در آزاده زنان تمامي براي
سخنرانيش ادامة در عزيز خانم دانست.
زنان عليه رژيم آخوندي توطئههاي به
بهعنوان ارتش آزاديبخش كه پرسنل و
توسعه بنيادگرايي مستحكمي عليه سپر
پرداخته ميباشند، آخوندي خونريز
تمامي سوي از الزم اقدام خواهان و
حفاظت براي شركتكننده حضار
مقابل در آزاديبخش ارتش پرسنل از

بنيادگرايانگرديد.
در ضابطي آزاده سخنران، آخرين
آخوندي رژيم تهديد خود، سخنان

زنستيزي بسط زمينة در بهخصوص
عراق كشور  به گسيختهاش افسار 
مشروح و بهصورت كرد تشريح را
اشرف شهر  از خود اخير ديدار 
اروپا پارلمان هيأت همراه به را
وكالي كميتة  معاون داد. توضيح 
آخوندي رژيم دخالتهاي به ايراني
مجاهدان عليه آن توطئههاي و
اشاره اشرف اشرف در مستقر
رژيم رذيالنة تالشهاي و كرده

 ۲۱ مادة سوم بند گنجاندن براي
عراق و اساسي قانون در پيشنويس
بين المللي وسيع مخالفت همچنين
ميليون يك مخالفت بهخصوص و
از بيش و آزاده و شريف عراقي

و  عراقي وكيل  و حقوقدان   ۴۵۰۰
با اين  كشور اين سازمان ۶۶ حزب و
برايحاضرينشرحدادهو توطئةرا،
ايستادگيوقهرمانيرزمندگانشهر

را الگويي ستودني و آنها را ستود اشرف
عليه ميخواهند كه كساني تمامي براي

ناميد. بنيادگراييمذهبيمبارزهكنند،
فدراسيون سوي از قطعنامهيي آنگاه
توسط بنيادگرايي عليه زنان بينالمللي
شد گذاشته رأي به سيدني اليزابت خانم
محكومكردن رژيمهاي آن ضمن طي كه
حقوق ديوانهوار عليه و خشونت بنيادگرا
پايين، سنين  در  ازدواج جمله  از  زنان
براي ۱۶سال سن حداقل تعيين خواستار
اكثريت با قطعنامه اين گرديد. ازدواج
جلسه در حاضرين تصويب  مورد قاطع

قرارگرفت.
زيبايي نمايشگاه اجالس، اين حاشية در
قومي اقليتهاي از ايراني محلي لباسهاي از
هنرمند زن يك توسط كه ايران مختلف
به نمايش شده بود و طراحي ايراني تهيه
گذاشتهشدكهموردتوجهبازديدكنندگان
گرفت. قرار جلسه در شركتكنندگان و

روزجمعه۳۰مهرماه،به ابتكار «فدراسيون
براي و بنيادگرايي عليه زنان بينالمللي
لندن برگزار شهر در برابري» جلسه يي
اينديرا را خانم اين جلسه رياست شد.
زنان جامعههاي مسئوالن  از پاتل 
در شناخته شدهيي چهرة كه انگلستان
رفع خشونت و حقوقبشر مبارزه براي

داشت. بهعهده ميباشد، زنان عليه
بودند عبارت اين جلسه سخنرانان ساير
از:خانماليزابتسيدنيرئيسفدراسيون
و بنيادگرايي عليه زنان بينالمللي
خزايي پرويز آقاي  برابري،  براي
در ايران مقاومت ملي شوراي نمايندة
كشورهاينورديك،خانمليال جزايري
اعضاي از ايراني و جامعة زنان مسئول
زنان، بينالمللي فدراسيون امناي هيأت
جامعة از و  پزشك جوبا اولو  دكتر
لوئيس گوئينت دكتر مترقي، مسيحيان
سازمان هماهنگكننده و مدير و محقق
از فعاالن و بينالمللي درمان بهداشت و
دختر ازدواج عليه  وي ـ  زنان، امور
صدمات و  قانوني سن زير در بچهها 
آزاده ـ. ميكند فعاليت آن از ناشي
وكالي كميتة  نايبرئيس ضابطي 
عزيز كريستين و بريتانيا در ايراني
وي بهتازگي آزاد. و خبرنگار نويسنده
به را انگلستان سال رمان بهترين جايزة

است. داده اختصاص خود
مورد در پاتل اينديرا جلسه ابتداي در
و بنيادگرايي عليه قاطع مبارزة ضرورت
عليه زنان خشونت و پديده عوارض اين

جهاني زنان اجالس فدراسيون
انگلستان در بنيادگرايي عليه

آزاده ضابطي جزايري ليال دكتر اولو جوبا دكترگوئينتلوئيس پاتل اينديرا عزيز كريستين سيدني اليزابت پرويز خزايي
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الرحيم الرحمن اهللا بسم
َاهَل َو َوالَعَظَمِة َاْهَلاْلِكبِرياء اَلّلُهمَّ
َو َوالَرحَمِة َاهَل الَعفِو َو َوالَجَبرُوِت الُجوِد

َاهَلالتَّقوي َواَلَمغِفَرِة
عظمت، و كبريا شايان خداي اي
و قدرت،  و بخشايش پروردگار اي 
اي رحمت، عفو و پروردگار شايان اي

آمرزش و تقوي شايان خداي
كني وارد را ميخواهيم كه ما تو از
و بركت و زيبايي از خير هر آنچه در
صديق رهروان  و پيامبرت آن در  كه
را خارج ما اينكه كردي.و وارد را  او
رسول كه زشتي هرآنچه از بكني
از را او عقيدتي خاندان و برگزيدهات

كردي خارج آن
بِه َسَئَلَك ما َخْيَر َاسَئُلَك اِّني الّلهم

الصاِلحون ِعباُدك
طلب و ميكنم طلب تو از خدايا بار
بندگان كه  را چيزي بهترين ميكنيم 

كردهاند. تو از تو طلب شايستهكار
ِعباُدك اْسَتعاَذ ِمنُه ِبَك ِمّما َاعوُذ َو

اْلُمخلصون
آنچه هر از ميبريم  پناه  بهتو و
از شدهات، و يگانه خالص شده بندگان

بردهاند. پناه بهتو آن

سوء» خير» - «كل «كل
طلب ما، ميهن در و ما روزگار در
شرارت و شر و بدي تماميت از خروج
فالح و بهتماميت خير و ورود سوء» «كل
شر رهايي از مترادف خير»، نيكي «كل و
جايگزيني و آخوندي رژيم پليدي و

آزاديست. بهار و مردم حاكميت
نسل جوان اطالع براي بدهيد اجازه
و رمضان  ماه در  كه  كشور  داخل در 
تبليغاتي بمباران  معرض  رمضان در غير
چند مقايسه بهاختصار آخوندها هستند،

بدهيم: انجام
معروفش نامة در علي حضرت
او نصب هنگام در اشتر، بهمالك 

نوشت: مصر، بهفرمانداري
و  رحمت و دوستي از را قلبت  
كن. پر بهمردم محبت  و ولطف عشق
حيوان مانند آنها، با برخوردت مبادا
غنيمت را خوردنشان كه باشد درندهيي
خارج حال دو  از مردمان ميشماري. 

نيستند:

شادي، و جشن چرا و عيد چرا
مانند ديني، مناسبت يك در آنهم
در آيا  ديگر، بهبيان فطر؟ عيد 
بهعيد فطر، عيد مانند  مناسبتهايي
سنت و عادت برپاية شادماني و
اين در تنها تفاوت  و  ميپردازيم
و اساطير بهجاي اينجا، كه، است
و عادت منشأ قومي، و ملي عادات
عادت ديني پدر-بابايي يك سنت
واقعي دليل يك آنكه يا است؟
كه داريم شادي و جشن براي

پاية دينداري  بر و به خودمان متعلق
خودمان عقيدتي پايبنديهاي و

است.
اين كه  كرد اذعان بايد 
انسان كه زيرا بجاست پرسشي
بهآينده نگاه به جاي نميآيد جدي
اساس بر را زندگي پيشرفت، و
كردند...»، چنين «گذشتگان
بهشادماني، رسد چه تا دهد سامان
ادا يا با بازيهاي كودكانه و اگر كه
كوكي و مصنوعي اطوارهاي و
يك شادي نشود، گرفته اشتباه
دروني و  عميق احساس و  حالت
زندگي را هواي و حال است كه

دل  شادِي  از ميكند، دگرگون
رفتاري و ظاهري نمودهاي تا
ارغواني و رخسار بشاش از انسان،
و شادمانه  رفتارهاي  سبكبالي  تا 
كه محبتي بوسههاي گرم، تا زالل
تبديل و غم غبارهاي شستن در
برپا معجزه بهپيوند، گسستها
و معني بدين  شادماني و مي كند. 
جديتر دارد، كه شگرفي كاركرد
و دليل  بدون كه  است آن از 

و  بوده توجيه قابل فلسفهيي عميق
بدهد. دست جدي بهطور

شادماني با اصالت
به يك بايد  پاسخ، از  پيش
پرسش اين  بيان در نهفته اشكال 
وقتي كه، اين آن  و كرد توجه
را شادي محكم فلسفة  و دليل
اصالت با طلب ميكنيم، گويي كه
شادماني از خالي و ساكن زندگي
آن جدي  انسان سزاوار و است 
بسر حزن و اساسًا در غم است كه
استثنايي- –بهطور كه مگر برد،

و  شادي ويژهيي، دليل  و توجيه
مجاز موقتًا را ممنوع شادماني
كه است برداشتي  اين و بشمارد. 
موجه و آشنا بسياري براي شايد
مدعيان بسياري كه چرا باشد
را همين تقوي، و زهد و ديانت
مي دهند. مي كنند و رواج موعظه

خواهيم نوشته اين در اما
بدآموزيهاي برخالف كه ديد
اندوه و غم كه ديني و گريهفروشان
آنچه ميكند، ترويج و تبليغ را
آموزشهاي و اسالم ديانت  در
پسنديده و  دارد اصالت دين،  اين
شادماني است و شادي است، همانا
«اهل و «تقوي» مرام اين رويكرد و
طبيعي، بهطور و  بهواقع  تقوي»،

مبارك باد رهايي تقوا و عيد عيد فطر،
آخوندي رژيم پليدي و شر از رهايي دعاي و فطر عيد

١٣٨١ سال عيد فطر مراسم در رجوي مسعود مجاهد برادر سخنان گزيدهيي از
٥٦٨ مجاهد شمارة نقل از به

و يا  برادرند تو مرام  با و عقيده  يا در
تو برابرند... و ِخلقت با آفرينش در

موالي مطلب، همين درادامة
عامةمردم گناهان و  به لغزشها  متقيان،
از بلندنظري با  بايد  كه  ميكند  اشاره
بهمداواي چيز هر از قبل و گذشت آنها
بست. همت كمر آن اجتماعي و سياسي
خطاب با مردم سلوك دربارة نحوة علي
از «لغزشهايي مينويسد: اشتر بهمالك
آنها بر  علتهايي و ميآيد، پيش ايشان 
به سهو كه كارهايي از مي گردد، عارض
همانطوريكه سرميزند. آنها از عمد يا
داري، آنها عفو و گذشت انتظار خدا از
گذشت قرار بده… و هم مورد عفو را
دراندازي. خدا با را خود كه نكن كاري
تواني و نيرو و  دست آن چنان  را تو
كني، دفع را او خشم بتواني كه نيست
نياز بي او مهرباني و بخشش از هم نه و

خواهي بود».
مفاهيم اين  آخوندها كه شگفتا  و
سعادت و  فالح متضمن  كه  را متعالي
وارونه و رذيلتي مسخ با چه است، انسان

كردهاند.
حضرت سفارش از  بعد  بگذاريد
رويكرد مقابل در و  اشتر  بهمالك علي
متقيان، جملهيي انساني موالي و متعالي

بخوانيم. خميني از
سال١٣٦٣  ١٤بهمن در خميني
گاهي آدم …» گفت: خود بهمخاطبين
و ببرند اينكه مگر نمي شود، درست
اشخاصي با شود. درست تا كنند داغ
بكشيد آنها را هستند، اين برخالف  كه
آقايان بعضيها كنيد… بزنيد، حبس و
كه بهش است اين رحمت خيال مي كنند
از حبس را. آدم بكشد تا بدهند مهلت 
مفسدها مردم را. بكشد كنيد تا بيرونش
كنيم؟ بيرون را آدمكشها كنيم؟ بيرون را
رحمتهايي كه طور اين از دست برداريد

نيست. رحمت اينها مي كنيد.  متهم شما
خداست… با مخالفت اينها

قرآن در را آيات رحمت  هي چرا
نميخوانيد؟ را قِتال آيات و ميخوانيد
كنيد. حبس بزنيد، بكشيد، ميگويد قرآن
گرفتهايد را طرفش همان فقط شما چرا
رحمت مي كند؟ رحمت از صحبت كه
شمشير پيغمبر  خداست… با مخالفت 
همگي هم ما ائّمة  بكشد.  آدم  تا دارد
بودند. جنگي همگي  بودند؛  ُجندي
ميكشتند… آدم ميكشيدند. شمشير
َحّد بُبّرد، دست كه ميخواهيم خليفه ما
با بايد را بشر زندگي كند… َرجم بزند،
توده زير حيات زيرا كرد، قصاص تٌامين
چند با است. خوابيده قصاصي قتِل اين
اين نمي شود. درست  كار  زندان سال

. بگذاريد» كنار را كودكانه عواطف
آن و پيغمبر و خدا  آن اين است
و خميني باب طبع ائمة و آن قرآن تفسير
نمودي از و «كل سوء» همين اين است
دجاليت و دنائت و  ضدانساني  تماميت
نسل و حرث  بههالك كه  آخوندي

است. كمربسته ايران
دستورالعمل  و نامه از مجددًا
مقام در اشتر  بهمالك السالم عليه علي

بخوانيم: مصر، فرماندار
را خود قدرت پاية كه «زنهار
محكم حرام خون ريختن با بخواهي
كه بهعكس، اينكار موجب سازي. زيرا
انتقال و آن زوال بلكه سستي و ضعف

بود». خواهد بهديگري
به  را مردمان اينكه خون از و «بپرهيز
بزرگتر و چه هيچ چيز بدتر بريزي، ناحق
از و برانگيختن عذاب سزاوارتر براي و
ريختن از دولت زوال و نعمت رفتن بين
قيامت روز در خدا و نيست به ناحق خون
قتل ميكند، رسيدگي چيزيكه بهاول

است». انساني نفس

و قتل عام و آدمكشي با كنيد مقايسه
آخوندي. حاكميت در بي دريغ كشتار

منع تجسس زمينة در موالي متقيان،
پرده منع و مردم شخصي احوال در
جباران، حاكميت در  رايج دريهاي

مي نويسد: اشتر بهمالك
مردم دشمنترين و فرد «دورترين
بهعيبجويي كه بيشتر باشد كسي تو نزد
نيستند، ميپردازد. مردمان بيعيب مردم
پوشاندن براي كس شايستهترين ولي

حكمران است. كه والي و آنها همانا
نمودن  علني و تجسس صدد در  
پوشيده است، تو بر كه مردم عيوبي از
گذاشتن سرپوش تو وظيفة  زيرا مباش،
از آن چه براي و آنهاست روي بر
و ميكند  حكم خدا است پنهان تو 
است ممكن تا است. ساقط تو از تكليف
عوض در تا  بپوشان را مردم زشتيهاي 
مردم از ميخواهي كه را زشتيهايي خدا
نگذارد بهجا منفي آثار (و بماند پنهان
نگاه پوشيده ندهد) اشاعه را زشتي و

دارد».
و جاسوسي اشاعة با كنيد مقايسه
در حاكميت منكرات و رواج سركوب

آخوندي.
موجوديت  «پاية ميگويد:  خاتمي
كشور، امنيت محور  و امنيت،  نظام،
«بسيج و است» اطالعات  وزارت 
و است». كشور امنيت تضمينكنندة
ميگويند تظاهراتشان در هم ما مردم
اثر ديگر خاتمي بسيجي، تانك، «توپ،

ندارد».

رژيم قضايية
و اهميت مورد در عليهالسالم علي
به فرماندارش قضاوت، امر حساسيت

مينويسد:
آن قضاوت، امر تصدي براي »

انتخاب با فضيلتترين است، كه را كس
سنگين و سخت او بر كار كه كسي كن.
نتوانند دعوا طرفين از هيچيك و نباشد
كسي كنند. تحميل بهاو را خود خواستة
خود لغزش در اشتباه، صورت در كه

بازنماند». بهحق برگشت از و نرود فرو
وحشي قضايية با مقايسه ديگر اينجا
آخوندي رژيم و خميني درنده خوي و
چونكه خودش ندارد. اصًال موضوعيت
ايران مردم الداّلخصام و متخاصم طرف
طبقهيي است. و قشر و گروه هر از
حتي نظام»و حاكم غير به«موافقان حتي
رحمي هم، نظام» جمهور «رئيس بهباند

نميكند!
بهشتي از  آخوندي رژيم قضايية 
و وحشيترين  مركز پيوسته بهامروز تا 
كه بوده دژخيمان لجامگسيختهترين 
تجاوز در  خميني  بهحكم را  دستشان 
و نواميس مجاهدين مطلقًا مال بهجان و
به هر سقف اين زير  در و  مي بينند باز

ميزنند.  دست جنايتي

مخالفان با رفتار
مورد در خودمان، بهبحث برگرديم
در علي(ع) حضرت مخالفان، با رفتار
آن قلمرو كه خود  حاكميت  دوران
بود، روز آن  جهان  از  وسيعي  بخش
كردن محدود  براي پيروانش اصرار 
را آنها برابر در عمل شدت و خوارج
بهما وقتي كه تا مي گفت: ميكرد و رد

نداريم. كاري بهآنها ندارند كاري
ميكنيم.  مباحثه كردند، مباحثه  اگر
پرداخت بيتالمال از را آنها حقوق
عبادت براي بهمسجدها را آنها ميكنيم،
دست كه صورتي در تنها ميدهيم. راه
بهنبرد ناگزير  هم ما زدند، بهكشتار 
رفتار بود  چنين اين  پرداخت.  خواهيم 
شقيترين كه مخالفاني با علي حضرت

فرق و از ميان آنها برخاست روزگار فرد
را شكافت. علي

با خميني رفتار با كنيد مقايسه
و قانوني مبارزة دوران  در مجاهدين
مال و جان بودن حالل حكم سياسي كه
در صادركرد را مجاهدين نواميس و
شليك هم حتي يك گلوله ما كه حالي
هزاران و شهيد دهها و بوديم نكرده
شده شكنجه سياسي زنداني و مجروح

داشتيم. هم
رئيس يزدي بعدًا خميني كه حكم
داد، توضيح رسمًا رژيم قضاييه قبلي قوة
حتي اعضا،  بر عالوه كه است حكمي
شامل هم را مجاهدين  دور  هواداران

ميشد.
«مجازاتهاي  قانون مادة۱۸۶  در
قانون محور كه آخوندي رژيم اسالمي»
براي اساس و در رژيم است اين جزاي
شده تصريح انشاشده، مجاهدين با مقابله
متشكل كه جمعيت يا گروه «هر است كه
مسلحانه قيام اسالمي حكومت برابر در
است، مادام كه مركزيت آن باقي كند،
آن موضع آن كه و هواداران اعضا تمام
و ميدانند را سازمان يا جمعيت يا گروه
و فعاليت آن اهداف پيشبرد در به نحوي
در اگرچه محاربند،  دارند، مؤثر  تالش

باشند». نداشته شركت نظامي شاخة
«جبهة  ميافزايد  ماده اين تبصرة   
اشخاص و گروهها  از كه  متحدي
يك واحد حكم در شود، تشكيل مختلف
براي مشخصًا هم را  تبصره  است».اين

گذاشتند. مقاومت شورايملي

شكنجه
ضربت از بعد  (ع)  علي  حضرت
و فرزندان شهادت،  بستر در  و خوردن
ُمثله و  شكنجه هرگونه از را اصحابش 
نسبت و داشت برحذر خود قاتل كردن

سفارش اكيدًا او انساني حقوق بهرعايت
كرد.

شكنجه هاي ۱۷۴فقره با كنيد مقايسه
آخوندي.در رژيم در  وصف غيرقابل
(رئيس گيالني محمدي اوايل همان
گفت آخوندها) عالي ديوان كنوني
آنها كنيم تا را تعزير بايد مجاهدين «ما
كجا را خود تسليحات آنها بگويند بهما
آنها اگر  اسالم، طبق  بر كردهاند.  پنهان
مورد هيچكس بميرند، شكنجه زير
دقيق اين فتواي قرار نمي گيرد. موأخذه

است». امام
ارتجاع دعاوي بين  مقايسهها  اين
غيرالنهايه الي كه اسالم حقيقت و
نشان ميدهد به روشني داد، ميتوان ادامه
هم از «سوء» فطر عيد چرا در دعاي كه
بهعنوان نيكي و «خير» از هم و بدي و
براي و ميشود  صحبت واحد تماميتي 
قاطيكردن و ميانهبازي و وسطگرايي

نميماند. باقي جايي مرزها،

شرف خدشه ناپذير مرزهاي
وآرماني ميهني

مسير، اين در كه شكر را خدا و
خانوادة كل و آزادي ارتش و مجاهدين
مرزهاي مقاومت ايران، پيوسته بر بزرگ
آرماني و ميهني  و  ملي عزت  و شرف
با هم  را آن قيمت و فشرده پاي خود 
ايرانيان ملي بيانية از پرداختهاند. خون

ميخوانم:
مرز واليتفقيه،  رژيم كامل «طرد
» و آزادي» پيكار  قرمز خط  و متمايز
در ملي ايرانيان و مرزبندي حياتي حصار

برابر حاكميت آخوندي است».
اساسي  قانون و «موجوديت كه  چرا
حاكميت حق سلب بر آخوندي رژيم
اعدام با رژيم  اين و است مبتني  ملت
آگاهترين از تن هزار و بيست يكصد
ايران، مردم فرزندان  فداكارترين  و
سياسي، زندانيان قتلعام و شكنجه با
و ملي  اقليتهاي كشتار و سركوب با 
صدور با ضدميهني، جنگ با مذهبي،
كردن برقرار با ارتجاع، و تروريسم
وحشيانهيي مجازاتهاي با و مطلق خفقان
خود بين خون از دريايي سنگسار؛ مانند
كرده ايجاد ايران ستمديدة مردم و

است».

فطر رهايي و تقواي آسان
گنجهاي جالل

و خرسندي و رضايت از انباشته
است. سعادتبار و شاد يكپارچه
در گسترده بهطور كه مطلبي
بهآن ديني  مباني  ديگر  و  قرآن
توان حد اينك در شده و پرداخته
خواهيم آنها از بهبرخي ظرفيت، و

پرداخت.

