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٧٧٥ شمارة

             
عالئممرحلهپاياني

ونقشاثرگذارمقاومت
قمهكش و قاتل پاسدار  و دجالگري تهديد بهرغم
سرپوشگذاشتن هدفش آخوندي،كه رژيم رئيسجمهور يا خامنهاي
شكستهاي و  رسوايي و بحران عالئم بود، سرنگوني مرحلة بحران بر

بارزميشود. آخوندها رژيم درسراپاي خردكننده
شكنجهگاه و كشف آخوندي حكومت بزرگ از رسوايي خبرها آخرين
حقانيت و دارد تكاندهنده حكايتهاي كشورعراق وزارت در رژيم عوامل
در را شرف شهر پايداري اهميت و ايران مقاومت و مجاهدين هشدارهاي

ميرساند. اثبات به حكومت آخوندي، تروريسم و توحش برابر
و سركوبي تشديد و هم بيانگر انقباض كشور داخل عرصة تحوالت
وجود تأكيد با نيز، حاكميت درون در و است خياباني افزايش اعدامهاي
دعواي سگ احمدينژاد، از رژيم باندهاي همة حمايت بر ولي فقيه مستمر
آخوندي درمجلس كابينة قاتالن را تكميل دومين بار براي و غارت، قدرت

مشكل مواجه ميكند. با
آژانس حكام  شوراي  اجالس تشكيل درآستانة حال، درهمين
شود، تشكيل وين در ٢٤نوامبر روز است قرار كه اتمي انرژي بينالمللي
و مي شكند درهم از ديگري پس يكي رژيم آخوندي ترفندهاي و طرحها

ميشود. تنگتر رژيم المللي انزواي حلقة
بحث روز چند از بعد گذشته، ٢٤سپتامبر در حكام شوراي اجالس
پنهانكاري بر تأكيد با كه را تصويب نمود قطعنامهيي پركشاكش، و فشرده
پروندة به رسيدگي كرد تصريح آخوندي، رژيم ازسوي تعهدات نقض و
ترتيب، اين به است. متحد ملل امنيت شوراي درصالحيت آخوندها اتمي
بهرغم بازشد و امنيت شوراي  به آخوندي اتمي رژيم ارجاع پرونده راه
امنيتي را ما اتمي پروندة ميگفت وين در كه پاسدار الريجاني تهديد
تظاهرات شعار و مقاومت ايران حرف مردم و خواهيد كرد، ضرر واال نكنيد
وين در حكام شوراي اجالس درمقابل پيش دوماه آزادهيي كه ايرانيان

نشست. كرسي به بودند، كرده تجمع
بودند، كرده اندازي راه را اصفهان اتمي مركز كه آخوندها مقابل، در
از غنيسازي براي نطنز مركزاتمي راهاندازي مورد در را دلشان حرف ابتدا
خريدن زمان براي بساط خدعه بعد، ولي بازگو كردند. احمدينژاد زبان
رسمي مجاري اروپاييها از براي را مذاكره درخواست و چند كردند پهن را
تظاهرات ايران و و مردم مقاومت اين بازهم كردند. اما رسانهيي پست و
را آخوندها شعبدة شد و پيروز كه بود بروكسل در  ايرانيان شكوهمند

شكست. درهم
بروكسل تظاهرات درهمان روز كه اروپا وزيران اتحادية شوراي بيانية
تظاهرات شعار و ايران خواست مردم ومقاومت به شدن نزديك با صادرشد،
رد كرد اتمي مذاكره را براي بروكسل، درخواست رژيم در بزرگ ايرانيان
را حكام شوراي ٢٤سپتامبر قطعنامة آخوندها بايد كه بر اين تأكيد با و
ديگر، مشخص تعهدات و سپردن اتمي اصفهان مركز تعطيلي بر مبني
ارتجاع و تروريسم سياست صدور مورد در براين بايد عالوه و اجراكنند
حقوقبشر وحشيانة نقض مورد در همچنين و خاورميانه صلح با مقابله و

بدهند. پس حساب درايران،
و پاياني مرحلة  يكي است: روشن  واقعيت  دو گواه سيرتحوالت 
احمدي نژاد ودجالگري كشي عربده كه آخوندي، رژيم سرنگوني بحران
اثرگذار تعيينكننده و نقش ديگري، و بگذارد. سرپوش نتوانست برآن هم
مماشات سياست كه عرصهها، درهمة وحاميانش رزمآوران و ايران مقاومت
كن براي ريشه سوم» را ميزند و «راهحل پس با آخوندها را سازش و
ايران» ومقاومت مردم دست «به استقرارآزادي و ديني استبداد كردن

ميبرد. پيش

تجمعاعتراضي گردهماييكنفرانس مصاحبه

تدوين با ٣٨كشوربهابتكاركانادا
پيشنويسقطعنامهييازمجمع
عموميملل متحد خواستار

محكومكردن نقض حقوقبشر
توسط رژيمايران شدند

اتمي فعاليت ادامة بر آخوندها مجدد اصرار
ميسازد ضروري متحد را ملل امنيت شوراي حقوقبشر، اقدام نقض و

فراخـوانبرايارجـاع
پرونـدهاتمـي رژيمايران بهشورايامنيت

مسلحشدن با مخالفت كاساكا:  پائولو
مردم حرف اتمي سالح به  ايران رژيم 

است ايران
درست  تصميم  وگاو: فون كارل   
را به ايران رژيم پروندة كه اين است

شوراي امنيت ببريم 
سالح  به دستيابي محدثين: محمد
اتميبخشيازيكاستراتژيبراينجات
ديگر بخش  دو كه است رژيم حفظ  و
در دشمني با صلح و تسلط بر عراق آن

خاورميانهاست
پيام قاطع  يك بايد ما كالم: تونه
بهشورايامنيتبفرستيمچراكهاين
وضعيت يك مقابل در را دنيا رژيم،

غيرمترقبه قرار خواهدداد
 پروفسورفخيمي: بهمنگفتنداگر 
سياسي پروندة كنم قبول را آنها كار
را بودم رژيم  مخالفين از  كه من

فراموشخواهندكرد

مقاومت ملي شوراي خارجة و مسئول كميسيون آنها سياسي مشاوران و شركت٥٠نماينده با پارلمان اروپا سمينار

كرد حمايت رجوي خانم مريم يعني آن از آلترناتيو بايد يا احمدينژاد رفت با بايد يا استيونسون:  استروان
پائولو آقاي را سمينار اين  رياست
در اروپا پارلمان هيأت رئيس كاساكا
برعهده سوسياليست  از حزب ناتو
وگاو، رئيس فون كارل داشت. آقايان
پارلمان امنيت  و دفاع زيركميتة 
استروان دموكرات،  حزب از  اروپا
گروه مشترك رئيس استيونسون،
دوستانايرانآزاد ونايبرئيسگروه
محافظهكار، ـ مسيحي  دموكرات
و اروپا پارلمان نمايندة لندزبرگيس
رئيس جمهورسابقليتواني،تونهكالم
نمايندة پارلماناروپا،محمد محدثين
شوراي خارجة كميسيون مسئول
منوچهر پروفسور و مقاومت ملي
سازمان ارشد كارشناس فخيمي،
اين سخنرانان از ايران  اتمي انرژي

جلسهبودند
اپوزيسيون  از بايد ما  لندزبرگيس:
دموكراتيك ايرانفعاالنهحمايتكنيم

در رژيم و غيظ سفير پرخشم واكنش
بلژيكعليهتظاهرات ايرانياندربروكسل

خواست، عراق نخستوزير معاون از احمدينژاد
بدهد تهران تحويل را خلق مجاهدين سازمان اعضاي
آخوندي كثيف رژيم گفت  اروپا در مجاهدين  سخنگوي يك
بهسياست هنوز جهان در ترويسم حامي فعالترين و نخستين بهعنوان
برروي تروريستي  زنگزدة برچسب و اروپايي كشورهاي استمالت 
مقاومتعادالنةمردم ايراندربرابرفاشيسممذهبيچشم دوختهامانميداند

است حركت در مماشات استمالت و عليه سياست باشتاب زمان كه

عليه قاطع سياست يك آمريكا خواهان اتخاذ كنگرة در توجيهي جلسة در سخنرانان
ايران شدند مقاومت محدوديت از و رفع رژيم آخوندي

مقاومت هواداران اعتراضی تجمع
ـساکرامنتو شمالکاليفرنيا

جلسة جامعةايرانياندرآتالنتاـعليه
ايران و در حمايت از مقاومت بنيادگرايي مرگ» يا «خودكشي راهي دو

رژيم وضعيت در بارة احسان امينالرعايا با مصاحبه
ايران مردم با عهد خود و مبارزاتي بهتعهدات كسانيكه ميخواستند بهخاطر آخوندها
مبارزة و دهند مقصر جلوه و محكوم خود مجاهدين را بهخيانت غلتيده اند، و كرده پشت
امامجاهدين بدهند. قرار موضوع همين جلعيات بر سر انواع تحتالشعاع را ايران مردم
در كه روشها انساني ترين و صبورانهترين با شيوهها دموكراتيكترين با تمام، درايت با
دادند نشان را بستند. رژيم سوءاستفادة راه نداشته، نظير تاريخ معاصر در جنبشي هيچ
پناه بيگانه بهكمپ كسيكه است. خيانت مبارزاتي تعهد نقض و بهمبارزه پشتكردن كه
نهايت با وزارت اطالعات است. همجبههشدن شده و فضيحت مرتكب ننگ ميبرد،

شرمآور انساني نظر از و است بي شرافتي از نظر اخالقي است، رذالت

كنفرانس مطبوعاتي جامعه ايرانيان درداالس

الريجاني، ـ سرتيپ علي پاسدار كرد، اظهارات تصريح مقاومت ايران، ملي كميسيون خارجة شوراي  مسئول
ضرورت خصوص در اروپا اتحادية دوشنبة روز رسمي موضعگيري با مخالفت در رژيم، امنيت عالي شوراي دبير
استبداد عزم تروريسم، «بيانگر صدور حقوقبشر و گستردة نقض آخوندها و برنامههاي هستهيي كلية توقف
و صدور تروريسم و حقوقبشر اتمي، نقض بهتسليحات دستيابي براي تالش ادامة براي ايران بر حاكم مذهبي

بنيادگرايي»است
«جاي  گرفت، قرار تأكيد مورد آخوندي رژيم وزارت خارجة سخنگوي توسط كه الريجاني موضعگيري
باقي متحد به شوراي امنيت ملل و تروريسم حقوق بشر در ارجاع پروندههاي اتمي، تعللي را هيچگونه

نميگذارد

ايران مقاومت ملي شوراي اطالعيةدبيرخانة

ديگر صفحات در

صفحة٤ در

صفحة٣ در صفحة٤ صفحة٣در در

صفحة٢ صفحة٢در در

تا اوين دژخيمان با همدستي از ـ
هلند در مقاومت عليه لجنپراكني
ملك خائن  مزدور  مورد  در  ـ
وزارت پليد مأمور صيدآبادي
فريدون ـ  آخوندها اطالعات 

عقبايي
                                   صفحة٦

را اپوزيسيونش كه رژيمي ـ
پاسخ ـ است ميخورد،مردني
اطالعات وزارت به نايبآقا حسن

آخوندي كثيف
دنبال بايد شب پرستان بيچاره ـ
حسن ـ باشند ديگري شغل

همتي
                                   صفحة٧

آبتاهللا سگ آن روي آمدن باال ـ
پايدار محمد ـ بي.بي.سي

را بهتن شريفان خلعت پدر، بيا ـ
اوليايي نعمت ـ كنيم

                                  صفحة٨ـ
رحمان ـ موزاييك يك قطعات ـ

كريمي
بايد خون ميان رهي مرد گر ـ

رفتـ جمشيد پيمان
سرمست  نگار اي آمدي دير ـ 

عليرضا خالو (طارق)
                                   صفحة١٠

كه آنكس براي اندوهسرود ـ
تاب نميآورند را هم ش «سنگ»

اسديان حميد
از گزارش ـ شهيدان با ديدار ـ

مقاومت شهيدان موزة
آبهشت يداهللا ياد به ـ

ـ «اكرم» استواري و وفا حماسة ـ
حيدري حاج نجمة

                                   صفحة١١

متحد ملل سازمان عضو ٣٨كشور پيشنويس اين در
و با زندانيان بيرحمانه رفتار و توقف شكنجه خواهان

شدند ايران در مذهبي اقليتهاي تبعيض

مماشات اسكندر فيالبي: سياست پهلوان مسلم
مورد بايستی ايران  رژيم  و  شود متوقف  بايستی

نيست باقی زيادی زمان قرارگيرد. بازخواست
فراتر  كه فرارسيده آن  زمان  سعيدي:  صوفي
عليه سياست قاطعی سياسی، لفاظيهای خالی از

شود اتخاذ آخوندها
مريم  خانم جانب که از راه حلي نريمان:  شيرين
مقاومت ملی شورای منتخب رئيسجمهور رجوی،
است عملی راهکار نمودار تنها شده، مطرح ايران
ايران در  دموکراتيک تغيير راهحل اين که  چرا
عملی آنها مقاومت و ايران مردم توسط فقط را

میداند

لپتاپايرانينشانميدهـدرژيمايران نيـويوركتايمز:
بهصورتمخفيانهدرپيكسبتسليحاتهسته يياست

اطالعاتي  مقامات آبان: تايمز ٢٣ نيويورك  روزنامه
يك اتمي انرژي بينالمللي آژانس بهرهبران آمريكا
آن طرحهاي هستهيي در كه را ايراني تاپ  كامپيوتر لپ
ايران رژيم براينكه دال مدركي به عنوان ميباشد،
هستهيي تسليحات كسب پي در مخفيانه بهصورت

دادهاند نشان است،
بيشازهزارصفحهازسيميالتورهاي  ايناقدام در
نمايش مختلف به آزمايشهاي گزارشهاي كامپيوتري و
بهفعاليتهاي ايران ميداد رژيم نشان كه شد گذاشته

زده دست هسته يي كالهك يك طراحي براي طوالني
است

قويترين  بهعنوان اين مدرك را آمريكايي  مقامات
تا است تالش در ايران رژيم كه اين اثبات براي مدرك
دهد، قرار هستهيي كالهك شهاب موشكهاي روي بر

توصيف كردند
داده شد  مزبور نمايش كه كامپيوتر  در جلسه يي
البرادعي محمد آن مديركل ازجمله و آژانس مقامهاي

داشتند حضور

ايران، داخل در غنيسازي بر الريجاني تأكيد
مي كند برمال اتمي بمب ساختن براي را ماليان قصد

ميكند جريتر اتميشان برنامههاي در را آخوندها تعلل، و امتياز هرگونه
ميدهد  نشان و برمي دارد پرده اتمي بهبمب دستيابي براي آخوندها شوم مقاصد از الريجاني، «اظهارات

ميكند. جريتر و وقيح تر بهسالح اتمي را در دستيابي ماليان تنها پيشنهادها و امتيازها اينگونه
اتمي  بنيادگرا بهبمب ماليان مسلحشدن بهفاجعة را جهان قاطع، سياست يك اتخاذ تأخير در و تعلل هرگونه
امنيت وقت بهشوراي بدون فوت را تهران پروندة اتمي جامعة بينالمللي كه است آن رسيده ميكند. زمان نزديكتر

نمايد ارجاع فراگير تحريمهاي اعمال براي متحد ملل

ايران مقاومت دبيرخانة شوراي ملي اطالعية

خارجة وزير رايس كاندوليزا تايمز٢١آبان: لسآنجلس
هيچ از گفت: بحرين به  خود سفر  مسير در آمريكا
در سوخت هستهيي اندكي ميزان كه حتي راه حلي

كرد رژيم ايران قرار دهد، حمايت نخواهيم اختيار

صفحة٢ در صفحة٢ در

صفحة٣ در

صفحة٣ در

پائولوكاساكا، كارلفونوگاو، استرواناستيونسون ازراستلندزبرگيس، پروفسورمنوچهر فخيمي،محمدمحدثين،



٢اخبار ايران صفحة آبان ١٣٨٤ سهشنبه ٢٤ شمارة٧٧٥ ـ

هفته روز هفت

مروريبرمهمترينرويدادهايهفته

عراق مداخالت رژيم در
ايران رژيم آمريكا: دفاع وزير

ازتروريسمدرعراقحمايت ميكند
در مطبوعاتي يك كنفرانس در آمريكا، وزير دفاع رامسفلد، دونالد
در نيروهاي ائتالف عليه انفجاري،كه تجهيزات و مواد واشينگتن، گفت:
مرتبط ايران رژيم عوامل و حزباهللا بهتروريستهاي ميرود، بهكار عراق 
صداي از رسمي گفتار يك طي اظهاراتش، كه آمريكا دفاع وزير است.
ما نگرانيهاي و است نگرانكننده مسأله، اين افزود: پخش مي شد، آمريكا
دورويي سياست آمريكا،به دفاع وزير كردهايم. اعالم ايران، رژيم را به خود
استقرار از مي گويد يك سو از ايران رژيم و گفت: كرد اشاره ايران رژيم
سوي از اما ميكند، طرفداري عراق در مستقل و دموكراتيك حكومت
و تشويق را آن نحوي به يا كرده، كمك خشونت و تروريسم به بروز ديگر،
انگلستان دفاع وزير ريد، كنفرانس مطبوعاتي، جان اين در ميكند. ترغيب
دررويي رو هستيم. در عراق نگران نقش رژيم ايران درمورد ما گفت: نيز
از بيش اخير احمدي نژاد، اظهارات و هسته يي زمينة فعاليتهاي در ايران رژيم

افزايد. مي ما بر نگراني پيش،

وزيرامورخارجة انگلستان برنگرانيدولتش
تأكيدكرد عراق ايران در بهدخالتهاي رژيم نسبت

با  مصاحبه در ١٨ آبان، روز انگلستان، امور خارجة وزير استراو، جك
بهدخالتهاي نسبت انگلستان دولت نگراني روي بر ديگر بار الجزيره تلويزيون

عراق تأكيد كرد. رژيم ايران در
رژيم ايران در عراق گفت: دخالتهاي در پاسخ به سؤالي درمورد وي
دارد احتمال اعالم كردهايم… بارها آن را و هستيم نگران مسأله اين از «ما
باعث بمبها اين باشد. حزباهللا به مربوط كرديم، پيدا در عراق كه بمبهايي
عناصر و دخالت از سربازان ما شدهاند. ما بهخاطر نقش هشت تن كشتهشدن

هستيم». نگران ميكنند، همكاري عراق جنوب در شورشيان با كه ايراني
عراق مي خواهيم «ما كرد: همچنين تأكيد گفتگو اين در استراو جك
اين وضعيت به احمدينژاد تند اظهارات ببرد. بهسر ايران با امنيت صلح و در
رژيم و بهموضع است غيرقابلقبول مطلقًا اظهارات اين نميكند.  كمك

نمي كند». كمكي كشورها ساير نزد در ايران

شدند دستگير عراق در ايراني ١٠
داخل به نفوذ هنگام آخوندي رژيم تروريست عوامل از تعدادي

باعنوان  خود، ١٨ آبان شمارة در الزمان روزنامة شدند. دستگير عراق خاك
افزود:  كرد دستگير سليمانيه در را ايراني رخنهكنندة ١٠ نفر كشور «وزارت
بهصورت  ميكردند تالش هويت ايراني داشتند كه ازرخنهكنندگان نفر ١٠»

شوند». عراق خاك وارد در سليمانيه سيروان منطقة از غيرقانوني

الشاهدالمستقل:چلبي اعتراف ميكند
در  رژيم بهنفوذ چلبي آبان،  ١٨ المستقل الشاهد  هفتهنامة بهگزارش 
نفوذ ايران كرد  تأكيد چلبي «احمد نوشت: المستقبل اعتراف كرد. عراق
موضوع اين دليل مطبوعاتي گفت دراظهارات او دارد،  عراق در بزرگي

ميباشد». دارد ادامه فاو شمال عراق تا از كه مرزهايي به بازگشت

الشرقاالسط:تهرانازكانديداشدنچلبي
برايرياستجمهوريعراقحمايتميكند

رژيم  نوشت: ١٧ آبان خود شمارة در لندن چاپ الشرق االوسط روزنامة
دولت رياستجمهوري  بهعهدهگرفتن براي چلبي كانديداشدن از تهران 
مشروط تأييد از چلبي احمد افزود: روزنامه اين ميكند. حمايت عراق آيندة
در متحد ائتالف عراق ليست از و جدا مستقل شركت براي ايراني رهبران

شد. برخوردار عراق آينده انتخابات
قديمي روابط بهدليل چلبي است: آمده الشرقاالوسط گزارش ادامة در
دگرگوني يا سياسي طوفان هيچ از ايران حكومتي ارگانهاي با مستحكمش و
پس كه چلبي مشاور امنيتي نميپذيرد. تأثير عراق موجود در در ائتالفهاي
امنيتي نيروهاي حضور درمورد سري اطالعات به رساندن متهمشدن از
سفر ترتيبدادن در زيادي نقش كرد، فرار بهتهران ايران، بهرژيم آمريكايي
وزير رئيسجمهور، ازجمله ايراني باالي مسئوالن و ديدارش با بهايران چلبي
سپاه و اطالعاتي و ارگانهاي خامنهاي دفتر باال در مسئوالن امور خارجه،

است». داشته پاسداران

وزيرامورخارجة عربستانسعودي:
عراقيهاازدخالتهايرژيمايرانشكايتدارند

نسبت ديگر بار سعودي عربستان خارجة  امور وزير الفيصل، سعود
تجزيه بهسمت كشور حركت اين خطر و عراق ايران در رژيم بهدخالتهاي
و نظامي رژيم سياسي مالي، از دخالتهاي «عراقيها كرد: و تأكيد هشدار داد

دارند». شكايت ايران
اظهاراتي طي الفيصل «سعود عراق: چاپ السياده روزنامة بهگزارش
كه گفت نمود مخابره آنرا عربستان سعودي خبرگزاري كه واشينگتن در
در رژيم ايران به دخالت آمريكايي شكايتهاي مربوط مقامهاي در مالقات با
دخالت همچنين سالح و و پول افراد، وارد كردن شامل عراق، داخلي امور
عربستان خارجة  وزير  است». كرده بررسي را محل سياسي  زندگي  در
جنگ در و سقوط بهسمت تجزيه عراق مجددًا درمورد حركت سعودي
هشدار شود، بهشدت تبديل منطقه يي جنگ يك به ممكن است كه داخلي
آن به عواقب نسبت و دانست خطرناك را عراق وضعيت الفيصل سعود داد.

داد. هشدار

تأكيدالريجانيبر غنيسازيدر داخل
را اتمي بمب ماليان براي قصد ايران،

فوري پرونده و ارجاع برمال
بهشورايامنيتراضروريترميكند

برنامههاي در را آخوندها تعلل، و امتياز هرگونه
اتميشانجريترميكند

رژيم، در امنيت عالي شوراي الريجاني، دبير علي پاسدار گذشته، روز
رژيم گفت بينالمللي، سطح در مطرحشده پيشنهادهاي از بهبرخي پاسخ
كرد تأكيد و نيست غنيسازي اورانيوم بهصرفنظركردن از حاضر آخوندي
وي گيرد». خودش صورت خاك در غنيسازي كه مهم است ايران «براي
براي خودمان مرزهاي از خارج در غنيسازي مخالف «ما افزود: وقيحانه

نيستيم». باشد صلحآميز جهت اهداف در اگرچنانچه كشورها ساير
مقاومت ملي محدثين، مسئول كميسيون خارجة شوراي محمد آقاي
آخوندها شوم از مقاصد الريجاني، «اظهارات گفت: خصوص اين در ايران،
و امتيازها اينگونه مي دهد نشان و برمي دارد پرده اتمي بهبمب دستيابي براي
ميكند. جريتر و اتمي وقيحتر بهسالح دستيابي در را ماليان تنها پيشنهادها
را امكان و فرصت اين بهماليان مشابه ابتكارات و پيشنهادها در گذشته نيز

دهند». ادامه خود اتمي برنامههاي توسعه و تكميل به كه است داده
جهان قاطع، سياست يك اتخاذ تأخير در و تعلل «هرگونه افزود وي
اين از ميكند. نزديكتر اتمي بهبمب بنيادگرا ماليان مسلحشدن بهفاجعة را
بدون تهران را اتمي پروندة بينالمللي جامعة كه است رسيده زمان آن رو،
ارجاع فراگير اعمال تحريمهاي براي متحد امنيت ملل بهشوراي وقت فوت

نمايد».
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(١٢نوامبر٢٠٠٥) آبان ١٣٨٤ ٢١

اصرارمجددآخوندها
 برادامةفعاليت اتمي ونقضحقوقبشر، 

اقدامشورايامنيتمللمتحدرا
ضروريميسازد

شوراي خارجة مسئول كميسيون محمد محدثين، آقاي امروز، صبح
الريجاني، علي سرتيپ ـ كرد، اظهارات پاسدار تصريح ايران، مقاومت ملي
دوشنبة روز رسمي موضعگيري با مخالفت در رژيم، امنيت عالي شوراي دبير
آخوندها ضرورت توقف كلية برنامههاي هستهيي در خصوص اروپا اتحادية
استبداد عزم جزم «بيانگر تروريسم، صدور و گستردة حقوقبشر نقض و
اتمي، بهتسليحات دستيابي براي تالش  ادامة براي  ايران بر مذهبي حاكم
كرد، تأكيد محدثين است. بنيادگرايي» و تروريسم صدور و حقوقبشر نقض
مورد آخوندي رژيم  وزارتخارجة سخنگوي توسط كه موضعگيري  اين
اتمي، پرونده هاي ارجاع را در «جاي هيچگونه تعللي بود، گرفته قرار تأكيد

نمي گذارد». باقي متحد ملل امنيت شوراي به تروريسم و حقوقبشر
روز اجالس پايان در خود رسمي بيانية در اروپا، اتحادية خارجة وزراي
تبديل اورانيوم تأسيسات فعاليت ازسرگيری به «نسبت در بروكسل دوشنبه
تعهدات نقض ايران» بهويژه در حقوقبشر جدي «ادامة نقض و اصفهان» در
بر و كرده جدي نگراني ابراز كودكان، اعدام از خودداري بر مبني رژيم
انرژی بينالمللی آژانس حکام شورای اخير قطعنامة از رژيم تبعيت ضرورت
رعايت و اورانيوم غنی سازی فناوری با مرتبط فعاليتهای توقف و اتمی،

بودند. كرده تأكيد و آزاديهاي اساسي قانون حكومت و حقوقبشر
نگاه ايران با عليه اروپا اتحادية بيانية مختلف «بندهاي الريجاني گفت:
درمورد كه بندهايي از برخي با من مخالفم. آن با و است شده طرح افراطي
تصور اروپاييان اگر مخالفم. دارد، وجود  بيانيه اين در ايران حقوقبشر
گذارند، تأثير روي ايران نوع فشارهاي رواني، اين ميتوانند با كه ميكنند

ميكنند». اشتباه
موضعگيري با رد نيز آصفي، حميدرضا رژيم، وزارت خارجة سخنگوي
زمينة در از جمله تبعيضآميز و مداخلهجويانه «رويكردهاي اروپا، اتحادية
«حق بر مجددًا آصفي كرد. نفي» آن را دانسته و قبول غيرقابل را حقوقبشر
و كرد هستهيي» تأكيد از فناوري در استفاده ايران اسالمي مشروع جمهوري
ايران بايد حقوق اروپا و كرد نخواهد صرفنظر خود حقوق «ايران از گفت:

بشناسد». بهرسميت را
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
نوامبر ٢٠٠٥) ٩) ١٨ آبان ١٣٨٤

سفيرآخوندها دربروكسلاجازةتظاهرات بهمجاهدين
داد اعتراض قرار بسيار مورد كين باخشم و را

احمدي نژادازمعاوننخست وزيرعراق
خواست،اعضايسازمانمجاهدين

خلقراتحويلتهرانبدهد
واكنش  اروپا، در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي يك  
در بهتظاهرات هموطنانمان نسبت رژيم آخوندي فالكتبار
اين عدممشروعيت مجدد بر مالشدن از حاكي را بروكسل