روزه هر عيد و علي(ع)
بحث اين شروع در دارد جا
در علي(ع) از معروفي بهعبارت
اتفاقًا كه بپردازيم البالغه نهج
ناشايست، ديني مروجان توسط
شادي نفي و كوبيدن  براي
بهرهبرداري مورد شادماني و
در علي(ع) امام ميگيرد. قرار

حكمتهاي  در  كه  عبارت، اين
چاپ  بهشمارة٤٢٨  نهجالبالغه،
مي فرمايد:  فطر عيد مورد شده، در
كساني براي كه اين نيست اين «جز
روزهداري خداوند  كه  است عيد
شبزندهداري و پذيرفته  را آنان
بدارد ارجمند را بهعبادت آنان
آن در كه روزها  از روزي  هر و
يك همانا نباشد، خداوند عصيان

است»(١). عيد
كوتاه، هرچند بيان اين در
مطلب چند از به روشني علي(ع)

است: گفته سخن زير
فطر، عيد از برخورداري يكم:
يا خودبهخودي، و بيدليل امري
خورشيد و ماه به گردش مربوط تنها
بهزمينهيي مشروط بلكه نيست،
است، انسانها  كاركرد در واقعي 
در كاركردشان بهچگونگي يعني
اين عبادتهاي رمضان و روزه داري

دارد. ربط ماه
يادشده، زمينة  و شرط  دوم:
را فطر عيد موسم در شادماني كه
نمازهاي و روزهها ميدارد، شايسته

است. مقبول و پذيرفته
و (شرط منطق،  اين با  سوم:
تقوي اهل ايمان و مشروط)، انسان
حتي و ميسازد  را عيد كه  است
هرروز ميتواند و ميكند تكثير

دارد. برپا و بيافريند عيد يك
تيرهنگر تفسير در كه ميدانيم
كالم، همين از گريهفروشان
و برداشت معكوس پياميبهغايت

بدين قرار: ترويج ميشود،
گرفته نتيجه يكم نكتة از
عيد هم اين عيد، چندان كه ميشود
شرطهاي و بهقيد  كه چرا  نيست،
قبولي يعني نيافتني، دست و سخت

است. مشروط عبادت، و روزه
نتيجه ميگيرند نكتة دوم از و
استثنايي، مردماني نادر مگر كه

شادماني  و  عيد  برگزاري  حق
اكثريت بقيه، اما باشند. داشته
است بهتر  مردمان، بهاتفاق قريب 
كه روزههايي  و نمازها عزاي كه

كنند.  برپا را نشده واقع قبول
بهكلي كه سوم  نكتة  اما و
روزي هيچ مگر زيرا است، واويال

كه بشر است يافت شدني ممكن و
عصيان و گناه مرتكب خاكي
باشد، داشته  حق تا نشود خداوند 
شادماني و شادي روز را آن

بشمارد.
بهروي البته تيرهانديشان اين
واقعيت اگر نميآورند كه خويش
تيره بدينحد ودينداري دين
بهچه محمد(ص) حضرت است،
همگان كه ميداده فراخوان حقي
حتي كنند، شركت عيد مراسم در
رسم در كه  نوبالغي دختركان 
خارج نبايستي بههيچوجه زمانه،
كه روزي تا شوند ديده خانه از
رهنمود اگر و شوند(٢). شوهردار
تعميم در محمد(ص) آموزش و
درست و شادماني جشن  بخشيدن
كه است چگونه هست، كه باشد
مجاز مردم براي آن را (ع) علي

نميداند؟

و رحمت مهر و دين خدا
شكنجه و زجر يا

گريه فروشان روش بر تأمل با
و  علي(ع) كالم نمايي واژگونه در
يأس آور و تيره تفسير يك بستن
آنهم رحمت، پيشواي اميد و بهاين
اميدبخش كالميچنان بهخاطر 
انسان توانايي فلسفة بر مبتني و
و عيد  و سعادت  ساختن  در 
پيشوا اين شادكاميدايميكه
ديگر بار  يك ميدهد، بشارت 
ميشويم. مواجه فاجعه ابعاد با
بازهم ما بحث، همينجاي تا

نگاه  كه ميرسيم  هشدار بهاين 
اخمو، و تلخ ديني بهاصطالح
و رعبانگيز، و  تاريكانديش
خشونت و وحشت ايدئولوژي يك
ايران، در ماليان حاكميت در كه
اجرا و شده بالغ  تمام عيار به طور 

ارزشهاي  و دين ميشود، تماميت
را اسالم ديانت رهايي و رحمت
معكوس چنان و گرفته هدف
برترين حتي كه است ساخته
تنها هم  را ديني شاديهاي و  عيد

خشم  اندوههاي تلخترين شايستة 
الزم  اما مينماياند. خداوندي
بهمناسبت و نوشته اين در كه است
بيشتر بحث را اين فطر، عيد سعيد

كنيم.  دنبال ريشه تا و كرده باز 
تا است شايسته منظور، اين براي
ميان در قرآن با  را  پرسشها اين
پذيرفتهشدن معني كه بگذاريم
و چيست و اعمال ديني نماز روزه،
«مقبول» ديني «قبول» يا عمل يك

تعريف چگونه ديني آموزش در
است. شده

  
نه عامل و بسته بهانسان

بهعمل
تشريح خالل در مجيد قرآن
اولين كه  قابيل، و هابيل ماجراي 
دين مخاطبان و آدم فرزندان نسل
شناخته ميشوند، ارزشهاي ديني و
بيان بهصراحت را آموزش اين
كه نيست اين «جز كه: ميكند
از را فعاليتها  و اعمال خداوند 
اين تقوي ميپذيرد». اهل مردمان
خطاب بهحضرت محمد(ص) آيه
ماجراي اين كه ميدهد فرمان
به پيروان خويش بايد را پسران آدم
بدهد آموزش و كرده يادآوري
دو، به تقديم دو برادر، هر اين كه
اقدام خداوند  بهدرگاه قرباني 
شد پذيرفته يكي از تنها اما كردند
و نشد. پذيرفته ديگر  برادر از و
مضمون بدين را باال اصل سپس
پذيرفتگي كه: ميدارد  اعالم
شايسته تقوي اهل از تنها اعمال

است(٣).
آموزش باال كه توجه ميدهد
چرا است تعيينكننده و مهم بسيار
تعريف و بهمعني حقيقت در كه
صالح» «عمل «صالحيت»، از ديني
طبق و صالح» راه ميبرد. «انسان و
يك بودن  «صالح» آموزش، اين 
و بهشكل نه انسان، يك و عمل
و مادي مقدار حجم و يا و شمايل،
انفاق روزه، نماز، آن يا اين عيني
و ديني عمليات و  اعمال ساير و

بلكه ميشود، سنجيده  عقيدتي
كيفيت  و انساني انگيزة  و بهنيت
كه است انسان وجدان در آن
پاداش شايستة و قابل ارزشگزاري

بود. خواهد خداوندي
بحث، شدن روشنتر  براي

كنيم  دقت قرآن آية گوياي به اين
آموزشهايي سلسله ضمن در كه
مناسك و اعمال ارزشها، پيرامون
ذبح در مورد كعبه، حّج خانة شعائر
ميفرمايد: «هرگز، تقديم قرباني و
قربانيهاي خون  و  گوشت اين
راه خداوند  بهدرگاه كه نيست 
تقواي اين ليكن  و  ميگشايد
به خداوند خواهد كه شمايان است
را قربانيهاي آن  خداوند،  رسيد.

داد  قرار در دسترس شمايان چنين
برخيزيد خداوند بهبزرگداشت تا
راه بهاين را شما آنكه بهخاطر

فرمود...»(٤). هدايت

در تقواي آسان و
دسترس

و اهميت كه كرديم مشاهده
به«نيت» صالح» «عمل هر ارزش

در  «تقوي» گوهر و وجداني
اين  و است، عمل كننده انساِن 
آموزش قديميترين در حقيقت
تا قابيل و هابيل ماجراي در ديني
مانند ديني، آموزشهاي آخرين
پايان در كه حّج اعمال و شعائر

آخر عمر  ماههاي و رسالت دوران
آموخته شد، حضرت محمد(ص)
است، شده و بازگو تكرار ما براي
در قرآن بهبيان ديگر بار تا دارد جا

«و براي كنيم: نگاه مفهوم «تقوي»
پروردگارتان از بخشايش كسب
كه بهشتي براي  و كنيد  شتاب
آسمانها همة به اندازة آن گنجايش
اهلتقوي براي كه است زمين و
(اهل كساني  است شده آماده 
در هم شادي و در كه هم تقوي)

تنگيها دست بهانفاق  ها و مصيبت
خشم و ميزنند بخشندگي و
بديهاي و ميخورند فرو خويش
خداوند و ميبخشند  را  مردمان
ميدارد دوست را نيكوكاران اين
زشت عملي اگر كه كساني و

بهصورتي  يا كنند  پردهدري و
بهخود شوند،  ستم و گناه مرتكب
گناهان براي كرده ياد را خداوند
بخشايش درخواست خويش
چهكسي خداوند  جز و ميكنند 
است گناهان بخشودن تواناي
كارهاي بر  تقوي) (اهل اينان  و
شدهاند، مرتكب كه زشتي
اينان نميورزند اصرار آگاهانه
هستند تقوي) (اهل كسان همان
پروردگار بخشايش پاداششان كه

در  كه بهشت  باغستانهاي و  است
جاودانه و  است جاري نهرها  آن
پاداش كه بود خواهند آن در
است»(٥). نيكو چه عملكنندگان
مطابق كه  مي كنيم مالحظه 
قرآن، آن در و مشابههاي آيه اين
بسيار بهشت كه تقوي» «اهل
آماده برايشان  خداوند گستردة 
بيخطا و بيگناه عناصري است،
با تفاوتهايشان مهم، بلكه نيستند،
به شرح كه  است، گنهكاران ساير

زيرآمده:
و نيكي در حق مردمان الف:
نيكوكارند. خداوند  بندگان  ساير
كه گرفته پرداخت و انفاق از
خواه و خوب  شرايط در  خواه
و نمينهند  فرو دشوار شرايط در 
خشم ديدند، بدي ديگران از اگر
بدكاران و كرده مهار را خويش

ميبخشند. را بهخود
هم خداوند برابر در ب:
بلكه نكنند، خطايي نهاينكه
بهگردنكشي اصرار بيشرمي و
مرتكب وقتي  و ندارند  گناه  و
بهخداوند باشند، شده نافرماني
بخشش درخواست و ميانديشند

ميكنند.
تنها قرآني، تعريف  اين با

تعهدي  هيچ بيحيا كه گردنكشان
مردم برابر در و خداوند برابر در

تقويپيشه  جمع مردمان از ندارند،

بيرون ميمانند. شايستگان بهشت و
اين چارچوب، در است كه روشن
ميآيد بهخود زودتر كه كسي
و نادم گرفته انجام زشتي از و
بيشتر و شده رويآور بهخداوند
فراتر مرتبتي از ميرسد، بهمردم

است. برخوردار
همين راستاي در شايد
پايههاي با مردمي، تقواي تعريف
كرد فهم بتوان «عفو»، و «انفاق»
همگان عيدفطر، مناسبت در كه
فطريه، زكات پرداخت با موظفند
آيند، در انفاق» «اهل بهصفوف
بيشتر كميكه بهميزان هرچند
اما است شبيه بهاقدامينمادين
در حتي كه ميكند ايجاد فرصتي
مانند مسلمين، شديد فقر دوران
براي فطر عيد كه هجري دوم سال
نسبت بيشترين شد، مقرر اولين بار
انفاق فريضة  در عام مشاركت 

بيايد. فراهم
به كالم برگرديم وقتي حال،
كالم آن در بشارت اين و علي(ع)
داشت»، عيد ميتوان روز «هر كه
حتي محمد(ص) كه كنيم ياد و
تقوي» «اهل عيد  از را  خردساالن
كه مييابيم در نفرمود، مستثني
و شادماني و خرسندي با «اصالت

جشن»استمگربرايمردمستيزاني 
گذشت و  رحم و مهر از هم  كه
برابر هم در و بهديگران بي نصيبند
از يعني دارند، گردنكشي خداوند

خميني و بنيخميني. قماش
 

و نماز و سرور جشن
همگاني

وقتي كه ميدهد توجه
توصيف در قرآن  از باال  بيان
امتداد نوشتههاي در «اهلتقوي» را
و سامانههاي تقوا تعريف پيشين در
كنيم(٦)، مطالعه تقواپيشگان و
«اصالت بيشتري از موضوع بهعمق
كالم در كه ميبريم پي شادي»
بهصورت علي(ع) اميرالمؤمنين
«عيدهاي چشمانداز  و  رهنمود
كرديم. بررسي خوانده و هرروزه»
دنبال و بحث نوشتهها، آن در
ارزش يك  «تقوي»  كه  كرديم 
«ارزش اين و  نيست  منزوي
توحيدي ديانت  در ارزشها» 
مبارزة و فعاليت به بهاي اسالم،
مؤمنان سامانيافتة  و دستجمعي 
بدين آموزش اين ميآيد. حاصل
و جنبش آفريدن كه است معني
تقواپيشگان، دستجمعي مناسبات

شادي  محققكنندة  عينحال در
«عيدهاي و دائمي شادماني و
همان اين و بود. خواهد هرروزه»
كه قرآن است و توصيف بشارت
و «ثباتيافته مردمان سرنوشت
و «رضايت از  دنيايي را  مطمئن»
خداوند» از و خداوند  خرسندي
كه ميدهد نويد و ميكند تصوير
خواهد برقرار مخلوق و خالق ميان

بود(٧).
همان از كه نيست بيدليل
هر شروع فطر، عيد برقراري آغاز
تقواپيشگان جشن و عيد اين مراسم

با  و عيد ويژة  نماز برگزاري با
ممكن جمع بيشترين مشاركت
و ميشود.  برگزار نمازگزاران از 
متكي و بسيار جدي شادماني  اين

رسم  و راه  و توحيد  فلسفة  بر
گرم نيايشهاي با تقوا پيشگان،
و العظمه و الكبريا «اهل به درگاه
بهاوج الجبروت»، و الجود اهل
ميكند. پيدا ارتقا خاصي فرحانگيز
و تقوي همة «اهل فطر بر سعيد عيد

شادي» مبارك باد.

پانويس:-----------
السالم)  (عليه َقاَل » متن:   -  ١
لَِمْن ِعيٌد ُهَو إِنََّما اْألَْعَياِد: بَْعِض ِفي
ُكلُّ َو قَِياَمُه، َشَكَر َو ِصَياَمُه اهللاَُّ َقِبَل

ِعيٌد». َفُهَو اهللاَُّ فِيِه ُيْعَصى َال َيْوٍم
و «خدور» را خانهنشيني اين - ٢
را «مخدرة» مربوطه و زنان دختران
انگيز كه ارزشي احترام ميخواندند

مي شد. تلقي
نََبَأ ابَْنْي   َواْتُل َعَلْيِهْم

 - متن: «
٣

ِمن َفُتُقبَِّل ُقْربَانًا بَا َقرَّ ِإْذ بِاْلَحقِّ آَدَم
َقاَل اآلَخِر ِمَن ُيَتَقبَّْل  َوَلْم َأَحِدِهَما
ِمَن اهللاُّ َيَتَقبَُّل إِنََّما َقاَل َألَْقُتَلنََّك

آية۲۷. مائده(۵). سورة اْلُمتَِّقيَن».
ُلُحوُمَها  َ اهللاَّ َيَناَل «َلن متن:   -  ٤
ِمنُكْم التَّْقَوى َيَناُلُه َوَلِكن ِدَماُؤَها َوَال
اهللاََّ لُِتَكبُِّروا َلُكْم َرَها َسخَّ َكَذِلَك
حج(۲۲). سورة َهَداُكْم...». َما َعَلى

آية۳۷.
َمْغِفَرٍة  إَِلى ٥ - متن: « َوَساِرُعوْا
َماَواُت السَّ َعْرُضَها َوَجنٍَّة رَّبُِّكْم مِّن
# لِْلُمتَِّقيَن ْت ُأِعدَّ َواَألْرُض
رَّاء َوالضَّ رَّاء السَّ ِفي  ُينِفُقوَن  الَِّذيَن 
النَّاِس َعِن َوالَْعافِيَن الَْغْيَظ َواْلَكاِظِميَن
َوالَِّذيَن # اْلُمْحِسنِيَن ُيِحبُّ َواهللاُّ
َأنُْفَسُهْم َظَلُموْا َأْو َفاِحَشًة َفَعُلوْا ِإَذا
َوَمن لُِذُنوبِِهْم َفاْسَتْغَفُروْا اهللاَّ َذَكُروْا
َعَلى ُيِصرُّوْا َوَلْم اهللاُّ ِإالَّ ُنوَب الذُّ َيْغِفُر
ُأْولَِئَك # َيْعَلُموَن  َوُهْم َفَعُلواْ  َما
َوَجنَّاٌت رَّبِِّهْم  مِّن مَّْغِفَرٌة َجَزآُؤُهم
َخالِِديَن اَألنَْهاُر  َتْحِتَها ِمن َتْجِري
آل سورة الَْعاِملِيَن». َأْجُر َونِْعَم فِيَها

آيههاي۱۳۳تا۱۳۶. عمران(۳)،
«رمضان، مقالههاي -  ٦
نيرومندي براي دوشادوش
گوهر و قرآن «پيام فزاينده»،
و علي» بهتعريف «تقوي مخاطبان»،
قرآن»، از برخورداري و القدر «ليلة
مورخ ،٧٦٨ شمارة مجاهد، نشرية
مندرج  ،«» و «»  ،«» ١٢مهر٨٤.»،

شمارههاي۷۶۸  مجاهد، نشرية در
۷۶۹مورخ مورخ۱۲مهر۸۴،
۲۶مهر، ۷۷۰مورخ ۱۹مهر۸۴،

۳آبان۸۴. ۷۷۱مورخ
النَّْفُس  َأيَُّتَها َيا » متن:   -  ٧
َربِِّك إَِلى اْرِجِعي # اْلُمْطَمئِنَُّة
الفجر(۸۹). سورة مَّْرِضيًَّة». َراِضَيًة

و۲۸. آيات۲۷

علي(ع) متقيان موالي نجف،مرقد
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در  شود،  دير خيلي اينكه  از قبل تا   
اختيار داريم.

مي خواهد ايران رژيم كه مي رسد بهنظر
از آنها برداشت مخالف كه جهان كل با
ماية بسيار  و بشود جنگ  وارد است اسالم 
صورت در كه آنچه به وقتي است نگراني
انجام آن از اتمي و استفاده سالح به دستيابي

فكركنيم. داد خواهند
اختيار در كمي بسيار فرصت بنابراين
و اتمي  سالح به آنها دستيابي از قبل تا ما

دارد. جنگ، وجود در از آن استفاده
كه است دليل همين به ميكنم فكر من
حاكي نيز رجوي خانم سخنان بر حاكم روح

است. زمان كمبود همين از
سمتي به جهان ميرسد بهنظر زيرا
توقف قاطعي جهت موضع كه هيچ ميرود

نميكند. اتخاذ رژيم اين اتمي برنامة
درستي به كوربت  لرد كه همانگونه 
از سوءاستفاده  با توانستهاند آنها گفت 
خود اتمي برنامة استمالت نادرست سياست
آن تأكيد روي ميخواستم كه پيش ببرند را

كنم.
خارجة وزارت كه لجوجانهيي سياست
جك از پيش به حتي آن سابقة و دارد ما

نيز برميگردد. استراو
و ميروند و ميآيند وزيران زيرا
سياستگذاران متأسفانه ولي ميشوند عوض
و شيوهها همان با بودند كه هستند همانهايي
هيچ نتيجهيي كنون متأسفانه تا سياستهايي كه
داده تغييري آن در اگر و است نداشته نيز

خواهد شد. فاجعه به نشود منجر
بحث مورد در من قبل ٥سال از بيش 
خارجه وزارت بخش ايران در به حقوقبشر
به اشاره يي هيچ چه  واگر  كردم مراجعه
طرف مقابل ولي بودم نكرده مقاومت ايران
من اگر كه  گفت مقدمهيي بدون هيچ من
اپوزيسيون با را خودم رابطة بودم تو بهجاي
او راجع زياد احتمال به ميكردم. ايران قطع
بوده مطلع ايران مقاومت از ما حمايت به

است.
خارجه وزارت  كه ميرسد بهنظر 
به كمكي هيچ گرفته تصميم مدتهاست
اخيرتا سال چند طي و نكند ايران مقاومت
بر مانع ايجاد رفته اند كه جهت پيش آنجا
مجاهدين سازمان ايران  نام مقاومت راه سر

دادند. قرار ممنوعه سازمانهاي ليست در را

به گذاردن به فشار ما بايد كه معتقدم من
خود سياست تا بدهيم ادامه خارجه وزارت
وزارت در كه آنهايي زيرا  بدهند، راتغيير
ادامه مي دهند سياست غلط اين به  خارجه
تا هيوال كمك مي كنند اين به در حقيقت
بزرگتري تهديد بشود وبه بزرگتر و بزرگ
تروريسم صدور به شود و تبديل جهان براي

بدهد. ادامه گرايي بنياد و
در خارجه وزارت كه مي رسد بهنظر
ايران رژيم فعاليتهاي به توجهي ساليان اين
سراسر به اسالمي  بنيادگرايي صدور براي

نكردهاند. جهان
نه  خود ايستادگي  با  ايران مقاومت   
جهان مردم همة به بلكه ايران مردم به تنها
ايران رژيم زيرا ميكند، بزرگي خدمت
كل دشمن بلكه ايران مردم دشمن فقط نه

جهان است.
ما كه است اين اساسي سؤال من نظر به
خارجه وزارت به را فشار ميتوانيم چطور

بدهيم. افزايش
را ما دوستاني كه راهها ايناست از يك
نمايندگان تا كنيم پيدا بريتانيا جامعة كل در
مورد در را خودشان حوزة در مجلس
مورد خارجه  وزارت نظرانة تنگ سياست 
آنها استمالت زيرا سياست قراردهند. سؤال
به براي دستيابي بتوانند ماليان كه شده باعث
به سالح آنها اگر و بخرند وقت سالح اتمي
جهان دست پيدا كنند خطري براي كل اتمي
نبايد اين مسأله خارجه وزارت خواهند بود و
كه كند وانمود اينطور و بگيرد ناديده را
ميفهمند، خير اين طور بهتر همه چيز را آنها
موضوع همين اين ما در  تجربة  زيرا نيست
زمينه اين در آنها كه اين است نشاندهندة

مي دانند. كم خيلي
رجوي خانم كه ميكنم  فكر من
قابل بهراحتي كه كردهاند فراهم را موقعيتي
ايران تغيير رژيم زمان بود. نخواهد  تكرار

. مردم ايران فرارسيده است به دست خود
بين نيستيم كه ما مجبور گفتهاند ايشان
... كنيم انتخاب را يكي استمالت و جنگ

است دسترس در سومي راه
سازمان يافته شان مقاومت ايران و مردم
ايران در دموكراتيك تغيير  ايجاد به قادر

هستند.
بنابراينمخالفتهايافزايشيابندهدرايران
و سو يك از جوانان بين در بهخصوص و
نبايد تغيير ايجاد براي ايران مقاومت توانايي

آنها قبل گرفته شود، دولتي ناديده توسط هيچ
پيدا سالح اتمي دست بتواند به رژيم اينكه از

كنند. حمايت ايران ازمقاومت بايد كند

پروفسوراسيتر، استاددانشگاه
مقاومتايرانكتاب بريستول:

تهديدجديدجهانيرا بنيادگرايي،
و بود خواب در جهان ولي كرد منتشر

توجهينكرد 

بريستول دانشگاه استاد اسيتر پروفسور
اسالمي، «بنيادگرايي كتاب به اشاره ضمن
ايران مقاومت جهاني»گفت جديد تهديد

كرد ولي  منتشر را ١٩٩٣ اين كتاب سال در
توجهي زياد بود و خواب جهان در متأسفانه
خونريزي و مرگ اينهمه اش نكرد و نتيجه
و بوده شاهدش كه  است بوده  ويراني و

هستيم.
عليه  قاطع سياست  خواهان  وي  
خواستار همچنين و  گرديد  بنيادگرايي
سازمان و ايران  مقاومت از قوي  حمايت
شد. ايران سازمان مجاهدين خلق محوريش

جامعة مسئول طارمسري، دكتر
انگلستان: ايراني در متخصصين
خلق ايران سازمان مجاهدين
اصلي هستة مركز و بايستي
با جديد در مقابله سياست
و اسالمي بنيادگرايي پديدة

باشد تروريسم

به هميشه من عزيز، همكاران و دوستان
صحبت موضوع كه ميگويم دانشجويانم
دهيد ارائه  را  مداركش و شواهد  و  خود
از نتيجه گيري و جمعبندي  هم بعد و
موضوع اين هميشه  من بكنيد. صحبتهايتان 
كه ميدهم چرا توضيح را و واضح بديهي
واضح شما  و من براي كه چيزهايي بعضًا 
روشن يكسري نفرات است براي بديهي و
وزير استراو آقاي نظير نيست واضح و
تهديدها متأسفانه كه چرا انگلستان خارجة
نخست بلر توني من آقاي نميبيند. خوب را
كنفرانس پالتفرم در را انگلستان وزير

كه ميآورم بهخاطر  كارگر حزب  ساليانه
كه آنچيزي را فكر هيچ كس ميگفت آيا
بكند. مي توانست افتاد اتفاق ١١سپتامبر در
به خطاب صحبتهايم در ميخواهم من و
مركز كه افرادي بگويم اگر انگلستان دولت
مادريد مركز  در و كردند منفجر را  لندن
مسلح به زدند انفجار و بمبگذاري دست به
آن از استفاده در آيا ميبودند اتمي سالح
آيا راه ميدادند؟ خود درنگي به هيچگونه
انسان تعداد چه كه ميدادند اهميتي آنها
نپذيرفت مسئوليت هيچ كس ميشود؟ كشته
در محدثين محمد هشدارهاي به چرا كه
كه جهاني اسالمي، تهديد بنيادگرايي مورد
توجهي بود داده عنوان، همين به كتابش در
از بنيادگرايي گرفتند. ناديده آنرا و نكرد
پيشبرد براي  وسيلهيي بهعنوان تروريسم 

مي كند. استفاده سياست خود
اين مهار مورد در زيادي صحبتهاي
راه دارند: حل وجود سه راه ميشود. تهديد
اروپايي خارجي سياستمداران كه اول، حل
همين را به ايران رژيم كه است رفتهاند اين
كه است  اين دوم حل راه بپذيرند. شكل 
كنند. رژيم برخورد اين نظامي با بهصورت
بيايد. ايران بايستي از داخل درست راهحل
نمي تواند بنيادگرايي اين تز آنتي و حل راه
اين مي توانند كساني تنها باشد. آن بيرون از
كه با ببرند بين از را بنيادگرايي غدة سرطاني
و كرده مبارزه جبههها تمامي در بنيادگرايي
فرهنگ اين و براي مقابله برخاستهاند به آن با
آنهايي دارند. براي حل نابودي راه و مرگ
تروريسم عليه و ميخواهند  هستند جدي كه
گزينة هيچ  بجنگند جدي و واقعي بهطور 
خلق مجاهدين سازمان اين كه جز ديگري
خود جديد سياست اصلي محور را ايران
مجاهدين ندارد. سازمان وجود  دهند، قرار
اصلي هستة و مركز بايستي ايران خلق
بنيادگرايي پديدة مقابله با در جديد سياست
رژيم ايران كه چرا باشد. تروريسم اسالمي و
ميپروراند كه بنيادگرايي را در سر رويا اين
كند صادر جهان سراسر به را خود اسالمي
خود وظيفة و تعهد هم ايران مجاهدين و
اگر كنند. مقابله شوم پديدة اين با تا ميدانند
سياست اين مركز بهعنوان ايران مجاهدين
رخ خواهد بزرگتري فاجعة نشوند انتخاب 
پيدا دسترسي اتمي سالح ماليان به اگر داد.
به كنند استفاده آن از درنگي هيچگونه كنند

داد. نخواهند راه خود

ايران بگيرد برابر در قاطعي موضع شد خواسته جك استراو از

را ٣سال كرد كه را متهم جك استراو لرد كوربت
كرده است تلف مالها برابر در تسليمشدن با

انگلستان عوام مجلس پارلماني در بزرگ اجالس برگزاري جلوگيري از براي رژيم اقدامات مذبوحانة
پارلمان در خلق مجاهدين تروريستي گروه از حمايت جلسة از شد خواسته انگلستان پليس از ٥آبان٨٤: انگليسي) (ايرنا رژيم خبرگزاري

شود. جلوگيري پنجشنبه روز در انگلستان
موجب  را برداشت اسالمي اين جامعة در باره در اين پليس اقدام :«عدم اسالمي گفت بشر حقوق كميسيون رئيس مسعود شادجاره

انجام مي شود». باالتر سياسي اهداف اساس بر بلكه جامعه امنيت و قانون مبناي بر نه پليس سياستگذاريهاي كه شد خواهد
رئيس نايب ويس كه رودي همكارش و كارگر حزب از انگلستان پارلمان خارجي روابط كميتة عضو مكينلي اندرو اين جلسه، تبليغ طبق

داشتند. نيز شركت جلسه اين در است از اسرائيل حمايت گروه

پرس آسوسيشن خبرگزاري
احمدينژاد،  اظهارات بهدنبال ٥آبان٨٤: 
اسرائيل اينكه بر مبني ايران، رئيسجمهور
جك استراو از شود، پاك نقشه از روي بايد
وزيرامورخارجهانگلستانخواستهشدموضع
كوربت لرد بگيرد. ايران برابر در قاطعي
كارگر حزب از انگلستان اعيان مجلس عضو
مطبوعاتي يك كنفرانس در را مطلب اين

در قبـالايـران كـوتـاهيـهاي سـياسـتاتحـاديـةاروپـا
كرد. صحبت شد مي حمايت ايران مقاومت توسط شوراي ملي كه خبري كنفرانس يك در كوربت لرد اسكاتزمن٥آبان٨٤: سايت

اين  از بعد بهويژه در ايران ناميد رژيم مالها مقابل در خارجه وزارت حسنة روابط و ايران در اتحادية اروپا سياست كه«كوتاهيهاي را او آن چه
محكومنمود. ايرانرا اظهاراتعصبانيكنندهتوسطرئيسجمهورسختسر

كند. اتخاذ ايران در بنيادگرايان حكومت به نسبت سخت مشي خط يك تا كرد درخواست را استراو آقاي از وي
صحبت پاريس فرماندهياش در از مركز ماهواره از طريق كه در حالي ملي مقاومت، شوراي رئيسجمهور منتخب مريم رجوي، ضمنًاخانم

باشند». خوشنود نميتوانند جاهطلب ايران هسته يي رژيم با بودن آنها كه داد هشدار غرب به مي كرد،

٤آبان٨٤: آسوشيتدپرس
جك ايران مقاومت نماينده مجلس حامي جنبش دو پنجشنبه روز
را متهم كردند، غرب رهبران ديگر و انگلستان استراو، وزير خارجه
خواستند آنها از و گرفته را ناديده ايران جانب از تروريستي تهديد

كنند. اقدام يابد دست هستهيي سالح ايران به اين كه از قبل
رهبران ديگر دركنار كه كرد. متهم را استراو جك كوربت، لرد
تلف كردند». برابر مالها در با تسليم شدن را سال ٣» آمريكا و اروپا

رئيسجمهور اين برابر «ما در نژاد گفت: احمدي بارة در كوربت

تروريستي اعمال در به شركت را خود كه حاميان گرفتهايم قرار قالبي
ميخواند». فرا

پارلمان خارجي روابط كميتة عضو و قانونگذار يك مكينلي اندور
باشد«كه استمالت آموخته استراو جك است، اميدوار انگلستان گفت

ندارد». فايده يي
نشان خود از قاطع عالمت يك كه ضروريست » افزود: مكينلي
و دموكراسي آوردن سعي در كه باشيم دوستان كساني بايد دهيم».ما

ميكنند». ايران در آزادي

در مجلسعـوامانگلستان  بنيـادگرايـياسـالمي اجالسبزرگپارلماني عليـه
بقيه از صفحة٤

ايران مقاومت ملي شوراي  بهوسيله كه
كرد. مطرح پارلمان  در بود، شده  برگزار
استمالت سياست  كه«شكست را آنچه  او
انگلستان خارجة وزارت  و  اروپا اتحادية
توصيف ايران» مالهاي رژيم با نزديكي و
بهخصوص پس آن را و نمود كرد محكوم
تندرو رئيسجمهوري رسواي اظهارات از

كرد. توصيف غيرقابلقبول ايران

«يك خواست استراو جك از او
بر حاكم بنيادگران برابر در قاطع سياست

كند. ايران»اتخاذ
رجوي، مريم خانم ديگر سوي ااز
كه ايران شوراي ملي مقاومت رئيسجمهور
سخن پاريس از خود مقر از ماهواره بهوسيله
نبايد در برابر هشدار داد ميگفت به غرب
مماشات رژيم ايران بلندپروازيهاي هسته يي

است  شگفتيهاست. مدتي ما داستان  زمانة
ازتهديد آمريكايي و انگليسي مقامهاي كه
سخن فاشيسم اسالمي خطر از بنيادگرايي و
شيدا كه انگلستان خارجة وزير ميگويند،
از دلبري برای  و بود آخوندها دلشيفتة  و
جبيش از را شيعيان امام دوازده اسامي آنها
گير ميكروفن وقت  هر اخيرًا  نميآورد، در
مي آورددرموردخطرمداخالترژيمايراندر
پاسداران سپاه از نقش مي دهد و هشدار عراق
اين البته مي گويد. سخن داد عراق جنوب در

 ١٦ به شروع آن است، درازي و داستان دور
معاملهگران جبهة كه ميگردد بر پيش سال
بين در شكافي و سوراخ دنبال ذرهبين با
مدراسيون آخوندهامي گشتندكهسرسوزنياز
معامالت به بتوانند، تا كنند پيدا ليبراليسم و
داستان درحقيقت اما بدهند. ادامه راحت خود
سال دو حدود ميشود كه شروع  جايي از ما
يك هفته افتاد، درست پيش اتفاق هفت ماه و

اسفند١٣٨١  ٢٣ عراق، در جنگ شروع قبل از
محمدجواد با  انگليس آمريكاو نمايندگان 
پرداختند. مذاكره به پنهاني ژنو در ظريف
ماليد.تعهد داد شيره سرشان بر تردستي رژيم با
سرنگوني در و نكرده مانعتراشي عراق در كه
از رژيم مقابل در و كند كمك آنها به صدام
نابود عراق در را مجاهدين كه ميخواهد آنها
براي راه و كنند بمباران را آنها قرارگاههاي و
و بدر سپاه يعني رژيم به وابسته عراقي نيروهاي
انجام معامله شود. قسمت اول باز اعال مجلس
قرارگاههاي تمام آمريكا و انگليس و ميشود
حكيم هم چنين ميكنند. بمباران را مجاهدين
بهعراقباز ودارودستهمجلساعالپيروزمندانه
است معامله دوم قسمت ما داستان ميگردند.

مي پردازيم. بهآن كه
كه  جاست اين داستان مضحك  بخش
قانع ميشوند بالهت تمام با انگليس و آمريكا
باشد نداشته عراق به كاري آخوندي رژيم كه
عقرب نيش اينكه از غافل نكند. دخالت و
اين طبيعتش اقتضاي بلكه است، كين ره از نه

است.
تالش  و شد چه بمبارانها نتيجة اين كه
كجا به اخراج مجاهدين رژيم براي ديوانهوار
و فراز است،  مفصلي حديث خود انجاميد 
نوشتة ديگري از اين وقايع است كه در فصل

آن مي پردازيم. به ديگري
قيمتي هيچ بدون كه اينجاست شگفتي

رژيم  سالة   ٢٥ رؤياي تمام، مفتخوري  با و
به بنيادگرايي و ارتجاع صدور يعني آخوندي
كه رؤيايي ميشود. نزديك واقعيت به عراق

ميليون  دو با ويرانگر، جنگ ٨ سال با خميني
به  خسارت ميليارد دالر و١٠٠٠ زخمي و كشته
خود خامنهاي اكنون اما نكرد، پيدا دست آن
بهموازات ميبيند. آن تحقق قدمي يك در را
ديگري پنهان اشغال عراق، نظامي اشغال
ميشود. آغاز غيررسمي  و  رسمي بهطرق
از تمام سرمستي با آخوندي  رژيم بدينسان
عراق فرصت ديگر، بادآوردة  شانس يك
از ميكند تالش تمام قوا را«مغتنم» ميشمرد، با
ولي يعني بدوزد. كالهي خود نمد عراق براي

فقيهكلمسلمينيادستكمشيعيانجهان.
به گفت« ايام درهمين يونسي آخوند
عراق، پيچيدة بازي  در امروز  خدا لطف
اسالمي جمهوري فارس، خليج و افغانستان

برنده است». ايران تنها
كه اعال مجلس و بدر سپاه بر عالوه
رژيم بودند، به وابسته عراقياالصل نيروهاي
طلبه و  پاسدار از اعم مزدور هزاران اعزام 
انبوه فرستادن مختلف، بهانههاي با بهعراق
فرستنده دهها راهاندازي مهمات، و تسليحات
راديويي وتلويزيونيعربي،انتشارانواع نشريات
انجمن صدها تشكيل ، روزنامه ها و مجالت و

تشكيل ،١٣٦١ سال در شورا مسئول صلح
خفه براي  عراق، در ملي آزاديبخش ارتش 

فقيه بود. واليت رژيم كردن همين گلوگاه
اصلي  كانون عنوان به عراق انتخاب  پس
صرف، امكاناتي و جغرافيايي نهبهدليل مبارزه،
كه آنجا از ماهيت استراتژيك دارد دقيقًا بلكه
نيرويانقالبي استراتژي خودشرا براساس هر
با درك مقاومت ملي شوراي دشمن مي چيند.
جلوگيري بر را خود استراتژي ماهيت، اين
كرده رژيم بنا توسط عراق و بلعيدن نفوذ از

است.
حاكم عراق در كه دولتي هر متقابًال
با رژيم واليت خود تعادل باشد، براي حفظ
اين و است مجاهدين پذيرش از ناگزير فقيه،
اساسًا بهماهيتنظامحاكمبرعراقربطي ندارد
برابر خطربنيادگرايي در ملي كشور بهمنافع و
از عراق در مجاهدين حضور مي شود. مربوط
استخراج استراتژيك سخت قانون يك دل
ندارد بستگي هيچ كشوري به كه است، شده

آخوندي. رژيم به جز
پيامش در  مقاومت رهبر پيش سال  سه
كنش هرگونه در » بود: گفته عميق و زيبا بسيار
اين بينالمللي با و منطقهيي و واكنش داخلي و
مقاومت،مدار سياسي،بالشكوبدونشكاف،
كه، اين نتيجه ميشود. بسته آخوندها رژيم با
كند، ميخواهد وانمود آنچه رژيم برخالف
مقاومتايران(اعمازمنفييا با هرگونهبرخورد
دولت، هر و نيرو و هر هركس جانب از مثبت)
برآن است حاكم رژيم و ايران معادالت تابع
تأثير معادالت جغرافيايي و مكاني ظرف از و

نميپذيرد». عمده
سد عراق  در  مجاهدين حضور  نفس 
بنبسترسيدة به تئوري مقابل در سديدي
واليت فقيه است وبه معنيبستن راه تنفس رژيم
كه راه دريافتهاند عراق مردم اكثر است. اكنون
سرنگوني هم وضعيت اين  از آنها خالصي
بحران زي رژيم  تا  است فقيه  واليت  رژيم
در آرامش و  ثبات باشد كار سر  آخوندي
بنيادگرايي مار  برقرار نخواهد شد. سر عراق
غربي استراتژيستهاي تالش است. تهران در
رژيم با مقابله بدون ثبات و صلح ايجاد براي
جهاني تهديد اصلي نيست. سرابي بيش ايران
ايران در آن كه مركز اسالمي است بنيادگرايي
صلح عراق به رژيم اين سرنگوني بدون و است
گشت. نخواهد باز پايدار دموكراسي و ثبات و
انگليسي و آمريكايي مقامات اظهارات
بعد سال سه و صلح سياست از بعد ٢٣سال
بر جهاني گواهي بار ديگر عراق، به حمله از
اين سياسي و استراتژيكي خطوط حقانيت

مقاومتاست.
، است رسيده فرا داوري زمان گويا
باقي تار  و تيره ابرهاي پشت هرگز حقيقت 
رزم مبارزه و قرن ربع از بيش نخواهد ماند،
و پايداري سال سه به نزديك مستمر، رنج و

ازطاقت انسان. استواري فراتر
گويايكبارهچشممقاماتدولتي،رسانهها
وخبرنگارانگشودهشدهوكارهاييراميبينند
مردم مقاومت از بودند. نديده آن از قبل كه
صحنهيي هر در شايسته است كه همين ايران
قدرتها حتي و سايرين تا باشد رهگشا و پيشتاز

شوند. روانه آن پي در ابرقدرتها و
سرنگوني  با و است ناتمام البته ما  داستان
پايان مردم واقعي حاكميت و جنايتكار دشمن
چراغ گذشته منطق به بنا اين جا، تا ميپذيرد.
پرشكوهي را آيندة مي توان است، راه آينده
صدور استراتژي زيان به زمان كرد. پيشبيني
اسالمي امپراتوري  رؤياي عليه و ارتجاع 
سياست عليه ايام گردش است. خامنهاي
است، اتمي بمب به دستيابي براي آخوندها

به پيش. استواروسنجيده

و مؤسسات بسياري خريدن پوششي، مؤسسة و
تطميع و تهديد زنان، سركوبي كارخانجات،
دعوت و و سياسيون شيوخ عشاير و روحانيان
تروريستي عمليات نام براي ثبت بهايران، آنها
همان در رژيم شدة اجرا طرحهاي از بخشي
تاكتيك با رژيم بود. جنگ ابتداي ماههاي
خط جبهه دو از خود فرصت طلبانة و دجاالنه
صورت به پايين و از يكي پيش ميبرد را خود
صورت رسمي. به باال و از يكي هم و پنهاني

به ميكرد، بلوا آشوب و ايجاد پايين از
مي پرداخت، تروريستي كارهاي و انفجار
زبان از و ميداد تشكيل استشهادي يكانهاي
شعار بيگانه اشغال و استكبار عليه نيروهايش
امتيازگيري پايينرا، وسيلة ميدادواينفشار از
علن، در باال و از ميكرد، از باال چانه زني و
را خود و عراق بود در و آرامش ثبات طرفدار
همسوبا نيروهايائتالف عليهبعثيهاوشورشيان
انتخابات و دموكراسي خواهان ميداد، نشان
شوراي دولتي بودكه اولين عراق بود، در آزاد

و… شناخت بهرسميت را حكومتي
مقامات و نيروها  همكاري  با  داستان
ادامه عراق در رژيم با آمريكايي و انگليسي
روي تمركز براي ائتالف كشورهاي مييابد.
با معامله و سازش در از شورشيان و سابق رژيم
هزينههاي صرف از بعد شدند، وارد آخوندها
را عراق كشور انساني  و اقتصادي  هنگفت

دادند. تحويل واليت فقيه
تجاري  معادالت ميزان سال سه همين در
ميشود، برابر سه ايران  با  اروپا اتحادية
مقاومت بر مضاعف فشارهاي و محدوديتها
همكاري از استراو جك مييابد، افزايش ايران
در عراق سخن ثبات ايجاد در مثبت رژيم ايران
ميگويد: «رژيم ايراندرروند سياسي درعراق
عراق در  ثبات در است. بسيار كمككننده
مالقات با مقامهاي رژيم در وي است» ذينفع
ميشود، و زاهد عابد از آنها دلربايي براي
مي كند، تكرار را شيعيان  امام  دوازده اسامي

عليهذا.... قس و ميفرستد صلوات
است،  جالبتر در جنوب عراق  اوضاع  اما
با عوامل همكاري انگليسي از مقامات محلي
اسالمي جمهوري يك برقراري  براي رژيم
گرم همكاري  و همزيستي نميكنند، دريغ 
خوشي و بهخوبي رژيم و انگليس دوستانة و
مايكل از مجلة آبزرور بهنقل مي شود. طي
و طراحان مبلغان از زماني خود ( كه روبين
همكاري بود.) همزيستي و همكاري سياست
را عراق جنوب در آخوندها با انگليس دولت
درقبالادامة بريتانياييها چنينتوضيحميدهد:«
فعاليت به خود، کنترل تحت مناطق در آرامش
منطقه اين در ايران حمايت مورد گروههای
هنگامی جمله از  نگريستند، اغماض  ديد به
دختران ورود مانع شيعه مسلح گروههای که
نيروهایبريتانيايی بیحجاببهمدارسشدند،
آنان اقدامات از جلوگيری برای اقدامی هيچ
نکردند دختران  اين تحصيل حق تضمين  و
خمينی، اهللا آيت پوسترهای که هنگامی و
در ايران در  اسالمی جمهوری بنيانگذار
بريتانيايی مقامهای شد  نصب بصره دانشگاه

سکوتکردند.
جنوب  عماره، ديگر شهر شيعه نشين  در
محلی مردم  از بسياری  که حالی  در عراق، 
حزب از مانده برجای دفتر تبديل خواهان
اين درمانگاه بودند، مقامات بريتانيايی به بعث
شاخة كه دادند تحويل بدر سپاه به را دفتر
انقالب اسالمی عراق اعالی  مجلس نظامي
تجهيز گرفته و ايران شکل با کمک و است
مقامهای از  يکی تحقيقات، بنابر است.  شده
در کوت شيعهنشين شهر در مستقر بريتانيايی
گروههای فعاليت بهاينکه نسبت عراق جنوب
گزارش بیاهميت بهعمد را شيعه شورشی

است». مقصر شناخته شده کرده
و حفظ  استمالت سياست  بلي صاحبان
و تجاري مبادالت براي ادامة  آخوندي رژيم
حفظمنافعحقيراقتصاديخودحاضربودندكه
روز هر خود كه ارزشهايي همه بر را چشم
،حقوق بشر، آزادي ازجمله ميكنند، تكرار
خودشان به قول و ببندند   . . و. دموكراسي

پيشه كنند. سياست «تعامل»
از  ديگري فصل پيش ماه چند از اما  
انگليسي مقامات ميشود. شروع ما داستان
ميزنند. دم بنيادگرايي خطر از آمريكايي و
و ثبات هرگونه با فقيه واليت ماهوي تضاد
اندازهيي است به  در منطقه، صلح وآرامش
همة مماشاتجويان صبر نقطهيي كاسة در كه
در هم آنها و ميكند لبريز هم را ومعاملهگران
البته ميكنند، بهچرخش شروع ناگزير نقطهيي
ايران مصالح مردم عليه كه توانستند آنجا تا
انحاي به و كردند حراست آخوندي رژيم از
طرقخواستندكهقطرهييمدراسيون،گشايش
كنند آخوندها پيدا درون در دموكراسي را و
به و سرشان نشد يافت مي بهقول شاعر كه