دانست جهانيان انظار در رژيم
اروپا مقر اتحادية دربرابر ايرانيان تظاهرات از بزرگترين آخوندي رژيم
اجازة صدور بروكسل در سفيرآخوندها و شد برآشفته بهشدت بروكسل در
بسيار كين و باخشم را اروپايي كشورهاي در مجاهدين فعاليت و تظاهرات

قرار داد. مورد اعتراض
يك در رژيم سفير آخوندي، حكومت رسمي خبرگزاري بهگزارش
برخالف اين تظاهرات، برگزاري كرد: اعالم در بلژيك، برنامة تلويزيوني
مبارزه در اروپا اتحادية عدمجديت نشانگر و اروپا ضدتروريستي سياستهاي

است. تروريسم با
از آن ارتقاي حقوقبشر و رعايت كرد: ادعا بالهت آخوندها با سفير

است! بوده رژيم ثابت سياستهاي
در منافقين گروهك اجتماع هواداران افزود:  حماقت با ررژيم سفير
و گرفته صورت مزبور اضمحالل گروهك از جلوگيري هدف بروكسل، با
بحران چنين اجتماعي، با برگزاري سعي دارد آستانة فروپاشي، در گروهك

بپوشاند! را خود داخلي
رژيم فالكت بار واكنش اروپا، در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي يك
برمالشدن از حاكي را بروكسل در هموطنانمان بهتظاهرات نسبت آخوندي
دنيا اكنون گفت و دانست جهانيان انظار در رژيم اين عدممشروعيت مجدد
رژيم اين ايران خواهان سرنگوني مردم كه اكثريت عظيم مي بيند بهچشم
ريئسجمهور رجوي، مريم خانم راهحل و مجاهدين از هستندو نامشروع

حمايت ميكند. ايران برگزيدة مقاومت
نخستين بهعنوان آخوندي كثيف رژيم افزود: مجاهدين سخنگوي
كشورهاي استمالت بهسياست هنوز جهان در تروريسم حامي فعالترين و
ايران مردم عادالنة مقاومت تروريستي برروي زنگزدة برچسب و اروپايي
عليه باشتاب زمان كه نميداند  اما دوخته چشم مذهبي  فاشيسم دربرابر

حركت است. مماشات در سياست استمالت و
بزرگترين برگزاري بر مبني  رژيم  سفير  ادعاي  مجاهدين سخنگوي
در داخلي موهوم بربحران سرپوشگذاشتن بهخاطر ايرانيان تظاهرات
سوي از ناشيانه و واژگونه فرا فكني يك را ايران خلق مجاهدين سازمان
از گذشته روز در ايرانيان عظيم خروش دربرابر كردكه توصيف رژيمي

ميبافد. بههم پال پرت و شده و خارج تعادل
تحركات و روشنگريها از كه ارتجاع رئيسجمهور احمدينژاد، همزمان
از يكي از احمد چلبي است، شده سياسي نفس ايران دچار تنگي مقاومت
سفر كرده خواست، به ايران كنوني عراق كه دولت معاونان نخست وزير
تحويل را منافقين) تروريستي (گروهك خلق مجاهدين سازمان اعضاي

ميرسد. بهپايان آينده ماه عراق كنوني دولت مسئوليت دورة دهد. تهران
و با احمدينژاد مذاكراتي را چلبي، احمد سايت رژيمي آفتاب، به نوشتة
مشروع ايران بهنگراني آن طي و داشته تهران در ايران بلندپاية با مقامهاي نيز

است. كرده اذعان دارند، فعاليت عراق در كه منافقين گروهك قبال در
در بهار ائتالف نيروهاي توسط بغداد در چلبي خانة و دفتر اشغال پي در
مجلة تهران، رژيم به چلبي از سوي اطالعات سري بهخاطردادن گذشته سال

برداشت. پرده رژيم با او روابط از نيوزويك
گزارش يك از رژيم آخوندي نگراني رژيمي آفتاب، سايت بهنوشتة
دولت آمريكا بود، شده ذكر آن ميباشد كه در لندن چاپ روزنامة الحيات
گروههاي فهرست از خلق مجاهدين سازمان نام حذف بررسي درصدد

است. تروريستي

گذشته٤جوان٢٢ تا ٢٧ساله هفتة طي
درمألعامحلقآويزشدند

و نيم گذشته ٤ماه طي اعدام حكم و ٩٢اعدام
ضدبشري رژيم اخير، روزهاي  طي  حكومتي  رسانههاي  بهگزارش
را يك زن ازجمله ٨زنداني ديگر و حلقآويز مألعام در را ٤زنداني آخوندي

اعدام كرد. محكوم به
جوان دو اعدام  از خود  ٢٢آبان شمارة در كيهان حكومتي روزنامة
شماره در و گرگان باهنر ميدان در علي(٢٥ساله) و مختار(٢٤ساله) بهنامهاي
ميدان خزر در نوروزيان احمد ٢٢ساله بهنام جوان اعدام يك خود از ١٧آبان
زنداني يك  ٢١آبان ايران روز حكومتي روزنامة بهگزارش داد. ساري خبر

شد. حلقآويز مجيد بهنام ٢٧ساله
گذشته نيم و ٤ماه در محكومان بهاعدام و اعدامشدگان ترتيب شمار اين به
كه ميشود بالغ ٩٢مورد به دستكم احمدي نژاد كارآمدن روي از بعد يعني

ميدهد. نشان قبلي مشابه بهدورة نسبت را صددرصدي افزايش يك
تشديد را تحقيرآميز مجازاتهاي آخوندي رژيم علني، اعدامهاي بر عالوه
را ٧جوان آخوندي رژيم انتظامي سركوبگر نيروي ٢١آبان كرده است. روز
اعمال ننگين اين از هدف گرداند. تنكابن شهر سطح در بهنحو تحقيرآميزي

مي باشد. جوانان ميان در وحشت و رعب فضاي ايجاد
بهمحكومكردن را بشر حقوق مدافع بين المللي سازمانهاي ايران مقاومت
قطعنامة يك تصويب خواهان و فراميخواند ايران در وحشيانه اعدامهاي موج
در ايران در بشر وحشيانه حقوق مستمر و محكوميت نقض در شديداللحن

مي باشد. متحد ملل عمومي مجمع جاري اجالس
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

نوامبر ٢٠٠٥) ١٤) آبان ١٣٨٤ ٢٣

سوي از رژيم درخواست رد
اروپا اتحادية

حكام شوراي آتي اجالس  به نزديكشدن با
هستهبي پروندة موضوع اتمي، انرژي بينالمللي آژانس
و سياسي محافل در كانون توجه آخوندي ديكتاتوري
كه حاليست در اين است. گرفته قرار خبري رسانههاي
اروپا اتحادية وزيران شوراي جلسة برگزاري آستانة در
سياست حيلهگري در پيشگيري با بروكسل آخوندها در
گويا ديكتاتوري اينكه نشاندادن كردند ضمن تالش
تصميمات سوي و سمت است، «انعطاف پذير» آخوندي
و حداقل خنثي خود و بهنفع را حداكثر نتيجة جلسه و
به نامة ميتوان زمينه اين در اقدامات ازجمله كنند. بيثر
رژيم امنيت عالي شوراي دبير علي الريجاني، پاسدار
«بدون ولي مذاكره به ادامة نسبت آن در كه كرد اشاره
همچنين بود. شده  آمادگي اعالم پيش شرطي» هيچ
از سايت بازديد اجازة اولينبار براي كه اعالم كردند
اما، حيلهگريهاي همه دادهاند. با اين پارچين را نظامي
ايرانيان عظيم اجتماع رساي فريادهاي مقابل در رژيم
وزيران شوراي سرانجام و نبرد بهجايي راه بروكسل، در
را مذاكرات ادامة شرط بيانيهيي تصويب با اروپا اتحادية
شوراي گذشتة قطعنامة اكتبر همة مفاد بهرعايت موكول
ايران، حقوقبشر در برآن نقض عالوه و دانست حكام
در كارشكني و بين المللي تروريسم در رژيم شركت
ادامة ديگر موانع بهعنوان را خاورميانه صلح پروسة

برشمرد. آخوندي ديكتاتوري با عام مذاكرات

نيست كار در تازهيي پيشنهاد
روزنامههاي برخي سوي از گزارشهايي همزمان
«پروندة به ميتواند كه  جديد پيشنهاد  بر مبني غربي
بههمين بنا شد. پايان بگذارد» مطرح نقطة ايران اتمي
كه بود قرار گويا پيشنهاد اين مطابق گزارشها،
يعني ايران» خاك از خارج «در اورانيوم غنيسازي
شد گفته  همچنين گيرد. صورت روسيه» خاك «در 
در آمريكا، امورخارجة وزير رايس، كاندوليزا كه
آمريكا موافقت و كرده گفتگو البرادعي با زمينه همين
بهفاصلة اما است. كرده پيشنهاد اعالم اين به نسبت را
كرد رد را گزارش اين  رايس صحت  خانم كوتاهي
به اروپا و آمريکا  سوی از پيشنهادی «هيچ  گفت: و
را بدون موضوع اين میخواهم است. نشده ايران ارائه
قاطع تكذيب وي ضمن کنم». اعالم ابهامی هيچگونه
بود. ما نخواهد نيست و چيزی افزود: «چنين اين فرضيه،
نداريم شريک هم قصد و نيستيم مذاکرات شرکای اين

شويم». مذاکرات اين
هم و الريجاني پاسدار هم همينحال در 
از قبل تا كه رژيم خارجه وزارت سخنگوي آصفي
بودند، كرده سكوت مورد اين در رايس موضعگيري
پيشنهادي طرح چنين وجود اساس از و آمدند سخن به
شوراي امنيت روسيه، رئيس با ديدار منكر شدند. در را
خاك در اورانيوم «غنيسازي بر الريجاني پاسدار 

 خودش» تأكيد كرد.
البرادعي خواستار

شد «شفافيت بيشتر» رژيم
انرژي بينالمللي آژانس كل مدير البرادعي، محمد
رژيم بيشتر» همكاري و شفافيت «خواستار نيز اتمي
توجه ضمن وي شد. خود هستهيي فعاليتهاي درمورد
«سؤالهايي گفت: رژيم از سوي طوالني» «پنهانكاري به

شود». داده پاسخ بايد كه است مانده باقي هنوز
١٩آبان، روز ايرنا خبرگزاري حكومتي بهگزارش
كه «ظرف بود كرده اميدواري اظهار ايام در همان وي
بر سر رويارويي رفع با هدف توافقنامه يك چند روز
باگذشته اما آمد»، خواهد بهدست ايران هستهيي برنامة

نشد. منتشر زمينه اين در خبري هيچ هفته يك از بيش
كشورهاي بهجرگة نيز ايتاليا  فاصله اين در
پيوست. امنيت» به شوراي پروندة رژيم «ارجاع خواهان
فيني، آنسا، جيانفرانكو خبرگزاري ايتاليايي بهگزارش
ميكرد، ديدن اسراييل از كه كشور اين خارجة وزير
بايد متحد ملل سازمان اتمي انرژي «آژانس گفت:
دهد». ارجاع متحد ملل امنيت بهشوراي را ايران رژيم
را هستهيي سالح به آخوندي او دستيابي ديكتاتوري
«شوراي گفت: و نمود توصيف بشريت» براي «ريسك
بايد نوامبر ماه اجالس  در  اتمي  انرژي آژانس حكام 
متحد ملل امنيت شوراي به ايران پروندة ارجاع دربارة

بگيرد» تصميم
هيأت مذاكره كننده عضو كشور از سه يكي فرانسه
براي پاريس موافقتنامة اجراي  بر نيز، آخوندها با
وزارت سخنگوي كرد. تأكيد هستهيي ت مذاكرا ادامة
را ۲۴سپتامبر قطعنامة بايد «ايران گفت: فرانسه خارجه

كند». اجرا

از اطالعات تاپ مملو لپ
تاپ لپ يك سرقت موضوع ميان، اين در
تالش از  انكارناپذيري و  ارزشمند  اطالعات حاوي
بهسالح دستيابي در آخوندي  ديكتاتوري  پيشرفت و
است. كرده جلب به خود را جهاني توجه اتمي

 ٢١ يكشنبه روز فارس حكومتي خبرگزاري بهگزارش

شامل مواد اين كه اروپايي و آمريكايي «مقامات آبان
هستهيي انفجار يك براي منفجره مواد دربارة اطالعات
شامل رايانه اين گفتند دادهاند، قرار بررسي مورد را
هستهيي كالهك يك از  مهمي جنبههاي  مطالعات 
اروپا اعالم تسليحاتي مقام گزارش بههمين بنا است». 

تا كه كرده اند كار مسائلي روي بر (ايران) «آنها كرد:
مسائل اين نمي كنيد. كار آن برروي نباشيد، جدي وقتي
پيرامون نيويوركتايمز روزنامة است». خطرناك بسيار
رژيم هسته يي اطالعات حاوي  تاپ لپ خارج شدن
دهها از بهنقل و كرده درج مفصلي مقالة آخوندي،
در است. قرار داده مورد تأكيد را اهميت آن كارشناس
ديكتاتوري پنهانكاريهاي از ديگر بخشي برمالشدن پي
عالي شوراي دبير الريجاني، علي پاسدار آخوندي،
آن، وزارت خارجة سخنگوي آصفي، رژيم و امنيت
و ساخته «سناريو» آنرا و  آمدند بهصحنه سراسيمه
در الريجاني كردند. توصيف اروپا و آمريكا پرداختة
خارجشدن تكذيب ضمن آشكار  تناقضگويي يك
تاپ در عينحال گفت: «اين چيزهايي كه امروز لپ
كه داشتيم اطالع  پيش چندي از ما كردند مطرح
يعني است بسيط خيلي هم طراحي كردند، را پروژه يي
در ميتواند هر كسي كامپيوتري كوچك و كار يك

كارها بكند». اين خانهاش از
از يكشنبه روز آسوشيتدپرس خبرگزاري همزمان
روزهاي در است قرار «البرادعي كه داد گزارش وين
غني سازي برنامة بهانتقال تهران متقاعدكردن براي آينده

كند». سفر ايران روسيه، به به  اورانيوم
است» دير خيلي «فردا و تقابل» «مسير
شوراي بينالمللي امنيت  معاون  وعيدي، جواد
نااميدي ابراز ضمن آخوندي، ديكتاتوري امنيت عالي
بهبيتفاوتي نسبت نظام، هستهيي پروندة آيندة از
شكوه الريجاني، علي پاسدار به نامة اروپايي كشورهاي
الريجاني دکتر نامة من «وقتي گفت وي كرد. شكايت و
اهميت اميداورم گفتم به آنها دادم، اروپايي بهسفراي را
نکردند». درک متأسفانه اما کنيد درک را نامه اين
مقابل مسير که بود اين نامه اين «مضمون وي بهگفتة
نميکنيم. استقبال آن از ما که است تنش مسير مذاکره،
با اروپاييها حجت اتمام بهمعناي الريجاني نامة ارسال
سابق معاونان  از امينزاده، محسن وي از پيش بود». 
مصاحبة طي رژيم، خارجة وزارت و اطالعات وزارت
در نظام، سرنوشت براي جدي» به«خطر نسبت مفصلي،
هشدار امنيت، شوراي به هسته يي پروندة ارجاع صورت
بهخواست تندادن و عقبنشيني خواستار و بود داده
نكنيم امروز اگر بود داده هشدا وي شد. آمريكا و اروپا

باشد». دير خيلي فردا است «ممكن

تروريسم» از «حمايت
همزمان آسوشيتدپرس، خبرگزاری بهگزارش
بروكسل، در اروپا اتحادية خارجة وزرای نشست با
مصاحبة يک در انگلستان، نخست وزير تونیبلر
را آخوندي ديكتاتوري تند، آشكارا لحنی با مطبوعاتی

كرد. متهم تروريسم» از «حمايت به
افزود: ميگفت، سخن ماهانه كنفرانس در كه بلر
جاهای و ايران از تروريسم در خاورميانه می دانيم «ما
تا شود. متوقف بايد روند اين میکند. حمايت ديگر
ناخرسندی نکشيده است، تروريسم دست از ايران وقتی
برقرار ايران جهان دربارة حکومت سراسر در عميقی
است شکل بهاين تروريسم در آنها دخالت ماند. خواهد
خاورميانه و در خواه صلح، روند پيشرفت از که مانع
نخستوزير بهگفتة ديگر میشوند».  جاهای در خواه
بر قراري دموكراسي از انگلستان، حكومت آخوندي

مي هراسد. عراق در
در نيز عراق در آمريكا سفير خليلزاد، زلماي
المشرق روزنامة در كه خود  اظهارات تازهترين
آخوندي حكومت  ديگر بار رسيده چاپ به  ٢١آبان
كه شد آن و خواستار تروريستها معرفي كرد حامي را
اشاره با  وي بردارد.  عراق  امور  در دخالت  از  دست
مدارك و «اسناد گفت آخوندها بهتناقض گوييهاي
رژيم ايران دخالت از حاكي كه مييابيم و ثابتي مادي
در مشخصي از مذهبيهاي براي حمايت و سالح با پول

مركز عراق ميباشند». و جنوب

پاياني مرحلة بحران
يكدست دولت در شقه و

کابينهاش تکميل برای احمدینژاد پاسدار ناکامی
حكومت پاياني مرحلة در  بحرانها  كه داد نشان
بهسرعت ميشد، تصور كه آنچه از بيش آخوندي
يكدست» «دولت  و مي شود  ريز سر  نظام درون  در
بزرگتر چالشهاي كه  امري كرد. خواهد  شقه هم را
خواهد حكومت آخوندي روي را پيش عميق تري و
كرد. خواهد تندتر را سرنگوني سراشيب و گشود
از ماه سه بيش از وجود با پاسدار احمدينژاد كابينة
كامل وي توسط وليفقيه هنوز به صورت گماشتهشدن
براي كه بود بهحدي شقه و تضاد است. نگرفته شكل
يك كانديد آخوندي ديكتاتوري تاريخ در اولينبار
فضاحت، از براي كاستن از رأيگيري قبل وزارتخانه
صادق پاسدار گرفت. پس  را  خود كانديداتوري
پردرآمد بهشغل اكنون ميشود  گفته كه محصولي
«از است  گفته خودش و  دارد اشتغال  بفروشي بساز 
«دوران در زماني هستم» ميلياردر من مي گويم حاال
احمدينژاد و بوده ويژه لشكر فرمانده مقدس دفاع
رسانههاي رژيم به نوشتة است. بوده او معاون مهندسي»

متري در هزار چند خانة يك تنها «ميلياردر» اين پاسدار
است. قيمت آن دالر ميليونها كه دارد تهران آجودانية
يعني مجلس» «اصولگراي جناح نمايندگان اكثر
معرفيشده كانديداهاي احمدينژاد، پاسدار حاميان از
كردند. توصيف  ناتوان و ناشناخته را وي  توسط

پاسدار پينشهادي  وزراي سر بر تنش و  كشمكش
معمول، برخالف حتي كه بود  بهحدي احمدينژاد
كانديداهايش از دفاع براي احمدينژاد، پاسدار خود
كرد. مجلس روانة تنها را آنها و نيامد ارتجاع مجلس به
تأخير با وي مجلس، درهمريختگي و فحاشي بهدليل
تشديد باعث موضوع  همين خود كه آمد  بهمجلس
بهنحوي كه ارتجاع شد. مجلس در  درگيري و تنش
«می خواستند ارتجاع مجلس نمايندگان از شماري
حسين و کوهکن محسن کنند. اما ترک را علنی جلسة
شدند». جلسه نمايندگان از اين مانع خروج سبحانینيا

ملعون وزير
از مخالفان «يکی ايلنا دولتي بهگزارش خبرگزاري
هر كسی گفت: پرورش، و  آموزش  پيشنهادی وزير 
باشد، نداشته را آن انجام توان اما بپذيرد را مسئوليتی
نيز وزير نمايندة مجلسارتجاع ازشاهرود ملعون است».
سخره گرفت به را احمدينژاد پاسدار آموزش پرورش
را پيشنهادی وزير برنامه های يكبار تنها «اگر گفت و
نيز جاهايی در و گريه میكنيد جاها برخی در بخوانيد
پيشنهادي برنامههاي وي افتاد». خواهيد به خنده بیشك
«غير را احمدينژاد پاسدار كابينة پرورش آموزش وزير
فرشيدی، محمود كرد. توصيف عوامفريبانه» و عملي
«من احمدينژاد،گفت: پاسدار پرورش و وزيرآموزش
در را ملعون نظير الفاظی  چنين كه  نمیكردم تصور

بود». جديدی تجربة هم اين البته كه بشنوم مجلس
لحن با ارتجاع مجلس  ديگر  نمايندة  نديمي،
توسط معرفيشده وزراي از هيچكدام تمسخرآميزي
«در گفت: و ندانست شايسته را احمدينژاد پاسدار
رأی احمدینژاد بهآقای که نفری ۱۷ميليون ميان
برای شده مطرح کانديداهای از شايستهتر آدمی دادند،
و درون مديريتی علمی، تجربی، جهت از وزارت نفت

ندارد». وجود دستگاهی

وزارتخارجه در بالتكليفي
برسر جدل و بحث هنوز رژيم دروني محافل در
آخوندي حكومت ٤٠سفير از تعويض بيش بركناري و
اين از رژيم رسانههاي دارد. ادامه ديگر كشورهاي در
مي كنند ياد خارجه» بهوزارت «شوكي به عنوان اقدام
شده وزارتخانه اين در گسترده بالتكليفي «سبب كه

است».
ضمن آخوندي، ديكتاتوري سابق مقامات از يكي
«مهمترين است: گفته پيشآمده وضعيت از ناخرسندي
در كشورهاي چنين وضعيتي» نبودن سفراي رژيم آفت
در بهخصوص  اتمي انرژي بينالمللي آژانس عضو 

او،  گفتة است. به ٢٦ نوامبر در شورا اجالس اين آستانة
سفراي «اعتبار» از كاستهشدن اقدامي چنين عواقب از
كه است مأموريتشان حوزة در آخوندي ديكتاتوري
اين بهگفتة است. شده متزلزل» «به شدت اكنون هم
در هم اكنون نشده، وي نام برده از كه رژيم سابق مقام
شده تشكل سفرا كميتهيي براي تعيين خارجه وزارت
عطار، معاونان شيخ و جليلي نبيزاده، از متشكل  كه
خارجة وزير متكي درحاليكه هستند. وزارتخارجه
در و وزارتخانه اين در «جابهجايي احمدينژاد، كابينة
رژيم اما است،  خواند» طبيعي امر يك را سفرا  ميان
كشورهاي احتمال دارد است كه اين نگران از آخوندي
نپذيرند اروپاييسفرايپيشنهادي پاسدار احمدينژادرا

كنند». را معطل «تهران ماهها تأييد آنها براي و

در خوزستان يك بحران روز ٤٥ هر
دلير مردم مداوم خيزشهاي ميرسد بهنظر
درآورده آخوندها روزگار از دمار بدجوري خوزستان
طي ارتجاع، مجلس نمايندة  زنگنه،  حميد است.
وضعيت از شديد نگراني  ابراز ضمن  خود، سخنان
مردم مناسب» با «برخورد خواستار «بحراني» خوزستان
با كرده  تالش  كه  جنايتكار نمايندة اين  است. شده
خود كين و بهخشم ماليم لحن عباراتي بهكاربردن
بيتدبيري مي گويد: «نتيجة خوزستان بدهد، مردم عليه
بحران يك شاهد ٤٥روز هر در تا باعث شده استان در
بيتدبيري خسته از خوزستان مردم بوديم بهطوريكه
حال در كشور ديگر بهشهرهاي  استان  از گريزان و
ضد انقالب تبديل بهجوالنگاه و استان هستند مهاجرت

است». شده
هر «در استان اين در بهاينكه اعتراف با وي
اينكه در تظاهرات از بوديم» شاهد يك بحران ٤٥روز
صورت نظام» اهواز «اهانت بهاركان مردم خشمگينانة
و شده اهواز  مردم شديد سركوب خواستار گرفته، 
بهمسئوالن بارها يكسال گذشته  مدت  «در ميگويد:
تذكر داديم كشور انتظامي و قضايي سياسي، امنيتي،
با اقتدار با و بگيرند  را خوزستان بحرانهاي  جلو كه

كنند». برخورد بحرانآفرين عوامل

اعتراضات دانشجويي
ختم خوزستان  به  تنها مردم اعتراضي  جنبش 
در دلير دانشجويان  اعتراضات بهخصوص نمي شود، 
ميگيرد. گستردهتري ابعاد كشور سراسر دانشگاههاي
تاريخ يكشنبه كه در ايسنا ازجمله خبرگزاري حكومتي
دانشكدة دانشجويان از «تعدادی كرد: مخابره ٢٢آبان
دكتر از حمايت در طباطبايی، عالمه حقوق دانشگاه
قرار كه  دانشگاه اين اساتيد از گرگانی محمدی 
به زندان انقالب،  دادگاه در محكوميت پی در است
گزارش بههمين بنا كردند». برگزار را تجمعی برود
و ملي امنيت عليه «اقدام  بهاتهام دانشگاه  استاد اين
انقالب دادگاه گروههاي غيرقانوني» در در عضويت
در يكشنبه روز همچنين است. شده محكوم آخوندي
براي انجمنهاي سياسي آزاد اعتراض بهنبودن انتخابات
دست تهران، دانشگاه مديريت دانشكدة دانشجويان
حاكي گزارشها  همين زدند.  اعتراضي  تجمع بهيك 
خارجی زبانهای دانشجويان دانشكدة از «جمعی است
بهمشكالت اعتراض در يکشنبه روز تهران دانشگاه
دفتر مقابل در دانشكده روزه  چند تعطيلی و صنفی
دانشجويان اين از يكی كردند». تجمع دانشگاه رياست
تهران خارجی زبانهای «دانشكدة گفت: اين باره در
ما يكباره به اما بود، گيشا خيابان در سال هفده بهمدت
كه كردند منتقل اميرآباد در نيمهسازی ساختمان به را
سرويس، سلف چون تسهيالتی و حداقل امكانات فاقد
است». دانشجويی ملزومات ديگر و سايت كتابخانه،
دانشگاه دانشجويان از تعدادی  گذشته، هفتة طي
به مشكالت اعتراض در خرمشهر دريايی فنون و علوم
اقتصاد دانشكدة در دانشگاه، فرهنگی و رفاهی صنفي،
غذا، «نامطلوببودن كيفيت كردند. دانشجويان تجمع
دانشجويي، نشريات بهمشكالت رسيدگینكردن
دانشجويي، بهتشكلهای بودجه تخصيصندادن
در امنيت نبود و خوابگاهها در رفاهی مشكالت
تجمع اين برگزاری علل  از را خوابگاهها»  محدودة
شدند. مشكالتشان به رسيدگي خواستار و كردند بيان
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سميناري  آبان،  ١٩ چهارشنبه
و آرزوها «ايران:  عنوان  تحت
اروپا پارلمان در اتمي» تهديدات
از تعدادي شركت با بروكسل در
مشاوران و اروپا پارلمان نمايندگان

گرديد. برگزار آنها سياسي
آقاي را  سمينار اين رياست 
پارلمان هيأت رئيس كاساكا، پائولو

برعهده داشت. ناتو اروپا در
رئيس  وگاو، فون كارل  آقايان
پارلمان امنيت  و دفاع زيركميتة 
استروان دموكرات،  حزب از  اروپا
گروه مشترك رئيس استيونسون،
نايبرئيس و آزاد  ايران  دوستان
گروهدموكراتمسيحيـمحافظه كار
پارلمان)، سياسي گروه (بزرگترين
اروپا پارلمان نمايندة لندزبرگيس
تونه ليتواني، سابق رئيسجمهور و
محمد اروپا، پارلمان  نمايندة  كالم
خارجة كميسيون مسئول محدثين،
پروفسور و مقاومت ملي شوراي
ارشد كارشناس فخيمي،  منوچهر
از ايران، اتمي انرژي سازمان

بودند. جلسه اين سخنرانان

استرواناستيونسون:
احمدي نژاد رفت  با يا بايد

آن آلترناتيو از يا
كرد مريم رجوي حمايت خانم
استيونسون، استروان آقاي ابتدا
مماشات سياست سخناني طي
و كرد محكوم را اروپا اتحادية
فعاليتهاي كه ميدانيم «ما گفت:
شوراي ملي ايران توسط اتمي رژيم
افشا اولينبار براي ايران مقاومت
اتحادية كشور سه وقتي گرديد.
را ايران با اتمي مذاكرات اروپا
داشت ماليان رژيم  كردند،  شروع 
مماشات سياست اين  ميخنديد.
سرعت آنها كه شد باعث رژيم با
باال اتمي بمب  تهية در را  خودشان

ببرند.
سياست، اين نتيجة
كه است احمدينژاد رئيسجمهوري
را بالهتبار صحبتهاي آن پيش هفتة
كه غرب كنيم صحبت بايد االن كرد.

كند. برخورد مشكل اين با چگونه
خود پاياني سخنان  در وي
احمدينژاد با بايد يا ايران در گفت
خانم يعني آن آلترناتيو از يا رفت

ما كرد. حمايت رجوي مريم
سري يك اما هستيم منطقي آدمهاي
اتحادية در غير منطقي تصميمات

مي شود. گرفته اروپا
خطاب استيونسون، آقاي
گفت: جلسه بهنمايندگان حاضر در
را خودتان سياسي گروههاي لطفًا
بايد مجاهدين نام كه كنيد متقاعد
با و شود خارج تروريستي ليست از
ايران در جنگ يك وقوع از كار اين
يك تحقق امكان تا كنيد جلوگيري

بيايد. بهوجود دموكراتيك راهحل

گفتند من به فخيمي: پروفسور
كنم پروندة قبول را كار آنها اگر
من را كه از مخالفين سياسي

كرد خواهند فراموش بودم رژيم
در فخيمي منوچهر پروفسور
ارتباطات سابقة درمورد توضيحاتش
سپاه از گفت: وي،  با پاسداران  سپاه
من از گرفتند و تماس من پاسداران با
سنگ از استفاده چگونگي دربارة
كردند اضافه و  كردند سؤال  اورانيوم
من به وجود و دارند  مهمي  پروژة كه
اين اگر نياز دارند و گفتند كه بهشدت
سياسي من كه پروندة كنم كار را قبول
فراموش بودم را رژيم مخالفين اين از
و خانه صاحب من  و  كرد خواهند

اتوموبيلخواهمشد.
آقاي مبسوط توضيحات
رژيم اتمي  برنامة دربارة فخيمي 
اقدامات اين همة قرارگرفتن و ايران
تحتپوششبرنامههايصلحآميزمورد
استقبالگستردةنمايندگانقرارگرفت.

محمدمحدثين:خواست
بگيريد جدي را ايران مردم

مالهامصممهستند
كنند اتمي را تكميل پروژة

در محدثين آقاي بعدي سخنران
دهها پيش روز گفت: دو كنفرانس اين
اروپا از اتحادية در بروكسل ايراني هزار
را ايران رژيم اتمي پروندة كه خواستند،
دهد. ارجاع متحد ملل امنيت شوراي به
با را ايران ملت خودشان و مخالفت آنها
امروز برنامه هاياتميايرانابرازكردند.
هماگرمنبخواهم دريكجملهحرفم
بين المللي جامعة كه اين است بزنم را
جدي را ايران مردم خواست ميبايست
بعدازروي كارآوردن مالها بگيرد زيرا

پروژة كه هستند مصمم  احمدينژاد
كنند. خود را تكميل اتمي بمب

در كه همانطور افزود وي
مقاومت ملي شوراي اخير گزارش
اجزاي همة آخوندي رژيم است آمده
يا را اتمي بمب ساختن براي ضروري
كردن توليد يا در حال و ميكند وارد
پروژه و تمامي اين داخل است در آن
چندين است. پاسداران سپاه دست
مركز نظامي، بزرگ مركز و پادگان
به نظامي دانشگاه دو و نظامي تحقيقات

است. يافته اختصاص كار اين
ايران مقاومت كرد تأكيد وي
فعاليتهاي و پارچين سايت پيش يكسال
سايت را اعالم كرد رژيم در اين اتمي
بازديد اجازة اخير هفتة همين تا اما
وقتي ندادند. تنها را بهبازرسان آژانس
پاسداران سپاه  كه دادند را اجازه  اين
بخشهاي از بين بردند و عالئم را همة
دور بازرسان را از چشم سايت از زيادي

نگهداشتند.
بهموضوع آنگاه محدثين آقاي
ساختن و اتمي كالهكهاي ساختن 
موشكهاييكهقادر بهحملكالهكهاي
از گفت و پرداخت باشند اتمي
آنجاييكه نيروي هوايي رژيمضعيف
اتمي است بمب رژيم درصدد است،
بر كه اتمي كالهكهاي قالب  در  را 
به ميشود، سوار دوربرد موشكهاي

با  شهاب٣  موشكهاي بياورد. صحنه
توليد به االن حدود٢٠٠٠كيلومتر بردي
پايتختهاي همة كه است رسيده انبوه
را اروپايي كشورهاي از برخي و منطقه

دارد تيررس خود در
رژيمهمچنينرويپروژةموشك
برد٣٠٠٠كيلومتر قدركار مي كندكه با
بر در را اروپايي پايتختهاي اكثر
بهاتمام قدر پروژة صد ٧٠در ميگيرد.

است. رسيده
گفت: پايان  در محدثين آقاي 
يك از بخشي اتمي به سالح دستيابي
استراتژيبراي نجاتو حفظرژيماست
عراق و بر تسلط آن ديگر بخش كه دو
كه است خاورميانه در صلح با دشمني
و ميبرد پيش قوا آن را تمام با رژيم
نيز احمدينژاد پيش هفتة دو سخنان

است. آن بر روشني بسيار دليل
دستيابي از ممانعت براي گفت او
جامعة اتمي بهبمب  آخوندي  رژيم
قاطع سياست  يك ميبايست  جهاني 
گيرد. پيش در دارد اصلي مؤلفة دو كه
شوراي به رژيم  پروندة ارجاع  يكي

نيابد اجازه تا است متحد ملل امنيت
تكنولوژي و ايران مردم سرمايههاي
و صلح عليه و ايران مردم عليه را غربي

آرامشبهكاربگيرد.
حق دوم، بهرسميت شناختن مؤلفة
رژيم عليه مقاومت  براي ايران  مردم
عليه تروريسم برچسب كنارزدن و
نيروي ايران  خلق مجاهدين سازمان 

محوري اپوزيسيون است.

پائولوكاساكا:مخالفت
ايران شدن رژيم مسلح با

اتمي سالح به
ايران است حرف مردم

در جلسه، رئيس كاساكا، آقاي
اوت٢٠٠٢  در گفت: خود سخنان
شورايملي مقاومتايراندر واشينگتن
چند را افشا كرد. فعاليتهاي اتمي رژيم
آمريكا ماهوارهيي  عكسهاي بعد  ماه
خيليها كرد. تأييد را افشاگري اين
هيچ مقاومت اين كه ميگفتند ما به
ندارد، اگر ايران ندارد ولي در حمايتي
از را دقيق اطالعات اين ميتواند چطور
بدهد؟ نكتة دوم جهان درون رژيم به
كه گرفت تصميم آمريكا وقتي اين كه
آزادشدن ازاي در  را  خلق مجاهدين
تروريستي ليست لبنان در در گروگانها
كرد. اين را بزرگترين اشتباه قرار بدهد،
اتحادية توسط بعد سالهاي در اشتباه

اروپا ادامه يافت.
سخنانش ادامة در كاساكا آقاي
مسلحشدنرژيمايران گفتمخالفتبا
ما كه فقط نيست چيزي به سالح اتمي
است. ايران مردم  حرف اين  بگوييم.
در عظيم تظاهرات يك دوشنبه همين
پروندة ارجاع خواهان  كه  بود اينجا
متحد امنيت ملل شوراي رژيم به اتمي

شد.

وگاو: فون كارل
است اين درست تصميم
ايران را رژيم كه پروندة
ببريم  امنيت شوراي به

كارل آقاي جلسه بعدي سخنران
امنيت موضع گفت: من از وگاو، فون
كه بدترين بگويم بايد حفاظت اروپا و
اتمي سالح كه است اين ما براي چيز
در كميتة ما بيفتد. بهدست تروريستها
زيادي بحث  مورد اين در خودمان 
تمرين را سناريو يك و كردهايم

در اتمي بمب  يك  اگر  كه  كرديم
خواهد شد. چه شود منفجر كنار ناتو
ميبينيم كه است  وحشتناك  خيلي
سؤال ميافتد. اتفاق  دارد  خبرها اين
خطر اين مقابل در ما كه ايناست
راهحل تنها بكنيم. ميتوانيم كار چه
فعاليتهاي درمورد است. پيشگيري
نكته دارد، وجود نكته سه ايران رژيم
فعاليتهاي اگر اين كه  است اين اول
مخفي سالها چرا  است  مسالمتآميز 
كه ايناست دوم نكتة است؟ بوده
به خوبي نشان احمدينژاد سخنان اخير
اندازه تاچه رژيم اين كه ميدهد
قرار طبق سوم نكتة است. خطرناك
سازي غني بود قرار  آنها  پاريس داد
رويكار از  بعد اما كنند متوقف  را
شروع مجددًا آنها آمدن احمدينژاد

كردهاند.
اين افزود  وگاو فون آقاي 
مالقاتهاي بگوييم ما  كه است اشتباه
داشتهايم، ايران رژيم با دوستانهيي
ما بكنيم. كاري بايد ميكنم فكر من
امنيت شوراي به را رژيم پروندة بايد
تصميم يك اين كه بدانيم بايد و ببريم
براي را خودمان بايد ما است. درست

كنيم. آماده نوامبر ماه آخر

بايد ما لندزبرگيس:
دموكراتيك اپوزيسيون از

كنيم حمايت فعاالنه
لندزبرگيس آقاي بعدي سخنران
ايران در را شرايط موضوع سه گفت:
تغييرات يكي ميكند. خطرناك خيلي
كار آمدن روي از بعد ايران سياسي در
به كه او اخير صحبتهاي و احمدينژاد
دنيااعالمجنگكردهاستوهيچكس
دوم نميكند. نكتة را اين كار ديگري
سياستهاي از ايران حكومت استفادة
و چين و مواضع روسيه ضعيف اروپا
تروريستي فعاليتهاي سوم نكتة و است

ميباشد. پاسداران سپاه
اپوزيسيون از بايد ما افزود وي
كنيم. حمايت فعاالنه دموكراتيك
سياست قرباني خودشان ايران مردم
جنگ زمان  مگر  هستند. رژيم  اتمي 
هيتلر موافق آلمان مردم دوم جهاني
ولي نكرد سؤال  آنها از كسي  بودند
مردم اين هم االن قرباني شدند. آنها 

شد. خواهند قرباني كه هستند ايران

يك بايد ما كالم: تونه
امنيت بهشوراي قاطع پيام
رژيم، اين كه چرا بفرستيم
وضعيت يك مقابل در را دنيا
داد غيرمترقبه قرار خواهد

آقاي جلسه  سخنران آخرين 
اروپاگفت پارلمان نمايندة كالم، تونه
با يك اروپا كه اتحادية اين سياست 
اما ميكند  مذاكره تروريستي رژيم 
تروريسم مارك آن اپوزيسيون به
حل بايد ما كه است مشكلي ميزند،
اين براي آلترناتيوي  اگر چون  كنيم.
خود با  كه مجبوريم  ما نباشد  رژيم 
شوراي من بهنظر كنيم. كار رژيم اين
است. آلترناتيو بهترين مقاومت ملي
داشتم حضور آنها تظاهرات در من
پيام يك بايد ما بود. روشنگر بسيار و
چرا بفرستيم  امنيت شوراي به قاطع 
يك مقابل در را  دنيا رژيم،  اين كه
داد. خواهد  قرار غيرمترقبه  وضعيت 
تا دهيم تغيير خود را سياست بايد ما
است تحقق شرف در كه فاجعهيي از

كنيم. جلوگيري

مقاومت ملي شوراي خارجة و مسئول كميسيون آنها سياسي مشاوران و شركت٥٠نماينده با پارلمان اروپا سمينار

فراخوانبراي ارجاع پروندةاتمي
امنيت شوراي به ايران رژيم

پائولوكاساكا، كارلفونوگاو، استرواناستيونسون ازراستلندزبرگيس، پروفسورمنوچهر فخيمي،محمدمحدثين،

داالس در ايرانيان جامعة مطبوعاتي كنفرانس

محكوم كردن ضمن داالس در مقاومت ايرانيان هوادار جامعة
رژيم بنيادگرايي صدور تهديد احمدينژاد، پاسدار اخير سخنان

بينالمللي افشا كرد را براي جامعة

كنفرانس  يك داالس در ايرانيان جامعة آبان، ١٣ جمعه روز
مطبوعاتيدركتابخانةكارلتونبرگزاركردند.

داالس در  مقاومت هوادار ايرانيان جامعة كنفرانس دراين 
تهديد احمدينژاد، پاسدار اخير سخنان محكومكردن ضمن
و كرده افشا جامعة بينالمللي را براي رژيم بنيادگرايي صدور
حافظ اصليترين كه ايران مقاومت از قاطع حمايت خواهان
منطقة كل و عراق ايران، در بنيادگرا رژيم اين آنتيتز و صلح

خاورميانهميباشد،شدند.
اعالم در داالس ايرانيان جامعة مسئول خانم حميرا حسامي،
خلق ايران مجاهدين نام سازمان خروج خواهان كه ما كرد

محصول نامگذاري اين هستيم چرا كه تروريستي ليست از
سركوب مقاومت براي بنيادگرا رژيم اين و بندو بستهاي توطئه
تنها آنكه حال ميباشد، منطقه در خود بقاي طوالنيكردن و
سازمان يعني آن محوري نيروي به ويژه و ايران مقاومت اين
استقرار براي رژيم اين با هماوردي توان كه است مجاهدين
را منطقه در ثبات صلح و ايران و در  دموكراسي و آزادي

دارد.
نيز و فاكس تلويزيون خبري ازجمله رسانههاي برنامه دراين
تهيه برنامه ازاين خبري گزارش كه داشتند حضور سي.بي.اس

كردند.

مسابقاتقايقرانيبزرگساالنجهاندر گالسكوـاسكاتلند

منوچهرارسطوپوروبوسهبريگلوند
بهعنوانچهارمجهاندستيافتند

كرد تقديم اشرف شهر در آزاديبخش بهقهرمانان ارتش خود را جهانی عنوان ايراني ارزندة قهرمان
بزرگساالن قايقراني مسابقات

٩ و ١٠  روزهاي در امسال كه جهان،
اسكاتلند گالسكو شهر در سپتامبر
هزاران حضور شاهد شد، برگزار
تمام از  مرد و زن قايقرانان از  تن
مسابقات در بود. جهان كشورهاي
جهان بزرگسال  قهرمانان نيز امسال 
مسابقات در ٩٠سالهها تا ٢٧سالهها از
ساعت از و بودند كرده شركت
و هواي باد در از ظهر ٧بعد ٧صبح تا

پرداختند. يكديگر با به رقابت باراني
نايبقهرمان ارسطوپور، منوچهر
ملي شوراي جهان و عضو بزرگساالن

١٩٨٨ در  سال در كه ايران، مقاومت
برنز گالسكو بهمدال جهاني مسابقات
سال در دو بود، بافته مسابقات دست
كه سنگيني عمل بهعلت گذشته،
در مسابقات شركت بود امكان كرده
پرتوان قهرمان نداشت. را جهاني
و سخت عمل بهرغم ايران، شمالي
با نيز امسال طوالني، نقاهت دوران
بوسه بههمراه كه سختي تمرينهاي
سوئدي بزرگ قهرمان بريگلوند،
بهسطح خود را شد داد، موفق انجام
مسابقات در جهاني برساند و مسابقات
بهباالي دو ٥٠سال دستة در گالسكو

نفره شركت كرد.
بوسه و ارسطوپور منوچهر
رقابتها پايان شدند در موفق برگلوند
پيدا دست جهان چهارم  بهعنوان
تالش با كه ارزندهيي عنوان كنند.
بهدست بريگلوند و ارسطوپور فراوان
از بسياري  تحسين  مورد  و آمد 

گرفت. قرار شركتكنندگان
پايان در  ايراني، ارزندة قهرمان 
بهقهرمانان را خود عنوان مسابقات
اشرف شهر در آزاديبخش ارتش
دالوران كه نمود اعالم كرد و تقديم
ملت بي بديل قهرمانان اشرف، شهر
آزادي و نجات براي كه هستند ايران
آخوندهاي چنگال از ايران مردم
ارسطوپور ميكنند. تالش جنايتكار 
در بهتري  مقام كسب  با داد قول 
پهلوانان تقديم را آن آينده، شهرمسابقات در ميهنمان افتخارآفرينان  نمايد.و اشرف

جلسةتوجيهي درکنگرةآمريكا،ضمن محکومکردن
احمدی نژاد،خواهانسياستقاطعمیشود

يک در ضداحمدینژاد کميتة آبان ١٣٨٤، ١٢ روز
هفتة تهديدآميز سخنان آمريکا، کنگرة در توجيهي جلسة
اسرائيل نابودی بر مبنی آخوندی رژيم رئيسجمهور پيشتر
و عرب کشورهای رهبران تروريستی تهديد و آمريکا و
مورد بهشدت آمريکا مقيم ايرانيان جانب از را، اسالمی

داد. قرار اعتراض
ايرانيان خواسته های يادآوری با نريمان، شيرين

«کميتة  گفت: آمريکا، در ايالت  ٤٠ به قريب از
توسط که از قطعنامهيی را حمايت خود ضداحمدی نژاد
بهاحمدی نژاد اعتراض در آمريکا متحدة اياالت کنگرة
اخراج برای کنگره تالشهای از و داشته اعالم شد تصويب
او میکند». استقبال ملل متحد سازمان از آخوندی رژيم
وخامت راستای در احمدینژاد سخنان که کرد تأکيد
ترور پروژة  احيای کشور،  داخل در  وضعيت حقوقبشر

شده  دهة١٩٩٠ شروع از اوائل کشورکه در خارج مخالفان
اتمی تجاوزکارانة عراق و سياست امور در دخالت بود،

میباشد. رژيم
اينکه با رابطه در اخطار ضمن نريمان خانم
دستيابی زمان کوتاه کردن برای تالش حال در «احمدینژاد
سياست يک اتخاذ است» بر ضرورت اتمی بهبمب رژيم
که راه حلي گفت: او كرد.  تأكيد آمريکا  جانب از قاطع
شورای رجوی، رئيسجمهور منتخب خانم مريم جانب از
عملی راهکار تنها نمودار شده، مطرح ايران مقاومت ملی
فقط ايران را در دموکراتيک تغيير راهحل اين چرا که است
از نه و میداند عملی آنها مقاومت و ايران مردم توسط
کشورهای طرف از راه جنگ يا رژيم و از استمالت راه
٢٠٠٠٠شرکتکننده از بيش حمايت از راهحل اين خارجی.
حضور سپتامبرگذشته، عليه ماه در کميته تظاهرات اين در

است. برخوردار نيز نيويورک در احمدی نژاد
اسکندر مسلم پهلوان جلسه، اين بعدی سخنگوی
دورة سه در را ايران  که کشتی، ملی قهرمان  فيالبی،
از ١٧مدال صاحب و نموده  نمايندگی المپيک بازيهای 
خود سخنان در که بود است بينالمللی مختلف رقابتهای
بهخاطر طرح رزلهتنين، ايلينا نماينده از بهويژه گفت: من
خواهان سازمان ملل امنيت شورای از آن که در اليحهيی

ميکنم. تقدير شده احمدینژاد سخنان محکوميت
فعاليت صعودی روند از جزئياتی سپس فيالبی آقای

تروريسم رشد رابطه با در رژيم سياسی تدارکاتی و مذهبی،
طريق استخدام برای بمبگذاريهای خارج کشور از در رژيم
با همراه استراتژی، اين گفت: او نمود. مطرح را انتحاری
هشداری اتمی به سالحهای دستيابی برای رژيم فعاليتهای
از ما دهيم.  انجام  کاری بالفاصله بايد ما ماست. به همة
محدوديتهای میخواهيم که آن و دولت آمريکا کنگرة
خلق مجاهدين سازمان و مقاومت ملی شورای بر وارده

راه بردارد. سر را از ايران
بايستی مماشات سياست كرد: تأكيد فيالبی آقای
بازخواست مورد  بايستی ايران رژيم و شود  متوقف
دولت که اميدوارم و من نيست زيادی باقی زمان قرارگيرد.

کند. رسيدگی مسأله اين به زودتر هرچه آمريکا
سعيدی، صوفی خانم  برنامه، اين سخنران  آخرين
کميتة با که  بود سياسی امور متخصص و  تحليلگر
قدمهايی تحسين ضمن او میکند. فعاليت ضداحمدی نژاد
برداشته، احمدینژاد محکوميت در آمريکا کنگرة که
امور وزارت و است تروريست يک احمدینژاد گفت:
سخنرانی عنوان می شناسد. به همين او را هم آمريکا خارجة
که کرد گذشته ثابت سپتامبر در متحد سازمان ملل در او
خانم اتمی است. پی دستيابی به سالح در ايران رژيم مذهبی
تهديد يک احمدینژاد اخير سخنان که کرد تأکيد سعيدی

بود. رژيم سياست شمردة تلفظ بلکه نبود
از که بالواسطهيی جانبه و تهديدات چند بر با تأکيد
آن زمان کرد: سعيدی اضافه می گيرد، خانم نشأت تهران
سياست خالی سياسی لفاظيهای از فراتر است که فرارسيده

اتخاذ شود. ايران رژيم قاطعی عليه
سازمان امنيت ايران بايد بهشورای رژيم اتمی پروندة
به کمک  در می بايست آمريکا دولت شود. ملل فرستاده
ايران در استبدادی بهحکومت خاتمهدادن برای ايران مردم

شود. مصمم
و «عاجلترين گفت: چنين خاتمه در سعيدی خانم
آمريکاست، دولت روی پيش  در  که کاری الزمترين
الزمی کار  سياسی بهلحاظ وهم  اخالق به لحاظ هم که
ايران، اپوزيسيون گروه مؤثرترين نام که است اين است،
خارج تروريستی ليست از  را  مجاهدين  سازمان يعنی
با که است مماشات سياست  تجسم نامگذاری  اين کند.

شود. متوقف بايستی احمدی نژاد رویکارآمدن

قرارگيرد بازخواست مورد بايستی ايران رژيم و شود متوقف بايستی مماشات سياست
ايران  رژيم عليه قاطعی سياست سياسی، خالی لفاظيهای از فراتر که است فرارسيده آن  زمان

شود اتحاذ
میبايست  آمريکا دولت شود. فرستاده ملل سازمان امنيت بهشورای بايد ايران رژيم اتمی  پروندة

شود مصمم در ايران استبدادی بهحکومت خاتمهدادن برای مردم ايران به کمک در

مقاومت اعتراضی هواداران تظاهرات
ـساکرامنتو شمالکاليفرنيا

اعتراض در مقاومت هواداران و  ايرانيان هفتهيی  دو کارزار بهدنبال
٢٠آبان، روزپنجشنبه احمدینژاد، تروريست پاسدار جنگطلبانة بهاظهارات
بهبرگزاری اقدام کاليفرنيا، ساکرامنتو شهر در مقاومت هواداران از جمعي

نمودند. اعتراضی تظاهرات يک
ايرانيان جامعة طرف از دستمالچی، فتحاهللا  برنامه،آقای اين شروع  در
را سخنانش به حضار، خوشامدگويی ضمن ساكرامنتو، ـ کاليفرنيا شمال
سياستهای افشای احمدینژاد، تروريست پاسدار اظهارات محکوميت در
خانم پيشنهادی سوم راهحل از حمايت آخوندی، رژيم اتمی و جنگطلبانه
لزوم خارجکردن بر تأکيد و رژيم با مماشات سياست رجوی، افشای مريم
رژيم، با مماشات پايان خط بهعنوان تروريستی ليست سياه از مجاهدين نام

ايراد نمود.
پالکاردهايی برروی که شعارهای خود تظاهرات، با در شركتكنندگان
اظهارات محکوم کردن ضمن  اعالميه، پخش با  و بود شده نوشته نيز
پروندة ارجاع ازجمله ايران، مقاومت و مردم برحق خواستهای احمدینژاد،
مجاهدين خارج ساختن نام و متحد ملل سازمان امنيت به شورای رژيم اتمی
آمريكايي شهروندان رسانيدند. شهروندان  بهاطالع  را تروريستی ليست از
نموده ابراز آن صلحطلبانة مواضع و ايران مقاومت مواضع با را خود همبستگي

كردند. حمايت ان از تومار امضای با و
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پرهياهوي  كه از سخنراني هفتهيي يك  در
سران و ديگر او خود احمدي نژاد گذشته،
روشني به را سخنراني آن مضمون رژيم
آثار همچنين  مدت اين در تأييد كردهاند.
اين وسيع بسيار بينالمللي و سياسي
امروز اما است. شده بارز موضعگيري
كه ببينيم عميقتري نگاه با ميخواهيم
رئيس جمهور چرا و اصًال چيست؟ داستان

آورد؟ رو را حرفها اين به ارتجاع
سخنراني شما از كه تفسير لطفًا بگوييد ابتدا
اين چيست؟ شما  احمدي نژاد پيش  هفتة 

ديديد؟ چطور را اظهارات
جدي ردكردن معني به احمدينژاد سخنراني
اين، از پيش تا اگر بود. بينالمللي سرخهاي مرز
اتمي پروژة رژيم، بينالمللي چالشهاي مهمترين
وي، باسخنراني بود، عراق بحران در دخالتش و
جبهة و گذاشته ميز روي را جديدي موضوع رژيم

آمريكا باز كرده است. جديدي عليه غرب و
دربرابر هم غرب كشورهاي قبال در هم او
حرفش موضوع كرد. تهاجم اسالمي كشورهاي
مي گفت بلكه نبود.  تيغ كشيدن و تقبيح  و حمله
اعالم بنابراين شود. نابود بايد آنها موجوديت اساس

بود. جهاني بهجامعة جنگ
كرد اعالم  ايران مقاومت پيش ماه چهار
مسند در پاسدار يك  نشاندن  با  واليتفقيه  رژيم 
حاال است. داده جنگ اعالم  رياستجمهوري

است. كرده علني را جنگ اعالم همين پاسدار

احمدينژاد  خود حرفهاي سخنراني اين  آيا
تلقي رژيم كل موضع را آن بايد يا بود

كرد؟
دو بود. رژيم كل موضع سخنراني اين قطعًا
تأييد كامًال  را حرفها اين خامنهاي بعد، روز سه
دفاع حرفها اين از سپاه فرماندهان بهخصوص كرد.
را حرف اين خودش اگرچه رفسنجاني كردند.

دارد. اما آن را قبول نميزند
در خامنهاي را حرفها  همين  اصلي مضمون
و داشته خودش اخير  هفتة سه دو  سخنرانيهاي
آخوندها سخنراني اين با كه است روشن كامًال
داشتهاند عمد ميكنند. دنبال را مشخصي خط
بهگوش را حرفها  اين بلندتر هرچه صداي  با كه
سخنراني متن كه كرد ترديد  نبايد  برسانند. دنيا
و خوانده خامنهاي خود پيشاپيش را احمدينژاد

تصويب كرده است.