سنگخورد.
اظهارات  از برخي بيان با را جديد  فصل

ميكنيم: شروع آنان اخير
تونيبلر،نخست وزير بي.سي:« راديو بي.
كنفرانس يك طي پنجشنبه روز انگلستان،
امور در دخالت  از را ايران رژيم مطبوعاتي 
برابر در كرد اعالم و داشت برحذر عراق
فشارهاياين رژيم درعراق سازش نمي كنيمو

نميآييم. آن كوتاه پروندة اتمي پيگيري از
تونيبلرگفت: بسيارروشن استكهانواع
مختلف مناطق وارد منفجره مواد از جديدي
عناصر يا آن كنندة وارد است. شده عراق
اخباري نميدانم، اما اهللا حزب يا ايراني هستند
عالوه است. آمده ايران  از  كه دارد وجود
كه دارد وجود فاكتورهاي ديگري نيز براين،
نيز بايد ايران ميدهد. نسبت ايران آنرا بهرژيم
دخالت در امور توجيهي براي بداند كه هيچ

عراقندارند».
نظامي  سي:«کارشناسان  بي. بي. راديو   
برآنندکهبمبهايمادونقرمزنميتوانند بريتانيا
عراق در شورشي محلي گروههاي ساخت
نيروهاي برنامة رئيس گاتفري، ايمس باشند.
متحد نيروهاي انستيتوي  در بريتانيا  مسلح
قرمز مادون بمب نوع اين ميگويد سلطنتي
توسط هم در گذشته که پيشرفته است نوع از

ميشود حمايت ايران طرف که لبنان حزباهللا
استفادهشدهاست.بروسجونز،مشاورسياست
را سالحها اين رد ميگويد لندن در ناتو امنيتي

ايران يافت». ميتوان در
گفت: خبري كنفرانس در استراو جك
بهبيان ما و شده است بهدولت ايران اعتراضاتي
داد. خواهيم ادامه ايران بهدولت اعتراضات اين
نمايندة ٥اكتبر٢٠٠٥: رويتر خبرگزاري
اظهار رويتر خبري آژانس در انگليس دولت
انگليسي نيروهاي  عليه  تهاجمات  در  داشت:
منفجره ييكه ضدتانك مواد شورشيان عراقي
قرمز مادون به مجهز سالحهاي ميكند و عمل
تكنيك كه مشابه اند، داده استفاده قرار مورد
اين سرمنشأ مي باشد. حزباهللا تسليحاتي

است. ايران پاسداران سپاه تجهيزات
١٨مهر:«پل جهاني  سي  بي. بي. راديو   
دفاعی منابع ميكند: گزارش ازبصره وود
انقالب پاسداران  سپاه  میگويند  انگليس 
لبنان آموزش در را عراقی اسالمی بمبسازان
می گردند باز بهبصره را آنان سپس و میدهد
بياموزند. ديگران به را بمب ساخت روش تا
اصلی آموزشهای دفاعي،  مقامات  بهگفتة
اعضای از که میشود  داده مربيانی  توسط
هستند. ايران اسالمی  انقالب پاسداران سپاه
حکومت بريتانيايی، متوجه تازة منابع اتهامات
خودسری نهصرفًا عناصر و اسالمی جمهوری

شود». می آن امنيتی دستگاههای در
رئيس  بوش، آمريكا:«جرج راديو  
سخنراني يك در ١٥مهر آمريكاروز جمهور
اسالمي خواست كشورهاي سران همة از مهم
بنيادگرايياسالميرامحكومكنند. بوشتأكيد
كردجنگعليهتروريسموبنيادگرايياسالمي
جهاني يك مبارزة در دشمن جديد بهعنوان
بهزمانوقربانيبيشترينيازدارد.رئيسجمهور
حامي را سوريه و  ايران رژيمهاي  آمريكا
هر گفت خواند و منطقه و عراق تروريستها در
خود مانند باشد تروريستها حامي كه كشوري

محسوب ميشود. دشمن تمدن آنها
هستيم مواجه افراطي ايدئولوژي يك با ما
جهان تهديد و ملتها بهبندكشيدن هدفش كه
به هيچ امتيازدادن و  مماشات سياست است.
ايجاد كشتار طرح آنها براي در تغييري وجه

هم نميكند». محدود را آن و حتي نميكند
بصره ١٧مهر:«  تايمز نيويورك روزنامة
بود، محلي آرام در كنار رودخانه زماني كه
بنيادگراي نظاميان شبه حاكميت تحت اكنون
رژيم ايران دارند، شيعهكه روابط مستحكمي با
درآمدهاست.قدرتمندترينوترسناكتريننهاد
عراقـ  نيرويي شهر بزرگ سومين بصره ـ در

كه  است پليس افسر تا ٣٠٠   ٢٠٠ از متشكل
و گفته ميشود دارند پليس محلي تسلط بر

مي زنند». شكنجه دست به قتل و آزادانه
گسترش مورد در سعودی خارجة وزير
گفت و  داده هشدار عراق در ايران نفوذ 
عراق عمًال  كه شده منجر  آمريكا سياست
با واكنشهاي بگيرد كه نفوذ ايران قرار تحت
اين شد. مواجه در عراق عواملش و رژيم تند
در عربستان جدي مقامات موضعگيري اولين

انظار معرض در كه بود رژيم دخالتهاي مورد
بود. شده گذاشته عمومي

صالحمطلق،سخنگويشورايگفتگوي
اكنون است كه رژيمي تنها ايران عراق: «. ملي
دخالت اين ميكند و عراق دخالت امور در
از لذا مي رساند.  واقعي پرتگاه بهلبة را  عراق
ايفا نقشي كه ميخواهيم  منطقه  كشورهاي

شوند». دخالتها اين مانع تا كنند
به جهانيان  پيش از ٢٠ سال ايران مقاومت  
استراتژي اصلي سوژة  كه است  كرده اعالم
شده، بنا آن براساس  فقيه واليت  كه بسط
كشورعراقاست. گلگرفتن استراتژيصدور
پاسداران سپاه پايان  بهمعناي به عراق  ارتجاع
نهايت در  و واليت خاص ارگانهاي ساير و
١٤سال است. فقيه  واليت نظام خود  پايان
انتشار با شورا خارجة كميسيون مسئول پيش
جهاني جديد تهديد اسالمي بنيادگرايي كتاب
و صدور دولتي تروريسم با فقيه واليت رابطة
در و كرد بيان مستدل را بهعراق بنيادگرايي

داد. قرار همگان اختيار
عراق، جنگ از بعد اخير سالونيم دو در
و بنيادگرايي  صدور بيسابقة افزايش با كه 
يك در ايران مقاومت بود، همراه تروريسم
از انبوهي با استراتژيك، و سياسي كارزار
و دامنهدار طرحهاي و مطامع مدارك، و اسناد
نمود. برمال پنهاني رژيم در عراق را اقدامات
سوءاستفاده با رژيم  كه بود اين  مسأله قلب
غايت بر عراق، به و شرايط حاكم جنگ از
همچون وضعيت، اين  از  كه ميكوشيد
خود به سود آن، از بيشتر بسا و كويت جنگ
كه كرد اعالم بارها مقاومت كند. بهرهبرداري
تمام با فرصت عراق» از« با استفاده رژيم ماليان
خطر به كرات است. عراق بلعيدن درصدد قوا
شد يادآور مداخلة رژيم در عراق را و نفوذ
اشغال يك معرض در عراق دادكه هشدار و
متأسفانه اما اعالمنشدهتوسطرژيمايراناست.
شاهد داستان اول  فصل در دليل كه بههمان
حفظ رژيم و استمالت بينالمللي بوديم جبهة
هم بهچشم دودش و البته نكرد. بهآنها توجهي
مشخص منافع وقتي تا طبعًا رفت و خودشان
نيفتندانتظارعكس العمل خودشانهمدرخطر

است. داشتنبيهوده
درهمان  مقاومت هشدارهاي   برخي  
راه را براي عراق در ائتالف مقامات كه زماني

مرور ميكنيم: باز ميكردند، رژيم
تير٨٢:« مقاومت، ملي شوراي اطالعية
«سياست رژيمآخوندهامداخلةفعالدر اوضاع
عراق سرنگوني حكومت از عراق پس بحراني
در ثبات ايجاد از جلوگيري براي تالش و

است». عراق
از صراحت با »:١٣٨٢ آبان رجوي خانم
روزافزون خطر كه: كنيم اعالم بهدنيا جا همين
ماليان رژيم و تروريسم توطئهها و مداخالت
رژيم اين اتمي ازخطر صدبار اكنون درعراق
روزافزون خطر ميكنم: تكرار است. بيشتر
ماليان رژيم و تروريسم توطئهها و مداخالت
رژيم اين اتمي صدبار ازخطر اكنون عراق در
در ايران مقاومت ملي  شوراي  است. بيشتر

از بيش طي و آزادي براي خود مستمر پيكار
صدور ارتجاع نسبت بهخطر دهه، پيوسته دو
كه بهمثابه اختاپوسي تروريسم، بنيادگرايي و و
داده است». هشدار است تهران و قم آن در سر

عراقي  شهروند ٨٠٠ هزار و ٢ميليون بيانية
معرض در ما «كشور مجاهدين: از درحمايت
ديگري نشدة اعالم  اشغال و پنهان جنگ
از حتي و قرارگرفته ايران رژيم سوي از
گفتهاند. سخن جنوبي استانهاي جداسازي
كربال اشغال طريق از  قدس  فتح كساني كه
سهيم ائتالف در حاكميت هم بود، شعارشان
كردن برپا را براي اشغال آمريكا هم و شدند
فقيه، واليت بهسبك ارتجاعي حكومت يك

مغتنمشمردند».
ميتوانيم خوب وقتي را پديده يك
كنيم. شركت آن تغيير جريان در كه بشناسيم
وجود تمام با ايران كه مقاومت  و مجاهدين
قانونمند بستهاند، رژيم بهتغيير همت كمر
داراي عميقترين وپايهييترين شناختاز رژيم
خورشيد مثل كه حقيقتي هستند. فقيه واليت
آمدن اين كار روي ٢٧سالة بعداز آسمان در
قسمتهاي در دليل بههمين ميدرخشد. رژيم
مقاومت شكنج و رنج پر داستان اين پيشين
هيچگاه كرده بود: واليت فقيه استدالل بارها
محدود در چارچوب مرزهاي ايران نميتواند
و خارج در بسط بر تئوري فقيه بماند. واليت
گفته خميني است. استوار داخل در سركوبي
«ملي گرايي نميشناسد» و «اسالم مرز كه بود
خالفت يك خواب است». او خالف اسالم
داشت توجه بايد سر ميپروراند در را اسالمي
مشخصًا اسالمي امپراطوري رؤياي كه
جنگ ادامة ٨سال است. عراق استوار بركشور
زهربودن و ميشد  ناشي  ماهيت  اين  از همه
دولت صلح با قرارداد و بستهنشدن آتشبس
بود. بسط استراتژي همين از ناشي هم عراق
كشور روي فلسفة واليتفقيه بهعبارت ديگر
انداز چشم شده است. بدون اميد و بنا عراق

هم ميپاشد. واليت فقيه از عراق تصرف

عراق؟ چرا
شيعه عراق كشور جمعيت سوم دو ـ
را شيعه جمعيت درصد بيشترين عراق هستند.

دارد. ايران از بعد اسالمي كشورهاي ميان در
علي، امام مرقد مانند شيعه مراقد وجود ـ

يازدهم. و دهم هفتم. امام و حسين امام
كه نجف علميه حوزة قوي مركز وجود ـ
شناخته شيعيان بهعنوان واتيكان پيش ساليان از

است. شده
با مشترك مرز كيلومتر  هزار  از بيش ـ

ميكند. راحت نفوذ را مداخله و كه ايران
ظرفيتي چنان داراي را  عراق ويژگيها اين
ديگري اسالمي كشور هيچ  با كه ميسازد
فقيه واليت تئوري در نيست. قياس قابل
است و بالجانشين عراق استثنايي نقش كشور
فقيه واليت بلعيدن كشور عراق براي بنابراين

دارد. حياتي و استراتژيك نقش
پيش ٢٣سال مجاهدين دليل بههمين
سياست ابتكار كردند، اتخاذ را صلح سياست

است آخوندي رژيم كشورگشايي و تروريسم زيان به زمان
پيش و استوار به قاطع

خدامرادي ع.
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غربت «حسينچي» صبور در
تبعيد

آمده، اقبال پدر زندگينامة در چنانكه
نوحهخوان و مرثيه خوان ايران در سالها او
حسين عليهالسالم امام الشهدا عبداهللا سيد ابا
كه نوحهسرايان برخي آذربايجان در بود.
عالقة خاطر به دارند هم خوبي صداي
شهدا و حسين و فرزندانش بهامام خاص
نوحهخواني واقعةكربال بهنوحهسرايي و و
و تاسوعا ايام و  محرم ماه  در به ويژه
آن عزاداري و مجالس محافل در عاشورا
مردم كه عزاداري دستههاي و حضرت
ميپردازند. ميدهند ترتيب مناسبت بهاين
مردم و خودشان اصطالح در افراد اين
از و معروفند به«حسينچي» آذربايجان
اين برابر در آخوندها خالف بر كه آنجا
ارتزاق آن با و نميگيرند مردم از پولي كار
از احترام خاصي و محبت نمي كنند مورد
هميشه آنها ميگيرند. قرار مردم سوي
افتخار ميكنند. خودشان بهحسينچي بودن
قشر اين حضور با آن جا كه  از آخوندها
مذهبي مجالس و محافل در و جامعه در
مي شود تخته پوليشان روضهخواني دكان
در آنها محبوبيت و مخالفند  قشر اين با

ميدانند. خودشان راهبند را مردم ميان
پدراقبالنيزيكيازهمينحسينچيهاي
مجالس و محافل در  و بوده  آذربايجان
حسين امام شهيدان سرور عزاداري
مذهبي مناسبتهاي ديگر و عليهالسالم
تركي بهزبانهاي  مرثيه و نوحه و اشعار 
همين در ميخواند.و  فارسي و  (آذري)
قرارگاه در بود كه وقتي شنيده از راستا
محرم ايام در سال هر مجاهدين نيز اشرف
و سينهزني و به نوحهخواني عاشورا و
تاريخيشان و عقيدتي پيشواي عزاداري
از برايمان ميپردازند (ع) حسين امام
مرثيه و نوحه و اشعار نوار و كتاب پاريس
پسرش طريق از خودش خط دست با
ميفرستاد اشرف  بهقرارگاه اقبال  محمد
در رزمندگان عزاداري برنامه هاي در كه
ولي ميكرديم، استفاده  آنها  از اينجا
بهويژه اشعاري نوشته و نوار كه چند دريغ
دست با كه ابوالفضل حضرت شجاعت در
بود فرستاده و نوشته برايمان خودش خط
مجاهدين وسايل و داراييها از بسياري مانند
و عكسها برخي جمله  از  رزمندگان و
جنگ جريان در  شهيدان  از  يادگارهايي 
مجاهدين قرارگاههاي اخير بمبارانهاي و
و گذشته  محرم دو  در  كه  رفت بين از 

درگذشت خبر شنيدن از  بعد اخيرًا نيز
دستخط آمد كه در نهادم از اقبال آه پدر
بر اندوه و از دست دادم را يادگاري پدر
صداي وقتي اما بيفزود. پدر دادن دست از
علي حضرت رثاي در را پدر خواندن
سالهاي در مصاحبه يي طي كه اخيرًا (ع)
همراه شنيدم، شد  سيما پخش از گذشته
كه يافتم تسكين نيز اندكي اشكهايم
صداي ميتوانم اشعار پدر دستخط بهجاي

باشم. داشته را گرمش
آخرين در پدر كه ميشود گفته
و ميبينم را  حسين امام گفتة  لحظات
رسانده حضرت بهآن را مجاهدين سالم
عالقه و عشق ميشود معلوم بدينگونه و
است طرفه دو بهامام حسين (ع) حسينچيان
دوست را  عاشقانش نيز اباعبداهللا آقا و
از «پل آخرين لحظات عبورشان در دارد و
آن كالم در كه جهان دو بين كوچك»
چيزي (مرگ قنطرة» إال الموت «ما موال 
شده كوچك نيست) شناسانده پل يك جز

ميگيرد. تحويل شخصًا را آنان است،

از مجاهدين مدرسة خياط
اشرف تا پاريس

ديدم را اقبال پدر كه نخستينبار
كه  را  پارچههايي بود. اور در   ٦٥ سال

مجاهدين كودكان مدرسة  لباس براي
كه آنجا تا و ميكرد متر بودند خريده
آموزان دانش روي يكي از بر هست يادم
پارچهها آن، الگوي با تا مي گرفت اندازه
دانشآموزان براي و كرده تقسيم را
در پدر كه فهميدم همانجا بدوزد. لباس
و مقاومت راه اينك و بوده خياط ايران
و دردها تحمل  از بعد را او پايداري، 
زندان و  داماد و فرزند شهادت رنجهاي 
خانوادة و بهپايگاه بارديگر شكنجه و
توان در آن چه آورده تا با مجاهدين گرم
مجاهدت به راه تجربهاش و حرفه با دارد
آموزان دانش آن از بسيار چه دهد. ادامه
در مدرسه مجاهدين آن روز كودكان و
كوچكشان لباس اندام بر پدر پاريس كه
احسان نوهاش دو جمله  از ميدوخت،
روزگار آن از ٢٠سال كه اينك طاهر و
لباس هستند كه رشيد ميگذرد، جواناني
در تداوم همان را و پايداري و شرف رزم
كه پدر كردهاند تن بر دانش و لباس درس

پوشاند. و كرد اندازه اندامشان بر اقبال

كنار در پايدار ايستادة
متحصنين

پايداران كنار در را پدر ديگر بار
سرد زمستان  غذاي اعتصاب و تحصن 

كه  ديدم  پاريس در   ٦٦ سال يخبندان و
و شال  هنوز نميخورد. تكان آنجا از 
صف و پالتويش را در حاليكه در كاله
ميآورم به خاطر ايستاده پا سر متحصنين
از افراشته سرو بر بلندش همچون قد با كه
متحصنين محل كه وارد خيابان كجاي هر
بهچشمت اقبال پدر همه از اول ميشدي
و مطبوعات از پر كيف با مي خورد.
اعتصاب و تحصن اخبار كه روزنامه ها
و ارتجاع متحد توطئة عليه ايرانيان غذاي
منعكس را ايران مقاومت ضد بر استعمار
پدر با شدم. محل تحصن وارد ميكردند
و عليك سالم  (آذري) خودمان بهزبان
انعكاس از و چند نمونه كردم احوالپرسي
ديگر به او و مطبوعات عربي را در تحصن
گوشهيي اين از  كه نشان دادم متحصنين
مقاومتشان خوشحال از انعكاس كوچك
و چهرة روحيهيي شاداب با  پدر شدند. 
كه خواست من از هميشگي اش  خندان
فرصت اين گفت و بمانم همانجا نيز من
بايد كه من ولي نده، دست از را ثواب
روز هر را آنها ترجمه و مطبوعات اخبار
كه حًقا شدم، شرمنده  بسي  ميرساندم
مطبوعات خريد از بعد  روزانه هروقت
ديدن از بهويژه ميرفتم تحصن بهمحل
سالخوردگي اش آن با آنجا در اقبال پدر
اجازه كارم  اينكه از  و ميشدم شرمنده 
در در كنارشان و شب كه روز نمي دهد
پايداري در همنشينشان و همرنج و آنجا
ازشان چشمي اشكآلود و ناراحتي با باشم
مسئولين بار بهيكي از ميشدم. يك جدا
سال و سن اين  با  اقبال پدر  آخر  گفتم:
زمستان شديد سرماي  اين  در چگونه
خيابان مي ماند اين در روز شب و پاريس
حريفش ما گفت نميشود؟ مريض آيا
بهخانه چقدر ميگوييم  هر نميشويم و
خسته من ميگويد و  نمي پذيرد برود

نميشوم.
و مجاهدت و  هجرت بدينگونه 
فرزندان كنار در اقبال پدر پايداري
شريفهٴ آية بهمصداق را او مجاهدش
اهللاِّ إَِلى ُمَهاِجرًا بَْيِتِه ِمن َيْخُرْج َوَمن » قرآني
َأْجُرُه َوَقَع َفَقْد اْلَمْوُت ُيْدِرْكُه ُثمَّ َوَرُسولِِه
جاودان و رحمت پاداش َعلى اهللاِّ» شايستة
ميكند. شهيدان با شدن محشور و الهي
محمد و برادرم را بهفرزندش او درگذشت
مجاهدش نوة دو و ساليانم واحد تن و يار
اعضاي و فرزندان ديگر و طاهر و احسان

ميگويم. تسليت خانوادهاش

اقبال پدر با خاطراتم دفتر از

پروژة شروع  از  ٢٠سال حدود
كه روزي ميگذرد. خميني اتميرژيم
كرد شروع  را پروژه اين خميني رژيم 
رژيم اما خود نداشت. خبر از آن هيچكس
خوب ميدانستند خميني خيلي شخص و
آن براي و ميكنند  را كار اين  چرا كه
ميرسد بهنظر  پرداختند. هم هرقيمتي 
آخوندها رژيم جهت اين از درست كه
بهآن دستيابي سوداي  اتميو  بهسالح
در آرماني نظر از را خود كه شد متوسل
كه آنهايي يافت. بازنده مجاهدين مقابل
مجاهدين سياسي روياروييهاي بهتاريخچة
كه ميدانند واقفند ايران بر حاكم ارتجاع و
درجة همه آخوندهاي رژيم و همين سران
جمله يك و سطر حتي يك نظام، اين اول
و ننوشته  مجاهدين اعتقادي مباني رد در 
خودشان ساده! دليل به يك تنها نگفتهاند.
ايدئولوژيك عرصة در كه ميدانند خوب
به شدت زمينة برداشتها و ادراكهاي نو در و
براي است. حرفي خالي و چنته شان كهنهاند
ميماند چه آن دليل بههمين ندارند. گفتن
كثيف فحاشيهاي و گندگاوچالهدهاني 
شاخدار سياسي دروغپردازيهاي لومپني و

بس. و است رواني جنگ و تبليغاتي و
پس از  كه فهميد  كجا از خميني  اما 
به نظر برنميآيد. خودش اصلي دشمن
زيادي تيزهوشي  موضوع اين درك  من
با ضديت در خميني البته نمي خواهد.