خالصه  بهطور  احمدينژاد سخنراني آثار 
است؟ بوده چه

رشدي سلمان درمورد خميني فتواي از
بين المللي واكنش حد اين تا رژيم كارهاي تاكنون،
رژيم برابر در را غرب حرفها اين است. برنينگيخته
را آخوندها بين المللي حاميان و دوستان كرد. متحد
كرد. دست بسته اين رژيم حمايت از روسيه در نظير
از بيشتر امنيت را بهشوراي رژيم پروندة اتمي ارجاع
بهعنوان را رژيم موقعيت و كرد زمينهسازي گذشته
جهان بههمه شناساند. امنيت ثبات و صلح و تهديد
محكوميت بر مبني متحد ملل امنيت شوراي بيانية

است. معني همين به رژيم
با غرب  مماشات سياست اظهارات اين 
بهقول سپرد. به گور هم  را  آخوندها ديكتاتوري
پرانتز ضرب  يک با  و «دفعتًا لوموند روزنامة
خاتمِي محمد  رياستجمهوري دوران در بازشده 

ميشود». پاک اصالحطلب…
نامزد را رژيم رئيسجمهور هم واشينگتنپست
«توانسته او زيرا كرد. سياستمدار باارزشترين جايزة
ذهن زمانيکه در و مهم بسيار لحظة يک در است
ايران، حكومت واقعي ماهيت نبود، متمرکز دنيا
تروريسم معناي واقعي و در خاورميانه درگيري منشأ

دهد». نشان را جهاني
رژيم  براي پيامدهايي چنين بروز آيا  
روشن برايش نبود؟آيا قابلپيشبيني
ارجاع ميشود باعث حرفها اين كه نبود
شود؟ تسهيل امنيت بهشوراي پروندهاش
بهكجا ميرود. دارد رژيم ميخواهم بپرسم
كرده انتخاب آگاهانه  را مسير  اين آيا

است؟
پيشآمده، آنچه كلي خطوط رژيم براي
مسير اين كه خامنهاي بود. قابلپيشبيني بهروشني
و دنيا  كه ميدانسته بهسادگي كرده، ترسيم را 
برميانگيزد. خود برابر در را غرب جهان بهخصوص
انتخاب كرده و موضوعاتي كه جمالت و كلمات
اوضاع وانگهي  بود.  تحريكآميز كامًال  بودند،
حساستر است. ديگر هرزمان از دنيا و كنوني منطقه
توجه با داشت، وجود كه مهمي بهزمينههاي توجه با
كامًال بينالمللي و منطقهيي و سياسي بهاوضاع
به خودشان است. وقتي آخوندها جوشان و ملتهب
قطعًا از ميريزند، آتش روي بنزين خودشان دست

خواهد پيش چه است كه قابل محاسبه برايشان قبل
آمد.

به كاري زده  ؟ رژيم دست نيست  آيا عجيب
محاسبهيي چه تمام شده. با بهزيانش كه
مورد فرضيههاي در اين را كرده؟ كار اين
اين مي شود گفته مثًال دارد. وجود گوناگوني
رژيم داخلي مسائل حل براي سخنراني
عليه است واكنشي ميگويند  يا است،
ميخواهد يا آمريكا رئيس جمهور سخنراني
مقابله امنيت بهشوراي پروندهاش ارجاع با
در مداخلهجويانهاش بهسياست يا كند،
از ديگري فرضيههاي و است مربوط عراق

چيست؟ به نظر شما داستان قبيل. اين
كه تئوري آن زمينه، اين در رژيم تئوري
روي و يكپايهكردن رژيم و عمل منقبض راهنماي
است اين است، احمدينژاد پاسدار كارآوردن
دست هست آن در كه  بحراني  با  مقابله  براي كه
بحران بر تا بزند تروريسم و ماجراجويي و بهتهاجم
نتيجه بهاين رژيم بگذارد. سرپوش خود سرنگوني
خيلي باسرعت  كند، عقبنشيني اگر كه رسيده 
تروريسم تشديد راه بنابراين ميپاشد. هم از زياد

وادار را جهان تا گرفته پيش در را بنيادگرايي و
سرنوشت از شايد و بكند به خودش  بهامتيازدادن

محتوم يعني سرنگوني فرار كند.
تا مي اندازيم به وحشت را دنيا ما ميگويند
از باجگيري ديگر، بهعبارت بدهند. امتياز بهما
بهسالح دستيابي تهديد بهكارگيري با جهاني جامعة
برگ از استفاده و در عراق گسترده مداخلة اتمي،
خود دنيا. كل  و منطقه در تروريسم و بنيادگرايي 
كرده نامگذاري مدبرانه»  «اقتدار را  خط اين رژيم
و خارجي تضاد تشديد  بهمعني «اقتدار»  است.

است. طراحي شده «مدبرانه» بهمعني
امكانات و زمينهها همة بايد تئوري اين اساس بر
بهصورت را بنيادگرايانه بسيج و تروريستي قواي و
موجوديت شود وادار دنيا تا كنند فعال تهاجمي

بپذيرند. را آخوندها محتضر
شوراي دبير الريجاني، علي آبان هشتم روز
سخنراني يك اميركبير دانشگاه در امنيت عالي
تاريخ رجعت هستهيي، انرژي عنوان«مليشدن تحت
جمله يي آن در و داشت نفت» صنعت شدن ملي
«غرب مي كند: روشن خوب را بحث اين كه گفت

كنيم». مرگ، خودكشي از ترس ما ميخواهد
قرار خودكشي و مرگ دوراهي سر بر رژيم
گسستگي از هم كه را عقبنشيني است. راه گرفته
تن آن به  و ناميدهاند خودكشي است شتابان 
كه گذاشتهاند مرگ قدم راه بنابراين به نمي دهند.
سياست بهتر به عبارت و تهاجمي سياست همين

است. ماجراجويانه و جنگطلبانه

بهجمالتي توجه  موضوع، شدن روشن  براي
اين ضروري است. حرفهاي رئيسجمهور رژيم از
از سخنراني قبل روز سه يعني آبان اول را روز حرفها

است. آورده بحث برزبان مورد دجالگرانه
اول اسالمي جمهوري رسمي خبرگزاري
نمايندگان و اساتيد جمع در «رئيسجمهوري آبان:
تحوالت پروندة روند زمينة در دانشجويي تشكلهاي
است رسيده نتيجه بهاين نظام گفت: كشور هسته يي
ما ملي است… امنيت بهزيان موجود ادامة روند كه
ما آمدند… بهچه دليل جلو عقب رفتيم آنها هرچه
ما نوشته مقررات قانون و بياييم؟ كجاي كوتاه بايد
كنيم… اروپا التماس بايد به حق خود احقاق براي
ريخته بههم همهچيز كه كنند القا ميخواهند برخي
دارند انتظار و مي كشند «هو» بيرون از دشمنان است.
گفتة به است. افتاده بزرگي اتفاق كنيم تصور ما
پيش از بزند ضربه به ما ميتوانست غرب اگر وي
نمي زنند ضربه كه مي بينيد اگر نمي كرد، آگاه را ما
توانست… نخواهند هيچ گاه و نميتوانند كه بدانيد
مجتمع يو.سي. ايران امروز فعاليت اسالمي جمهوري
براي كه ديديم كرد. آغاز  دوباره  را اصفهان اف
اكنون اما انداختند بهراه  جنجال  اول موضوع اين
اعالم بهآنها ما نشستهاند.  خود بهجاي  آرام آرام
است… شده عوض چيز همه ديگر كه كردهايم
خواهيم رفت به باال پله  ما يك بگذرد زمان هرچه
راه سوخت را چرخة وقتي آمد. كوتاه نخواهيم و

شد. خواهد متحول همهچيز  شك  بدون بيندازيم
ملت عزت موضع بايد غرب اين كه به اشاره با وي
اين الهي غرب بهلطف داشت: اظهار را بپذيرد، ايران
ايران سياسي قدرت زيرا پذيرفت خواهد را موضع
است. مناطق بيبديل برخي در و باال بسيار دنيا در
بهفنآوري دستيابي براينكه  تأكيد  با احمدينژاد
گفت: است، شده تبديل ملي آرمان به يك هستهيي
خواهش مي گفتند بهما نيويورك در انگليسيها
نشان اين مسأله نكنيد، مطرح را اين مسأله ميكنيم
سستتر ضربهپذير است و كه غرب بسيار ميدهد

ميدهد». است كه نشان چيزي آن از
براي رژيم تئوري هم اظهارات، اين در
و شده بيان ماجراجويانه سياستهاي در پيش گرفتن

بينالمللي. اوضاع از ارزيابيش هم

چيست  محتوايش جنگطلبانه سياست  اين
شده است؟ عناصري تشكيل از چه و

توسل و  ماجراجويي كه  كنم  يادآوري ابتدا 
اصل در عربدههاي گوشخراش، همراه با بهتروريسم
٢٦سال اين در و  است رژيم واليتفقيه سازوكار
و سياستها همين سراغ خورده بهبنبست كه هر جا
مثال معروف چند است. رفته واليتفقيهي روشهاي

ميكنم: يادآوري را
بود كاري آمريكا سفارت در گروگانگيري
كه داشت رژيم براي كالني بينالمللي كه زيانهاي
را آن خميني باقيمانده. ولي هنوز هم آثارش بعضًا
همين با  روزگار آن در  را  مسائلش  و داد ترجيح 

كرد. حل گروگانگيري
مقاطع در لبنان در گروگانگيري و آدمربايي
بوده رژيم خارجي سياست  اصلي  حربة متعددي

است.
بههمين باز رشدي، سلمان ترور فتواي صدور
از خميني شديد، جهاني دافعة وجود با بود، منوال
پس مخالفتهاي موج مهار براي زيرا نيامد كوتاه آن

نياز داشت. جنگ ضدميهني به آن از
خميني كه بود جنگ با عراق مهمتر همه از و

داد. ادامه سال به آن هشت بهمدت
بنيادگرايي حربة  اينها، همه مشترك  مضمون
مسيرش است. واليتفقيه حكومت، اين است.
است. جنس از همين روشهايش است و بنيادگرايي
سياست يك رژيم حاضر،  وضعيت در
واحدي سياست است. گذاشته بهاجرا را چندوجهي
يا ايران  مقاومت و ايران بهجامعة رو ولي است 
كه دارد مختلفي وجوه منطقه و بينالمللي جامعة

از: عبارتند
اين عراق در تروريستي تحريكات و نفوذ ـ

بهمنطقه رو است سياستي
عليه است سياستي كشور اين داخل در ارعاب ـ

ايران جامعه

است سياستي اين مزدور، بريده گرفتن به كار ـ
مشخصًا شهر و ايران سازمانيافتة مردم مقاومت عليه

اشرف
و اتمي بهبمب خود مسلح كردن براي تالش ـ و

جامعة بينالمللي قبال در سياستي است اين
را همو غم خود تمام مؤلفه ها اين آخوندها در
توجهات تمام و سرمايهگذاري تمام بستهاند، بهكار
خامنه اي بيت كار تمام ديپلوماسيشان، تمام و خود

است. مؤلفه روزمرة اين چند اجراي و…

كه  گرفت نتيجه اينطور ميشود آيا  
و نبوده جديدي احمدينژاد، حرف حرفهاي

رژيم است؟ هميشگي تكرار مواضع
جديدي موضع گفت، احمدي نژاد آنچه خير،
شعارها اينگونه هميشه آخوندها چه اگر بود.
اما گفته اند، غلظت) اين با نه (البته را تهديدها و
مقامهاي باالترين خميني،  از  بعد كه  بود اولينبار
دم اسرائيل نابودي از  روشن، و  تيز اينطور رژيم
اكنون ارتجاع رئيسجمهور وانگهي، ميزدند.
رژيم كه ميكند عنوان را مواضع اين اوضاعي در
اتمي بهبمب خود مسلحكردن بهطرف چهاراسبه
مداخله براي گستردهيي امكان از عراق در ميتازد،
در عينحال و است مشغول به آن و برخوردار است
بهخدمت ديگري هرزمان از بيش را تروريسم اهرم
زبان بهكارگرفتن  وضعيت، اين در است. گرفته 

كامًال عينحال  در و جديد موضعگيري تهديد، 
ميشود. محسوب جدي

يا  ايران جامعة برابر در آخوندها وقتي  
پيش در را چنين سياستي ايران مقاومت
و سركوب روي كه است روشن مي گيرند،
در برابر اما ميكنند. تكيه بي رحمانه اختناق
با مثًال و ميكنند چكار بينالمللي جامعة
با كارشان ميكنند فكر محاسبهيي چه

پيش ميرود؟ تهديدهاي تروريستي
سوي از  جدي واكنش با مي كنند فكر آنها 
را خودشان نمي شوند. البته بينالمللي مواجه جامعة
آماده امنيت برود به شوراي اتمي كه پروندة اين براي
قرار ميگيرند فشار كه تحت را فرض كردهاند. اين
گرفتاري كه است اين ارزيابيشان اما پذيرفتهاند،
ارزيابيشان آمد. اساس پيش نخواهد برايشان مهمي
گير عراق باتالق در آمريكا چون كه است اين 

كند. مقابله نميتواند ما با ديگر است، كرده
اين از پيش كه الريجاني  علي سخنراني  در
سؤال بههمين  پوستكنده  و صاف  شد، اشاره 
را خود ايران كه نكنيد ترديد …» مي دهد: پاسخ
شرايط اين است.  آماده كرده شرايط سخت براي

با نكنند تصور ديگران تا دارد دربر نيز را هزينههايي
بترسانند…» را ما ميتوانند قعود و قيام يك

سياست كه سؤال اين به پاسخ در الريجاني
اگر اينكه چيست و جنگ و قبال تحريم در ايران
و تحريم مقابل در اصفهان يو.سي.اف تعطيلي گزينة
تصميمي ايران چه مسئوالن قرار گيرد، نظامي حملة
نيست، كار در جنگي «اوًال گفت: ميگيرند، 
ترس كه ما از است اين براي حرفهايي كه مي زنند
براي زمينهيي آنها كه چرا كنيم، خودكشي مرگ،
جبهه را ندارند… واحد در دو جنگكردن در آن
فاقد عراق  همانند است، سخت هدف يك ايران 

مشراعيت داخلي نيست».
ايران عليه تحريم  احتمال بيان در  الريجاني
يا و نفتي تحريم با مي كنند فكر «اگر گفت:
كنند، محدود را ما ميتوانند ديگر تحريمهاي
را گران خواهد نفت صرفًا تحريم نفتي است. اشتباه

كرد».
آيا كه سؤال اين به  پاسخ  در الريجاني
خاطرنشان دارد، قرار ايران كار دستور در غنيسازي
كار دستور  در غنيسازي كه نكنيد «ترديد كرد: 

٩آبان). ايسنا ) دارد» قرار ايران

با  مقابله براي واليتفقيه رژيم گفتيد
است، به سياست گرفتار آن كه در بحراني
ايجاد ترس تا آورده رو ماجراجويانه
سخنراني مشخص علت اينحال با كند.
روشن كنوني وضعيت در احمدي نژاد

بهروزهاي را سخنراني اين چرا مثًال نيست.
حكام موكول ٢٤نوامبر شوراي جلسة از بعد

ببيند؟ آن زيان كمتري از كه نكرد
عليه اخير كامًال ماهة سه دو تحوالت در روند
را روند اين جلو ميخواهد بنابراين است. رژيم
موج بپوشاند. عربدههايش غوغاي در را آن يا بگيرد
زير در تحوالت را و بينالمللي عليه رژيم منطقهيي

نمود: مالحظه ميشود
اساسي رژيم، قانون نقشة با شكست عراق در ـ
تهران آخوندهاي انگشت اثر آشكارا كه كشور، آن
(براثر تبديل شد موقت اساسي بود، بهقانون آن در
را ميز رژيم و مجاهدين) گستردة بسيج و  كارزار

كرد. واژگون
تروريستي انفجارهاي در رژيم مستقيم نقش ـ
انگلستان، پنتاگون سوي ارتش از عراق، چندبار در
حكومت و شده اعالم رسمًا عراق خود مقامهاي و

است. گرفته قرار ضرب زير آخوندي
از پس سياسي وضعيت هم چنين عراق در ـ
اقتصادي، و امنيتي و  سياسي  مشكالت تشديد
قويًا سياسي ناظران كه است درآمده بهصورتي
رژيم بهزيان پارلماني انتخابات ميكنند، پيشبيني
آخوندهاي كنوني كه توازن و خواهد شد برگزار
نخواهد تكرار زيادي بردهاند، منفعت آن از تهران

شد.
اللحني شديد قطعنامه اتمي، پروژه درمورد ـ

پرونده به رسيدگي كه شده صادر حكام شوراي در
زمينه و دانسته امنيت شوراي صالحيت را در رژيم
شوراي به رژيم  اتمي پرونده ارجاع براي  مهمي

كرده است. امنيت فراهم
سه به كافيست فقط بينالمللي درسطح ـ
با كه كنيم توجه آمريكا رئيسجمهور سخنراني
بنيادگرايي آخوندها و ياغي هم رژيم شبيه جمالت
رژيم همين آن منشأ ميدانيم همه كه را اسالمي

است. بهشدت مورد حمله قرار داده است
سعودي عربستان مواضع  منطقه  سطح در ـ
وزير چرخيده است. ابتدا عليه رژيم آخوندها كامًال
صريحًا كشور اين پادشاه سپس عربستان خارجة
اين دادند.  هشدار عراق  در رژيم  مداخالت عليه

گذاشت. فشار رژيم را زير كه بود چيزي
دولت به موقعيت بايد منطقه، سطح در بازهم و ـ
پس آخوندهاست و متحد تنها كه كرد سوريه توجه
رفيق ترور ماجراي دربارة ملل سازمان گزارش از
سؤال زير  اكيدًا لبنان،  پيشين نخستوزير  حريري
نسبت رژيم روزنامههاي حتي امروز است. رفته

ميكنند. نااميدي اظهار متحدشان دولت بهآيندة
از فشار قوي با كه هستيم شاهد روندهايي پس

كردهاند. پيدا جريان رژيم عليه طرف همه

كه ضدميهني،  جنگ در  آتشبس از بعد 
رژيم درون در حتي و  ايران جامعة  در مخالفتها
رشدي قتل سلمان فتواي با خميني كرده بود، سربلند
عربدههاي با خامنهاي حاال رفت. آن با  مقابله  به
رژيم عليه راكه روندي ميخواهد ضداستكباري
سمت به از آن را توجهات يا كند مهار افتاده  راه

ديگري منحرف كند.

احمدينژاد،  حرفهاي  از بعد  روز چند  
حمايت ضمن سخنراني دريك خامنهاي
ميكرد منع را رژيم درون او، اختالفهاي از
كه بود همين سخنرانيش راجع به عمدة و
يك اختالف توبه كنيم. از بايد ما مي گفت
سخنگوي روزنامة  كه هم كيهان بعد  روز
و تخريب «حجم نوشت: است، غالب باند
تأسيس، درحال برضددولت رواني جنگ
بهپيش را دلمشغوليهايي و سؤاالت
از پس چالش و هجمه اين با ميكشد…
كفايت، كه هجمهيي كرد، بايد چه انتخابات
حكمت و عدالت، ثبات، فراگيري عقالنيت،
گرفته حمله به باد را  نشده تأسيس دولت

است».
صحبت دربارهاش كه جدالي و كشمكش اين
چه در االن و چيست منظور مي كنند،

است؟ وضعيتي
خيلي وضعيت در و كرده منقبض را رژيم آنها
كه ميكنند مواظبت حاال دادهاند. قرار  حساسي

وضعيتي در چون رژيم هيچكس درنيايد از صدايي
است. نمانده باقي برايش ظرفيتي و تحمل كه است

است. داستان قلب اين
جنگ و دعوا  دچار  هميشه رژيم  كه  اين
كنيم توجه بايد اما است. روشني امر گرگهاست،
انتخابات دو در كه بزرگي جراحي بهدليل كه
يك در آن و شده انجام و رياستجمهوري مجلس
رانده بيرون قدرت ساختار از كامل بهطور جناح
فروكش بسيار قبل با مقايسه در دعواها اين شده،
دارد، وجود قدرت جنگ و رقابت است. كرده
مي بينيم اين باوجود نيست. قابلقياس گذشته با ولي
پس اخطار ميدهد. همه هشدار و خامنهاي اين كه

چيست؟ موضوع
شكافي هرگونه بروز از ميخواهند آنها
بسيار موقعيت در  رژيم چون كنند.  جلوگيري
دروني اختالفهاي طاقت اصًال كه است شكنندهيي

ندارد. را
مربوط تحوالت  فهم در كه مهمي واقعيت
اين است ميكند، كمك آن موضعگيريهاي رژيم و
گرفته بهخود جنگي وضعيت آخوندها حكومت كه
و مواضع همة كرده،  جراحي  را  خودش است،
پستها كليديترين داده. جنگي آرايش را پستهايش
سركوب و و جنگ مهرهاي و امنيتي را بهمقامهاي

است. شكنجه داده گردانندگان اتاق
نوشته ژورنال وال استريت روزنامة پيش هفتة

رئيسجمهور بهعنوان احمدينژاد «انتخاب بود:
ترتيب خامنهاي توسط دقت  با كه ايران رژيم
يك وارد ايران  رژيم  كه بود  اين نشانة  شد،  داده

است». شده رزمي آمادهباش
سپاه كه است  اين از  صحبت حتي  االن
تا مي دهد. تغيير را خود استراتژي دارد پاسداران
باشد كنوني خارجي و داخلي خطرات با متناسب

آبان). ٤ ايران رازنامة صفوي (رحيم
در بلكه معمولي وضعيت يك در نه رژيم پس
كه يعني شرائط شكننده و اين جنگي است وضعيت
چون است. آسيبپذيرتر هم عراق با جنگ دوران از
حاال ولي نميكرد تهديد را موجوديتش جنگ آن
است. افتاده بهخطر موجوديِت همين موضوع، اصل

تنش هرگونه بروز راه مي كند  تالش بنابراين
ببندد. را داخلي

وجوه  از يكي  را بريدهمزدور از استفاده   
مقابله براي واليتفقيه رژيم سياستهاي
لطفًا مورد در اين كنوني دانستيد بحران با

بدهيد. بيشتري توضيح
پا آخوندها كنيد. نگاه سياسي بهصحنة ابتدا
يعني و بينالملليشان مسائل داخلي مهمترين بهپاي
قرار امورشان صدر مسأله يي كه در چند رديف در
عليه مجاهدين موضعگيري حال در هر روز دارد،
موضعگيريها بهصورت اين هستند. مقاومت ايران و
انواع دعاوي يا ساختگي اتهامهاي انتشار جعليات،
مي باشد. از بريدهمزدوران حول اساس در است كه
چندوجهي سياست  در  اساسي مؤلفة  يك  رو اين
از استفاده همين بحران،  با مقابله  براي رژيم

است. بريده مزدور
البته و حلقآويز و شالق با كشور داخل  در
تا كنند ايجاد سركوبگرانه ميخواهند رعب تبليغات
مقابل و در كنند را سد و اعتراضهات جامعه مطالبات
را بريدهمزدور حربة ايران ملت سازمانيافته مقاومت
مقاومت و مجاهدين نشان بدهند كه تا بهكارگرفتن
بريدگي و ندامت حال همه در و شده متالشي ايران

كنند. مأيوس را جامعه نتيجه در و هستند
كانون ملي، آزاديبخش وارتش اشرف شهر
آخوندها جامعة ايران است. اميد براي آزادي و اميد
قرار هدف را اشرف بريدهمزدور به كارگيري با

دادهاند.
بهفشارهاي االن من چيست؟  اصلي علت اما
اشاره رژيم عليه بينالمللي  و  منطقه يي مختلف
اما مي دهد. قرار را در تنگنا رژيم اينها همة كردم.
و كار كند عوض را آن سرنوشت كه چيزي نيست
وجود دارد كه عاملي اما برساند. بهپايان اين رژيم را
تعيينكننده بزند، رقم را ديگري وضعيت ميتواند
عامل اين رژيم بگذارد. عمر پايان بر نقطة و باشد
براي دليل بههمين درست است. ايران مردم مقاومت
از هركاري كه است مهم فوقالعاده اين آخوندها

بدهند. انجام عليه اين مقاومت برميآيد دستشان
زيادي هم عوامل جنگ ضدميهني دوران در
بود. داده قرار را تحت فشار رژيم كه داشت وجود
و تسليحات عامل اقتصادي، عامل بينالمللي، عامل
كه خميني باعث شد نهايتًا ولي آنچه قبيل، اين از
نقش ارتش بپذيرد، و آتشبس را ببرد را باال دستها
اصلي تهديد عليه آخوندها بنابراين بود. آزاديبخش

شدهاند. بسيج خود
تالش طرفين جبهة جنگ، در  كه همان گونه
از را مقابل جبهة رودررو، نبرد بر عالوه مي كنند
رژيم هم اين جا بدهند، قرار حمله مورد نيز آن درون
از مجاهدين و  آزاديبخش بهارتش ميكند  تالش
بريده حربة مصرف اين بزند. ضربه آنها خود درون

آخوندهاست. براي مزدور
مسألة گويا يك كه مسألهيي با اين جا ما پس
به متعلق  است مشكلي و است مجاهدين اخص 
مربوط است مسأله يي بلكه نيستيم. مواجه مجاهدين

مذهبي. استبداد با ايران مردم مبارزة و بهرويارويي
حربه اين تدافعي عمل يك بهصورت آخوندها
اطالعاتي، نظر از و گرفتاند به كار خود حفظ را
بسيج موضوع  اين حول ديپلوماتيك و سياسي 
نگذارند آشفته كنند و را مبارزه تا صحنة  شدهاند
واليتفقيه ديكتاتوري عليه ايران مردم مبارزة

شود. متمركز
ورق اخير ماههاي همچنان كه در همه، اين با
در عرصه هاي و روندهاي سياسي رژيم برگشته عليه
در مورد كرده، پيدا جريان آخوندها مختلف به زيان
دارد. اين وجود وضعيت همين نيز حربة بريده مزدور
گرفته دست رژيم از مقاومت ما است كه چيزي هم
خودگذشتگي از و پايداري و مبارزه مرهون اين و
عهد ارتزاق است. شهر اشرف در مجاهدان قهرمان
آمده بهسر مزدور بريده  از ضدمردمي  و ارتجاعي
بهاي گذشته نيم سال دو و مجاهدين در چون است

پرداخته اند. وجه اتم به را آن
كسانيكه بهخاطر ميخواستند آخوندها
پشت ايران مردم خود با عهد مبارزاتي و بهتعهدات
را مجاهدين خود، غلتيدهاند، بهخيانت و كرده
را ايران مردم مبارزة و دهند جلوه مقصر و محكوم
قرار موضوع سر همين بر انواع جلعيات تحتالشعاع
دموكراتيكترين تمام، با درايت امامجاهدين با بدهند.
كه روشها انسانيترين و صبورانهترين  با شيوهها
نداشته، نظير معاصر تاريخ در جنبشي هيچ در
كه دادند  نشان بستند. را رژيم سوءاستفادة راه 
خيانت مبارزاتي و نقض تعهد بهمبارزه پشتكردن
مرتكب مي برد، پناه بيگانه به كمپ كسيكه است.
وزارت با همجبههشدن است. شده فضيحت و ننگ
اخالقي نظر از است،  رذالت نهايت  اطالعات

انساني شرمآور. نظر از و بيشرافتي است
و نشاندند بهكرسي مجاهدين را حقايق اين
تا اين رژيم درآوردند دست از مزدور را حربة بريده

ناحيه متضرر نشوند. اين از مردم ايران ديگر كه
بزرگي بسيار اما خاموش حماسههاي از اين و
روشن خواهد بيشتر آن بيشتر و شأن و كه قدر است

شد.