انسان سازي غني
نجات بخش حسين

سپاه دو كه ماند را جنگي ميدان تنم
عجيبي سرماي نبردند. حال در برآن
است قرار و برگشتهام تازه خوردهام
در اما بگيرند. تماس باهام تا باشم منتظر
ميكنم به حرف حسن آقا فكر لحظه اين

ميگفت: كه
عاشق مجاهدين ميكنم  فكر من

هستند! ايران مردم
هوادار يك او بودم  اتاق  هم او با
است بهتر است. مجاهدين  قديمي
مجاهدين است. خانوادههاي از بگويم او
همراه كه فرزندش سازمان و با رابطهاش
از كه پدري  داشتم. نظر زير را بود  او
همه و نيست غافل پدرانهاش مسئوليت
نگاه ميكند. يك چشم به فرزندانش را
به پاسخ در  و دارد دوستانه رابطهيي 
بابا ميگويد: كه  فرزندش  شوخيهاي
خونه پيرمرد، ميفرستمت پير شدي وقتي
فكر بابات ارواح ميگويد:آره پيرزنها!

برازندگي و دارندگي
آشنا فرياد

اشرف) نژاد(شهر حسين قربانعلي
میخواهد  است که فقط احمدینژاد اين  آيا
جهان جغرافيای را از نقشه اسراييل و آمريکا
خاتمی مورد اين در می کنيد فکر کند؟ پاک
اينها و مانند جنتی و و شاهرودی رفسنجانی و
است، گفته احمدینژاد  که آن  جز چيزی
آنها رأس در و همه میخواهند؟ و میگويند
نخست ازروز میخواهند و همين را ولیفقيه
صد با آن را ولو اين نمیخواستهاند، جز هم
کرده بيان گوناگونان عبارتهای با و زبان
اريکة بر  که روزی از  خمينی  مگر باشند. 
راستايي در و گفت اين جز نشست قدرت
را قدس نمیخواست مگر نهاد. گام اين جز
ودرفش درهم  مگر کند؟ فتح کربال راه از
تروريستها اختيار در جهان جای همه در را
مقاصد پليدش پيشبرد برای را راه نگذاشت تا
سلطه برای عراق را با مگر جنگ کنند؟ باز
زهر نوشيدن به مجبور که زمانی تا بغداد بر
سالح با پول و مگر نداد؟ آتشبس شد، ادامه
آمريکايي سربازان پايگاه او ايدئولوژی و
آمريکا کارکنان سفارت نگرديد؟ مگر منفجر
نگرفت؟ بهگروگان ٤٠٠روز را تهران در
خواستار علنًا و رسمًا وصيتنامهاش در  مگر
نشد؟ عربستان و  اسراييل  و  آمريکا  نابودی
زبان بر تازهيی سخن  و  حرف احمدی نژاد
هشت مدت که را فقط چيزی او است. نياورده
باال کردهبود گير تکشان تک گلوی تو سال
شدن رو با امروز است.احمدینژاد آورده
تشترسوايي فروافتادن  با و  رژيمش دست
آخوند قالبی  اصالحطلبی دغل  و دروغ 
قورتدادن برای علتی و دليل ديگر خاتمی،
شده تلنبار دلش روی که سخنی و حرف
هشت فريبکارانه  لبخندهای نمیبيند. است، 
داشت کاربرد زمانی تا خاتمی آخوند سالة
تالش و اتمی  قاچاق رسوايي کوس  که
سالح دستيابی به برای آخوندی مخفيانة رژيم
از اکنون راز اين بود. نشده نواخته هستهيی
اين با  جهان مردم و  است افتاده  بيرون پرده 
که رژيمی شدهاند روبهرو واقعيت دهشتزا
با سالهاست بیمسئوليت، و وضدبشر جنايتکار
غيرقانونی راههای استفاده از وبا مخفیکاری
و مواد  بهخريد بينالمللی، سياه بازار در 
مشغول اتمی نياز برای تهيه بمب مورد وسايل
هيجده اين راز بيرون افتادن از پرده با است.
خاتمی مال دروغين لبخندهای ديگر ساله، 
تمدنها گفتگوی  شعار و نداشت کاربردی 
و جنگطلبی پردةاستتار نمیتوانست ديگر
توسعه گرايي نظامآخوندیباشد. اوضاعجديد
ناگزير از جمله حاکميت آخوندی را از همه و
برآمدن کردهاست. جديد راهکارهای اتخاذ

چتر زير در نظام پايه شدن يک و احمدینژاد
راهکارهای اتخاذ در عطف نقطة ولیفقيه،
است. ايران بر حاکم آخوندهای جانب از تازه
اساس اما همه بر هستند تازه راهکارها اگر چه
را نظام موجوديت که يافته اند شکل اهدافی
و توسعهطلبی بنيادگرايي،  میدهد:  تشکيل
عناصر اهداف اين اسالمی. خالفت  ايجاد
هستند. اسالمی جمهوری رژيم تجزيهناپذير
گذشته سال  وهفت بيست طی که اهدافی 
پاسدار امروز نپذيرفتهاند. تغييری هيچگونه
هيچگونه بدون و سليس زبان با احمدینژاد
به دسترسی نخست مرحلة ايهامی و ابهام
صراحتًا او است. کرده ترسيم را اهداف اين
شده اسراييل و آمريکا بدون جهانی خواستار
مرحله را نيز اين تحقق برای برنامه است. او 
او است. کرده ارائه  مشخص و  دقيق بهطور
هيتلر که گرفته است پيش را در راهی امروز
و حاصلش پيمود قرن گذشته  دهة سی، در
پيش در  بشريت همة را عوارضش و  را
سهل از بابهره گيری هيتلر اگر دارد. چشم
چشمپوشيهای و بينالمللی سادهانگاريهای و
و لهستان نخست گام در فرانسه، و انگليس
احمدینژاد میکوشد بلعيد، را چکسلواکی 
عراق شگفتآور شبيهسازی يک جريان در
را بهپايان کاری میخواهد امروز او ببلعد.  را
او برساند.  سرانجام به نتوانست هيتلر برد که
او است. شده اسرائيل کشور محو خواستار
را آمريکا نابودی بر مبنی قلبی اش آرزوی

است. نکرده پنهان ابدًا اصال و
میکند گردنکشی  اينگونه که اين آيا  اما
تهديد را بشريت و میطلبد مبارز من هل و
فقط يا دارد  نام احمدینژاد میکند 
رفسنجانی آخوند میباشد؟  مگر احمدینژاد
جهانی به اصطالح روز جمعه نماز خطبه در
و الفاظ با احمدینژاد سخنان جز قدس
مگر راند؟ زبان بر چيزی  ديگر، عباراتی
عربدهکشيهای احمدینژاد پيش از روز چند
در و  کرد فرموله را اينها جز فقيه ولی آيا 
بنابراين گذاشت؟ رژيمش گردانندگان دهان
صحنة در ديگر که يک بار بود مواظب بايد
ازهم باروی داشتن سرپانگه برای بينالمللی
حاکم جنايتکار رژيم با مماشات گسيختة
سياست عرصة بازيگران هفتخط ايران، بر
از تا نکنند دراز را احمدینژاد  فقط جهانی
بگذارند. باز کل نظام را برای فرار راه آن قبل
بزرگ، کشورهای بهويژه جهان، دولتهای
اهمالکاريهای که کنند توجه نکته بهاين بايد
را بيستم قرن کشور ها، همين پيشين رهبران
ساخت مواجه  جهانی بزرگ جنگ دو  با

ساخت. داغدار هميشه برای را بشريت و
که بدانند بايد جهان امروز بزرگ کشورهای
جنگ يک توان ديگر ميالدی سوم هزارة
زرادخانههای هم در چنبر آن جديد، جهانی
بزرگ ندارد. کشورهای شيميايي را و اتمی
در خودشان خطير مسئوليت به بايد جهان
برای و  زمين کرة نفوس  ميليارد  شش برابر 
باشند پايبند هم جهانی، امنيت و صلح حفظ
جهان بزرگ کشورهای کنند. عمل هم و
نمیتوانند که بياورند بهخاطر بهويژه بايد
را اوضاع همواره که باشند دلخوش بهاين
و چمبرلن را دلخوشی اين دارند. درکنترل
هيتلر که احوالی به اوضاع و نسبت هم داالويه
رهبران کرد داشتند. رشد برآورد و سر آن در
بنيادگرايي غول که بدانند جهان کشورهای
برابرشان در اکنون ساخته خمينی اسالمی
را ديگر غول اين میباشد. مشغول تنورهکشی
درش و بهبطری جادويي بازگرداند نمیتوان
فقط مدرن ضدبشری بنيادگرايي اين رابست.
عيار تمام  نابودی دارد: حل راه فقط يک و
و خودش ضد به چارهجويي هر اين، جز آن.
رهبران شد. خواهد مبدل بنيادگرايان سود به
سر در که بدانند جهان بزرگ کشورهای
اين رسيدن قدرت به و قدکشيدن و برآوردن
تقصير خودشان اول درجه در تنورهکش غول
فرستادن بهجای را تروريستها ورزيدهاند.
نظام مادرشان در به دامن و کردند بهزندان آزاد
با بين المللی گرداندند. در مجامع باز آخوندی
در نشستند. معامله به  تروريستها  سرکردگان
کردند سکوت آنها تروريستی عمليات برابر
باج اسالمی جمهوری نظام به مقابله، بهجای و
مسکوت را جناياتشان پروندههای و دادند
نظام مخالفان ايران، آزاديخواهان  گذاشتند.
پای در را آزادی راه  مبارزان  و آخوندی
برای يا و واهی اميدهای به حاکم آخوند های
برخورد بهجای کردند. قربانی سودی اندک
گفتگوی راه جنايتکاران اين با قاطع و جدی
مصالحه و مفاهمه و مماشات و آميز انتقاد
امروز که اين  حاصل گرفتند. پيش  در را
و مینگرد آنها  چشمان در تيز احمدینژاد 
صورتشان به  سيلی مثل  را  رژيم خواستهای 
که است نرسيده فرا آن  زمان  آيا مینوازد.
صلحدوست آزاديخواه و همة مردم بشريت،
صلح دشمن بزرگترين اين نابودی برای جهان،
قاطع و مشترک کاری به دست آزادی، و
مدتهاست تنها نه زمان آن میگويم من بزنند؟
دست به باز هم بشريت اگر فرا رسيده، بلکه
سوختن شاهد بجنبد بهزودی دير و کند دست
شد.    خواهد در آتش اين مسامحهکاری

آخوندي نظام يا پاسداراحمدی نژاد
جمشيد پيمان

دوتا و  شد باز اتاق در بود شب اوايل 
و تو آوردند كشان كشان را زني پاسدار،
و شرع قاضي جلوي صندلي رو نشاندند
زن آنور و كمياينور فاصلة با هم خودشان

نشستند.
كرده سرش را كه نبود چادري قادر زن
پاسدارها از يكي كند. جور و جمع بود،
و كرد و روپاهاش گذاشت را جمع چادرش
بسته شده چادر رو از كه را بعد، چشمبندش
برابر در لحظاتي زن، چشمان برداشت. بود،
پس داد، اما نشان عكس العمل نور روشنايي و
نيمه بسته و ولي درآمد عادي بهحالت از مدتي
و كرده ورم زن صورت و سر باقيماند. بيحال
روي و شده پيچي باند شكسته اش بيني كبود،
ميشد، ديده زخم سوختگي و آثار دستانش
كشيده چپش از ناخنهاي دست يكي همچنين
جوش خوب هنوز آن زخم جاي كه بود شده

بود. نخورده
چند پرونده، و كاغذ مشت يك ميز، روي
جوهر، شيشه يك خودنويس، و خودكار قلم
چيزي روي قطور كه بهعربي كتاب ـ سه دو
قاب عكس يك بهعالوه بود نوشته شده آنها
به چشم هم  در ابرواني با از خميني، كوچك
دو با و عينك  زير  از  شرع  حاكم  ميخورد. 
از سرش را و داد  مالش انگشت، چشمانش را
نفس برداشت ميخواند، كه كاغذهايي روي
از داد و كميعقب را عمامهاش بلندي كشيد،
كرد ورنداز عينكش زن را خوب قاب باالي

روميز. گذاشت برداشت را عينكش ، بعد
انگار و مي رسيد به نظر حال پريشان زن
سقوط صندلي روي از ميخواست لحظه هر
ميان از و معني دار نيشخند يك با قاضي كند.
فكر «هوم! گفت: زدهاش زنگ دندانهاي
سختي! جون ببينمت!خيلي دوباره نميكردم
ما نصيب اين توفيق كه حاال نداره!… اشكالي
كلمهيي خوب چند ببينيم، را دوباره تو كه شد
همديگر ديگه ممكنه چون كنيم، صحبت هم با
نديمها، يادمه قديم كه عرض كنم نبينيم… را
را گردي دوره عكاس يه …تا ما محله تو
ميگفتيم: و مي افتاديم راه دنبالش ميديديم،
وردار!… عكاس باشي… عكسمو … آهاي
پاسدارها گفت و آهنگ را با آخر جمله
و ايستا چشمان  تو  قاضي خنده،  زير  زدند
عكسالعمل حرفهاش تا شد خيره بيحالت زن
در پيرامونش هرچه با قاضي و زن ببيند. اما را
به سخره را چيز وهمه بود بي اعتنا بود،
در پايين انداخت را  سرش  قاضي ميگرفت
گفت: ميكرد نگاه بهپرونده اش حاليكه
ميخواستي تو نگفتي باالخره ضعيفه!  خب
ببري كه بگيري را زندانيان خانوادههاي عكس
و كني چاپشون ببري كجا كني؟… چكار
كلي هم شهر تو شنيدم بنويسي؟… چي بعد
عكس وبازار كوچه مردم  و  وديوارها در از
وگفت: كرد مكث كوتاهي هان؟! گرفتي…

در از گرفتن عكس بهجاي نميشد ـ
از عكس تا چند  بيايي شهر، ديوارهاي  و
بهقول … است چه مان ما مگر بگيري؟! ما
مقام هستيم، كه نيستيم  تيپ  خوش جوانها،

كاظمي زهرا بهياد
كوتاه داستان

اهل داريم كه نداريم پول داريم كه نداريم
ادامه و  هستيم» كه نيستيم وگردش مسافرت 
از ، زنها شما اصوًال كه  ميدونم  البته ـ داد: 
اشكالي نميياد خوشتان  زياد  آخوندها ما
از عكس چند تا ميرفتي اما حداقل نداره…
مردم حزباللهي ميگرفتي. نمازگزاران جمعه

گفت: وسط پريد پاسدارها از يكي
ضعيفه اين خوشهها… دلت حاجي
بودكه نظام ضد و منفي سوژه هاي دنبال همش

كنه استفاده خودمون عليه ببره بعدًا
ميگي!همه «درست گفت: قاضي
عكسهاي از پره ديدهام. دوربينشو عكسهاي
آدمهاي و خياباني زنهاي و ولگرد آدمهاي
و عكس درست دو تا غيره. و معتاد و بيكار

نبود». توشون حسابي
تكيه داد راحتش نرم و بهصندلي قاضي 
اين هدفش  گفت: و كشيد  بهريشش دستي 
كنه… چهرة لكهدار را ما نظام بودكه حيثيت
برسرت اي خاك كنه… خرابتر در دنيا را امام
داري؟ چه ما با دشمني چه تو زنك عفريته!
اسالم با  دشمني  چه داري؟ امام با  دشمني 
آن محيط ميخواهي ناقصالعقل داري؟ توي
و كني حاكم اينجا  بياوري  را  غرب فاسد
ما كردي فكر بگي،ها؟ چه  بهبه وچه بنشيني
حزباهللا مردم كردي فكر چغندريم؟! اينجا
شهداي خانوادههاي مينشينند؟ ساكت
ميدهند؟ را كارها اين  اجازة مقدس جنگ
جمهوري عطوفت و عظمت از يكبار چرا
از يكي نگرفتي؟ عكس  اسالمينميگويي و

گفت: پاسدارها
اين عكاس شيكر! كلومت «حاجي ميون
نمكنشناسن خيلي كًال خبرنگارا، و مكاسها
عسل تو مچ تا دستتو اگه شاهده خدا …
ميگيرن، گاز  آخرسر دهنشون، بذاري  كني
مي نويسند كالغ  چهل كالغ، يك ميشينن
يكي گوش زير  زديم سيلي يه ما  شب يه
خيلي كه روزنومهچي ضعيفههاي همين از
زمين افتاد يكهو طرف ميكرد بلدرم اولدرم
لرزيد كرد، كف دهنش  گرفت،  شقيقهشو
قصد اصًال ما حاجي بهجان مرد. هم بعد و
بدونه مي خواستيم فقط كنيم، تعزيرش نداشتيم
رو سيلي يه كجاست، زنك تحمل اينجا كه

«… نداشت
گفت: و گرفت حرفش رو ادامة قاضي
خارجي راديوهاي تو خبرنگارا  همين «بعد
كه شما راه انداختن بهسر وصدا شروع كردن
وشكنجه ميكشيد محاكمه بدون را آدمها

مزخرفات!» اين واز ميكنيد
قسم امام  بهروح ـ  گفت:  پاسدار همان 

رحم كرد». بهاينها ذره نبايد يه
بكنيم نميكنيم اگر كه « نه گفت قاضي
كردهايم اهللا خيانت مردم حزب و امام و بهاسالم
رفتيم كه زندان گفت: جلو در ديگر پاسدار .
مقاومت خيلي تو، نميآمد ما با سراغش
خالفي نكردهام. كار من ميگفت هي ميكرد،
يك حتما بايد ميگيريم كه كسو ما هر انگار
نه نميشه، ده گفتم هه! باشه خالفي كرده كار
وپاش دست هم ما نكرد قبول بيايي، ما با بايد

آورديمش و ماشين انداختيمش تو گرفتيم را
حاجي! سرتقه خيلي اينجا،

خيلي نكند كار درد گفت: «دستتان قاضي
برايمان بعدًا مي رفت وگرنه كرديد! خوبي

ميكرد». درست دردسر
قبول حرفي «هيچ گفت: اولي پاسدار
بازي قهرمان مي ايسته. همه روي تو نميكنه،
اعتصاب حاال هم تا پيش روز دو از مياره. در

كرده». غذا
هستم جريان در «بله  گفت: قاضي
شجاع زنهاي اداي ما براي اينجا …ميخواد
از زودتر اينطوري بهتر! دربياره! را مبارز و
جز چيزي بهحال تا ميشيم خالص دستش
گوشة همان بگذاريد . نداشته ما براي مزاحمت
بياد در جونش تا بكشه گرسنگي آنقدر سلول
اصًال ، نديد هم يه قطره آب بهش بهبعد اين از

است والسالم!» حرام غذا برايش و آب
رو سينهاش سرش و بود و منگ گيج زن
و مبهمي ميشنيد  صداهاي بود شده خم 
شل پايش و دست مي كشيد نفس بهسختي
صندلي سقوط از روي و در آستانة بود شده
و گرفت را  بازوش  پاسدارها از  يكي  بود

گفت: قاضي كرد صافش
ضعيفه! حاال بود ما حرفهاي «اين آخرين
و خانوادهات بهخودت بايد كه هستي تو اين
دوست را زندگي اگه كني، رحم فرزندت
دوست اگه كن! فكر بهآينده ات داري
خوبي و حقوق يك مستمري هم داشته باشي ما
كار پيش خودمان  و ميگيريم نظر  در برات 
برگه اين بگير حاال چي گفتم؟ فهميدي كن!
كني، يا زندگي كن! مي خواهي بميري امضا را
نميدي؟ جواب چرا نميزني؟ حرف چرا ها؟
يعني بايستي،  حرفت رو ميخواهي كي  تا
مشكلي كه ما بمير! خوب بميري؟ ميخواهي
و «ببريدش گفت:  بهپاسدارها رو و  نداريم»
حوصلهام سر رفت نياريدش! من ديگه هم پيش
لحظه قيافه يك حتي نميخوام ديگه ببريدش 

ببينم». را عجوزه اين
و  كردند بلند جا  از  را  او  پاسدارها  
بيهوش تقريبًا زن بستند. دوباره را چشمبندش
با قاضي ميبردند بيرون را او حاليكه در بود.

گفت: بلند صداي
من پيش را اين  ديگه  بگو  بهبازجويش 
ببريدش بده انجام خواست كاري هر نفرسته

ببريدش! آقا

ضدانقالبي تيزهوشي بهغايت بشريت
يك حتي  ٢٠سال  از پس اكنون داشت.
بهمطالعة اگر نيز  تاريخ سادة  دانشآموز
اين بهسادگي بپردازد مجاهدين تاريخچة
تمامي مجاهدين ميكند درك را مفهوم
ايدئولوژيك انقالب بحثهاي جريان در

 E=MC٢ كد با  پيش ٢٠سال  در درست
فرمول اين از  زمان درآن هستند  آشنا
ميشد و ايدئولوژيك آرماني تفسير يك
كه مي گفتند مجاهدين نبود. هم غلط كه
اين با و است رهايي انفجار برايشان انقالب
و مي شود چندان صد آنها انرژي انقالب
سالهاي و در عمل در طورهم شد. همين
و يا در مجاهدين زرهي تمامًا ارتش در بعد
در تقدير كه فردايش تهران عمليات مهران

اثبات شد. امر بود اين
بهآخرين موضوع بهتر درك براي
مجاهد برادر برميگرديم. تحول اين نقطة
ياران ديرپاترين از يكي داوري عباس
زمزمه هاي آخرين كه كسي و شهيد حنيف
درك محضر جمله از شهادت در لحظة او
بهارمغان ما براي را ايدئولوژيك رهبري
آورد،درنشستانتخابمسئولاولسازمان

و  نسل تربيتشده وجود ٨٤ از شهريور در
انقالبي و مسلمان رهبران از يافتهيي پرورش
كه سخن گفت مجاهدخلق هيأت زنان در
راهگشايي و ايدئولوژيك انقالب محصول
از سوي بدين ترتيب است و مريم رجوي

شده تقديم جهان معاصر ايران و بهتاريخ او
است.

مفاهيميمثل صفي  با نيز اين  پيش از
هزارنسرين و  همرديف هزار و  تهران تا
ازاي اين در كه بوديم شنيده يا آشنا بوديم.
نداريم، ابرقدرت حمايت نداريم، پول كه
ولي نداريم نفت و زمين و ناوهواپيمابر
است چيز برايمان همه داريم كه چيز يك
مجاهدين ايدئولوژيك انقالب آنهم  و

است.
با مجاهدين گذشته، قرن ربع در
توانستند ممكن بهاي باالترين پرداخت
امپراطوري براي يك  خميني را كه رژيم
بدون و بود خيزبرداشته چندصدساله
بهآن حتمًا  مجاهدين مبارزة و مقاومت
كاري و برسانند  فعلي  بهنقطة  ميرسيد 
زنده براي ٣٠خرداد٨٤، در كه كنند
مانند واليتفقيه پوسيدة ارگانيسم ماندن 
اجزاي اصليترين سرطاني، غدة يك عالج
سرفصل يك  وارد و  كند  قطع را  خود
سرنگوني الجرم كه شود  برگشتناپذير

ميدهد. قرار قدمي اش چند در را محتوم
مقاومتانقالبيوسازمانيافته درمقابل،
سازمان آن محور  در و  سراسري و
خود اعتالي اوج ايران در خلق مجاهدين
است كرده خيره را جهانيان چشم تنها نه
براي صلح آنان اميد تكيهگاه  و بلكه بهتنها

است. شده تبديل منطقه در آرامش و

قبل اما، نقطه بهاين رسيدن و روند اين
نظامي و يا يك كار سياسي حاصل كه اين از
حاصل يك باشد عملياتي و حتي مبارزاتي
حتي كه است ايدئولوژيك بهحق مبارزة
در بودند اصلي آن حامالن كسانيكه خود
اين و نميكردند درك آنرا اهميت ابتدا
كدهايي با كه  بود مجاهدين رهبري  تنها
نويد آنرا كردم اشاره آنها از به برخي كه

ميداد.
و ٢٥سال اين پايان در اگر بنابراين
حاكميت روزهاي و  لحظات  آخرين در
در كه شود سؤال آخوندي رژيم پليد
افتاد؟ ميگوييم اتفاقي گذشته چه ٢٥سال
كارخانة عظيم در پروژة غنيسازيانسان،
در نه تنها اكنون مجاهدين تاريخي و
در حتي بلكه جهان، سراسر در و اشرف
خميني. ضدبشري رژيم زندانهاي داخل
غناي و بهمحصول اكنون نو پديدة اين
تنها فناناپذير نه است و خود رسيده تاريخي
و انرژي و منشأ منبع است بلكه جاودانه و
افتخار ماية ابد تا كه است فروزاني خورشيد
جرثومة پليد و نابودي است اسالم و انسان
است كاري كمترين خميني رژيم فاسد و
چشم و ميكند محقق مدت كوتاه در كه
انرژي اليزال خورشيد بهاين را ايران مردم
يعني خلق كسوت زنان مجاهد در رهايي و
خلق مجاهدين سازمان رهبري شوراي

روشن ميكند. پاكبازشان و رهبري ايران

بريم فقط نيستيم بلد خودمان كردي ما
منتظريم تو ما را بفرستي!

و رابطه حسنآقا، سكة آن روي
است. سازمانش قبال در مسئوليتش
تمام و فرزندان  و خود كه سازماني 
من و هستند آن خدمت در خانوادهاش
به پاسخ در  واكنشهايش و  كنش در
ميبينم. را اين ميشود او به كه مراجعاتي
احساس دو هر كامًال موافقم و حرفش با
باره اين در چيزي  اما داريم  مشتركي

نميگويم.
در شده. ارسال برايم مجاهد نشرية
بنيانگذاري سالگرد چهلمين جشن بارة
مجاهدين اول  مسئول معرفي و  سازمان
است.شروعبهخواندنآنميكنمواخبار
دنبال تلويزيون از طريق نيز را رويدادها و
و پيامها و سخنرانيها عكسها، مي كنم.
باز ميخوانم و ميبينم كه را مقاالت
تصديق و تأييد را  حسنآقا حرف

ميكنم.
ازتلويزيونسيماي فيلماينمراسمرا
تظاهرات همينطور فيلم ديدهام و آزادي
در اين و را نيويورك در ايراني هزاران
ليست در مجاهدين كه است شرايطي
تروريستي گروه يك به عنوان آمريكا
زيادي فشارها و محدوديتهاي با و هستند
و سازمان بنيانگذاري جشن مواجهند.
تظاهرات و مجاهدين اول مسئول معرفي
برازندگي و دارندگي  نيويورك،  در
حقيقت در كه ميدهد نشان را مجاهدين

است. ايران دارايي مردم و سرمايه
دنيا سياسي سازمانهاي و احزاب در
اختيار در  مردان را، رهبري كرسيهاي 
كم بسيار شمار كانديداهاي زن و دارند
ازديگري بهتر را خودش كسي هر است
كناره گيري وزماني ميكند معرفي
از كانديداي ديگري حمايت و ميكند 
انتخاب براي شانسي ديگر كه ميكند

نميكشد. كنار  وگرنه نيست  خودش
كانديدا كه كسي مجاهدين در اما
كانديدا خودش اينكه نه هم آن ميشود
و كرده كار او با كه كساني خير بشود،
را ميدهند او تشخيص را صالحيت او
او تالش خود و سعي ميكنند كانديدا

كند. را انتخاب كه ديگري است اين
مرد و زن دهها مجاهدين ميان در
و شايستگيشان توان هستند كه ذيصالح
كشور يك رئيسجمهور سطح در
هنگام مردان و زنان اين همة اما است
يك ولو كس هر اولشان مسئول انتخاب
است، بيشتر صالحيتش از آنها سرسوزن
چه با و خود ميگذارند سر او را باالي
غرق سازمانشان پاي تا سر حالي و شور

شعف ميشود. شادي و در
بهحق و فراوان داراييشان آنها
ايران برازندة مردم كه برازندهشان است

باد.    

محمود وحيدي
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شويم،  اصلی بحث وارد آنکه از قبل  
از غرض که  کنيم يادآوری  دارد  جا
حصول چيست. مقاالت سلسله اين
روند خالصة فيزيک، در يگانکی
تکامل، اين علم است. در اين تکاملی
بوده متفاوتی دخيل ديدگاههای فکری
راهگشا بوده که ميزانی به کدام و هر اند
يگانگی است. گرفته سبقت ديگری از
تنازعی چنين  نتيجة در فيزيک حاصله
است.ممکناست عدهيی ازخوانندگان
و فيزيک بدانند محدود به تقابل را اين
تقابل فلسفهها مورد در بحث عام متوجه
اين اندکی که دهيد  اجازه  نباشند.
بشکافيم.چراکهممکناست موضوعرا
نتايج از علمی، بحث کردن دنبال در
آن را و آثار بمانيم بحث غافل عام اين

علم کنيم. محدود به
 باقدرت يافتنفلسفهعقلگرايی، منتقدين 
که راه بودند معتقد گرايان) آنان (حس
میشود باز مشاهده توسط اساسًا علم
و است مشاهده  دارد اصالت آنچه  و
مشاهده است. همين حاصل تئوری نيز
که تئوری را و مشاهده است اين عمل
بودند معتتقد گرايان حس سازد. می
زيادی بهای تئوری به عقلگرايان که
برای عقلگرايان شيوه به آنان میدهند.
بودند منتقد و معترض واقعيت کشف
وارد پيشفرض يک با عقلگرايان که
حلمسألهمیشوندوذهنآنانازقبلبه
دنبالبه کرسینشاندنتئوری خوداست
عقلگرايان مقابل در واقعيت. کشف تا
تئوری از گريزی هيچ که بودند معتقد
انجام برای حتی  حال  هر  به نيست.
يا تئوری و فرضيه میبايست مشاهده نيز
که تعيين کرد نمیتوان و گرنه داشت،
چهمشاهدهيیمیبايستصورتگيرد.
بايد و ندارد ارزش تئوری بدون مشاهده
يک ردکنندة يا و تأييدکننده مشاهدات

فرضيهباشند.
يعنی بحث، اين می بينيد که طور همين
است موضوعی عمل  و  تئوری نقش
به مقولههای گوناگون و در عام بسيار
اين سرانجام اينکه . برمیخوريم آن
موضوعبهچهشکلی درعلمحلوفصل
توجه است که میتواند موضوعی شد،
در مثال بهعنوان کند. جلب را عموم
کامًال حرفهيی موضوع و بگيريد نظر
روزنامهنگاری مثل فعلی بحث از مجزا
در روز هر  جمعی. ارتباط وسايل  و
حال وقوع در متفاوت اتفاقاتی جامعه 
و روزنامه ها از استفاده با ما و است
وقايع از اين جمعی وسايل ارتباط ديگر
ميان میشويم. بحثی وجوددارد خبردار
مورد در روزنامهنگاران  و سردبيران 
ارتباط و وسايل مسئوليت جرايد و نقش
مسئوليت که معتقدند عدهيی جمعی.
بايد جمعی  ارتباط وسايل و جرايد 
خالصهشود بهانتقالدقيقاخبار بهمردم.
آنها کردن و دستچين اخبار کردن معنا
پيشفرض داشتن يک از نشان  اساسًا
آنچه بيان با اصالت است. تئوری و
تفسير تعبيرو نه و است افتاده اتفاق که
اخبار که معتقدند ديگر عدهيی آن.
پراکنده مجموعه يی فقط تفسير، بدون
نيست. ارزشمند و  است  اطالعات از

همان اصل در تقابل اين که میبينيد
است. حسگرايان و عقلگرايان بحث
تلفيقی چه فيزيک در  سرانجام اينکه
راه چگونه و گرفت شکل دو اين از
داستانی کرد، فيزيک باز رشد برای را

. عام با نتايج جالب است

دنيایمکانيکی
برگرديمبهتصويرمکانيکیدرفيزيک.
يگانگی فيزيکدانها از بسياری ديد از
تصوير بود و شده فيزيک حاصل در
يگانگی بود. بهترين مکانيکی بيان اين
شرح مکانيکی، تصوير توضيح شکل
است. تصوير اين شکستهای و موفقيتها
موفقيتها از اين مثالهای زيادی چه گر
که وجود دارد، میخواهيم شکستها و
را بحثبرانگيزترين مثال جديدترين و
موضوعی چه چرا که هر دهيم. شرح
باشد، تقابل شديدتر بحثبرانگيزتر و
به بهتر تصوير بودن غلط يا درست
محکگذاشتهخواهدشد.تئوریگازها
تصوير از که است تئوريها اين جمله از
با گازها تئوری شد. منشعب مکانيکی
شروع اتم وجود به يونانيان قديم اعتقاد
از گازها تئوری، اين طبق بر . میشود
اتمهايی تشکيلشدهاندکهمدام درحال
حرکتند.اينحرکت (تصويرمکانيکی)
است. گاز فشار و دما توضيح دهندة
گاز کنند حرکت سريعتر چه هر اتمها
اتمهايی و هر چه تعداد می شود گرمتر
گاز حاوی به بدنة ظرف هرلحظه که
گاز فشار می کنند بيشتر شود، برخورد
توضيح، اين اساس بر میرود. باالتر
گاز شيميايی خواص اين که از مستقل
رابطهمشخصیبيندما،حجم چهباشد،
گاز دو اگر موجود است. گاز فشار و
حجم، يک دارای اکسيژن و هيدروژن
تعداد آنگاه باشند دما يک و فشار يک
آن در هيدروژن  و اکسيژن اتمهای 
با که مختلف آزمايشهای است. يکسان
تغييردما،فشارو حجمگازهایمختلف
با مشاهدات همخوانی  گرفت،  انجام
تصوير بهاينترتيب داد. نشان را تئوری
نتيجه و حاصل مادی  دنيای  از اتمی
سعی اتميستها مکانيکی است.  تصوير
با هم را ترموديناميک قوانين کردند
قوانين چرا که کنند. ديدگاه تعبير اين
خود اولية شکل در  ترموديناميک
و است رياضی روابط  از  مجموعه يی
اين از ندارد. مکانيکی  تعبير  به نيازی
قوانين میتوان برای محاسبات مختلف
آنها از نبايد اين از بيش و کرد استفاده
ولی انتظارداشت(ديدگاهحسگرايان).
بولتزمن فيزيکدان ازجمله عقلگرايان و
قصد و داشتند  ديگری ديد اتريشی 
تئوری يک  از را قوانين اين داشتند 
بگيرند. نتيحه مکانيکی بهتر بسيار
مختلف( انرژيهای  چون مفاهيمی 
در که آنتروپی و (.... هلمهولتز، گيبز،
با هستند، مجرد کامًال ترموديناميک
بولتزمن که مکانيک آماری از استفاده
مکانيکیتر و مشخصتر بسيار کرد ابداع
افزونبراين، ودرنتيجهروشنتربيانشد.
جامعتری بسيار تئوری آماری مکانيک

مخالف دانشمندان از زيادی عدة بود.
بودند. ترموديناميک  از بولتزمن تعابير 
و همانطور بود راهگشا تعبير اتمی ولی
اين از استفاده با اينشتين ديد خواهيم که
اسرارآميزترين از يکی آماری مکانيک
را فيزيک کالسيک دنيای  پديدههای 
بولتزمن که دارد بگوييم جا داد. توضيح
بهآنچهمی گفتاعتقادیمحکمداشت
میکرد. پيدا فردی جنبه گاه مخالفتها و
بولتزمنسرانجامبه سببفشارهایروانی

خودکشیکرد.
اتمی که  تصوير موفقيتهای حال،  به هر
را شدهبود مشتق مکانيکی  تصوير از
انگليسی شيميدان دالتون می کنيم. دنبال
شيمی پيشنهاد کرد. را در تئوری اتمی
نشان و کرد اتمی را ابداع جرم مفهوم او
در ترکيبهای مفهوم، اين با قبول که داد
مشخصی نسبت با عناصر شيميايی

کربن  گرم  ١٢ مثُال میکنند. شرکت
گازی  و میسوزد اکسيژن گرم  ١٦ با
.(co)بیبوومسمومكنندهتوليدمی کند
٣٢گرم با کربن  ١٢گرم  حالیکه در
بیخطر توليد گازی و اکسيژن میسوزد
هم شيميايی فرمولهای  .(co٢)میکند
که گرفت نتيجه است. او دالتون ابداع
اتم و عنصر هر مشخصة اتمی جرم اين
استوتمامی اتمهایيک عنصريکسان
يافت زمين در که  هيدروژنی  است.
میشودباهيدروژنیکهدرکهکشانهای
او ندارد. تفاوتی هيچ است، دوردست
گذاشت. پايه را علم شيمی  بهاينگونه
ادامه در مکانيکی تصوير  که میبينيم
اين و  میكند حاصل را جديد علمی 
مکانيکی تصوير برای عظيمی کاميابی
شيميدانهاي البته میشود. محسوب
نظر از بودند. زياد اتمی تئوری مخالف
پرداخته ساخته و ماده از تعبير اتمی آنان
تعابير حسگرايان). (نظرية ماست ذهن
که وجود داشت هم تصاوير ديگری و
اوزوالت مثًال بود. همخوان مشاهدات با
اتمی تئوری آلمانی اعتقادی به شيميدان

از استفاده با که داده بود نشان و نداشت
از بسياری ترموديناميک میتوان قوانين
توضيح داد، انفعاالت شيميايی را و فعل
باشد. اتمی تصوير به  نيازی بیآنکه
از و شيمی شد در نوبل برندة جايزه او
شيمی_ نام به شيمی از بخشی مؤسسان
(Physical Chemistry)فيزيک
که میگوييم جهت اين از را اين بود.
صحنه دو طرف پر قدرتی در حريفان

و هستند. بوده
و اتمی تئوری موفقيت از نمونه بهترين
سال در اينشتين توسط مکانيکی ديدگاه

دودیشکل»  «حرکات توضيح ١٩٠٥ در
توسط که (Brownian motion)
گرفت. صورت شدهبود کشف براون
مشاهده زمانی دودیشکل» «حرکات
مشاهده ميکروسکوپ زير براون که شد
در مسيری مدام کوچکی که ذرات کرد
حرکتند. و لرزش  حال در  مشخص نا
فکر ابتدا در بود گياهشناس براون چون
ولی هستند، زنده ذرات اين که میکرد
غبار و گرد ذرات آنها که شد متوجه بعد
که هم چنين ديد او نيستند. و زنده هستند
ذرات و ديگر مايعات در حرکات همين
نيز ديگر هر ذرة کوچک يا و خاکستر
اين ماهيت  بهاينگونه میشود. ديده 
ديگر. چيز نه و است فيزيکی حرکات
کجاست، از حرکات  اين منشأ  اينکه
و فيزيکدانها برای  مشکلی  به صورت

تئوری اينشتين از شيميدانها درآمده بود.
ابداع بولتزمن  که آماری مکانيک 
را پديده اين  و کرد استفاده کردهبود، 

تصوير  ٣ يک شماره داد. شکل توضيح
دهد. می نشان را توضيح اين از مکانيکی
در غبار و گرد ذرات که مايعی اتمهای
برخورد بهآن لحظه هر شناورند، آن
تعداد اتمهايی متوسط طور میکنند. به
برخورد اين ذره به يا راست چپ از که
لحظه هر در ولی است، يکسان میکنند
و شود زياد و کم میتواند تعداد اين
پايين و يا باال راست چپ و توازن بين
سمت در اتمها گاهی تعداد بزند. بههم را
است. چپ سمت بيشتر از غبار راست
کوچک کافی اندازه به غبار ذرة اين اگر
اتمها برخورد تعداد در اختالف اين باشد
سمت بهيک را غبار ذرة اين میتواند
کامًال اتمها حرکت چون دهد. حرکت
به است، ذرات غبار لحظه يی بیجهت
سرگردان راست بهسمت گاهی و چپ
کمتر تغيير دما با حرکات . اين میشوند
صورت بيشتر میشوند. محاسباتی که يا
چنين عمل در  که داد نشان  گرفت
توضيح اين  است. امکانپذير حرکاتی 
ميسر آماری مکانيک از استفاده بدون
آنرا نمیتوانست ترموديناميک  نبود.
آنکه از قبل توضيح اين دهد. توضيح
شد حاصل ببينند را اتم بتوانند دانشمندان
ديدگاه موفقيت آخرين و بزرگترين و

مکانيکیبود.
قوانين نبود. بيکار هم مقابل ديدگاه البته
نيوتنتوسطالگرانژ وهميلتونبه شکلی
مکانيکی ديدگاه به نيازی که ديگر
جديد تعابير  اين شدهبود. بيان نداشت 
بيستم قرن در کوانتم مکانيک پايههای

ريخت. را
که شده بنا پايه اين بر مكانيكي ديدگاه
نيرویاساسیدر طبيعت نيرویمکانيکی
عمومی جاذبة قانون بر بنا نيرو اين است.
بين دو جسم،در امتداد خطیاست که آن
و قدرت میکند وصل يکديگر را به دو

با ازدياد فاصله بنابر رابطةخاصی ايننيرو
فرمول همان رابطه میيابد.اين  تقليل
قضا، از است. فاصله» مجذور «معکوس
نيرویجاذبه حيطة در  نه تنها  رابطه اين
که جديدی نيروی  بلکه است،  صادق
آزمايشهای فيزيکدان فرانسوی با کولن
نيز پرداختهبود، آن شناخت به خود
جديد همان نيروی اين مصداق داشت.
در آن با ما  که است الکتريسته ساکن
در وقتی هستيم. آشنا روزمره زندگی
بيرون تن  از را پشمی لباس زمستان 
اين از ناشی جرقههای صدای میآوريم،
با که زمانی يا میکنيم. حس را پديده
میبينيم را جرقهيی در دستگيرة گرفتن
ساکن الکتريستة  از ديگری محصول 
پديده اين با بشر . کردهايم مشاهده را
ماهيت شناخت  و بوده آشنا باز دير  از
با است. داشته مشغول را ذهنش آن
آزمايشهای کولنمشخصشد کهنيروی
با جاذبةعمومی نيروی همانند الکتريکی
حاوی اجسام فاصلة» مجذور «معکوس
ولی میيابد. کاهش ساکن الکتريستة
اين مکانيکی، جاذبة  نيروی  خالف بر
در میتواند الکتريکی جديد نيروی
اين از کند. بروز  دافعه يا  جاذبه شکل
بارمثبت نوع دو به ساکن الکتريستة رو
بر مبنای آزمايشها، شد. بارمنفی تقسيم و
دفع را يکديگر همنام ساکن الکتريستة
والکتريستهغير همناميکديگرراجذب
ديگری بشر در ضمن با پديدة میکنند.
مانند که به بود آشنا نام مغناطيس نيزبه
دافعه و ساکن خواص جاذبه الکتريستة
با ساکن الکتريستة تعريف شايد داشت.
بود. تشابه اين حاصل منفی و بارمثبت
قطب دو نيز مغناطيس درمورد چراکه
الکتريستةساکن همانند و داشت وجود
و دفع را  يکديگر همنام قطبهای 
جذب يکديگر را های غيرهمنام قطب
الکتريسته، خالف بر ولی میکردند.
مغناطيسی قطبهای نمیتوان  هيچگاه
قطب هيچگاه يعنی  يافت. بهتنهايی  را
يافت به تنهايی منفی يا مثبت و مغناطيس
درمغناطيسهميشهيکطرف نمیشود.
يا و منفی ديگر جهت شمال و يا و مثبت
هر مغناطيس تکه کردن با است. جنوب
به مغناطيسهای کوچکتر تبديل به کدام
قطبنما میشوند. ديگر قطب دو همراه
است که بر مغناطيس يک نيز در واقع
شمال زمين جهت نيروی مغناطيسی اثر
میکند.بهرغم مشخص را جنوب يا
بعضیازشباهتها بيندو نيرویالکتريکی
مختلف و مجزا کامًال آنها مغناطيسی، و
اختراعباتری با اينکه تا شمردهمیشدند،
با وصل توانستند دانشمندان توسط ولتا،
يکسيمبين دوقطب باتری، جريانبرق
متوجه اُرستد کنند. ايجاد سيم آن در را
قطبنما يک برق جريان  اين که شد
سيم است، حلقة اين نزديکی که در را
بازکردنوبستنمدارجريان با میلرزاند.
اينکه مثل میخورد. تکان قطبنما برق،
نزديک مغناطيس يک لحظهيی برای
آزمايشی اولين اين میشود. قطبنما
و الکتريسته بين مستقيم رابطة که بود

میداد. نشان را مغناطيس
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اين به ابتال به نسبت پرندگان تمام است. ويروسي عفونت يك اين بيماري
و باشند پذيرتر مي آسيب به مراتب پرندگان اهلي اما حساس هستند بيماري
دو در پرندگان به . بيماري شود مي تبديل به اپيدمي آنها سريعتر بيماري در
فقط ممکن است و خفيف است بيماري اول در شکل بروز ميكند. شکل
عدم و يا چروکيده) و تاخورده (بهصورت پرها درآمدن بهصورت غيرعادي
اثر در کند مي ايجاد شديدي نگراني که دوم شکل اما باشد. تخم توليد
بيماري از شکل اين شود. مي ايجاد پرندگان بيماريزاي خيلي آنفلوانزاهاي

و  بوده کشنده بسيار پرندگان براي که شد مشاهده ايتاليا ۱۸۷۸ در سال در
در ممکن است . پرندگان است ٪۱۰۰ پرندگان در ناشي از آن مير و مرگ

شوند. تلف ابتال همان روز اول
پرندگان کردن تمام له يا و سربريدن مواردي چنين در اقدام کنترلي مهمترين
بوده اند. تماس در آنها با که است ديگري پرندگان همة و عفونت مبتال به
صورت شديدي سازي اقدامات ضدعفوني شده و قرنطينه بايد مرغداري
راحتتر زنده پايين حرارت ويروس در درجه كه داشت توجه بايد گيرد. 