مرگ» راهي «خودكشي يا دو
دربارةوضعيترژيم احسانامينالرعايا مصاحبهبا

ايران مقاومت از حمايت در و بنيادگرايي عليه آتالنتاـ در ايرانيان جلسة جامعة

مقصر محكوم و را مجاهدين خود، غلتيدهاند، بهخيانت و كرده پشت با مردم ايران خود عهد و مبارزاتي بهتعهدات كسانيكه بهخاطر آخوندها ميخواستند
با دموكراتيكترين شيوهها با تمام، درايت امامجاهدين با بدهند. قرار موضوع همين سر بر جلعيات تحتالشعاع انواع را ايران مردم و مبارزة دهند جلوه
بهمبارزه پشتكردن كه دادند نشان بستند. را سوءاستفادة رژيم راه نداشته، نظير معاصر تاريخ جنبشي در هيچ در كه روشها انسانيترين و صبورانهترين
نهايت اطالعات با وزارت همجبههشدن است. شده فضيحت ننگ و مرتكب ميبرد، بيگانه پناه بهكمپ كسي كه است. مبارزاتي خيانت نقض تعهد و

شرمآور انساني نظر از و است بي شرافتي از نظر اخالقي است، رذالت

در ادامة كارزار ١٤آبان شنبه روز
و جنگ طلبانه مواضع عليه دوهفتهيي
عليه جلسهيي احمدينژاد، تهديدآميز
آتالنتا، شهر در رژيم مالها بنيادگرايي
اين در برگزارشد. جورجيا ايالت
برگزار جورجيا دانشگاه در كه برنامه
و دانشگاه استاد رز آليس خانم شد،
بشر، حقوق فعال و روانشناس دكتر
و مترقي كشيش  تايلر باب  آقاي
جامعة سخنگوي ميرزايي، جواد آقاي
همچنين كردند.  سخنراني ايرانيان 
شركت با نيز دانشجويان از تعدادي
همبستگي و حمايت  جلسه  اين در

مقاومت حق بر مواضع از را خود
كردند. اعالم

ضمن جوادميرزايي آقاي ابتدا در
دجاالنة اظهارات كردن محكوم
موضعگيري خواستار احمدينژاد
و ملل سازمان عضو كشورهاي قاطعتر
شد. آن عليه آمريكا دولت بهخصوص
رز در سخنراني خود خانم آليس
ايران مقاومت از حمايت ابراز ضمن
داشت اظهار رجوي، مريم خانم از و
براي راهحل بداند تنها بايد غرب كه
راهحل مالها رژيم بنيادگرايي مقابله با
در دموكراتيك  تغيير براي سوم 

رئيسجمهور توسط كه است ايران
است. شده داده ارائه ايران مقاومت
افزودكه خود سخنان ادامة در وي
اقدامي هر  از قبل غربي دولتهاي 
كه را مجاهدين  سازمان نام بايستي 
و رژيم ميباشد مقابل بنيادگرايي نقطة
است از ليست پرداخته آن به مبارزه با
به و كنند خارج تروريستي سازمانهاي
مبارزه در را خود قاطعيت ترتيب اين

براي سوم راهحل مالها بنيادگرايي رژيم با مقابله راهحل براي تنها بايد بداند غرب
ارائه داده ايران رئيسجمهور مقاومت توسط كه ايران است در تغيير دموكراتيك

شده است
دهند. نشان آخوندها با

تايلر باب كشيش آن از پس
كه داشت اظهار خود  سخنراني در
وجود مذاهب درتمامي بنيادگرايي
آن مقابله با اصيل مذهب و نقش دارد

ميباشد.
مقاومت از حمايت ضمن وي
صحبتهاي ما كه  كرد اعالم  ايران
ميكنيم محكوم را احمدينژاد اخير

آن در و داشت نفت» صنعت شدن ملي تاريخ رجعت هستهيي، انرژي عنوان«مليشدن تحت سخنراني يك اميركبير دانشگاه در امنيت عالي شوراي دبير
مرگ، خودكشي كنيم». ترس از ميخواهد ما غرب ميكند:« خوب روشن را بحث كه اين جملهيي گفت

تن نميدهند. آن به ناميدهاند و خودكشي است گسستگي شتابان راه عقبنشيني را كه از هم است. گرفته قرار خودكشي مرگ و سر دوراهي بر رژيم
است و ماجراجويانه جنگطلبانه بهتر سياست و بهعبارت سياست تهاجمي همين اند كه گذاشته قدم راه مرگ به بنابراين

ايران مقاومت از را خود حمايت و
يك برنامه، انتهاي در ميكنيم. اعالم
خانم صحبتهاي از ويديويي نوار
بنيادگرايي نقش  و  رجوي مريم
استقبال مورد كه گرديد پخش
قرار جلسه در شركتكنندگان
نيوزكه فاكس تلويزيون گرفت.
تهيه به داشت حضور  برنامه  اين در

پرداخت گزارش



٥ صفحة ١٣٨٤ سهشنبه٢٤آبان ـ ٧٧٥ شمارة

وزارت شناختهشدة مأموران كه شده  مطلع ايران آزادي براي  بريتانيا پارلماني كميتة
در ارتباط (نامعلوم) كه مشكوك گروهي اينترلينك»، «ايران پوش اطالعات ايران تحت

مطبوعاتي  كنفرانس يك ساعت ۱۰ صبح ۱۰ نوامبر ، است فردا ، است،قرار ماليان رژيم با
برگزاركنند. وست مينستر، ، هاوس فيلدن در

داشت،  آزادي ايران،اظهار براي بريتانيا پارلماني كميتة رئيس كاسل ويل، از كوربت  لرد
را تروريسم تحريك براي ايران رژيم رئيسجمهور اظهارات تا شده اند فرستاده افراد «اين

رژيم ايران است». ضعف نشانة اقدام، توجيه كنند. اين
در خارج و ميكنند استفاده ترور از كشور داخل در آنهايي كه كه است «باور نكردني
بخواهد لندن در فرد عاقلي هيچ كنند فكر ميكنند، حمايت از آن و تحريك آن را كشور

دهد». حرفهاي آنها گوش به
خلق سازمان مجاهدين دربارة هيستريك آنها كرد... اتهامات تأكيد در ادامه كوربت لرد
مالها،كمكهاي هستهيي نيرنگ و فريب در افشاي ايران مقاومت موفقيت نشاندهندة ايران

باشد مي حقوقبشر فزايندة نقض و بريتانيا در عراق نظامي نيروهاي كشتار به آنها
است: خاطرنشان شده ايران آزادي براي بريتانيا پارلماني كميتة پايان بيانية در

حذف  خواهان اعيان مجلس نمايندة  ۱۲۲ و نمايندگان مجلس عوام از نيمي  از  «بيش
شده اند». ايران خلق مجاهدين سازمان از برچسب تروريستي

كه در شرايطي محتضر آخوندي رژيم
مشمئزكنندة موضعگيري بهدليل روزها اين
پاسداراحمدينژاد باموج محكوميتوانزجار
برگزاري بهدنبال شدهاست، مواجه بينالمللي
انگلستان در پارلماني بزرگ جلسات سلسله
ارجاع استمالت، سياست محكوميت منظور به
ملل متحد، شوراي امنيت رژيم به اتمي پروندة
به فراخوان و اشرف رزمآوران  از حمايت
مجاهدين سازمان تروريستي از برچسب لغو
٣٥هزار تظاهرات به توجه با و ايران، خلق
خارجة وزراي اجالس با همزمان ايرانيان، نفرة
قانونگذاران كه بروكسل در اروپا اتحادية
در كشور اين اصلي حزب سه هر از انگليسي
تشكيل با تا در صدد برآمد داشتند، حضور آن
پادوهاي و ايراني  مزدوران از  جلسه يك
ايران، مقاومت اطالعات عليه وزارت خارجي

بگذارد. خود سرپوش شكستهاي بر
با لندن  در اطالعات وزارت پروژة اما
به يك خود و درهمشكست خواري خفت و
مزدوران آنها براي آخوندها و فضاحت جديد

تبديلشد.
اما دفتر كار بود در قرار  جلسه كه اين
مجلس وابسته به ساختمان يك نيكلسون، در
اعيان انگليسصبحروزپنجشنبهتشكيل شود،
مجلسين اعضاي  گستردة مخالفت بهدليل 
شد. لغو انگلستان در حقوقبشر مدافعان و

 ٨ چهارشنبه، كه روز رژيم، ايرنا، خبرگزاري
خبر جلسه يي چنين تشكيل از بار اولين نوامبر،
لغو اين جلسه «در از داده بود، روز پنجشنبه
داد. خبر عوام» مجلس ساختمانهاي از يكي
مخالفت مي كرد تالش  كه آخوندي رژيم
اياديش اطالعات و وزارت توطئة گسترده با
اعالم ايرنا طريق را الپوشاني كند، از لندن در
و برنامهريزي مشكالت دليل «به جلسه كرد
و شد موكول امروز بعدازظهر به زمان به نياز
هتل يك به عوام مجلس ساختمان از آن محل

كرد». تغيير لندن در

كوربت، لرد چهارشنبه(١٨آبان) روز
مجلس در كارگر حزب لردهاي گروه رئيس
طي آزاد ايران پارلماني گروه رئيس و اعيان
«باور جلسه نوشتهبود: دربارة اين اطالعيهيي
از كشور در داخل كه آنهاييكه است نكردني
آن را كشور خارج ميكنند، در ترور استفاده
فكر كنند ميكنند، حمايت آن از تحريك و

به حرفهاي بخواهد لندن در فرد عاقلي هيچ
آنها هيستريك اتهامات دهد... گوش آنها
دربارةسازمانمجاهدين خلقايراننشان دهندة
و فريب افشاي در  ايران مقاومت  موفقيت
بهكشتار نيرنگ هستهيي مالها،كمكهايآنها
نيروهاينظاميبريتانيا درعراقونقضفزايندة

حقوقبشرميباشد».
نمايندةسابقمجلس آقايوينگريفيث،
اطالعيهيي طي نيز كارگر  حزب از عوام
بارونس كه سالهاست  «متأسفانه نوشتهبود: 
دارد ايران رژيم با نزديكي روابط نيكلسون
غيرقابل بيانيًة مناسبتهايي در خاطر همين به و
عليه و ايران رژيم از  حمايت در توجيهي
شدهاست. ايران داده مجاهدين خلق سازمان
دارد وآمد رفت ايران  به مرتب  به طور وي
گزارش ايران رژيم مطبوعات در اخيرًا و
داشته ديدار اطالعات ايران وزير با كه شدهبود
در نيكلسون .(٢٠٠٥ ١٦مارس (كيهان است
سازمان عليه شديداللحني انتقادات گذشته
رسيد اثبات به ابراز داشته كه بعدًا مجاهدين
مثال، عنوان به است. بوده دروغ تمامًا كه
شروع از قبل درست ،٢٠٠٣ ٢٦فوريه در وي

بود گفته اعيان در مجلس  عراق در جنگ
ام.كا.او كه دارم دست در شواهدي «من كه
مخفيكردن در فعال  بهطور (پي.ام.او.آي) 
بازرسان چشم از جمعي كشتار سالحهاي
سالحها اين آن فرماندهان داشتهاست. دست
افتخار هم بعدًا و كردند مخفي انظار از را
موفق بازرسان فريبدادن در كه ميكردند

بودهاند».
و ايادي ديدكه  آخوندي رژيم  وقتي
آبرو پيش از بيش انگلستان در پادوهايش
رژيم آمريكايي مدافع گري سيك باخته اند،
هزاران براي كه اطالعيهيي طي آخوندي 
لندن جلسة در شركت به كرد ارسال تن
رياست به جلسه اين نوشت: و داد فراخوان
جوديت و شد خواهد  تشكيل  امانيكلسون 
فرانسوي شوالرياس آلن و هلندي نيورينك
از سيك گري خواهند داشت. شركت آن در
كارچرخانانگزارش ننگين ديدبانحقوقبشر
كارآمدن روي پس از بود و مجاهدين عليه
را او و برخاست او از  دفاع  به احمدينژاد
نمود توصيف مردمگرا رئيسجمهور يك
سخنان رجوع رفع و به هفتههاي اخير در و

او پرداختهاست. مشمئزكنندة
گوناگون و فراخوانهاي اطالعيهها بهرغم
اين جلسه وزارتاطالعاتبعدازظهرپنجشنبه
شد تشكيل لندن هتل در يك در حالي در
داشت و شركت آن در نيكلسون اما نه كه 
مزدوران بهجز بود.  آمده  هلند  از كسي نه
ان و خدابنده مسعود حقي، كريم پيشانيسياه

مزدور شوالرياس تنها سينگلتون(خدابنده)،
در اطالعات آخوندي فرانسوي شناختهشدة
بودند. نه تنهاهيچسياستمدار آنشركتكرده
شهروند يك حتي بلكه انگليسي خبرنگار و
بود. شركت نكرده جلسه اين نيز در انگليسي

شوالرياس عامل فرانسوي رژيم آخوندي،
همانكسي استكهدرجريانتوطئة مزدوران

اقامت محل اورسوراواز در آخوندي رژيم
رئيسجمهوربرگزيدةمقاومت،دربهار٢٠٠٥ 
را مزدوران  هماهنگي و كارچاقكني نقش 
از اسناد منتشر شده طبق داشت. وي عهده به
تهران به ايران، در سفرهايش مقاومت سوي
موسوم به اطالعات ارگان وابسته يك توسط
را او مخارج و ميزباني ميشود كارگر خانة به
گردانندة و ميپردازد. بنيانگذار ارگان همين
اجرايي دبير ربيعي علي ارگان اين واقعي
سابق معاون  و رژيم امنيت عالي شوراي 

است. اطالعات وزارت
اعتراض از وحشت در اطالعات وزارت
و و ايادي رژيم آخوندي كه از ايرانيان آزاده
در شركت دارند، نفرت بهشدت مزدورانش،
وزارت اعتماد مورد كه كساني به را جلسه
دارند، ورودي  كارت  و هستند  اطالعات 
جلسه اين  در اينحال با بود. كرده محدود 

آنها  ٥ نفر بودند كه كرده ٧نفر شركت تنها
و گردانندگان ماهيت متوجه بالفاصله نيز
خود، و اعتراضات سئوالها و با شده سخنرانان
با مزدوران و پرداختند آنان عليه افشاگري به
به جلسه دادن پايان به مجبور و خواري خفت

شدند.
مزدوركريم براساسگزارشهايرسيده،
احمدينژاد با است گفته جلسه اين حقي در
مي زند. ويضمن صداقتو جرأتحرفشرا
دفاعازتروريستهايرژيمآخونديگفته است
بيشتر رژيم اتمي  خطر از مجاهدين  خطر
اظهارات از كه  وقتي پليس مقامات  است.
و آخوندي رژيم از  دفاع در  مزدوران اين
مطلع تروريستي سازمانهاي از حمايت در
كنترل به كرده و مراجعه به محل ميشوند،

مي كنند. آنها مبادرت هويت اوراق
و آخوندي اطالعات حقارتبار شكست
در شرايطي انگليسيتبار آن، پادوهاي ايراني و
توسط جلسات مشابهي ميگيرد كه صورت
آخوند مصرفشده بار هزار مزدوران همين
پي در آمريكا،  و  هلند در يونسي  و اژه اي 
شد مفتضح آزاده و شريف ايرانيان واكنش
دستگاه آخوندي، رژيم محاكمه صحنة به و
تبديل آن  و مزدوران آدمكشي جاسوسي و

گرديد.
سابق عنوان اعضاي كه تحت مزدوراني
قرار اطالعات وزارت خدمت در مجاهدين
شيطانسازي كارزار با اينكه بر عالوه دارند،
كارهاي براي دروغ اطالعات پخش و
زمينهسازي سياسي بهلحاظ رژيم تروريستي
عليه اطالعات جمعآوري به ميكنند،
مثابه به و  مي پردازند  مخالفان و  پناهندگان 

سرپلهايتروريستيرژيمعملميكنند.
توجه ديگر، بار ايران، مقاومت رو اين از
فعاليتهاي به را انگلستان در مسئول مقامات
و جاسوسي براي آخوندي اطالعات مزدوران
طراحيهاي تروريستيعليهپناهندگان سياسيو
فعاالنمقاومت درخاكاروپا جلبمي كندو
اين اخراج و قانوني تعقيب شناسايي، خواهان

ميباشد. كشور اين خاك از مزدوران
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٢٠٠٥ (١٠نوامبر ١٣٨٤ ١٩آبان

شكستفضاحتبار طرحوزارت اطالعاتدر لندن
آخوندي رژيم خارجي پادوهاي و مزدوران ايراني شدن بور  و

نكرد شركت انگليسي شهروند يك حتي جلسة وزارت اطالعات گريسيك، در گستردة تالشهاي به رغم

دارند، قرار اطالعات وزارت خدمت در مجاهدين سابق اعضاي عنوان كه تحت مزدوراني
رژيم تروريستي كارهاي دروغ براي اطالعات پخش و شيطانسازي كارزار با اين كه بر عالوه

پناهندگان اطالعات عليه جمعآوري به ميكنند، سازي زمينه بهلحاظ سياسي
ميكنند. عمل رژيم سرپلهاي تروريستي به مثابه و ميپردازند مخالفان و

درلندن آخوندها عوامل رژيم مطبوعاتي دربارة كنفرانس ايراني كميتة وكالي انگليسي– اطالعيه

ميكند تكرار لندن در ايران اپوزيسيون عليه خود را رفتة و لو كهنه تاكتيك تهران رژيم وزارت اطالعات
(ايرنا)، ايران، رژيم خبرگزاري
پنجشنبه روز است قرار داد خبر ديروز
برخي توسط مطبوعاتي  كنفرانس  يك
اطالعات وزارت پادوهاي و مزدوران از
پارلمان نمايندة يك امانيكلسون،  دفتر در
با و ايران  رژيم با نزديكي روابط اروپا كه
اطالعات، وزارت فعلي و سابق وزيران
اژه اي محسني غالمحسين و يونسي علي
شريك را  «منافقين تا شود تشكيل دارد، 
خوانده عراق شدة بركنار ديكتاتور جنايات
اين در شود». گروه اين محاكمة خواستار و
همسرش خدابنده، مسعود بر عالوه جلسه
شوالرياس و امانيكلسون، آلن سينگلتون آن
نورينک نام جوديث  به هلندي  زن  يك و

داشت. خواهند شركت
اطالعات، وزارت لورفتة تاكتيك اين
و واشينگتن.دي.سي  درفرانسه، پيشتر كه 
شده مواجه  مفتضحانهيي شكست با الهه 
اپوزيسيون اخير پيروزيهاي بهدنبال بود،

كه  نفرهيي ۳۵ هزار تظاهرات جمله از ايران،
اروپا در اتحادية مقر مقابل در روز دوشنبه
هواداران آن طي كه گرديد برگزار بروكسل
پروندة ارجاع به فراخوان ايران مقاومت
اتخاذ براي امنيت  شوراي به ماليان  اتمي
و تكنولوژيك و نفتي فراگير تحريمهاي
محوري نيروي از تروريستي برچسب خذف
داده ايران خلق مجاهدين سازمان مقاومت،
شدهاست. گرفته  كار به لندن در  بودند،
قانونگذاران تظاهرات، اين در كه بهخصوص
كشور، اصلي اين حزب سه از هر انگليسي
خلق مجاهدين از خود سخنرانيهاي طي
مشروع مقاومت سازمان يك عنوان به ايران
از نمايندگاني همراه به و كردند حمايت
خواست و مردم ايران اروپا، تمايل پارلمان
رياست با بهطور مبسوط را  تظاهركنندگان

گذاشتند. اروپا در ميان اتحادية
محكوميت موج با كه تهران رژيم
آنچه به نسبت انزجار ابراز و بينالمللي
«اظهارات بلر  توني بريتانيا، نخستوزير 
محمود قبول» غيرقابل ومطلقًا مشمئزكننده
توصيف اسراييل نابودي بارة در احمدينژاد
تالش وسيله اين به است، مواجه نمود،

پيگيرش تالشهاي از را توجهات ميكند 
نيز و  اتمي تسليحات به دستيابي براي 
بنيادگرايانه و تروريستي فزايندة دخالتهاي
به سالح و پول دادن جمله از عراق، در 
به را انگليسي سربازان كه گروههايي
بسياري اذعان مورد كه  رساندهاند، قتل
از جهان، كشورهاي  مقامات و رهبران  از
خارجة و دفاع وزيران و نخستوزير، جمله
شده اروپا اتحادية ادواري رئيس انگلستان،

سازد. منحرف است،
كه تهران اطالعات اين جاست جالب
خود قرباني ايرانياني كه حضور شاهدان و از
آدمكشي تهران و جاسوسي جنايات وزارت
ماهيت قبلي، حضور در جلسات با و بودهاند
در اين كردهاند، آنرا افشا توطئههاي رژيم و

۱۰ نوامبر  جلسة بهشدت وحشت دارد، جلسه
كه دعوتنامه دست داشتن در به مشروط را
آخوندي اعتماد اطالعات افراد مورد به صرفًا

است. كرده اعالم است، داده شده
در كه رسمي استشهاد يك گفته به

نوامبر   ۱۲ تاريخ در انگلستان  دادگاههاي 
مسعود  برادر خدابنده، ابراهيم ۲۰۰۲ توسط
اين اصلي سازماندهان از يكي خدابنده،
است، رسيده ثبت به مطبوعاتي كنفرانس

به  دهة۹۰  اواسط از كه خدابنده مسعود
در آمده، سفرهاي اطالعات وزارت استخدام
آسيا شرق كشورهاي  و  تهران به  متمادي
برايتوجيهحضوريتوسطمسئوالنوزارت
عليه سازمان فعاليت به اقدام اطالعات جهت

است. داشته خلق مجاهدين اپوزيسيون
خدابنده، ابراهيم استشهاد، همين در
سينگلتون آن بين  همكاري طوالني  سابقة
خبرگزاري كه خدابنده)، مسعود (همسر
قبلي «عضو بهعنوان او از آخوندي رژيم
با كرده است معرفي مجاهدين» انگليسي
وي مكرر مسافرتهاي و اطالعات وزارت
است. گرفته قرار تأكيد مورد تهران به
پارلمان سابق  نمايندة گريفيث، وين  آقاي
بارة در نامه يي  كارگر حزب از انگلستان 
در اوين  زندان به انساندوستانهاش سفر 

است  كرد. اوين زنداني ۲۰۰۴ منتشر تابستان
شكنجه آن سياسي در هزار زنداني دهها كه

خبرنگار كاظمي، زهرا  و شدهاند  اعدام و
وحشيانهيي نحو به ايرانيتبار، – كانادايي
به و گرفت قرار  تجاوز و شكنجه  مورد
ابراز گريفيث، آقاي نامهاش، در رسيد. قتل
زندان به ورود هنگام به كه كرده بود تعجب
در بازجوها كنار در را سينگلتون آن اوين،
بود. ديده در آن جا با خودش مالقات انتظار
است بياعتباري عنصر نيز، نيكلسون اما
آخوندي اطالعات با ارتباطاتش رسوايي كه
نيز رژيم روزنامههاي به يونسي شخص و
اطالعيهيي طي اطالعات كشيدهشد. وزارت

منتشر  ۲۰۰۵ كيهان  ۱۶مارس تاريخ در كه
سردژخيم نيكلسون و اما مالقات بارة در شد
«خانم نوشت: اطالعات وقت وزير يونسي 
نمايندگي به سمت توجه  با  نيكلسون، اِما
اروپايي، اتحادية و انگلستان مجلس در خود
صورت را ويژهيي اخير، تالش سالهاي در
معتبر اسناد و مدارك جمع آوري با تا داده
تروريستي گروهك نام انكار، غيرقابل و
و تروريستي فهرست گروههاي در را منافقين
اطالعات وزارت دهد. قرار جهان ضدبشري
جلسهيي، طي و نموده استفاده فرصت اين از
بازگو ايشان با مسائل، برخي بارة در را نكاتي

است». نموده
جريان  در اكتبر ماه  در نيكلسون  
اروپا عليه در پارلمان قطعنامه تصويب يك
توسط حقوقبشر تنفرانگيز گستردة نقض
ايران كه شدهبود مدعي تهران، رژيم
ايراني زنان منطقه و دموكراتيكترين كشور
ساير با  مقايسه در حقوق  بيشترين داراي 
تمسخر كه امري هستند، منطقه كشورهاي
در حاضر نمايندگان از بسياري اشمئزاز و

برانگيخت. پارلمان اروپا را اجالس
اول در ابرار حكومتي روزنامة بهنوشتة
سازمان بود گفته نيكلسون ،۲۰۰۳ مارس

و   ۱۹۹۹ سالهاي «در  ايران  خلق  مجاهدين 
با  همكاري در سازمان اين نيز ميالدي ۲۰۰۰
بغداد مقاديري ازموادتوليد سالحهايكشتار
اعماق در كه كرد منتقل عراق به را جمعي
اين است». كرده جاسازي جنوب باتالقهاي
نيكلسون ديگر بسيار اتهامات همانند اتهام
مطلقًا گذشت زمان، اثر مجاهدين در عليه

درآمد. آب از كذب
دخالت اتهامات، اين از ديگر نمونة يك
رهبر مسيحي قتل سه سازمان مجاهدين در

قتلها  اين ميباشد.  ۱۹۹۴ سال در درايران 
اما بعدًا شدند، داده نسبت مجاهدين ابتدا به

۲ وزارت  شمارة مقام توسط شدكه مشخص
در بودند. درآمده اجرا به و طراحي اطالعات
«پس نوشت، ايران روزنامه ۲۱ ژوئن ۱۹۹۵،
پارلمانيحقوقبشرتوطئة ازآنكهدبيرگروه
افشا مسيحي رهبر سه قتل در را مجاهدين
عوام مجلس در ضدايراني جلسه يك كرد،
نيكلسون، اما انجاميد. شكست به انگلستان
به محافظهكار، حزب از عوام مجلس نمايندة
مسيحي رهبران قاتالن با خودش مالقاتهاي
از مالقات، بعد گفت و كرد درايران اشاره
مسئول اين كه مجاهدين شد محرز براي وي
گفت نمايندگان به نيكلسون اند». بوده قتلها
قتلها و به دستگير شده زن كه «با دو او كه
است. كرده مالقات بودند، كرده اعتراف
كس زن، دو اين وي گفت در مالقاتش با
ارتكاب به آنها  و نداشت حضور  ديگري
اعتراف رجوي گروه دستور به جنايات اين

كردهبودند».
ملل گزارشگر ويژة ۹ فوريه ۱۹۹۶، در
داشت: مذهبي اظهار مورد بردباري در متحد
كه بود گرفته تصميم ظاهرَا ايران «دولت
اين برساند. قتل پروتستان را به رهبران اين
در مجاهدين كردن بدنام براي تنها نه تصميم
قتلها اين نسبتدادن طريق از كشور خارج
نظر از بلكه بود،  شده سازمان گرفته آن به
رهبري را دنبال مي كرد كه اين هدف داخلي
تغيير مانع و ببرد بين از را پروتستان جامعة

بشود». مسيحيت به مسلمانان مذهب
اين در شركتكنندگان از ديگر يكي
مي شود گفته است. شوالرياس  آلن جلسه
ميهمان ايران به متعدد سفرهاي در وي كه
مخارج و است بوده اطالعات وزارت 
ميپرداخته است. خانة را خانه كارگر وي
وزارت به وابسته كامًال كارگر يك ارگان
علي دژخيم و بنيانگذار آن است اطالعات
و دبير اطالعات وزارت سابق معاون ربيعي
آخوندي امنيت رژيم شوراي عالي اجرايي

خاتمي است.
در شركت كنندگان  از ديگر يكي 
جوديت نام به هلندي زن يك جلسه، اين

 ۷ در تاريخ مصاحبهيي در كه نورينک است
فارسي  راديوي يك خبرنگار ۲۰۰۵ با نوامبر
شركت براي  خودش  انگيزة از پرده  زبان، 
مجاهدين عليه شيطانسازي كازار اين در
مجاهدين « سازمان وي گفت: است. برداشته
آمريکاييها به که چيزي آن خالف بر
رژيم براي بالقوهيي جايگزين ميگويد،
گرفتهايم که اصلي نتيجة نيست. ايران کنوني
سازمان اين  باشيد. مراقب که است  اين

است». خطرناک
انگليسي توجه ايراني- وكالي انجمن
ذيربط، مقامات و انگلستان عمومي افكار
نسبت را كشور اين سرويسهاي بهخصوص
رژيم اطالعات وزارت تشبثات و توطئهها به
در خارجياش مأموران مساعدت با كه تهران
تصريح و نموده جلب ميگيرد صورت لندن
صحنة به نمي بايد اروپا خاك كه ميكند
وزارت وخارجي ايراني مزدوران وتاز تاخت
بسيار مسئله اين شود. تبديل تهران اطالعات
توجه بهخصوص با ايراني، فعاالن براي مهم
اروپا در قلب ايراني مخالفان كارنامة ترور به
خصوص، اين در ميباشد. ايران رژيم توسط
ترور» حكومت «ايران، كتاب به كميتة وكال
در بشر حقوق  پارلماني  گروه  توسط  كه

كه  ميكند اشاره  شد،  منتشر  ۱۹۹۶ ژوئن
استفاده ديگر، «يك شيوة بود: كرده تأكيد
يك در كه مي باشد بريده اندكي تعداد از
اپوزيسيون همكاري افراد يا با سازمانها مقطع
فقدان كمبود يا بهدليل افراد ميكردند. اين
حفظ مبارزه و ادامة براي هرگونه انگيزه يي
اين فروخته اند. ايران بهرژيم را خود اصول،
افرادتاكنونباارزشتريناطالعاتو خدمت
ساختهاند. عالوه فراهم رژيم براي سياسي را
اهداف مورد در اطالعات فراهمكردن  بر
تبليغات اشاعة  با  آنها رژيم،  تروريستي 
آنها كار با قبًال كه سازمانهايي يا افراد عليه
آنها كه اتهام اين وارد آوردن و ميكردهاند
سياسي زمينة هستند،  حاكم رژيم  از بدتر

مي سازند». قتل ناراضيان را فراهم براي

بيانية لرد كوربت
رئيسكميتةپارلماني

بريتانيابراي
آزادي ايران 
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بنيادگرايي صدور داخل كشور، شديد در حاضر بهخاطر سركوب حال در ايران رژيم
شديد تالشهاي و عراق داخلي امور در گسترده دخالتهاي و تروريسم از حمايت اسالمي،
فشارها دارد. اين قرار بينالمللي شديد فشارهاي تحت اتمي، سالح دستيابي به براي
از چيزي كمتر اسرائيل– كه نابودي براي ماليان فراخوان رئيسجمهور زمان از به درستي
كه ايران رژيم نيست شكي هيچ است. افزايش يافته نيست ترروريسم به دادن فراخوان
بود گفته ايراني روزنامة يك اخيرًا به جعفري زاده محمدرضا پاسدارانش سپاه فرماندة
انتحاري عمليات كه خواهان انجام افرادي از شده عاشقان شهادت تأسيس تازه «گردان
ثبات و صلح براي واقعي تهديد يك كرد»، خواهد نام ثبت هستند غربي اهداف عليه

ميرود. جهان بهشمار و خاورميانه
وضعيت از توجهات  برگرداندن براي  مذبوحانه  تالش  يك در ايران رژيم بنابراين،
يعني خود شدة بارها استفاده و قديمي شيوة به غيرمستقيم مستقيم يا بهطور لرزانش،
دست ايران- خلق مجاهدين سازمان ـ ايران اصلي اپوزيسيون عليه جعليات انتشار
خوردة برگزاري سلسلهيي شكست و شده استفاده بارها سياست از اين زدهاست. بخشي
مجاهدين به دروغين اتهام زدن با هدف اروپا آمريكا و در مطبوعاتي كنفرانسهاي از
محاكمه بايد آن اعضاي و اند بوده صدام خصوصي ارتش مجاهدين كه اين نظير است.