تا ۴ روز  آب ۲۲ درجه در ۳ ماه، تا مزرعة آلوده خاک و کود . در ميماند
داده ويروسهاي  نشان مطالعات زنده ميماند. ۳۰ روز تا صفردرجه آب در و
ميليون يک تا يک گرم کود آلوده ميتوانند موجود در بيماري زاي بهشدت

کنند. آلوده را پرنده
نقل و حمل توقف گيرد، صورت بايد که مهمي اقدامات از ديگر يکي

است. ديگر به کشور کشوري و از شهر ديگر به از شهري زنده پرندگان
آمريکا ۱۷ ميليون  در پنسيلوانيا ايالت پرندگان در آنفلوانزاي شيوع يک  در
در مكزيك  در بيماري اين از ناشي  خسارت  همچنين شدند. تلف مرغ 

پس  بالفاصله بههمين دليل بود . دالر ميليون بر ۱۵ ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ بالغ سالهاي
فوق وضعيت طيور صنعت پرورش بخصوص کشور و در بايد تشخيص از
مرغداري يك از بهسرعت بيماري کشور هر داخل در شود. اعالم العاده
ديگر پرندة به پرندهيي از طريق هوا ويروس از . ميرود ديگر مرغداري به

ميشوند. آلوده ويروس استنشاق با پرندگان و ميشود منتقل
قفس غذايي، مواد و غذا ظروف و نقل مرغ، حمل نقلية وسايل لوازم، و ابزار
کفش ( بخصوص باشد ويروس انتقال عامل ميتواند لباس مرغداران حتي و
بيماري دهد نشان دارد که وجود کمي شواهد اهميت دارد). خيلي مرغداران
به نيز حشره انتقال اين که در يابد نيز انتقال حشرات طريق است از ممکن

است. مکانيکي ناقل عنوان
مرغداريها داخل در را اهلي تواند پرندگان مي آلوده پرندگان تنفسي قطرات
از پرندگان وحشي عفونت انتقال کند. خطر  آلوده از آنها حتي خارج و
مرغ مملو از و مي فروشند زنده مرغ که بازارهايي در است. اهلي بيشتر به
بيشتر خطر نامطلوبي دارند، اين بهداشتي و شرايط ديگر بوده پرندگان و

. ميشود
ويروس وحشي مخازن طبيعي اردکهاي بخصوص دريايي مهاجر و مرغان
هستند. مقاوم بيماري به ابتال به نسبت خود پرندگان اين ميشوند. محسوب
انتقال براي عاملي و کنند حمل را ويروس طوالني تا مسافتهاي ميتوانند آنها

باشند. ديگر کشور به کشور يک از ويروس
داليل به پرندگان آنفلوانزا در شيوع معتقدند رسمي جهان بهداشتي مقامات
اين بودن قريبالوقوع به نسبت هشداردهندهيي عالمت مي تواند مختلف
داده رخ آسيا در که اکثر اپيدميهاي بزرگي اول آنکه باشد. انسان در اپيدمي
شواهد فزايندهيي ضمن در بوده است. بيماريزاي آن گونة بهشدت بواسطة
در جهش به فردي منحصر ظرفيت زنجيره اين ميدهد نشان كه وجود دارد
در مرگباري و شديد بيماري و باعث پرنده داشته و انسان بين سد از عبور و
در انسان با همين شيوع امکان بزرگتر نگراني شد. آينده در انسان خواهد
انتقال داشته باشند، کافي انساني ژنهاي جديد اگر ويروسهاي است. ويروس
انسان از انتقال (يعني گيرد صورت انسان به انسان از مستقيم بصورت ميتواند
سال در يکبار واقعه اين ميشود). انسان به پرنده انتقال جايگزين انسان به

در  و شد پديدار بيماري بزرگ نوع چندين ظرف ۲ سال داد که ۱۹۱۸ رخ
باختند.  جان نفر ۴۰ تا ۵۰ ميليون آن نتيجه

انسانها  بين در ولي است خطرناکتر همه نوع H۵N۱ از ويروس انواع ميان  در
. است نادر بسيار

از ويروس زنجيره يي هر پرندگان با سريعتر آنفلوانزاي چه هر بهرحال کنترل
اهميت از نيز گيرد قرار  کم  بيماريزايي گروه  در  اگر حتي باشد که
آنها بيماري زايي که ويروسها از بعضي است. برخوردار زيادي فوقالعاده

بشدت  ماه  ۹ ظرف درآيند چرخش به پرندگان ميان در اگر است کم
. ميشوند بيماريزا

رفتار و هستند ناپايدار بشدت آنفلوانزا ويروسهاي اينکه به توجه با طبيعتًا
جلوگيري آن از شيوع صددرصد توان نمي است، پيش بيني غيرقابل آنها
سريعي و صحيح اقدام است اگر معتقد بهداشت جهاني سازمان ليکن کرد.

داد. کاهش آنرا بهشدت منطقهيي شيوع ميتوان سرعت گيرد صورت
عليه محافظت که آنفلوانزايي واکسن تهية کار جهاني بهداشت سازمان

 . است کرده شروع نمايد ايجاد نيز H۵N۱ را
سال  در  H۵N۱ ويروس كه ميدهد نشان اوليه مطالعات اينکه جالب
کرده پيدا متعددي جهشهاي سال ۲۰۰۳، در همين ويروس به ۲۰۰۴ نسبت
خطر معرض  در  گروههاي براي بهدرستي فعلي واکسنهاي وقتي  است. 
ويروسهاي عليه سر ميبرند پرندگان را براي کساني که مثًال شوند، تجويز

کنند. مي ايجاد محافظت چرخش در انساني آنفلوانزاي

شارل آگوستن كولن

در١٦ ژويية ١٩٤٥،عصرهستهيیبرروی
روز آن در شد. آغاز انفجار يک با زمين
را سالح نوع جديد متحده يک اياالت
کرد. آزمايش نيومکزيکو صحرای در
به شده ساخته يک بمب از ناشی انفجار
به موسوم پلوتونيوم از تنيس توپ اندازة
معادل انفجار يک تثليث يا ترينيتی بمب
کرد.  ايجاد تی.ان. تی قدرت٢٠٠٠٠ تن
پلوتونيوم تن هزار دهها ٦٠سال، طی
شدهاست. توليد شده غنی اورانيوم و

 ٢٧٠٠٠ حدود شامل جهانی زرادخانة
بهاحتمال ديگر ٩کشور میباشد. بمب
است، هسته يی بمب دارای قوی خيلی

دارای توان  ٤٠ کشور ديگر که حالی در
دستيابیبه موادوتکنولوژیساختنبمب

میباشند.
اماازتکنولوژی هستهيی برایکاربردهای
اولين شده است. هم استفاده آميز صلح
در برق تأمين جهت  هستهيی  راکتور

انگلستان  در  ١٩٥٦ سال در ملی  سطح
راکتور   ٤٤٢ اکنون کرد. بهکار  شروع
دنيا حدود ١٦٪ ٣٢ کشور  در هستهيی

تأمينمیکنند. را برقدنيا
ارزان منبع يک بهعنوان هستهيی قدرت
است. گرفته  قرار تکريم  مورد انرژی 
هستهيی، حوادث ميزان افزايش با اما
اکتيو، راديو زبالههای دفع مشکالت
باالتر بازدهی با برقی منابع جهت رقابت
توليد گريزناپذيرجهت ارتباطات و
چالش با را مسأله اين هستهيی سالحهای
در شواهد افزايش معهذا کرد. روبهرو
برخی جهانی گرمايش پديدة مورد
روش که تنها کشاند استدالل بهاين را
گازهای انتشار بدون انرژی توليد جهت
قدرت از استفاده گلخانهيی  فرآيند

هستهيیمیباشد.

شکافت اتمها
قدرت آزادسازی  راه در قدمها اولين 

 ١٩٠٥ سال در اتم هستههای در موجود
اينشتين آلبرت که  شد  آغاز هنگامی
رابطة پاية بر  را خود معروف  نظرية
که کرد اعالم و  نهاد بنا (E=MC٢)

ميتواند  ماده، ناچيزي بسيار مقدار حتی
توليد كند. انرژی زيادی ميزان فوقالعاده

هانز  ١٩٣٨ آلمانيها توسط اتو سال در
اتم شکافت به موفق اشتراسمن فريتز و
ميتنر ليز بعد اورانيوم شدند. سال ناپايدار
واتوفريشپروسةشکافتهسته ييراکه
بهتوليد منجر اتم هستة شکافتن آن در
نوترون آزاد شدن با سبکتر همراه عناصر
جانبی محصوالت عنوان به انرژی و

میشود، بهوضوحروشن ساختند.
پيشبرد به متحده اياالت ،١٩٤١ سال در
منهتان بهنام سری فوق پروژة يک

بمبهايی توليد به منجر که کرد مبادرت
بر دوم جهانی جنگ انتهای در که شد
رویهيروشيماو ناکازاکی انداختهشدند.
اين تنهامورداز كاربرد سالحهستهيیدر
تاكنون که حالی در است. بوده جنگ

انجامشده  اتمي آزمايش  ٢٠٠٠ حدود
يک براساس منهتان پروژة است.
کار و دالری ٢ميليارد سرمايهگذاری
آنها ١٧٥هزارنفر که هشت تن از حدود
بنا نوبل بودند، جايزه فيزيکدانهاي برندة
روبرت شامل ليست اين بود. شده نهاده
انريکوفرمی،ريچاردفاينمن، اوپنهايمر،

باشد. می زيالرد لئو بور و نيلز
در موجود عنصر سنگينترين اورانيوم
مقدار ناچيزی يافت که به طبيعت است
شامل آن طبيعی معدن سنگ میشود.

باشد.  ايزتوپ٢٣٨-U و ٢٣٥-U می دو
تنها٢٣٥-U کهحدود ٠,٧٪سنگ معدن
است. شکافت می دهد، قابل تشکيل را
جداسازی جهت  بايد اورانيوم  بنابراين 

بسيار  اورانيوم شود. ٢٣٨-U غنیسازی
تسليحات ساخت در  كه شده غنی
درجة داراي بايد ميرود بهكار هستهيي

از٢٣٥-U باشد.  حدود٩٠٪ خلوص
نوتروني،  اثربمباران ٢٣٥-U در اتمهای
ناپايدار نوترونها جذب واسطة به
کوچکتر هستة دو  به  سپس  میشوند.
نوترونهاي ديگر و تشكيلدهندة عناصر
از جرم مقداری میشوند. تجزيه آزاد 
حرارت و گاما اشعة شكل در نيز اتمها
به توجه با  میشود. تبديل بهانرژی 
جهت شکافت نوترون يک اينکه تنها
ديگر نوترون سه يا دو است، نياز مورد
واکنش يک بنابراين شوند. مي آزاد
واکنش اين ميگردد. آغاز زنجيره يی
نشده کنترل هستهيی بمب در زنجيرهيی
تحت کامًال هستهيی راکتور يک اما در

کنترلمیباشد.

بمباراناتمي
بمبمورداستفادهدرهيروشيماازاورانيوم
غنیشدهبههمراه مواد محترقةتحتفشار
بحرانی فوق يک جرم به رسيدن جهت
در شده استفاده بمب اما ساختهشدهبود.
ناکازاکیحاوي پلوتونيوم بودکهآنهم
سوخت از پلوتونيوم است. شکافت قابل
استفادهشدهدرراکتورهسته يیازطريق

پرتوافکنیبراورانيوم٢٣٨ توليدمیشود 
هستهيی سالح توليد جهت میتواند که

بهكاررود.
اقدام  متحده اياالت بهبعد ١٩٤٥ ازسال
که نمود هيدروژنی  بمبهای توليد  به
بااليی تخريبی فوقالعاده قدرت دارای
تخريبي قدرت از آنها برخی میباشند.
دارند تی.ان.تی تن ميليون چندين معادل

توليد توانايی هستهيی آميزش طريق از و
در دارند. را انرژی از عظيمي بسيار مقدار
جهت اتم هستههای هستهيی، آميزش
میشوند. ترکيب سنگينتر عناصر توليد
بمبهایهيدروژنی از انفجارهایکوچک
دمای ايجاد جهت شکافت از ناشی
امتزاج برای نياز مورد باالی فوقالعاده
استفاده هيدروژن سنگين ايزتوپهای

میکنند.
هستهيی سالحهای  ساخت تکنولوژی
شامل نظامی مصارف از بسياری جهت
قدرت با سالحهای موشکهای قارهپيما،
شکافتبسيارباال،سالحهایسنگرکوب،
تاكتيكي، سالحهای سالحهاي هستهيي
موشکهای هستهيی و گاما، مينهای اشعة

دفاعهسته يیبه کارگرفتهشدهاست.
مسابقة متحده اياالت ژاپن، بمباران با
دوران و جهانی  سطح در تسليحاتی 
شوروی را اتحاد جماهير با جنگ سرد
نيززرادخانه شان شورویها کرد. آغاز

 ١٩٤٩ سال در را آن و  داده  توسعه را
سال در هم بريتانياييها کردند. آزمايش

سپس  شدند. جرگه اين وارد  ١٩٥٢
سال١٩٦٤  در چين سال١٩٦٠، در فرانسه
هندوپاکستاندرسال١٩٩٨ وارد  واخيرًا

اينکارزارگشتند.
اسرائيل نيز دارای که بر اين است حدس

در نيز شمالی کرة باشد. هستهيی سالح
سالح  داراي كه نمود اعالم ٢٠٠٥ سال
دو ازاين هيچ يك اما  است. هستهيی
انجام مورد اين در  را  آزمايشی كشور
تالش در گذشته ليبی و ندادهاند. عراق
هستهيی سالح به را خود تا کردهاند 
داشتن به متهم نيز ايران سازند. مسلح
هستهيی سالح ساخت سري برنامة

میباشد.

آغازتوليد
دارای ٩کشور تاکنون که  حالی  در
ديگر ١٨٧کشور میباشند، اتمی سالح
عهدبستهاندکهبهساختآناقدامنكنند.

برزيل،  سوئيس، جمله از کشور  ٢٠
براي طرحهايی آفريقایجنوبی و کانادا
اما داشتهاند  هستهيي ساخت تسليحات
بهعنوانامضاکنندگانپيمانمنعگسترش
سال در هستهيی(ان.پی.تی)  سالحهای 

كنارگذاشتند. طرحهايخودرا ١٩٦٨
ان.پی. تیباهدف منع گسترشسالحهای
کشور بين پنج اتحادي و ايجاد هستهيی
اوليةدارندةاينسالحهادر جهتاستفادة
هستهيی و تکنولوژی مواد از آميز صلح
جهت بهخصوص در پيمان شد. اين بنا
خلع سالحاياالتمتحدهوروسيهشروع

١٩٨٦ تاکنون  از سال آن و به موجب شد

هستهيی عصر
جانپيكرل
٢٠٠٥  ٨اوت
ترجمةسياوشجهانگيري

کار  از هستهيی کالهک ٣٨٠٠٠ بيش از
انداختهشدهاست.

پيمان  اين  ٢٠٠٥ سال در وجود اين با
مسلح کشورهای رفتهاست. سؤال زير
کاهش بهعدم متهم هسته يی سالح به
بهساخت اقدام و خود  زرادخانه های
اتمي نظير سالحهاي جديد  سالحهای
به توافقي با اروپا تاكتيكي شدهاند. ايران
رسيد. اورانيوم غنیسازی توقف جهت

دارد. آن وجود احتمال نقض اما
آزمايشهای جانبة  همه توقف  پيمان

جهت  در تالشي ١٩٩٦ سال هسته يی در
و اتمی آزمايشهای ساختن محدود
کنگرة اما بود هستهيی زرادخانة کاهش

آن  تصويب  از   ١٩٩٩ سال در آمريکا
خودداریکرد.

اتمي زرادخانة کنترل ديگر طرف از
باقيمانده نشدة محافظت و گسترده بسيار
بسيار چالشي شوروی جماهير اتحاد از
همواره گروه٨ (جی ٨) میباشد. بزرگ
جهت دالری ميليارد کمکهای قول 
داده عظيم هستهيی اين انبار از محافظت

است.
همواره اتمی انرژی بينالمللی آژانس
مواد سياه بازار و قاچاق با کشاکش در
مكررًا و بوده هستهيی تکنولوژی و
به دستيابی تروريستها را از خود نگرانی
فروش است. داشته اعالم قاچاق بمب

 ٢٠٠٤ در سال هستهيی و اطالعات مواد
هنگاميروشدکه يک دانشمندبرجستة
ليبی، به كرد كه پاکستان اعتراف اتمی
هسته يي ايران تكنولوژي و شمالی کرة

فروختهاست.

صلح برای اتمي انرژي
به ساخت همواره هستهيی توليد نيروی
است. شده مربوط هستهيی  سالحهای
در صنعتی در سطح اولين راکتور درواقع

شد،  ساخته متحده ايالت ١٩٤٤ در سال
سالح برای پلوتونيوم توليد جهت که
توليد انرژی و بود شده طراحی هستهيی
هسته يی نيروگاه اولين ميشد. تلف شده
در ملی  سطح در انرژی توليد جهت 

١٩٥٦ آغاز  سال در انگلستان کالدرهال
ژاپن نظير کشورهايی امروزه کرد. بهکار
مورد انرژی ٪٧٥ حدود در فرانسه  و
نيروگاههای از استفاده با را نيازشان

هستهيیتوليدمیکنند.
راکتورهای اتمی، سالحهای برخالف
واکنشهای دقت به بايستی اتمي
کنند. کنترل شکافت اتمی را زنجيره يی
کنترل واکنش يک از جلوگيری جهت
ميلههای در ميان ميلههای کنترل نشده،
قرار پلوتونيوم اورانيوم يا حاوی سوخت
نوترون کنترل، ميلههای مي شوند. داده

هسته تا را اين ميلهها میکنند. جذب را
که بهنحوی برد. فرو میتوان راکتور
يک کرد. تنظيم خروجی را انرژی بتوان
را ميلهها گرافيت يا آب نظير مبدل مادة
دربرمیگيردوسرعتنوترونهایتابيده
و آورده پايين را واکنش بهوسيلة شده
برگشت مرکز بهسمت را آن همچنين

میدهد.
هسته اطراف خنککنندهيي مادة
تبادل سيستم بهداخل سپس و میچرخد
آب تبديل سبب شده، پمپاژ حرارتی
توربينهای نهايت در و گشته بهبخار
میگرداند. را  برق  توليد  سيستم
باگاز، راکتورهایپيشرفتةخنکشونده
نظيررآكتورهايانگلستان،ازدیاكسيد
خنککننده بهعنوان فشار تحت کربن
آب راکتورهای میکنند.در استفاده
راکتورهای تحت و سنگين سبک، آب
يا ّآب بهعنوان تعديلکننده از آب، فشار

خنککنندهاستفادهمیشود.
بازدهی دارای ذاتی بهطور راکتورها اين
انرژی ٪١ از تنها زيرا میباشند پاييني
استفاده سوخت اورانيوم در شده ذخيره
و مسأله اين  بر  غلبه جهت  می کنند. 
از برخی هسته يی ضايعات کاهش
دوبارهمورد کشورهاسوختهستهيیرا
شفيلد نيروگاه میدهند. قرار بازيافت
بازيافت مجموعة  بزرگترين انگلستان 
مشکالت از اما دنياست در سوخت

عديدهيی رنج میبرد.
پيشرفتهتر راکتورهای از شاخههايی
سديم فلز پايينتر) از درجة ايمني با (اما
کرده بهعنوان خنککننده استفاده مايع
می کنند. راکتورهايي پلوتونيوم توليد و
در دونری فرانسه، سوپرفنيکس نظير
راکتورهای و ژاپن در مونجو انگلستان،
انرژی ٪٧٥ از بيش هند در شده طراحی
بهرهوری مورد را اورانيوم  در موجود
قرارمیدهند.راکتورهایبسياركوچك
راپيدـ الممکن استروزي بتوانند انرژی
زمين را در زير نياز يك ساختمان مورد
آنتوليد کنند.راکتورهایقابل حملنيز

درآيندهطراحیمیشوند.
در استفاده جهت همچنين اتمي سوخت
زيردرياييهايینظير زيردريايیغرقشدة
کاسينی، نظير فضاپيماهايي کرسک،

ـ٩٦ و  ناموفق مريخ فضاپيمای گاليله و
و فضايي باربرهاي يخشکن، كشتيهاي
قرارگرفته سفينههايديگرمورد استفاده

است.

ايجاد بحران
بسيار  حوادث برخی بروز اين، با وجود
انرژی از اطمينان سلب سبب جدی
هستهيیدر نزدافکارعمومی گشتهاست.

به مربوط آمريکا هستهيی حادثة بدترين
در خنککننده سيستم که است وقتی
و افتاده كار از پنسيلوانيا در راکتوری
بهاين گرديد. راکتور ذوب شدن سبب
در محيط اکتيو راديو ترتيب گازهای
مورد در نگرانيهايی امروزه شدند. رها
راکتورهایقديمياياالتمتحدهوجود

دارد.
اتمی حادثة پرتلفاتترين و بدترين اما

اوکراين  چرنوبيل در  ١٩٨٦ سال در
انجام حين کنترل ميلههای افتاد. اتفاق
درآورده به اشتباه ايمني آزمايشهای
ايجاد و راکتور ذوب  سبب که شدند
انفجارهایبسيارشديدگشت.تشعشعات

منتشره٣٠ نفررابهصورتمستقيمکشته 
يافت. انتشار شمالی اروپای در و

بيماريهاي به منجر تشعشعات، اين
سرطان و سرطان تيروئيد نظير وخيمي
آمدننوزادانناقصالخلقه، بهدنيا خون،
مرگوميرنوزادانوآلودگیدرياچهها
سال از ديگر راکتور سه گشت. زمينها و

بهکار  شروع چرنوبيل مجددًا در ١٩٨٨
٢٠٠٠ بعد  سال در نهايت در اما کردند
اروپا اتحادية از طرف هزينه پرداخت از
شد. متوقف آنها  فعاليت اوکراين  به
شرقی اروپای در مشابه  راکتورهای
میتوانندبههماناندازهخطرناکباشند.