شوند.
مجاهدين سازمان كه مي كنند فراموش به ظاهر كنفرانسها، اين برگزاركنندگان حال هر به
تك تك و سازمان اين تماميت و نداشت نقشي هيچ عراق در اخير جنگ در خلق ايران
پي آن در و قرارگرفتند تحقيق ۱۶ماه مورد مدت به توسط نيروهاي ائتالف آن اعضاي

شدند. شناخته ژنو چهارم كنوانسيون تحت حفاظتشده افراد بهعنوان
جلسات از يكي برگزاري آن و در پي كنفرانسشان در واشينگتن، فجيع شكست وجود با
و محكوميت ايران آزادي  براي بريتانيايي كميتة توسط كه بريتانيا پارلمان  در  مستمر
به ايران، اكنون مقاومت ملي شوراي از حمايت اعالم و همزمان ايران ياغي رژيم اعمال

. است شده داده ميدان كنفرانس مطبوعاتي يك  برگزاري براي رژيم ماليان،
صحبت كنند. نيز ( سينگلتون ) خدابنده و آن خدابنده مسعود است قرار اين كنفرانس در
توسط بهطور غيرقانوني اكنون ( كه خدابنده برادر مسعود ، قبل ابراهيم سال سه حدود
وزارت با برادرش و همسر برادر همكاري مورد در ميبرد)، بازداشت بسر در ايران رژيم

داد. شهادت به يك دادگاه در لندن ايران اطالعات
ايراني،  دو پناهندة بازگرداندن براي تالش منظور ايران به به سفر يك طي گذشته سال
من مجبور ديدار اين پي در در زندان اوين مواجه شدم. خدابنده» «آن با دركمال تعجب
و گمراهكننده كه وي اطالعات چرا باشم داشته با آن خدابنده طوالني مكاتبات شدم
منتشر به ايران من سفر مورد در اينترلينك» ايران » بهنام اينترنتياش در سايت دقيقي غير

كردهبود.....
كه بارونس  سالهاست كند سخنراني نيز نيكلسون بارونس است قرار اين كنفرانس  در
مختلف مناسبتهاي  به خاطر  همين به و دارد ايران رژيم با نزديكي  روابط نيكلسون 
ايران عليه سازمان مجاهدين خلق و ايران رژيم از حمايت بيانيه هاي غيرقابل توجيهي در
حكومتي مطبوعات اخيرًا و دارد تردد ايران به مرتب بهطور است. وي كرده صادر
(كيهان است. داشته ديدار ايران رژيم  اطالعات وزير با وي كه كردهبودند گزارش

(۲۰۰۵ ۱۶مارس
كرده مطرح مجاهدين سازمان عليه شديداللحني انتقادات گذشته در نيكلسون بارونس
۲۶فوريه مثال، وي در عنوان به است.  رسيده اثبات به تمامي آنها بودن است كه دروغ
در «من شواهدي گفته بود اعيان در مجلس عراق در شروع جنگ قبل از درست ،۲۰۰۳
جمعي مخفيكردن سالحهاي كشتار در فعال بهطور سازمان مجاهدين كه دارم دست
مخفي انظار را از سالحها اين سازمان اين فرماندهان داشتهاست. دست بازرسان چشم از
بوده اند». (منبع: بازرسان موفق دادن فريب در كه افتخار ميكردند هم بعدًا و كردند

مجلس) مباحثات كتاب
اواسط در ايران توسط رژيم رهبر پروتستان وحشيانة سه ماجراي كشتار در همچنين وي

درگير  مستقيمًا را خود مجاهدين سازمان گردن به قتلها اين گناه انداختن و دهة۹۰
۲۰۰۰نوشت: مارس هرالد» در دهم «كاتوليك روزنامة مسأله، اين با كردهبود. در رابطه
مهدي كشيش هائيك هوسپيان مهر، كشيش تاتائوس ميخائيليان و مرگ اسقف زمان «در
مطبوعات ايران در اخير شواهد اما قتلها شده بود... اين به متهم مجاهدين ديباج سازمان
سازمان جوبيلي و عفو بينالملل ظن شد، برمال گنجي اكبر سپاه، فرماندة سابق توسط كه
اطالعات نه تنها وزارت كرده بود كه اقرار گذشته گنجي در دسامبر كرد. تأييد را كمپين
مقدس حرم بلكه بود قتل رسانده به كردن دشمن خود بهمنظور بدنام را روحاني سه اين

بود. كرده منظور بمبگذري همين به نيز را امام رضا) (حرم مسلمانان

به  ميداندادن
لندن در ماليان

بيانيةوينگريفيث
نمايندةسابقمجلس
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واكنش يك در
قبال در هراسآلود

پارلماني جلسات
ايران مقاومت از حمايت

رژيم انگلستان، در
خود عوامل آخوندي،
لجن پراكني براي را

بهصحنه مجاهدين عليه
ميآورد

حكومت  رسمي  خبرگزاري
آن كرد، گزارش آخوندي

روز نيكلسون اما و سينگلتون
دو مستخدم پنجشنبه همراه با
پوشش در آخوندي رژيم ديگر
مجلس لردهاي خبرنگار درجنب
منافقين همكاري دربارة انگليس

افشاگري صدام حكومت و
محاكمة خواهان و كرد خواهند
شد خواهند ايران مقاومت رهبر

حمايت در مهميكه پارلماني جلسات پي در
پارلمان محل در سوم  راهحل و ايران  مقاومت از
نمايندگان بيانية به دنبال و گرديد برگزار انگلستان
تروريستي چسب بر بر اينكه مبني انگلستان مجلسين
ماليان پيشاني وبر شده برداشته مجاهدين ي رو از بايد
يك در رژيم آخوندي شود، ايران حك بر حاكم
شدة گرفته بهخدمت عوامل از هراس آلود، واكنش
مجاهدين عليه لجنپراكني به كرد درخواست خود

بپردازند.
گزارش آخوندي رسمي حكومت خبرگزاري
با كرد،آنسينگلتونو اما نيكلسون روز پنجشنبههمراه
خبرنگار پوشش در آخوندي رژيم ديگر مستخدم دو
همكاري دربارة انگليس لردهاي مجلس جنب در
و خواهندكرد افشاگري صدام  حكومت و منافقين

شد. خواهند ايران مقاومت رهبر محاكمه خواهان
به نام انگليسي مزدور زن يك از آخوندي رژيم
در انگليس مجلس نمايندة يك كه سينگلتون آن
بود كرده  رؤيت اوين  در را او گذشته  سال ژوئن 

اما نتوانسته برده »نام منافقين سابق عنوان «عضو تحت
به نظام  مستخدم خبرنگار  دو و نيكلسون  اما است 
از شوااليه» «آلن و هلند از نيورينك» «جوديت نامهاي
كار منافقين»به سابق «اعضاي عنوان تحت را فرانسه
آخوندي، نظام فرانسوي و هلندي مستخدم دو بگيرد!
عليه پراكني لجن براي بارها  گذشته سالهاي در

گرفته بودند. قرار مصرف مورد مقاومت ايران
گذشته ٢٦اسفند در آخوندي كيهان روزنامة
وزير يونسي آخوند  با نيكلسون اما ديدارهاي  از
در مجاهدين نام دادن قرار براي رژيم اطالعات
ميكنيم يادآوري بود: داده خبر تروريستي ليست
مسئوال ن از داوري عباس آقاي امسال تابستان در كه
اثر يك مقاومت ايران در كميسيونهاي شوراي ملي
اطالعات ماليان كتاب بارة «در عنوان تحت تحقيقي
ايران، مقاومت نيكلسون عليه فعاليتهاي اما به ونگاهي
سينگلتون آن و نيكلسون اما  پيرامون روشنگري به

كرد. مبادرت



٦ صفحة ١٣٨٤ سهشنبه٢٤آبان ـ ٧٧٥ شمارة

جنايات گوشهيي از منتشر شده، اميرخيز انتشارات توسط اخيرًا كه رژيم نجات انجمن كتاب
زير را مجاهدين خانوادههاي چگونه كه مزدورانش و رژيم اطالعات وزارت رذالتهاي و
به كار نجات رژيم انجمن توسط دروغپردازي با نيز من خانوادة نمود. روشن مي برند را فشار
بهپذيرفتن وزارت بدنام اطالعات وادار پليد مقاصد درخدمت اهداف و و بودند شده گرفته
من تشويق براي را خانوادهام «نجات» نام تحت اطالعات وزارت شعبة بودند. شده مأموريت
خوانندگان براي ميخواستم بودند. مقدمتًا اشرف فرستاده به مبارزه از دستكشيدن جهت
را جنايت جرم و رژيم اين تلخ طعم نيز آنها كه زيرا بدهم خانوادهام توضيحي درمورد عزيز
و زندان و فشار تحت اطالعات ننگين وزارت و رژيم همين ناحية از و كردهاند تجربه شخصًا

شكنجهبوده اند.
بعد بود، خلق ايران سازمان مجاهدين هوادار (١٣٦٠ از قبل سياسي(سالهاي فاز در خواهرم

همسرش  شدند. دستگير همسرش اتفاق ١٣٦٠ به ٣٠خرداد در مردم مسالمتآميز ازتظاهرات
و رعب جو در خواهرم رسيد. به شهادت از دستگيري  پس رنجبران اماناهللا شهيد  مجاهد

ميشود.  آزاد ندامت ابراز و سركوب جنايتكارانة بعداز خرداد١٣٦٠ با وحشت
نرسيده بهاهدافش بمبارانهاي مهيب با كه ولي فقيه رژيم عراق آمريكا در اخير جنگ از بعد
اكيپ اولين در نمود، اشرف و قرارگاه عراق راهي را خانوادهام، آنها تطميع و تهديد با بود،

بود  شده اكيپ اعزام با اين نيز ٢٥تير٨٢ خواهرم در اطالعات وزارت توسط خانوادهها اعزامي
مبارزه ادامة از ممانعتومنصرفكردنمن براي بهعبارتدقيقتر يا مالقاتمو به اصطالح براي تا
را مجاهدين سازمان عليه برتظاهرات مبني خود وظيفة من ديدن از قبل البته كه آمد بهديدارم
عصر است). درج شده رژيم» كتاب «نجات در موضوع (مشروح اين بود انجام داده بغداد در
در دربست كه اتوبوسي همان با اشرف آمدند. خواهرم قرارگاه جلو براي مالقات آن روز
خواهرم از روز آن كه كاراكتري بود. شده ديدار راهي بود اطالعات وزارت مأموريت خدمت
اين طور كه است! او رفتاري چه اين كه مبهوت بودم لحظاتي تا و شد باعث تعجبم خيلي ديدم
بي ادب، ديدم، اينطور را بگويم او ساده بهزبان اگر بخواهم است؟ فرهنگي چه اين نبود؟
اين كه فهميدم بعد جوسازي كند… داد جيغ و كوليبازي و ميكرد با سعي و… غيرمنطقي
هر كس كه معنايي همان با خواهرم با من يعني است. وزارت توجيهات ريل و جاري روش
جانب اعزامشده از و بينزاكت زني با من نبودم مواجه ست آشنا برادري و رابطة خواهر از
ننگ آلود فرهنگ از اين او را كردم كه را همة تالشم من البته بودم، مواجه اطالعات وزارت
و ماندهاند اشرف در خانوادهها از خيلي بهاينكه توجه با كردم اصرار خيلي شب كنم.آن دور
صحبت كنم. او مناسب با در فضاي من بماند تا حداقل يك شب نزد تنها است زن هم يك او
حاضر بود انداخته راه و شيون آن خواهري كه براي من گريه تعجب كمال در هم باز ولي

نشد! بهماندن نزد من
به او ولي بود خطرناك بسيار ترددات شبانه ناامني، جنگ و از بعد شرايط بهدليل روزها آن
برايم برگشت. بغداد بودند به مسئول اكيپ كه اطالعات ديگر وزارت مأموران از اتفاق دوتن
كتابي و حساب چه با و غريب جنگزده كشور يك در زن تنها يك بودكه برانگيز سؤال
قيمت بههيچ ابتداي تاريكي از هم افراد بومي روزها حتي آن در مطلع بودم، كه آنقدر رفت!
او با بودم او با كه كوتاهي فرصت رفت. در او حال اين ولي با نبودند. جاده ها در بهتردد حاضر
در او واضحتر شد، برايم كه بهتدريج عمق رذالتهاي رژيم كرد مطرح كردم، نكاتي صحبت
مطلع را بودم مواجه آن با هلند در كه موضوعاتي و مرا جزئي خصوصيات تمام مالقات طول
و گفت آمد بهزبان زياد خيلي اصرار از بعد ميداند؟ كجا از كه بود عجيب خيلي من بود. براي
كه رژيم تظاهراتي در درتهران او با و ميشناسم را صيدآبادي) ملك(معصومه من مرجان كه
سپس شدم. او آشنا بود، بهراه انداخته مجاهدين سازمان متحد عليه ملل دفتر ي درمقابل آخوند
بهسابقةتجمعاتيكهتحتنام«انجمننجات»برگزارشدهبودپرداختوكارهاييكهاينشعبة

را توضيح داد. است وزارت انجام داده
زنداني  يك نامبرده بودم فهميدم كه ملك وضعيت معصومه (مرجان) جريان در كه  من
است بدنام اطالعات وزارت توسط بهخدمتگرفتهشده مأمور يك بلكه درهمشكسته نيست

است. شده آلوده كجا تا و
پدر، مادر بود، داده ترتيب اطالعات وزارت كه قماش از همين بعدي ديدارهاي از دريكي
اينبار شد. تكرار اطالعات وزارت حرفهاي همان مجددًا مهر ٨٢)، ٦ آمدند(تاريخ برادرم و
ميتواني ميدهند! اماننامه بيا كه ميآوردند بهزبان خالصه ميكردند! اماننامه هم از صحبت

نباش! هم زندگي هزينة پول و نگران و بروي دانشگاه
برايم يادآوريش هم هنوز كه كردند شروع را ديگري بحث مشمئزكننده حرفهاي اين اثناي در
زني از آورده ام برايت شخصي نامة يك اين كه از بهصحبت كرد شروع مادرم است. تنفر انگيز
شرح سپس كند!، تو زندگي با مي خواهد و مي شناسد تورا كه (معصومه) ملك مرجان بهنام
سخنان از بپردازم، كه بخواهم به آن منش مجاهدي بهدور است كه در گفت اينباره در كشافي
ميگويم تاآنچه ميكنم ارسالشده از جانب اين فرد كثيف را ضميمه نامة ولي درميگذرم

روشنتر باشد.
قول و كند وادار بهبر گشت مرا كه بود كرده سفارشاتي مادرم به مرجان ملك، يعني مزدور اين
اين جا مكان كه كردهبود فراموش گويا اين دست… از مزخرفاتي و دادهبود را من زندگي با
بود كه كرده فراموش گويا ندارد، خريداري اينجا وعيدها وعده اين و است پاك مجاهدين
او خانة پاك همهچيزخود گذشتهايم. از مردممان رهايي براي شهر شرف و ساير رزمآوران من
گرفته است اشتباه مناسبات با وزارتجرمجنايترژيم كهمحلمصرف اينگونه مجاهدينرا
خودش نوشتة نامة اين در وي است. پاكدامني زن هر شأن دون ضميمه لجننامة ارسال است.
درخدمت اطالعات بقيه اش كه است مشخص است! بوده زندان سال ازيك ميگويد كمتر
اتوبوس، از مزدور منظور اتوبوس بنويسد!… در شده كه مجبور و نبود فرصت نوشته بوده
اعزامي مسئول توجيه خانوادههاي او كه مسئول راهاندازياش بوده است، است اتوبوسي همان
توجيه را كرده است. خانوادهها همراهي مرزي شهرهاي تا را و آنان بوده وزارت جانب از
درمورد سازمان بستگانشان در و فرزندان برگرداندن درمورد مأموريت عالوه بر كه كردهبود
گزارشنمايند،در مجاهدينجاسوسينمودهوبعداز بازگشتهراطالعيكهكسب كردند را

ميكند. معين برايشان را بعدي و خطوط و خط گرفته تحويل را خانوادهها بازگشت
پناهندگان اطالعيهيي بود كه از بنويسم سال دو از بعد را كوتاه اشارات اين شد باعث كه آنچه
هلند در مزدور را اين كه رژيم، خواندم افشاگر ايران در سايت منفور زن درمورد اين هلند
براي فشارآوردن بهپناهندهها، مزدور اين كه بود شده اطالعيه نوشته در است. كرده مستقر
به عراق ايران از يكنفر مسافرت هزينة كه است بهذكر است. الزم كرده بههلند مسافرت بارها
طريق از كه هايي خانواده ولي بود. تومان حدود ٥٠هزار مستقل ميآمدند چنانچه سال٨٢  در
خانوادهام از ميگرفتند، قرار مزدوران اين اخاذي مورد ميآمدند اطالعات وزارت تورهاي
كثيف فرد اين كردهاند.احتماٌال اخاذي در مرحلة دوم١٥٠هزار تومان هرنفر١٢٠و از كه شنيدم
مزدور اين خانواده ها مي گفتند زيرا است، نموده كسب طريق همين را از مسافرتهايش هزينة

است. ميكرده جمعآوري خانواده ها از را هزينه ها
نمونهيي با مرا و شگفتي ام شد باعث بسيار است خورده غوطه آن مزدور در اين كه لجنزاري
بهقطعة كه هربار افزود. پيمانم و عهد سر بر پايداريم و عزم بر ولي نمود مواجه آخوندي لجن از
با مي روم، دارد قرار شرف اشرف شهر قلب در كه و گرانقدرمان عزيز شهداي مزار مرواريد،
ايرانادامهخواهم تارسيدنبهآرمانآزاديمردم را آنها شهدايمانتجديدپيمانمي كنمكهراه
نشدند و نيرنگي حيله هيچ كه مرعوب آزادي مآوران رز شهدا و حق تابش ميدانم روز و داد
رفتهاند چه فرو آن در كه لجنزاري اين با روسياهان اين روز آن در راستي رسيد. فرا خواهد

دارند؟ خود ننگين اعمال براي پاسخي چه و كرد؟ خواهند

از  ١١مرداد٨٤  در كه اطالعيهيي در 
صادر هلند در ايراني پناهندگان انجمن سوي
و توطئهچيني براي رژيم طرح بود، شده
ايراني پناهندگان مجاهدين و عليه جاسوسي
بهاستقرار اين اطالعيه، شد. در هلند برمال مقيم
آخوندي رژيم اطالعات وزارت مأمور يك
در صيدآبادي ملك (مرجان) معصومه بهنام

بود. شده اشاره كشور اين
هم كه مزدور اين سوابق با آشنايي براي
دارد، اقامت هلند  در شهر آرنهم در اكنون
اقدامات و  فعاليتها از  بهبخشي  شما را توجه
مجاهدين خانوادههاي و مقاومت عليه وي

ميكنيم. جلب
در صيدآبادي ملك  معصومه  مزدور

ماليان  اطالعات توسط  ١١آبان٧٩ روز
اما شد. دستگير  اروميه شهر حوالي  در
كشته او  كه كرد اعالم اطالعات وزارت
در كيهان  حكومتي روزنامة  است. شده 

در  اطالعات «وزير نوشت: ١٤آبان٧٩ روز
منافقين تيمهاي گفت: … اروميه فرودگاه
شده منهدم شهرري  در آنها از  بخشي كه
بين از در اروميه آنها پيش بقية روز سه بود
روزنامة نماند». سالم آنها از كسي و رفت
همين در اسالمينيز جمهوري حكومتي
تيم يك گفت: اطالعات «وزير روز نوشت:
و شناسايي منافقين… در اروميه تروريستي
صداي روزنامة گرديد». منهدم كامل بهطور
«اعضاي داد: همان روز خبر در هم عدالت
حيدرباباي درچلوكبابي باند(مجاهدين) اين
افتادند بهدام نيروهاي اطالعاتي شهر نوشين
قرص از استفاده با باند اين اعضاي از يكي

بهخودكشي كرد». سيانور اقدام
٣١فروردين٨٠، روز در ماليان اما رژيم
زمين ٧٧موشك شليك از پس روز دو
مجاهدين بهقرارگاههاي اسكاد بهزمين
اقدام اين  توجيه به منظور و عراق در  خلق

٨ زنداني  بههمراه جنايتكارانه، صيدآبادي را
نمايش بهيك ديگر شكسته  هم در سياسي
مقاومت تا عليه مجاهدين و تلويزيوني آورد

كنند. لجنپراكني ايران
صيدآبادي بهبعد تاريخ اين از
پرداخت وزارت اطالعات فعال با بههمكاري
مخالفان بازجويي و دستگيري و لودادن در و
فعالي نقش هواداران مجاهدين بهخصوص و
كرد. وي بارها براي ندامت در تلويزيون ايفا
از سوي كه را دروغهايي و شد رژيم ظاهر
عليه بود،  شده ديكته اطالعات وزارت
اكاذيب همين  وي كرد. تكرار مجاهدين 
و رسانه ها  از برخي با مصاحبههايي در را 
تلويزيون در جمله اروپايي، از تلويزيونهاي

نمود. تكرار ديماه٨١ در آرته
متعددي گزارشهاي بهبعد، تاريخ اين از
از كشور داخل از مقاومت هواداران سوي از
اطالعات وزارت با مزدور اين كامل همكاري
و وي با تهديد ميدهد شده كه نشان واصل
تالش رذيالنه اعمال فشارهاي انواع و تطميع
را اطالعات وزارت  توطئه هاي تا  مي كرده
مقاومت و درهمشكستن رواني شكنجة براي
كند. نمونههايي اجرا خانوادههاي مجاهدين

است: زير بهقرار گزارشها اين از
عضو يك توسط كه  گزارشي در

ارسال  سال٨٢  اواخر در مجاهدين خانوادة
و  سال١٣٨١  در  درست آمدهاست: شده، 
عراق عليه آمريكا تهديدات اوج كه تيرماه
در خانوادهها بهجمعآوري اقدام رژيم بود،
استاديوم جنب المپيك هتل در و تهران
آوردن و توجيهي  جلسات نام با  آزادي
خانوادهها در جمع كرد. سخنرانان نادم افراد
و جوسازي مجاهدين، عليه  اكاذيب به نشر
دعوت ضمن وگاه پرداختند وسيع تبليغات
بهجلسات بينالمللي مجامع نمايندگان از
عنوان با سندسازي و بهفيلمبرداري  اقدام
مجاهدين و محكومكردن خانوادهها اعتراض
اقدام بهيك دست طريق بدين و پرداختند

در كه مجاهدين  عليه  اجتماعي  سياسي- 
زني زدند. بودند، فشارها سهمگين ترين زير
بهخانم صبوري معروف ملك مرجان بهنام 
بهاصطالح انجمن عضو و بريده اعضاي از
مزاحمتهاي و تلفني مكرر تماسهاي با نجات
و قرار، قول بردن وگذاشتن فشار و زير زياد
جلسات اينگونه بهشركت در دعوت را ما
عكس تهية با همكارانش و زن اين ميكرد.
مجبور را  ما پالكارد، نوشتن و  بستگان
و كنيم اعتراض به مجاهدين كه مي كردند
تهران، ملل  سازمان دفتر مقابل در تجمع  با
يك در ميكردند. جوسازي مجاهدين عليه
اطالعات عوامل بهنام حميدي از فردي نوبت
برادرم و مادرم شخصي، سواري اتومبيل با
در اولينبار براي تا  برد بهتهران  خود با را
مورخ در  كنند… شركت آنها جلسات 

توجيهي  جلسة تهران در گفتند  ٨٢٠٦٢٧
به عراق را خانوادهها است قرار و داريم
اين زيرفشار قبل از كه هم ما خانوادة ببريم.
آن محل كردند. شركت بودند، جماعت
برگزاركنندگان كه بود تهران المپيك هتل
صبوري و ربيعي بهنامهاي زن سه اصلي
صحبت كه بودند شالچي و ملك) (مرجان
ميدادند. مجاهدين  عليه شعار و  ميكردند

غرب تعاوني١٥ جمع  ترمينال تهران نهايتًا در
محوطه،  همان ١مهر٨٢ در و در مورخة شديم
و صبوري و غفاري شوهرش به اتفاق ربيعي
هرنفر پولها به جمعآوري شروع شالچي

اتوبوسهاي  با گرفتن و كرده ١٥٠٠٠٠ تومان
سوار امكانات مردم را و قديم فاقد كولر مدل
كه نفرات از همان هر اتوبوس براي و كرده
سوار اتوبوس يك داخل را شهر هر جداگانه
اينها يعني كردند. انتخاب سرگروه كردند
از بهنزد فرزندانشان فرستادن خانوادهها بهاسم
يك سفر برابر چند مي كردند و مردم اخاذي