کارخانة  در ١٩٩٩ حدود ٧٠ نفر سال در
ژاپن در  تاکايمورا در اورانيوم توليد 
تانك به اورانيوم كردن  وارد بهدليل

مقدار  برابر   ٧ ميزان به تهنشينكننده
اکتيو قرار راديو اشعة معرض مجاز، در

به منجر و خطرناك حوادث گرفتند.
نظير نيروگاههايی  در بسياری تلفات 
مونجو، ماياک، شفيلد، ويندسکال،

است. اتفاقافتاده وميهارا سوروگا
اين صنعت که معايب يکی ديگر از
تلقی جدی خطر به عنوان سالها برای
راديواکتيو زبالههای وجود میشود،
مختلف بهصورتهای دولتها میباشد.
از کردهاند. مشکل اين بهحل اقدام
دراعماق دفن بازيافت، بهوسيلة جمله
در يوکا کوههای همانند زمين
به حمل سوزاندن، آمريكا، نواداي
کشورهای ديگر،خنثيسازي ليزري،
شيشهيی واحدهای در محبوسکردن
نيروگاههای سايتهای در نگهداری و

هستهيی.
طغيان امکان مورد در نگرانی اما
بقايایهسته يی،سايتهایدفنمخفیو
حال در زباله ها انتقال از ناشی خطرات
سايتهای پاكسازي میباشد. افزايش
بسيار همچنين هسته يی شدة تخريب

پرهزينهومشکلاست.
داری مزيتی هستهيی انرژي اين حال با
قرار نظر مورد مجددًا میتواند که است
فرآيند گازهای انتشار عدم آن و گيرد
آن برخی امروزه میباشد. گلخانهيی
کاهش جهت شيوة مناسبي به عنوان را
با پديدة كه گلخانهيي انتشار گازهاي
گرمايش جهانی مربوطمي باشد، معرفی
احداث طرح آمريكا دولت میکنند.
يکنيروگاههستهيی را برایاولينباراز

است. اعالم کرده تاكنون، سال١٩٧٩

دالتون هانسكريستياناورستدجان

۳ تصوير



 

١٥ صفحه

استار١٢ تل ماهواره مشخصات
غربي درجه ١٥   موقعيت           

مگاهرتز ١٢٥٨٩ دريافت   فركانس
عمودي  پوالريزاسيون 

   سيمبل ريت  ٤٥٠٣
  اف اي سي       ١/٢

٢  ترانسپاندر   
ku باند                ديجيتال   نوع

هموطنان،
مقاومت نشريه هاي و مجالت  كتابها، دريافت براي
كنيد. اقدام  ناشر شركت طريق از ميتوانيد ايران، 
منزل در نظر مورد انتشارات دريافت براي عالقمندان
از را درخواستي  انتشارات  بهاي خود،  كار محل  يا
به نقد صورت به يا بانكي حواله يا چك ارسال طريق
به خود خواستی در انتشارات مشخصات و نام همراه

كنند.  ارسال ذيل آدرس

NASHER
P.O BOX  17413
LONDON NW7 4WH
UK
FAX: OO44 - 208 - 9069144

NASHER LTD.
BARCLAYS  BANK PLC
BANK CODE 20 29 37
ACCOUNT NO: 30780456
EDGWARE BUSINESS CENTER
EDGWARE
MIDDX. HA8 7RY
UK

بانكي حساب مشخصات

مجاهد نشـريه اشتراك درخواست فرم
از كشور خارج در «مجاهد» شدن براي آبونه
اشتراك همراه بهاي به و كنيد را پر زير فرم

نماييد: ارسال «ناشر» آدرس به آن پرداخت بانكي حواله با

Ms   Mr   Ref No  :اشتراك كد
نامخانوادگي:

نام:

آدرس:

شهر:

كشور:

پستي: كد
تلفن:

فاكس:
ايميل:

One year  
Cheque
Cash  

Money order

Date
Please complete in block letters

Address 2

City

Country
Postal Code

Tel
Fax

Family Name

First Name

Address 1

Title

Email
Please indicate period of subscription

Postal order

مكاتبه آدرس

6months 

The amount of ................    is forwarded

عمومي: روابط تلفن شماره
          ٠٠٤٤٢٠٨٩٥٩٦٣١٥         

                  
پستي   آدرسصندوق

P.O BOX  14061
LONDON
NW7 4SE
ENGLAND
sima@iranntv.com

ملي ايران تلويزيون سيماي آزادي

جهان  و ايران رويدادهاي و اخبار  آخرين
ايران ملي مقاومت شوراي و مجاهدين اطالعيههاي سازمان

برايران حاكم آخوندهاي ضدبشري رژيم توسط بشر حقوق نقض اخبار
پراتيكهاي مقاومت و حمايتها گزارش اخبار و

غربي دولتهاي موضعگيريهاي و سطح بينالمللي ايران در بر حاكم ضدبشري رژيم محكوميتهاي
آخوندي رژيم عليه

فارسي زبان به مجاهد نشريه
mojahed@ mojahedin.org :ايران خلق مجاهدين سازمان سايت  ايميل

شرف» اشرف سايت« شهر
اشرف تحوالت شهر و اخبار حاوي آخرين

زير است: حاوي صفحات سايت اشرف
و اشرف,گسترشهر شهر چگونگي تأسيس شرح و اشرف: حاوي شهر تاريخچة صفحة -

ميباشد. امروز» «اشرف قسمت
است اشرف شهر مختلف حول قسمتهاي توضحاتي حاوي  اشرف: از ديدار -صفحة

اشرف برگذار كه در شهر است جلساتي و برنامهها حاوي اشرف چه خبر: در شهر صفحة

ميشود. يا و شده
ايران است. ملي رزمندگان ارتش آزاديبخش  اشرف: حاوي فعاليتهاي كار در و تالش صفحة

اشرف شهر در شده منتشر جزوات معرفي نشريات و كتابها و حاوي اشرف: انتشارات صفحة
است

است اشرف شهر در رزمندگان نظرات و مصاحبه ها حاوي : رزمندگان با صفحة

  ashraf@ashrafcity.com: الكترونيكي آدرس
WWW.ashrafcity.comWWW.mojahedin.org
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ايميل:

زنده روي اينترنت: پخش
  www.iranntv.com 

نالس آندرا

انتشار گذشته  هفته مجاهد  الكترونيكي  روزنامة 
روزهاي بهاستثناي كه روزنامه اين كرد. آغاز را خود
٨صفحه در هفته روزهاي ساير يكشنبهدر شنبهو
را روز تحوالت و  رويدادها و اخبار ميشود،  منتشر
درسايت اينترنت روي بر و مي رساند عموم بهاطالع
هموطنانمان دسترس در (mojahedonline.com)

سراسر جهان ميباشد. در
سازمان  سايت روي الكترونيكي مجاهد بر  روزنامه
http://www.iran.)بهنشاني ايران خلق مجاهدين
هواداران است. دريافت قابل (mojahedin.org
سايت روي از با برداشتن روزنامه ميتوانند مجاهدين
ونسخههاي نموده مورد نياز مبادرت بهميزان آن بهچاپ
دسترسي مناطقي از ايران كه بهاينترنت رابراي چاپي
را روزنامه اينترنتي دريافت آخوندي رژيم يا ندارندو

نمايند. ارسال است، كرده فيلتر
برنامه با مي توان ايران داخل در اين بر عالوه
الكترونيكي كامپيوتربهروزنامه روي بر فيلترشكن

نمود. پيدا دسترسي هفته روز ٥ در مجاهد
آمده شماره اولين روز ياداشت در همچنانكه
فراخوان كالم، دريك مجاهد روزنامه انتشار است،
بههمراه را  مقاومت گسترش پيام و وجهش  خيزش

دارد.
روزنامه اين انتشار از روز چند فقط كه درحالي
و هموطنان خوانندگان كوتاه مدت درهمين ميگذرد، اما
مشوق خود، گرم با استقبال تبريك و پيامهاي با عزيز

بودهاند. الكترونيكي مجاهد دستاندركاران
نواقص رفع و وظايفمان ايفاي براي و تالش اميد با
ميخواهيم كه گرامي ازخوانندگان عمل، جريان كار در
و ياور ارساليشان ومطالب راهنماييها با هميشه مثل

باشند. ما پشتيبان
انقالبي و مجاهد وجوانان سازمان هوادران همه از
برايشان كه بههرصورت كه ميخواهيم كشور داخل در
را مقاومت پيام مجاهد» توزيع « و چاپ با است مقدور
آدرس نوشتن و تراكت با پخش و ببرند مردم بهميان
از را هموطنان ساير ديوار ، در و بر «مجاهد» ارتباطي

باخبركنند. روزانه مجاهد انتشار
مختلف دركشورهاي مجاهدين آزادة هواداران از
انتشار از را كه ساير هموطنان خواهيم مي نيز جهان
كه بههروسيله و كنند  مطلع  الكترونيكي  مجاهد

بكوشند. وتوزيع آن تكثير ميتوانند، در
همكاري  بهمتن فراخوان را خوانندگان گرامي  توجه
مجاهد ارتباطي حاوي آدرس روشنگرانه، كه دركارزار

ميكنيم. جلب هست، نيز الكترونيكي

دركارزار همكاري به دعوت
توطئههاي عليه روشنگرانه

دشمنضدبشري

عزيز، هموطنان
مجاهد، گرامي خوانندگان

كارزار و نبرد سياسي  راستاي گسترش  در
اطالعات وزارت توطئههاي دربرابر روشنگرانه
كشور، خارج  و داخل در  مأمورانش و  رژيم
گزارشهاي ارسال و به همكاري را شما «مجاهد»

ميكند. دعوت روشنگرانه
كه مينماييم دعوت عزيز خوانندگان از
و مقاالت گزارشها امر اين در فعاالنه باشركت
گسترش به درمجاهد انتشار آن كه را ومطالبي
برايمان ميكند، كمك روشنگرانه  كارزار اين

ارسال كنند.
مجاهدان و رزمآوران  از خاص  بهطور
موضوع خود موارد بسياري در كه اشرف شهر
درخواست هستند، اطالعات  وزارت توطئههاي
ما براي را خود مطالب  و گزارشها  ميكنيم

نمايند. ارسال
مجاهدين خانوادههاي و هواداران از همچنين
وتهديد تعدي  درمعرض  كه كشور  داخل  در
كه ميخواهيم هستند، رژيم سركوبگر ارگانهاي
دشمن توطئههاي و رژيم اذيتهاي و آزار شرح
بهمنظور را  مجاهدشان فرزندان و آنها  عليه
كنند. ارسال براي ما اطالع همميهنان، و انتشار
زير ارتباطي  آدرس به  را  خود مطالب لطفا 

بفرستيد:
webmail@mojahedonline.com 

 روزنامة مجاهد

انتشار روزنامةالكترونيكيمجاهد،باپيامخيزشوگسترش مقاومت
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شهر مجاهدين آبان، اول يكشنبهشب
شب و قدر شب ويژة مراسم اشرف
فروزان چلچراغ متقيان، موالي شهادت
در را عليهالسالم علي ايمان، حقيقت و
و حضرتفاطمةزهراعليهاسالم مسجد
اشرف شهر مختلف مراكز در همچنين

برگزار كردند.
اول بخش فاطمه، حضرت مسجد در
رثاي امام در اشعاري خواندن مراسم به
خصم مجاهدان، اين پيشواي تاريخي و
خمينيصفتان و مرتجعان آشتيناپذير

اختصاص داشت.
برسرگذاشتند را قرآنها مجاهدين آنگاه
منبري شهيد سعيد با مجاهد همصدا و
داشتند. برپا را قدر شب ويژة مراسم
و مراكز ساير  در قدر شب  مراسم
تا هنگام نيز مجاهدين محلهاي استقرار

داشت. ادامه سحر

اشـرف شهر در قـدر شب ويژة مـراسم

اورسوراواز در (ع) علي متقيان شهادت موالي قدر و شب مراسم

سازندة انسان رجوي: مريم
است تاريخي خويش و اجتماعي  قدر

پـدراقبـال
رفت  ما ميان  از

او در تالش و صبر پيـام اما
و خلق راه خدا

جاويد است  و زنـده تا ابد

جاودانه شهدا و به ما را سالم پدر عزيزم، رجوي: مريم
راه جزم عزمي با مصمم و ما بگو كه و برسان فروغها

مي دهيم ادامه را ايران مردم آزادي يعني آنان

و قدر شب مناسبت به ماه، آبان اول شب يكشنبه
در مراسمي (ع) علي حضرت  متقيان  موالي شهادت
اورسواز در  مقاومت برگزيدة رئيسجمهور اقامتگاه 

شد. برگزار
فلسفه  سخناني در رجوي مريم خانم مراسم اين در  

ليله قدر، سوره مضامين به اشاره با و كرد تشريح را قدر
و انسان تعيينكنندة سرنوشت نقطة سرفصل و را القدر
با چنين افزود: و دانست تكامل و رهايي جامعه درمسير
عيني انداز چشم بايد» و «مي توان شعار تقدير، از دركي

واقعي مييابد و

شكستفضاحتبارمأموران
در واشينگتن اطالعات رژيـم

اطالعيةجامعة ايرانيان مقيمواشينگتن
طي ويرجينيا و واشينگتن  مقيم ايرانيان  جامعة
اطالعات نمايش فضاحتبار  شكست از  اطالعيه يي
عليه توطئهچيني بهمنظور كه واشينگتن در آخوندي

داد بود، خبر برگزار شده مقاومت ايران مجاهدين و

يونايتدپرس:مأموراناطالعاتيرژيم
چه مي كنند؟ در آمريكا ايران

و  آلماني پاسپورت از استفاده با كانادا، تورنتو از كه مأموران  اين
انگليسيواردآمريكاشدهاند،روزدوشنبهيككنفرانسمطبوعاتي
آن در رسانة خبري كردند. فقط هيچ نمايندة واشينگتن برگزار در

شركت نكرد
اطالعاتي  مأموران چگونه كه است اين جواب بدون سؤال
مخالف ايرانيان حقيقت اين شدهاند. متحده اياالت ايران وارد

است نگران كرده را
كه  همانطور ايران: سياست كميتة اجرايي مدير لوپز،  كلر
شدند عراق وارد حمالت از شروع قبل احمدينژاد مأموران
است ممكن ايران اطالعاتي مأموران حضور هم ترتيب بههمان
باشد خاك آمريكا در تروريستي حمالت شروع براي عالمتي

خبرسازيسخيفراديوفردا
آخوندها  اطالعات عقده گشايي و

عليهمجاهدين
اين گروه (يعني  كه بوديم اين خواهان «ما  مزدور كريم حقي:
و بمونه تروريستي ليست در بايد همچنان مجاهدين) سازمان

برخورد بشه» بايد باهاشون
«ميخواستم  مي گويد: مصاحبه همين پايان در نامبرده  مزدور
ازشون و هستند  اشرف در كمپ كه  بچههايي با كنم  صحبت

آمريكاييها به كمپ برسونند رو ميكنم…، خودشون خواهش

دروغهاي ابلهانه و درماندگي رژيم
مجاهدين عليه

اهميت نوشت:  درماندگي با آخوندها اطالعات ديدبان
همچون شبهنظاميان، وجود از  عراق خاك پاك كردن 
جمعكردن القاعده كمتر از و خلق، گروه زرقاوي مجاهدين

نيست  عراق در اسلحه و٨انواع ٧ صفحات در

فراخوانمسئولاولسازمانمجاهدينخلقايران
دعوتهموطنانبه شركت درتظاهراتبزرگ

ايرانياندربروكسل
در  بهشركت را حسيني، هموطنانمان صديقه مجاهد خواهر ايران، مجاهدين خلق سازمان اول  مسئول
ارجاع پروندة براي ايران مردم بزرگ را كارزار تظاهرات و اين فراخواند دربروكسل ايرانيان تظاهرات بزرگ
تروريستي، ليست از ايران خلق مجاهدين كردن نام سازمان خارج و امنيت بهشوراي آخوندي رژيم اتمي

كرد توصيف
كنيم،  قيام سوم حل راه پيشبردن رئيسجمهور برگزيدة مقاومت، براي گرداگرد ما اگرهمة گفت:  وي
مورد در بنيادگرايي، و تروريسم همچنانكه درمورد پذيرفت، را خواهد ايران ملت سترگ ارادة بيگمان، جهان
باالخره كرديم تا افشا آنقدر گفتيم و عراق در مداخالتش و جنايتها درمورد و رژيم، اتمي مخفيانة برنامه هاي

بازگشود تهديدات اين به روي را چشمهايش جهان

عـراق مـداخالت رژيـم در
خلبان  سرتيپ الشرقاالوسط: روزنامه
ترس از  خلبانان احمد الطائي: ُربيع سابق 

 ٣٦ از نميشوند. بيش خارج از منزل ترور
نيروي ٢٣افسر بينشان در عاليرتبه كه افسر
كه گروههايي بهدست بودند، سابق هوايي
ترور ميشوند پشتيباني ايران رژيم سوي از

شدهاند
اسالمي  حزب الجديد: الصباح روزنامة
داد و خبر خود اعضاي ٧تن از ترور از عراق

دانست اين ترورها را مسئول عراق دولت
اسنادي  السياده: عراقي روزنامة  
جريانهاي از يكي بهمقر تهاجم از كه
آمد بهدست ايران رژيم  طرفدار سياسي
براي طراحي در را جريان اين دستداشتن
عمليات و انجام شخصيتهاي سياسي ترور
اسنادمزبورهمچنين مسلحانهثابتميكنند.
لجستيكي و مالي كمكهاي دريافت بيانگر

ميباشد ايران رژيم از گروه اين
رژيم ايران  بحرين: در سفير عربستان  
امور روند  در مستقيم برمداخلة عالوه 
عراق مبلغ قبلي انتخابات جريان عراق، در

كرد. هزينه نيز دينار ٨٠ميليون
بستههاي انفجاري  و بمبها  روزنامه تايمز:

آمريكايي نيروهاي تلفات افزايش باعث كه
تهيه تي.ان.تيهايي با است، شده عراق در

است كه ساخت ايران ميشود
شعالن  المسقبل: حازم هفته نامة الشاهد
طي بيانيهيي گفت سابق عراق، وزير دفاع
عراق تجزية در ايران سعي رژيم تبليغات
ميكند. گذشته دوران  به آن  برگرداندن و
بلعيدن كامل بهطور مسأله  ميدانند، همه
اهدافشان بهمرحلة عراق است. آنها مرحله
خواهند مي آنطريق از و كردهاند متمركز را
شرافتمندش افراد  همة كشتن با  را عراق

بكشند
با  ما عراق: آمريكا در خليلزاد سفير  زالماي
از آن حمايت ايران، رژيم هستهيي سياست
عراق، آنها در منفي و سياستهاي تروريسم

مخالف هستيم
از عوامل سپاه  تلويزيون الشرقيه: ٢١تن
خاك به نفوذ بههنگام ايران رژيم پاسداران
نيروهاي توسط مندلي، مرزي شهر در عراق

شدند دستگير كشور اين امنيتي
عراق  ملي جنبش ارگان  الوطن  روزنامة  
به آلوده  بنزين ايران  رژيم  كه كرد فاش 

ميفرستد. عراق

صدام  دادگاه وكالي تايمز: ساندي
بدر شبهنظاميان عراق، دولت ميگويند
جنابي وكيل قتل مسئول الدعوه، حزب و

هستند
وكيل   خبرگزاريفرانسه:مصطفيالجنابي،
افراد انتقام ترس از گفت: عراقي حقوقدان و
سعدون نصيحت به ايران، رژيم وابسته به
عراقي سابق مقامات وكالت از كه كردم
يكي در ايران اطالعات وزارت دست بردارد.
كار عراق كشور وزارت ساختمان طبقات از
دستگيرشدگان وظيفة بازجويي از كه ميكند
استخدام همچنين و  آنها  شكنجة و سني

دارد بهعهده را ترور براي افرادي
عراق  دولت از رسمًا انگلستان الحيات:
جوخههاي عمل از جلوگيري براي خواست
عراقي امنيتي  ارگانهاي  به وابسته  اعدام، 
مردم مختلف بخشهاي و شهروندان عليه

كند اقدام
و  ايران اطالعات القنات: سايت
ترور و آدمربايي به ٩بدر نظاميان شبه
جريانات عليه و عراق داخل در سيستماتيك
ايجاد و عراق ثبات زدن بهم به منظور سني

مشغولند داخلي جنگ براي مناسب زمينة

ايران خلق مجاهدين همبستگي با عراق در مردم گردهماييهاي
 گردهماييشخصيتهايسياسيوشيوخعشاير

شهر شوراي اعضاي و شهردار شركت با سعديه
معاون شهردار، شركت با كه ديالي استان از سعديه شهر در افطار مراسم يك در
شهردار، نايبرئيسوشمارياز اعضايشورايشهر، نمايندةحزبوفاقملي وجمعي
ازشخصيتهايسياسيواجتماعياينشهرتشكيلشدهبود،حاضران،دخالتهايرژيمايران

درامورداخليعراقمحكومواز سازمان مجاهدينخلقايرانحمايتكردند
گردهماييجمعيازشيوخودانشگاهيانصالحالدين

و  دانشگاه استادان عشاير، شيوخ از جمعي حضور با گردهمايي  يك
گرديد برگزار اشرف شهر در صالحالدين دانشگاههاي استان دانشجويان

 اجتـماعشيوخوشخصيتهايمنطقةشـجاعنايف
استان ديالي

همراه عراق، ديالي استان شجاع نايف معتمدان منطقة و عشاير شيوخ از   گروهي
در ايران رژيم در يك گردهمايي، دخالتهاي اين منطقه، شهروندان از جمعي با
مجاهدين خلق سازمان از را حمايت خود كرده و محكوم را عراق امور داخلي

ايران، ابراز داشتند
اشرف در مندلي و كركوك مردم مختلف گروههاي  اجتماع
دانشگاهيان، و شهرونداناستانهاي زنان، جمعيازشيوخعشاير و معتمدانمحلي،

گرد آمدند اشرف در شهر رمضان، مبارك ماه براي بزرگذاشت ديالي كركوك و

اطالعيةسازمانمجاهدينخلقايران

سانسوررسميودولتياينترنتي
توسطكابينةپاسداراحمدي نژاد 

ايران توسط شبكة اينترنتي در ساله كه پروسة چند از يك پس
بسته يا و  فيلتر آخوندي،  اطالعات وزارت و موازي ارگانهاي
قرارداد عقد طريق از احمدي نژاد، پاسدار كابينة اينك ميشد،
دولتي و رسمي بهسانسور اقدام گلوبال» «دلتا شركت با رسمي

است سايتهاكرده

براي احمدينژاد، پاسدار كابينة و آخوندي رژيم تالش اصلي علت
و رد از ممانعت بهاينترنت مردم  دسترسي  و سايتها محدود كردن
خاص بهطور مردم ميباشد. بين در اطالعات و اخبار آزاد بدل شدن
متعلق سايتهاي از  جوانان به خصوص و مردم گستردة  استقبال
مقاومت با ارگانيك  ارتباط برقراري  ايران و مقاومت بهمجاهدين و
عينحال در و  هيستريك واكنش چنين  باعث مردمي سازمانيافتة 

است سركوبگر آخوندي شده طرف رژيم احمقانه از

اقدامات اين محكومكردن ضمن ايران خلق مجاهدين سازمان
ارگانهاي و نهادها مداخلة خواستار دولتي، سانسور و سركوبگرانه
سركوبگرانه روشهاي چنين اعمال از ممانعت جهت بينالمللي ذيربط

است ايران در اينترنتي كاربران و وبالگنويسان صفحة٢عليه در

اظهارات احمدينژاد به هفتهيي در اعتراض دو به كارزار فراخوان
تظاهرات، برگزاري شامل كه هفتهيي را دو كارزار يك مقاومت ايران، هوادار ايرانيان دوشنبه،٩آبان، روز از
رئيس جمهور ارتجاع مشمئزكنندة اظهارات اعتراض به در خواهد بود، مطبوعاتي كنفرانسهاي و آكسيون، جلسات
خواهند كرد. آغاز و مسلمان، كشورهاي عربي عليه وي تروريستي تهديدات و آمريكا و اسراييل نابودي مبني بر

برليـن، در از جمله استراليا، و شـمالي آمريكاي اروپا، مختلف شهرهاي در آكسيونهاي اعتراضي،كه اين در
فرانكفورت،هامبورگ،كلن،اليپزيك،وين،الهه،آمستردام،آلميره،استكهلم،يوتوبوري،كپنهاگ،آرهوس،اسـلو،تورنهـايم
هوستون، دنور، نيويورك، بركلي، كانتي، اورنج واشينگتن،لسآنجلس، پاريس، ولز، ميدلزبورو، لندن، آرندال،
ايرانيان، جامعة گرديد. خواهند سيدني،برگزار و مونترال تورنتو، اوتاوا، فيتويل، ميامي، آتالنتا، سنتلوييز، داالس،
ديكتاتوري فراگير، عليه تحريمهاي اعمال جمله از قاطع، سياست يك اتخاذ به را امنيت به ويژه شوراي و جهاني

مي خوانند. فرا ايران بر حاكم تروريستي و مذهبي
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٣١ اكتبر ٢٠٠٥) ١٣٨٤ ٩آبان

درصفحة٦
صفحة٩ در

صفحة٥ در

صفحة٢ در
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