گرفتند. هر خانوادهيي پول از معمولي
همة رسيديم،  مهران بهشهر وقتي 
ورزشي استاديوم محوطة بهداخل را اتوبوسها
سالن كشتي داخل خانواده ها را در بردند و
تك تك زنها، سپس همين و دادند اسكان
كتبي تعهد ما  از و پرداختند بهسخنراني 
و مراسم جشن در  حق شركت كه گرفتند 
هديهدادن حق نداريم، را مجاهدين شادي
صورت در بايد و نداريم را امضادادن و
بدهيم. بهآنها بازگشت در حتمًا ايميل گرفتن
مرز حركت كرديم، در باالخره بهسمت مرز
خانم گفتند  و برگشتند اطالعاتي عوامل

مي باشد. كاروان سرپرست ربيعي
سال٨٢  ديماه در كه خانوادههايي
اطالعات وزارت  توسط نيرنگ و فريب  با
روي بر فشار و تظاهرات انجام جهت
پس بودند، شده  اعزام بهاشرف فرزندانشان 
كه رژيم شدند، گفتند اينكه متوجه توطئة از
مستعار نام كه از مزدور صيدآبادي تهران در
توجيه را آنها ميكند، استفاده صبوري
را سفر پول مزدور همچنين اين كردهاست.
البته كه ميكرده است خانوادهها دريافت از
از مبلغ يك بيش برابر دو اين پول، حداقل
مزدور عالوه بر اين و بوده عادي بهبغداد سفر
ازاحساساتوعواطفخانوادهها سوءاستفاده
را آنها اطالعات، وزارت خط پيشبرد براي
اقدام مادران محروم پدران و از كرده اخاذي

مينمود. پول بهجمعآوري
طريق همين از كه  ديگري  خانوادة
وزارت تور با گرفته و رواني قرار فشار مورد
به فرزندش شدهبود، اشرف راهي اطالعات
اين فعال در مزدوران از يكي ميگويد كه
است ملك) (مرجان صبوري بهنام زني كار

شماره  و  ٠٢١-٨٩٦١٠٣١ تلفن شماره كه
و بود داده بهما را (٠٠٨٨٢١٦٦٧٧٦٠٨٠٧)
انواع دروغها و بهما و گفتن با تلفن هر روز
شما نگران به سرنوشت نسبت را شايعات ما

ميكرد.
كسانيكه از يكي  خواهر  و مادر

به طور افتاده بود، آنها دام در رژيم توسط
صيدآبادي ملك مزدور  تحتتأثير  خاص
اين بودند. گرفته قرار دروغپردازيهايش و
وزارت با خود رابطة پوشاندن با مزدور
خواهان فقط كه كسي را خود اطالعات،
پس كردهبود. معرفي است، مجاهدين نجات
برده پي بهتوطئة رژيم اين خانواده اينكه از
مأمور صيدآبادي معصومه شدند متوجه و
اين چنين اينكه از است، اطالعات وزارت
به شدت بودند، قرار گرفته سوءاستفاده مورد
فرزندان و نزد كرده نفرت مزدور ابراز اين از
فريب چنين  اين اينكه از خود مجاهد 
شرمندگي اظهار ابراز پشيماني و خوردهاند،

ميكردند.
از  يكي برادر  ٨٢ ١٥اسفند تاريخ در
اشرف بهشهر مالقات وي براي كه مجاهدين
از بازگشت از بعد كه داد اطالع بود،  آمده
ازمدتي بعد قبلياش  سفر در  اشرف شهر
خبرداريم ما وگفت آمد  سراغم اطالعات
كه كن تعريف بودي رفته برادرت ديدار كه
را كسي ديدي چه چه درآنجا رفتي و چگونه
بهكجاها بود، كسي چه قرارگاه مسئول ديدي،
و موزه كه گفتم هم من بودند؟ نفر چند رفتي،
ديدار كسي با برادرم بهجز و رفتم شهدا مزار
حين را سؤاالت  همين دوم دفعة نداشتم.
دوم بازجويي در كردند. من از كتكزدن
از يكي زن مزدور بريده كه در اطالعات دو
و خائن) ملك (مرجان بود الغر قدبلند و آنها
(آرش قطع بود آرنج از كه دستش مرد يك
گفت ملك آمدند.مرجان من نزد صامتيپور)
نشريه يك بعد بودم، مجاهدين نزد قبًال من
شهيد بهعنوان مرا آنها  ببين  وگفت داد نشان
من ولي كشته مرا رژيم كه كردند معرفي
از مسئولين من هستند، دروغگو زندهام، آنها
بهمن داشتي هركاري هستم، نجات گروه
تلفن به من داد. يك يك شماره زنگ بزن. او
را مجاهدين  خانوادههاي ديگرتمامي روز 
كردند. دعوت هتل يك در زيرزميني بهيك
مجاهدين درمورد اينكه آمده و نفر سه اين
مي شوند، اخراج عراق  از  و رفتهاند  بين از

كردند. صحبت
يكيازهواداران سازمان ازشهرهايشمال
و فرقاني حسين شما آيا است پرسيده كشور
از پس هوادار اين ميشناسيد؟ را ملك مرجان
مي گويد مزدوران، اين سوابق در مورد توضيح
خائن افراد اين شدم، آزاد زندان از وقتي من
تازه و شناختم  را خودفروخته و جاسوس  و
دو هر گفتند.  دروغ بهمن چقدر فهيمدم كه
جزئيات تمام  و  شدند وارد دوست  قالب  در
دستي بودم را دو گفته آنها اطالعاتي كه پيش

بودند. داده اطالعات بهوزارت
كه مادري ارديبهشت ٨٣، ٦ تاريخ در
اشرف بهشهر مجاهدش فرزندان ديدار براي
مزدور همكاري و فعاليتها درمورد بود، آمده
ميگويد: اطالعات وزارت با صيدآبادي 
پوششي (انجمن  نجات گروه عيد از  قبل
او و كرده  دعوت آنها از اطالعات) وزارت
در جلسة نداشته، خبر افراد اين از ماهيت كه
سالن در جلسه اين است. كرده شركت آنها
جلسه اين در گرديد. برگزار رجايي كتابخانة
يكي يزدانپرست بودند، شركت كرده زن سه
همگي كه شالچي و صبوري ديگري و
اين كردهاند. فرار مجاهدين نزد از ميگفتند
آمدنش پيشاز هفته بود دو گفته همچنين مادر
گرفته آنها تماس با خانة اطالعات اصفهان نيز
خانوادة از اتوبوس يك كه است گفته و
و ميرود سوئيس سفارت و بهتهران مجاهدين
ولي بود، كرده دعوت برنامه اين براي مادر از
ترتيب مجاهدين تظاهرات كه عليه بهاين مادر

نرفته است. بود، داده شده
فعاليتهاي با همزمان مزدور اين
مجاهدين عليه كشور داخل در كه گستردهيي
ميكرد، دنبال اطالعات وزارت با ارتباط در
شهر در مستقر مجاهدين با بهنامه نگاري اقدام

در بهبازگشت و ندامت را كرده و آنها اشرف
نامه ها فراميخواند. اين آخوندهاي جاني نزد
در اطالعاتي عوامل توسط  مزدور اين را 
اطالعات وزارت اكيپ با كه خودش با ارتباط
است. كرده ارسال بودند، شده اعزام بهاشرف
از بهيكي خطاب وي نامه ها اين از يكي در
بهنحو است، بوده زنداني  قبًال  كه  خواهراني
خونين دستان بهپاككردن مشمئزكنندهيي
ايران در مينويسد: و پرداخته اوين جنايتكاران
نكني، باور شايد ندارند. كاري هيچ كس با
در تو  كه نيست  زنداني  آن اوين  زندان  اين 
است… شده مثل هتل اوين االن  بودي،  آن
ندارند، كاري ايران با تو هيچ توي بگو به…
برادرها! اكثر شما… همة براي تضمين من
ميتوانيد هم شما خواهرها برمي گردند، دارند
آن در كه تهديداتي از است كافي برگرديد،

نترسيد… ميشود، زندان
عوامل از يكي كه فرقاني حسين مزدور
عليه توطئه در اطالعات وزارت  اصلي 
مازندران در مستقر مجاهدين خانوادههاي
درمورد ١٥ارديبهشت٨٣، تاريخ در است،

 ١٧ روز ميگويد: ملكصيدآباي مزدور
يك سوئيس سفارت جلو  ما ارديبهشت
سوئيس سفارت رفتيم ابتدا داشتيم. تظاهرات
سفارت فرستاد را ما سوئيس سفارت بعد و
براي هم صبوري و شالچي انگليس…
صحبت هم ربيعي كردند، صحبت خانوادهها
زندگيشان همة صبوري و شالچي كرد…
به اينها ما هم كردند انجمن (نجات) وقف را

كرديم. كمك
وزارت توسط كه  سي.دي  يك در
مجاهدين اجتماعي مأل تخريب اطالعات براي
در رژيم ايادي توسط و شده تهيه عراق در
تن كه مزدوراني شدهاست، توزيع ديالي استان
دادهاند، اراجيفي بهرژيم همكاري بهخيانت و
نشخوار را  ميكند ديكته به آنها رژيم  كه
اين در مزدور، صيدآبادي ازجمله ميكنند.
اطالعات وزارت ديكتهشدة سناريو سي.دي

تكرار ميكند. را
در اطالعات  وزارت ازسايتهاي يكي
اين بهفعاليتهاي  اشاره با  آذر ٨٣، ١٢ تاريخ
مسئولين مينويسد: رژيم اطالعاتي ارگان
از شدند موفق نجات انجمن مرکزي دفتر
تهران در جهاني سرخ صليب نمايندگي دفتر
و خانوادهها از تعدادي تا گرفته مالقاتي وقت
خانوادهها ساير از بهنمايندگي جداشده، افراد
کشورمان در  جهاني سرخ  صليب مسئول  با
مورخة در مالقات اين بپردازند. بهگفتگو

٨٣/٦/١١ بهمدت ٢/٥ ساعت از ساعت ١٥/٥ 
خانم  مالقات در اين گرفت… انجام ١٨ الي
از دفتر مرکزي انجمن خطاب به آقاي صبوري
و مالقات خواهان خانوادهها گفت: اشتوگر،
و عراق هستند فرزندان خويش در با  گفتگو
و هرفرد خانوادة مالقاتها، اين در داريم تأکيد
نيز حضور به ايران بازگشته و اعضاي جدا شده
رجوي مأموران  حضور از ولي باشند، داشته 
بتوانند گروه اين اعضاي تا شود جلوگيري
دروغين تبليغات از  به دور و  آزاد فضايي در

بگيرند! را خود تصميم
خبازان راضيه  خانم افشاگرانة نامة  در
بين المللي ارگانهاي از بهبرخي خطاب كه
چنين مزدور  اين درمورد است، شده نوشته 

(علي  فرد  همين  ژوئية٢٠٠٤  «در شده:  نوشته
هيچ كه ديگري شخص با سوريه از بشيري)
كه دخترم بههمراه  نداشتم وي با  آشنايي
دخترم آمدند… بهاشرف است، نروژ ساكن
ترك را اشرف آنها با من كه بود شده توجيه
را او كه كرد مطلع مرا دخترم كرد. خواهم
برده بهايران نروژ از است، نروژ سيتيزن كه
زن يك و توجيهات اجباري آموزش تحت و
ملك معصومه (بهنام  شكسته درهم  زنداني
مرجان) كه بهخدمت مستعار صيدآبادي با نام
دادهاند قرار است، درآمده آخوندها اطالعات
عليه من همراهي بهعراق سفر پدرش را در تا

دختر از سوءاستفاده اين كه است واضح كند.
ترفندهاي از شناختي هيچ كه ١٧سالهيي
من براي كجا تا ندارد، اطالعات وزارت

است. دردآور
سالهاي عرض در صيدآبادي  مزدور
ديگر با  و كرده سفر بههلند  بارها گذشته 
به ويژه كشور اين در اطالعات وزارت ايادي
وي است. بوده ارتباط در حقي كريم مزدور
است صدد در هلند در دائم اقامت كسب با
اطالعات وزارت سوي از محوله مأموريتهاي

اجرا نمايد. را
از اتمام آخوندي پس بهاين ترتيب رژيم
كشور، داخل در مزدور  اين  مصرف تاريخ
جاسوسي براي اقدامات را كه او برآمد درصدد
براي هم چنين و مجاهدين  عليه  اطالعاتي و
بهخارج ايران مقاومت عليه لجنپراكني
ملي شوراي  زمان همان  در  بفرستد. كشور 
ساخت مطلع هلند را مقامات ايران،  مقاومت
زن يك است، آخوندي درصدد كه اطالعات
پس صيدآبادي را ملك معصومه زنداني بهنام
همكاري يكسال و تلويزيوني ندامت بارها از
بهرهبرداري ماليان، براي اطالعاتي سرويس با
مقاومت و مجاهدين عليه مختلف زمينههاي در
پناهندگان و پناهجويان عليه هم چنين و ايران

بفرستد. بههلند ايراني
رژيم اطالعات وزارت سايت بالفاصله

٨٤ بهدفاع  ١٩مرداد در بهديدبان، موسوم ماليان
«مجاهدين… نوشت: و پرداخته مزدور اين از
صيدآبادي ملک معصومه خانم عليه هلند در

زن  عنوان به  را  وي مجاهدين  پيشتر  که 
اعالم خود کشتهشدگان جزو مجاهد قهرمان
خائن بهعنوان  را وي چندي از پس و کرده
و دادند صورت را تحرکاتي کردند، معرفي
دارد قصد  که زنداني زن يک بهعنوان را  او

کردهاند». معرفي بگيرد، پناهندگي
امنيت سازمان كه است بهيادآوري الزم
در خود ساالنة درگزارش (VVD)هلند

وظايف  از  «يكي كرد: تصريح  بهار٢٠٠١ 
جاسوسي ايران امنيت  و اطالعات  وزارت
با ارتباط در كه است كساني شناسايي و
هستند. خارجه  در اپوزيسيون گروههاي 
اپوزيسيون، مجاهدين گروه هواداران مهمترين
به طور خاص ديگري  از هرگروه بيش خلق، 
دارد. قرار ايران امنيتي سرويس تحتنظر
طريق از  ميكند تالش اطالعات وزارت
ممكن كه  آنجا تا مجاهدين سابق اعضاي 
كند. كسب اطالعات مجاهدين دربارة است
بهنشر دارند دستور اطالعات وزارت  افسران 
مبادرت آن اعضاي و مجاهدين عليه اكاذيب
سازمان اين ميكنند تالش آنها بنابراين، كنند.
ميزبان در كشورهاي آنرا كرده و بيثبات را
و سياسي فعاليتهاي تا دهند جلوه شيطاني

كنند». متوقف را آن اجتماعي
آلمان اساسي  قانون  از حراست  سازمان 
در خود ساالنه گزارش در نيز (BfV)

سرويس  «واواك كرد: خاطرنشان مه٢٠٠٥ 
و سازمانها از كثيري  تعداد  ايران  اطالعاتي
كشوري خارج اپوزيسيون كوچك گروههاي
سازمان مجاهدين دارد… نظر را تحت ايران
شوراي يعني سياسياش بازوي با خلق…
كانون در اخص بهطور ايران مقاومت ملي
فعاليتهاي براي دارند. قرار واواك توجهات
سرويس جاسوسي، و اطالعات  جمعآوري
مأموريني از شبكهيي از ايران اطالعات
سازمانها محدودة از آنها كه ميكند استفاده
جهت كرده اند. خروج تحتنظر گروههاي و
بهايران سفر  براي آنها از اين مأمورين توجيه
مسافرت بهايران افرادي كه مي كند… دعوت
قرار تلفني تماس  مورد ايران از  نميكنند

ميگيرند».
در اخير روزهاي طي اعزامي، مزدور
بهانجام هلندي،  نشريات برخي مصاحبهبا 
بود، گرديده افشا پيش  از  كه مأموريتهايي

است. كرده مبادرت

ازهمدستيبادژخيماناوينتالجنپراكنيعليهمقاومتدرهلند
بهخانوادههايمجاهدين براياعمالفشار مأموراطالعاتآخوندي، ملكصيدآبادي، اقداماترذيالنةمعصومه (مرجان) شمهيياز

پسازتظاهراتبزرگ ايرانياندربروكسل بهآخوندها مددرسانيننگينراديوفردا

تظاهرات بزرگترين برگزاري درپي
دوشنبه٧نوامبر در روز در بروكسل ايرانيان
پروندة را بهارجاع اتحادية اروپا آن طي كه
ساختن خارج و امنيت بهشوراي اتميرژيم
ناممجاهدينازليستتروريستيفراخواندند،
آخوندي رژيم از استمالت كه فردا راديو
سال چند از  ايران ومردم مي كند تبليغ  را
گذاشته اند، آن روي «خاتمي٢» نام  پيش
و داد نشان ازخود ننگيني عكسالعمل
آخوندي نظام معلوم الحال هلندي مستخدم
اهريمنسازي رژيم كارزار در چارچوب را
با تا آورد خط  پاي ايران،  مقاومت  عليه
اطالعات تهوعآور و كهنه  تبليغات تكرار
امداد آخوندي درمانده بهرژيم آخوندها،

برساند.
هلندي نظام مستخدم جوديت نورينگ
اراجيف مجاهدخلق بهشهيدان اهانت با كه
عنوان تحت كتابي در آخوندهارا اطالعات
كرده سرهمبندي شده» گمراه «شهيدان

درموردمزدورخائنمرجان
ملكصيدآبايمأمورپليد

 وزارت اطالعات آخوندها     

داستاني من «کتاب گفت: فردا بهراديو است،
مغزشويي از نميدانند. خيليها که ميگويد را
و همرزمان، دوستان کردن از زنداني آدمها،
آدمها کردن وادار از يکديگر. شکنجه از

نظاميان». غير کشتن و به ايران بهرفتن
پايان در  نظام هلندي مستخدم 
زد كنار را پرده فردا، راديو با مصاحبهاش
را بيان كرد و موضوع اصل و شأن نزول و
که است اين گرفته ام که «نتيجه يي گفت:
ميکند تظاهر که  چيزي آن  سازمان اين
بهآمريکاييها که چيزي آن خالف بر نيست.
رژيم براي بالقوهيي جايگزين ميگويد،
گرفتهايم که اصلي نتيجة نيست. ايران کنوني
سازمان اين  باشيد. مراقب که است  اين

است». خطرناک
و رژيم آنچه شد روشن ترتيب به اين
كرده هراسان و نگران به شدت را عواملش
دروغپردازيهاواداشته داستانسراييها و بهاين و
حاكم آخوندهاي بزرگ  وحشت است،

چشم از و مقاومت  ازپيشرفتهاي ايران،  بر
تروريستي ليست از مجاهدين خروج انداز
جايگزين تنها و سوم راه حل تثبيت واز
رژيم كه روست اين ميباشد.از دموكراتيك
اقسام و  انواع  با آن گشتاپوي و  آخوندي 
طريق، هر از ميكوشند، تشبثات،مذبوحانه

گردد. آن تحقق مانع ميخواهد
١٣آبان، روز كه در يادآوري مي كنيم
برگزاري جلسهيي توسط اطالعات با وزارت
با صحنهگرداني درهلند، مأموران خود شبكة
همين، حقي كريم بهنام افشاشدهيي مأمور
عليه پراكني لجن رابراي هلندي خبرنگار
اما فضحيت آورد. به صحنه ايران، مقاومت 
انزجارهموطنان رسوا، خيمهشببازي اين
ايراني پناهندگان انجمن و انگيخت بر را مان
صادر باره همين در اطالعيهيي هلند  مقيم 

كرد.
هلندي خبرنگار نه كه ميكنيم يادآوري
فردا راديو در رژيم همدستان و عوامل نه و

است شده تبديل اژهاي آخوند بهتريبون كه
بيطرفانه ژستهاي  و دعاوي همه  بهرغم
لزوميبهتحقيق و نياز هيچ ودموكراتيك
اتهامات اين  طرف و بهقرباني  مراجعه  و
تماسي هيچ همچنين آنها  نديدهاند.  رذيالنه
باره در سؤال براي هوادرانشان و مجاهدين با
نداشته اند. نظام پراكنيهاي لجن سقم و صحت
نتيجهگيري از حاكي بهوضوح كه امري
مواظب كه  آنهاست ديكتهشدة  پيش  از
براي بالقوهيي  جايگزين سازمان اين باشيد 
رژيم همين هواي و نيست آخوندي رژيم

داشت! بايد را
جالبتوجهاينكهمستخدمهلندينظام

بهمجاهدين مراجعه اش عدم علت درمورد
آخوند اتهامات بهاين آنها پاسخ گرفتن براي
مجاهدين ميگويد فردا بهراديو ساخته،
سازمان اينکه ميگويند: چيز يک «هميشه
از هست  که عيبي هر و ندارد عيبي هيچ 

است»! ايران حکومت
هلندي مستخدم كه است واضح
و رژيم  عليه ايران مقاومت مواضع از 
به غايت آن تبهكاريهاي و جنايات افشاي
عيب رفع براي و است خشمگين و گزيده
دادن نسبت و  آنها تطهير ازآخوندهاو 
بههر را قلم  و بهمجاهدين،سر جناياتشان 

ميكند. فرو لجنزاري

فريدون عقبايي

نظام  هلندي مستخدم  ميكند، تبليغ را آخوندي رژيم از استمالت كه فردا  راديو  
مقاومت عليه اهريمنسازي كارزار چارچوب در را نورينگ جوديت بهنام آخوندي
آخوندها، اطالعات تهوعآور و كهنه تبليغات تكرار با تا آورد خط پاي ايران،

كه  فردا راديو  در رژيم همدستان و  عوامل برساند  امداد آخوندي درمانده بهرژيم
دموكراتيك، و بيطرفانه ژستهاي همة بهرغم شده تبديل اژهاي آخوند بهتريبون
نديده اند رذيالنه  اتهامات اين طرف و بهقرباني مراجعه و بهتحقيق نيازي هيچ



٧ صفحة ١٣٨٤ سهشنبه٢٤آبان ـ ٧٧٥ شمارة

رژيم اطالعات وزارت رسمي سايت 
٧آبان١٣٨٤  روز در ديدبانـ ـايران آخوندي
نايبآقا حسن  «كنترل عنوان تحت  مطلبي
به اين گشتاپوي اور» منتشر كرده است. توسط
احمقانه نمايشهاي  چندسال پايان در  ترتيب
مزدوري بهخدمت گيري و مشمئزكننده و
است، داشته خانوادگي رابطة من با سابقًا كه
جلو تا شايد خود رأسًا به صحنه آمده است،
هم من بگيرد. را مقاومت پيشروي و تهاجم
فرصت ايران، ملت سرنوشتساز دوران در
اول را خودم تا حرفهاي ميشمرم غنيمت را
و آخوندها بدنام اطالعات بهوزارت خطاب
سال چند كه يوسفي، مزدوري بهميترا سپس
و سايتها در من نام از سوءاستفاده با است
مردم عليه بهلجنپراكني رژيم روزنامههاي
اين بزنم. است، مشغول آن مقاومت و ايران
رفت بهايران از من و جدايي طالق از فرد پس
درآمد اطالعات وزارت به خدمت آنجا در و
تمام كه تبديل شد بازگشت بهمهرهيي در و
را بهدور انساني خصائص و ارزشها، عواطف
رژيم شكنجهگر مأمور يك مانند و ريخت
و دوستانم و شهيدان خانوادة بهجان آخوندي
خودش بهزعم تا افتاد ايران ملي قهرمانان ساير
و به «بهشت» جدا سازد از مقاومت ايران را آنها
آن از نوشتههايش در كه ـآنطور آخوندها
ـ (٢٠٠٤ ٤ژانويه ديدبان، (ايران ميكند ياد

رهنمونشود.
با تصفيه حسابي  اول  بدهيد  اجازه اما 
و آخوندها جاني و بدنام اطالعات وزارت
نوشته من عليه رسميش سايت در كه مطلبي
كه آخوندي، رژيم ابله  مأمور  بكنم. است،
كرده فرض زرنگ خيلي را خودش قضا از
و مزدوران دروغبافيهاي و اطالعات و است
تحت آنها را، با مرتبط اطالعاتي سرويسهاي
مجاهدين از اخيرًا كه افرادي «اظهارات عنوان
سايت مطلب در زده،  جا شدهاند»،  جدا
گذاشته انگشت نكته چند روي ايرانديدبان
خودش ابتدا مأمور اين كه بود خوب است.
بهموجود نشوم مجبور من تا ميكرد معرفي را
من مثًالميگفت: مجهولالهويهييپاسخدهم.
كشتار در است ٢٥سال كه هستم فالني…
از بسياري دارم، شركت ايران بيدفاع مردم
كرده ام. بدبخت و آواره و اسير و كشته را آنان
سالخورده پير و پدران باردار و مادران زنان من
بهدختران بيدفاع و كردهام، و اعدام را شكنجه
تجاوزكردهوپسران نوجوان بيگناه درزندانها

و، و… و، كردهام تكهوپاره و را مثله
نايبآقا حسن «كنترل ميگفت بعد و
باور من وقت آن  اور»، گشتاپوي  توسط
را شهامت اين اقًال حسابم طرف كه مي كردم
و پشت شود روبهرو من با روراست دارد كه
و با طينت كيلومترها كه جمالتي و كلمات
فاصله احمدي نژاد و خامنه اي دژخيم ماهيت

پنهاننميشد. دارد،
وزارت يعني ـ من حساب طرف اما
و بدنام آن قدر ـ آخوندها پليد اطالعات
خودش جرأت كه است جنايتكار بدبخت و
تعدادي پشت را خودش و ندارد شدن آفتابي
و دامن مردم از خوشبختانه كه و تفاله مزدور
آخوندها بهزباله دان و شده پاك ايران مقاومت

رفتهاند،پنهانميكند.
و شريف هموطنان اطالع براي بنابراين
قرباني ربع قرن است يك كه بيش از آزادهام
چند هستند، جنايتكار و خونخوار آخوندهاي

ميكنم. يادآوري را نكته
است  نوشته اطالعات وزارت سايت
رجوي بقاياي سوي از به شدت نايبآقا «حسن
يوسفي ميترا خانم  عليه تا است  فشار تحت

موضعگيرينمايد».
وزارت رذالت و حماقت از حرف اين
يا نميداند زيرا  ميشود. ناشي  اطالعات
مبارزه كه ميزند  بهنفهمي را خود  بهعمد
فشار و زور با  شيطانصفت آخوندهاي  با
معمولي، هرآدم نيست. امكانپذير امثالهم و
مبارزه ميداند كه حتي غيرسياسي و منصف
دوران در هم خونخوار آخوندي، آن رژيم با
بهفداي و است مشكل و سخت بسيار كنوني،

عزيزان و خانواده و مال و جان عظيم بسيار
ترك و مسير را راه اين هم نيازمند است. كسي
طاقتفرسا و سختي  بهخاطر مگر  نميكند،
مختلف بهداليل بنابراين هركسي كه آن. بودن
ناجوانمردانه بخواهد اما كند، ترك راه را اين
عليه لجنپراكني و بدگويي با را بريدگيش
بهمبارزه ايران مردم آزادي براي كه آناني
زبوني و شارالتان آدم بپوشاند، ادامه ميدهند،
واقعيت شدن با روبهرو حتي جرأت كه است
تناقض از اين و براي فرار هم ندارد را خودش
يعنيتسليم شدنبه دشمنـ عظيمدرزندگيشـ

بهبهانه هايديگرمتوسلميشود.
بهخوبي ميشناسند مرا كه كساني تمام
از كه نيستم و  نبوده كسي كه من ميدانند
سوابق بگيرم. قرار فشار تحت كسي سوي
دهداري و پرويز و گارد با هما باشگاه من در
اوفارل فرانك با ايران ملي تيم در همينطور
در كارم محيط در و مهاجراني حشمت و
روشنزاده، حبيباهللا با ايران ملي تلويزيون
و اديبزاده ايرج و  خدابخشيان مانوك
ايران ملي تيمهاي بازيكنان و قهرمانان كلية
هزاران همين طور و  كشور  باشگاههاي و
از روشنتر ايران بهورزش عالقمندان از تن 
كه كما اين است. اطالعات وزارت مزخرفات
كه سابقم همكاران دوستان و همين از برخي
ميترا يوسفيبرايسمپاشيعليهمقاومتبا آنها

بهسينة رد بود، بهصراحت دست گرفته تماس
ميشناسيم بهاوگفتهاندكه«ماحسنرا و اوزده
را كاري اگر است غيرممكن كه ميدانيم و
حرف تأثير تحت بكند، نخواهد يا بخواهد
به او وي بيرونكردن ضمن و بگيرد» قرار كسي

بهحسنخيانتنميكنيم». گفتهاندكه«ما
ميترا رفتن از من كه زماني علت، بههمين
اطالعات وزارت با تماس  و  بهايران يوسفي
و آشنايي تمام شدم، خبر با آخوندها منحوس

بهميان زبالهدان ابد براي را او خودم با گذشتة
كه شدم روزي منتظر و كردم تف تاريخ
اين شوم و مواجه او دنيا با آن يا اين دنيا در
حبيب خيانت بهقاتالن سياسي و خودفروشي
خبيري، مهشيدرزاقي،حميدعترتي، هوشنگ
عبدي و فروزان منتظري منتظرالظهور، صمد
كنم. تف به رويش را ايران)  ملي (قهرمانان
نه دو ذره، ذره نهيك من كه همه مي دانند زيرا
بلكه ١٠٠سال، و ١٠سال و دو روز يك روز و
برباد زندگي عمر و سال صدها ميليون بهاندازة
صدهاهزار و رنج درد و ايراني ميليونها  رفتة
تمام نابودي و شكنجهشده و شهيد مرد و زن
بزرگ ملت اميد و انسانيت شرف، حيثيت،
و نيستي خواستار رژيم متنفرم و اين از ايران،

نابودي آن هستم.
اطالعات وزارت و  آخوندها اگر
مي توانند عالوه كه كردهاند فكر منحوس آن
آواره و  بدبخت كه ايراني ٧٠ميليون  بر
را ايران مقاومت  و مجاهدين كار كردهاند، 
پيش من خواندهاند. كور دهند، فيصله هم
درك توان خميني اگر گفته ام،  نيز اين از
داشت، انقالبي را و انساني علمي، واقعيتهاي
مسعود از را اساسي ضربة كه ميفهميد بايد
انقالب ايدئولوژيك با ،١٣٦٤ رجوي در سال

هوشيارش و حريف خورده است مجاهدين
محاصرة حلقة ميان حيرتانگيز، از شهامت با
تمام فداي با و جهيده بيرون استعمار و ارتجاع
كاشته است را بذري سازمانش و حيثيت و آبرو
توان و تمام توش با آخوندهاي جنايتكار كه
بهازپا قادر بينالمللي زدوبندهاي و توطئهها و
تجربة شد. نخواهند  و نشده آن  درآوردن
و بهخصوص دو دهة گذشته و نشيب پرفراز
مقاومت ايران پايداري و نبود و آزمايش بود
حقانيت گواه بهترين اخير، نيم و سال دو در
را آخوندها پوزة  سرانجام كه است  انقالبي
مجاهدين و ماندگاري راز بقا و ماليد برخاك

گرديد. ايران مقاومت و
رجوي، مريم كه اين روزگار تصادف
بعد، ٢٠سال انقالب، آن ثمرة عاليترين يعني
دوران سختترين و پيچيدهترين بحبوحة در
و حقانيت منطقه، و ايران معاصر تاريخ
مقاومت، و هدايت رهبري را با خود شايستگي
رساند. و بهاثبات سرنوشتساز، دوران در اين
در يك قدمي زماني كه اينرژيممنفورخودرا
درحاليكه و مي ديد ايران مقاومت بر پيروزي
كسب بهخاطر و ظالمانه با١٤ـ١٥دولت، همراه
ايران، جنايتكار حكام از اقتصادي امتيازهاي
مردم اميد تا بودند ريخته ايران مقاومت برسر
هوشياري و  درايت با سازند، نابود را  ايران
با را تاريخي  سرفصل اين عظيمش فداي  و

نقشة كه سرفصلي سرگذارد. پشت موفقيت
بسياري و تغيير داد را و جهان منطقه سياسي
لرزاند، را جهان و منطقه مستحكم دولتهاي
اشرف شهر ـ اصليش مقر و ايران مقاومت اما
بزرگترين موجب امر همين و نجنبيدند. جا از ـ

آخوندهاست. غيظ و خشم
اطالعات وزارت كه  ديگري نكتة
خبرش در تمام رذالت و لودگي با آخوندي
بخش اعضاي از «يكي  كه است  اين نوشته

رجوي كه شد يادآور مجاهدين اطالعات
تحت را حسن نوبت چندين در شخصًا
تا است نموده وي را وادار و داده قرار فشار
داده اخطار به وي و نموده فحاشي بههمسرش

بيفتد». فرزندش ياد همسر و مبادا كه است
و قمپزدركردنهاي مزخرفات كلي از جدا
از «يكي بر مبني اطالعات وزارت توخالي
يادآور مجاهدين اطالعات بخش اعضاي
شد»،كهخوشبختانهمن اينمزدبگيرانپستو
بايد ميشناسم، به خوبي را وزارتخانه آن حقير
اول اين حرف درست تأييد كنم كه قسمت
ارتباط در مرا بار چندين رجوي مسعود و است
كه واال داد، قرار فشار تحت يوسفي با ميترا
كه اكنون تمام عيار با فردي تصفيه حساب من
ميكند، كار آخوندها اطالعات وزارت براي
داستان ميگرفت. صورت اين از زودتر بسيار

بود: قرار اين از
جام بازيهاي از بعد ،١٣٥٧ سال در من،

شاه،  رژيم سرنگوني و ١٩٧٨ آرژانتين جهاني
از پس رفتم. بهآمريكا تحصيل ادامة براي
جامعه شناسي در فوق ليسانس مدرك دو اخذ
نوشتن سرگرم كه زماني انسانشناسي، و
در كاليفرنيا دانشگاه در خودم دكتراي تز
سال ٣٠خرداد بودم، آمريكا سنديه گو

و  وحشيانه كشتارهاي موج فرارسيد.  ١٣٦٠
را ايران سراسر خميني شقاوتبار خونريزيهاي
من خانوادة موج كشتارها دامن اين فراگرفت.
نيز را ايران و ورزشكاران ملي قهرمانان تمام و
فراگرفت.ازميانبازيكنانتيمهما،كهاكثريت
آنهاهوادارمجاهدينبودند،٦-٥نفريدستگير
شدند. جالد خميني سياهچالهاي روانة و
و ايران اميد ملي تيم بازيكن رزاقي، مهشيد
ورزشكاران داشتني دوست چهرة هما، باشگاه
بهجرم از٣٠خرداد قبل حتي تهران، شهر شمال
فروشنشريهدستگيرشد.حميدعترتي،بازيكن
منتخب تيم  و پرسپوليس و دارايي تيمهاي 

و  مزدوران ١٣٦٠ توسط سال در همان ايران،
دژخيمانخمينيدرزندانزيرشكنجهتكهتكه
تحويلمادرشدادند. شدوجسدنيمه جانشرا
از عترتي، حميد شهيد مادر كوشالي، مادر
از اين پس يوسفي، ميترا كه بود جمله مادراني
با بارها درآمد اطالعات وزارت كه بهخدمت
سوابق از سوء استفاده با تا بود گرفته تماس او
او كوشالي، مادر و عترتي حميد با من آشنايي
از بيشتر كه مادري اما بدهد. قرار زيرفشار را
تكهتكهكردهاند، آخوندها ٥تنازعزيزانشرا
وزارت مزدور و گذاشته دستش كف را او حق

است. كرده گورش را گم اطالعات
كوچك من، ديرين و حبيب خبيري، يار
هماييها تمام محبوب و دوستداشتني قهرمان

توسط   ١٣٦٢ سال در ايران، ملي  قهرمانان و
 ١٣٦٣ خرداد در و دستگير رژيم دژخيمان
ناجوانمردانهتوسطالجورديخونآشاماعدام
اعدام حبيبتمامقهرمانان وورزشكاران با شد.
هوشنگ شدند. و سوگوار گريستند ايران ملي
فرنگي كشتي ملي تيم قهرمان منتظرالظهور،

١٩٧٦ مونترآل  المپيك بازيهاي در كه ايران،
آخوندهاي توسط  نيز بوديم، هم با  كانادا
مهشيد شد.  سپرده اعدام بهجوخة خونريز 

واليبال ملي تيم قهرمان عبدي، فروزان و رزاقي
كه بودند قهرماناني ميان خيل در نيز ايران، زنان
معصومانه ،١٣٦٧ سال وحشيانة قتلعامهاي در

شدند. اعدام بيگناه و
از بهترين همين دوران دهها هزار تن در
در كمنظير شقاوتي با  زمين  ايران فرزندان
شدند. قتلعام  و اعدام شكنجه، تاريخ، 
زيرشكنجههاي در نيز همسرش، و پسرخالهام
در و دادند جان  خميني رژيم قرونوسطايي 
هم دق خاله و شوهرخالهام مصيبت سوگ اين

حيات گفتند. و بهدرود كرده
سراسر ايران  درحاليكه  ترتيب  بهاين 
تحت خونخوار ديكتاتور و بود خون و آتش
هم من ميريخت، خون اسالم و دين لواي
ايران، ملي قهرمانان  از  ديگري تعداد  مانند
خبيري حبيب و تختي پهلوان جهان از بهتأسي
رهايي براي  ايران، ورزشي قهرمانان ساير  و
و پيوستم. ايران بهمقاومت مردم آزادي و
كه را راهي كه ميدانستم نيز ابتدا همان از
و فراز و با چه دارد برگزيده ام چه مخاطراتي
نهبيتجربه چون خواهم شد. مواجه نشيبهايي
اختيار كمال در بنابراين نديده. دنيا نه و بودم
مردم آزادي بهاي گرفتم تصميم آگاهي و
بپردازم. زيرا با خودم باشد ايران را هرچه كه

بهتمام عادي زندگي در كه من ميكردم فكر
چه و ورزشي زمينة در (چه خودم آرزوهاي
چنين در يافتهام نبايد تحصيلي) دست و شغلي
و نجيب بيگناه مردم خطيري و دوران سخت
در البته، اين و بگذارم. تنها را ايران شريف و
و من تقصير و گناه تمام آخوندي، مكتب

است. ايران مقاومت
سالهاي در كه مسائلي و وقايع ذكر از
من بر با رژيم آخوندي، ارتباط در ،٦٠ دهة
ديگري بهفرجة و آن را ميگذرم در گذشت
كه ميدانند ايران مردم همة ميكنم. موكول
در تاريخ جنايات بزرگترين سالها اين در
در هم جهان داشتهشد و ايران روا مردم حق
و شكنجهشده و كشته  هزار  صدها سكوت
ملتي نابودي سقوط و دربهدر، آواره و ميليونها

شاهد بود. بزرگ را
،١٣٧٠ سال  آستانة در كه زماني  
شرف در عراق  و  آمريكا ميان  اول  جنگ
نجات براي مجاهدين سازمان بود، وقوع
ارتش رزم آوران خانوادههاي بچههاي جان
شرايط بهترين  در زمان  اين  تا كه آزادي، 
ميكردند، زندگي زيستي محيط و آموزشي
بهانتقال اقدام منطقه فوقخطرناك شرايط در
من كرد. و آمريكا بهكشورهاي اروپايي آنها
فرهاد نزد را فرزندانم كه گرفتم تصميم هم
تيم سابق بازيكن و  قديمي  دوست آذري،

در كه ايران، تيم ملي جوانان و دارايي و ديهيم
بفرستم. سوئدزندگيميكرد،

فرهاد نزد  بچههايم انتقال از يكسال 
تحمل كه سابقم همسر كه بود نگذشته
رژيم آخوندي و مبارزه با سختيهاي شرايط
كه و خواست اعالم بريدگي كرد را نداشت،
برخالف او كه بگويم بايد البته برود. بهسوئد
سايتهايش در اطالعات دروغهايي كه وزارت
عضو هيچگاه  ميزند، دامن بهآن مدام 

و هوادار همسر من به عنوان مجاهدين نبود و
او درهرحال اما بود، آمده بهمنطقه مجاهدين
با آزادي و رهايي مردم ايران و مبارزه براي
و كشته را ايراني ميليونها كه خونريزي رژيم
بود. بسته عهد با من كرده بود بدبخت و اسير

او وابستگي بهخاطر سازمان درهرحال
موارد تمام همانند او  حال  مراعات و بهمن
و مالي مشكالت و جنگي شرايط بهرغم قبلي،
من خواست از من داشتم، كه كارهاي بسياري
اين عهدشكني از كه من ببرم. را بهسوئد او كه
شده ناراحت به شدت بودن نيمه راه رفيق و
آن با به شدت و كار نبودم به اين حاضر بودم،
خود او بهعهد كه حال گفتم كردم و مخالفت
ياران شهيدمان پشت ميكند، و خلق و خدا با
همراهي كرد، بگذاريد را بايد او چرا  ديگر

برود. زندگيش بهدنبال خودش
من كه ديدند سازمان  مسئوالن  وقتي
بپذيرم، را حاضرنيستمبههيچطريقحرفآنها
ازبرادرمسعودخواستندكهمراقانعكند.مسعود
فوقالعاده برايت كار اين «ميدانم گفت بهمن
و خلق خدا اما بهخاطر است، و مشكل سخت
را او و كن همراهي سوئد تا را او خودش، و
كن حل را هم قانوني او كار بهبچه ها برسان و
پتك مانند حرف اين برگرد». خواستي اگر و

است مردني را ميخورد، تفالههاي اپوزيسيونش كه رژيمي

باشند ديگري شغل دنبال بايد پرستان» شب همتي«بيچاره حسن

ميكنم من فرود آمد. اعتراف برسر سنگيني
انتظار چون شدم ناراحت بهشدت لحظه آن در
مسعود چون اما نداشتم.. او از را حرفي چنين
بودم به تجربه دريافته و دوست داشتم بسيار را
معصوم ترين و شريفترين نجيبترين، او كه
اين و پذيرفتم  بودم، شناخته  كه بود انساني 
را انجام دادم. من و دشوار سفر بسيار سخت
مسائل كه هنگامي و ماندم باقي سوئد در مدتي
فصل و حل فرهاد توسط سابقم همسر حقوقي

شد،بهمنطقهبازگشتم.
و دروغگوييها تمام برخالف بنابراين
در اطالعات وزارت كه  مبتذلي  سناريوهاي
از «يكي كه كردهاست سرهم مطلب همين
گشتاپوي بهاعضاي فرقه دستورات تشكيالتي
رويارويي هرگونه از  كه  است  بوده اين اور
فرزندش و يوسفي ميترا خانم با نايبآقا
كه كنم اضافه  بايد آيد»، بهعمل جلوگيري 
خيانت از من كه و بود واقعيت برعكس هميشه
كرد زندگي من كنار در كه كسي خباثت و
هزار صدها و حبيب و به من ناجوانمردانه و
پيوست به دشمن  و كرد پشت اسير و  شهيد
حقيقت همين پوشاندن  براي نيز  اكنون و
اطالعات وزارت براي  عياري تمام  بهمزدور
بهشدتبرافروخته وناراحت تبديلشده است،
زيرفشار قرار مقاومت سوي از بودم، همواره
انجام را او در قبال واكنش مناسب تا ميگرفتم

ندهم. پاسخ او دروغهاي و بهاراجيف و ندهم
هم اشارهيي جا اين در دارد جا
حق در فرد اين كه رواني بهشكنجههايي
كه من بكنم. است داده  انجام  من بچه هاي
و ناخواسته كه بچه ها، نمي خواستم گاه هيچ
همانند آخوندها،  بيكران  جنايتهاي  بهخاطر 
تبعيد ايراني ديگر، در اوضاع نابسامان ميليونها
بكشند، رنج بيش از بيش بودند، شده گرفتار
اين ماجرا دور جنجالهاي و از توطئهها آنها را

نگهميداشتم.اماميترا يوسفي،به شيوةآخوندها
دين خانواده، جمله از هروسيله يي، از كه
استفاده خود اهداف پيشبرد  براي مذهب و
كوچكم پسر به خصوص و بچهها ميكنند،
و با زور شد، مستقل و بزرگ كه تا زماني را،
طرف آن و طرف بهاين خودش ميل برخالف
پليد آخوندهاي خواستهاي ملعبة و ميكشيد
سالمت حفظ براي اكنون اگرچه ميكرد.
در حقايق ذكر بسياري بچههايم از آرامش و
كه هنگامي كنم اضافه بايد ولي ميگذرم،
ميترايوسفيبا مراجعهبهسفارت رژيمجنايتكار
رفت، و بهايران كرده سوئد توبه در آخوندي
آخوندها خودداري كرد رفتن بهايران پسرم از
و توطئهها كدام از هيچ در بهبعد نيز آن از و

است. نكرده شركت رژيم اقدامات
دوستان تمام سراغ يوسفي ميترا تهران در

ورزشي  قهرمانان و گذشتهام دوران و آشنايان
سازمان و عليه من و بهلجنپراكني رفته ايران
با كه بود پرداخته ايران خلق مجاهدين
از يكي بود. شده مواجه آنها اكثر بياعتنايي
من دوستان قديم از كه ايران، قهرمانان ملي
بههمراه را يوسفي مزدور فرودگاه در است،
و ديده بود اطالعات وزارت مسئوالن از يكي
در جلوميرفتندومسئول برايمنوشتكهآنها

مي داده را نشان خود اطالعات كارت وزارت
اين رفتن از كه پاسداراني مي كردند. عبور و
متعجب بهفرودگاه اطالعات مسئول وزارت
خودش فالني چرا ميپرسيدند بودند شده
ميداده پاسخ ديگري كه  آمده، بهفرودگاه
كند ردش مي خواهد كه دارد ميهماني «حتمًا

برود».
با سوءاستفاده يوسفي، ترتيب ميترا بهاين
درآمد اطالعات وزارت بهخدمت خيانت، و
تمام همانند برگشت، ايران از كه زماني از و
نمونههاي مشابه،بهلجنپراكنيعليه مقاومتو

پرداخت. آن مسئوالن
ديگر بار نيز  گذشته  سال  مزدور  اين
مأموريتهاي و دستورالعملها با و رفت بهايران
بهبعد وزارت آن از بازگشت. بيشتري بهسوئد
مأموريت انجام براي  را او هرروز  اطالعات
فرانسه يونان، جمله از مختلف، بهكشورهاي
مردم عليه بهلجنپراكني تا مي فرستد و…
سايتهاي در  و بپردازد ايران مقاومت  و
از مشمئزكننده بهتعريفهاي اطالعات وزارت

وطنپرستيآخوندهابپردازد.
مطلب آخوندها،  اطالعات وزارت
شرمآورش راچنينبهپايانبردهاست «براساس
و افراد با نام اين در مورد از شواهدي كه بيش
آنها نام رجوي از دارودستة كساني كه و نشان
انتظارميرود بهرهبرداريكرده،موجوداست،
باشد. كهسرنوشتنامعلوميدرانتظارنايبآقا
فضاي يك است تا هنگامي كه در بديهي و
تشكيالتي عدم تمايل كنترلهاي از دور و آزاد
را فرزندش  و همسر با مالقات براي خود
اعالمننمايد، نشاندهندةوجود فشارتشكيالتي

وي مي باشد». برروي
اطالعات وزارت  بهمهمالت پاسخ در
و نام با افراد «شواهد  اوًال ميكنم، يادآوري
است، وزارتخانه اين دست در كه نشاني»
را آنها من كه است به مزدبگيراني مربوط
نيز ايران مردم  تمام  معرف  و  ميشناسم
نشان را آنها خيانت تاريخ و آينده ميباشند،
و سرنوشت من از صحبت ثاني در خواهد داد.
است زيادي غلطهاي فرزندم، از با من مالقات
نيامده اطالعات وزارت بهخونخواران كه
صدها كه الشخورها، و كركسها است. رژيم
و كشته و كودك ايراني را و مادر پدر هزار
آوارة را آنها از تن ميليونها و كرده شكنجه
دست بيخود است، ساخته دنيا كشورهاي
ننگ تاريخي ميزند. بهچنين دلقكبازيهايي
رژيم اين چهرة سياه از نسل ايراني چند نابودي
هزاران و هم مانند پاكشدني نيست. من تا ابد
ريشة هنگامي كه ايراني، مادر و ميليونها پدر
ايرانزمين از را خونخوار و پليد رژيم اين
خواهم درآغوش  را خود فرزندان كنديم، 
انسانيت، ايران آيندة نسلهاي براي و گرفت
خواهيم به ارمغان را برادري و برابري و صلح

برد.
وزارت  مزخرفات بهرغم واقع، در  
هم و ما سرنوشت هم آخوندها، اطالعات
آخوندي رژيم سياه و  نكبتبار سرنوشت
شياطين اگر  اما است. روشن بهخوبي 
عمامهبهسرايران،درآستانةسرنگونيبهآخرين
زدهاند، دست ابران مقاومت عليه خود تشبثات
هيچ چيز جز آزادي و كه در اين جنگ، ما را
پس باك! چه نميخواهيم، ايران مردم نجات

بهجنگتابجنگيم.

خبري   ۱۰ شمارة  مجاهد روزنامة در  
عليه افشاگري جلسة يك برگزاري بر مبني
در پنجشنبه روز  در ايران!! خلق  مجاهدين
نيكلسون اما  نام به فردي توسط انگلستان 
را فرد اين  اسم بارها كه آنجا از خواندم. 
عليه افشاگري با ارتباط در مختلف مقاطع در
يك كه شدم كنجكاو بودم خوانده مجاهدين
بود شده اشاره خبر اين در كه منابعي به سري

بزنم.
رژيم، خبرگزاري آرشيو از بهراحتي
دست را به زير خبر فرد اين نام (ايرنا) تحت

آوردم
مؤسسة  لندن:يك  ۸۴ ۱۷آبان ايرنا
كنار «منافقين»در محاكمة خواستار انگليسي

شد «صدامحسين»
شده عنوان اينترلينك ايران بيانية ...در
استكهبرايارائةشواهدمتعددوديدگاههاي
همكاري دربارة كارشناسان و عيني شاهدان
روز است قرار صدام حكومت و منافقين
پارلمان در اختصاصي نشست يك پنجشنبه

شود. تشكيل انگليس
«بارونس رياست به  كه  نشست اين در
انگليس لردهاي مجلس عضو امانيكلسون»
«جوديت چون چهره هايي شد، خواهد برگزار
نويسنده و  هلندي روزنامه نگار نيورينك» 
شوالرياس» «آلن شده»، گمراه «شهداي كتاب
«زنده كتاب نويسندة و فرانسوي روزنامهنگار
سابق عضو سينگلتون» «آن و سوختن» زنده
خصوصي «ارتش كتاب نويسنده  و منافقين

داشت. خواهند حضور صدام»
بود آمده گزارش در كه ديگري منبع به
به رژيم كيهان روزنامه سايت از و زدم سر

كپي  و خوانده را زير خبر ۲۶ اسفند ۸۳  تاريخ
كردم.

وزارت  توضيحات ۲۶ اسفند ۸۳ : كيهان

خبر يك باره در اطالعات
ديروز دركيهان ويژه خبر درج درپي
توضيحي اطالعات وزارت عمومي روابط

كرد: ارائه
كيهان محترم روزنامة «سردبير

عليكم سالم
عنوان با مطلبي درج  به  نظر احترامًا
«اخبار درستون سي؟»،  بي  بي و «يونسي
روز «كيهان» روزنامة صفحة دردومين ويژه»
نسبت درآن، كه ماه۱۳۸۳، بيست وپنجم اسفند
رسانههاي «دردام مطلب، نويسندة كه آنچه به
ناميده اطالعات» افتادن وزير وكاركشته موذي
روزنامة درآن درج جهت ذيل مراتب است،
وفق است مستدعي مي گردد. اعالم محترم،
عمومي، افكار تنوير جهت مطبوعات، قانون

نماييد: صفحه درج درهمان
از نقل به  كه نظرهايي  اظهار  و  سخنان
«مصاحبه عنوان به و اطالعات محترم وزير
شبكه با ايران اطالعات وزير اختصاصي 
درواقع شده، منتشر بي.بي.سي» جهاني
بي.بي. تلويزيون خبرنگار استفاده امر،حاصل
«اما وشنود با خانم درجريان يك گفت سي

است. بوده نيكلسون»
اما خانم هستيد، مستحضر چنان كه
خود نمايندگي سمت به توجه با نيكلسون،
اروپايي، اتحادية و  انگلستان درمجلس
صورت را ويژهيي  تالش اخير، درسالهاي
معتبر اسناد و مدارك جمع آوري با تا داده
تروريستي گروهك  نام انكار، غيرقابل  و
تروريستي گروههاي فهرست در را منافقين
اطالعات جهان قراردهد. وزارت ضدبشري و

جلسهيي، طي و نموده استفاده فرصت اين از
بازگو ايشان مسائل، با درباره برخي را نكاتي

است. نموده
همراه نيز سي بي  بي  خبرنگار  البته
داشته حضور جلسه و مذاكره درآن مشاراليها
وزير اظهارنظرهاي كرده، استفاده موقعيت از و
اختصاصي «مصاحبه عنوان به را اطالعات
بي بي جهاني شبكه  با ايران اطالعات  وزير

است». نموده منتشر سي»
سايتهاي در جستجو وقت كمبود علت به
آرشيو به سري يك و كرده راقطع رژيم
فقط ميكنم خاطرنشان . زدم مجاهدم نشريات
مسلم زدم و ورق را بود ذهنم در نشرياتي كه
اطالعات از اخبار و صد كمي فقط در كه است

. بخوانم توانستم را فرد اين به راجع
مورخ   ۷ صفحه  مجاهد۶۲۰  درنشرية
چنين  عراق)  جنگ از (قبل  اسفند۸۱  ۱۳

ميخوانيم:
آسوسيشن۸ اسفند ۸۱ پرس

ليبرال عضو نيكلسون  بارونس  «امروز
كه شد متهم به اين مجلس اعيان از دموكرات
ايران  حمله مي كند به جنبش  مقاومت طوري
خوشحال ميكند. رژيم بنيادگراي ايران را كه

ويژه و ارتباطات كه نيكلسون اما از به نقل
بر حاكم بر ايران خونآشام ماليان با ديرينهاش
مقاومت و مجاهدين عليه است، روشن همگان

ايران رديف كرده است».
مي خوانيم: شماره همين در باز

بازتاب آخوندها اطالعات تشبثات 
و ايران مقاومت  برابر در رژيم درماندگي 

آزاديبخش ارتش

شدن برمال  از كه آخوندي رژيم
كشتار تسليحات و اتمي مخفيانة پروژههاي
ديدار و ايران  مقاومت توسط خود  جمعي
از اتمي انرژي بين المللي آژانس رئيس
شده آشقته بر غايت به نطنز سايت تأسيسات

ميبافد... هم به دروغ ديوانه وار است
شوراي ضدتروريسم و امنيت كميسيون
استبداد تشبثات از شمهيي ايران مقاومت ملي
به را گوناگون زمينههاي  در  آخوندي پليد
كشور خارج  در ويژه  به هموطنان  اطالع 

ميرساند
نام اما به خانمي گرفتن به خدمت -۱
مجلس لردهاي نمايندة موضع از نيكلسون تا
اكثريت پارلمان با حمايت مقابله انگلستان به

و... بپردازد. ايران مقاومت انگلستان از
۱۰ اسفند  آخوندي ابرار روزنامه نوشتة به
سازمان كه كردهاست ادعا نيكلسون خانم

 ۱۹۸۸ اوت در فعاالنه  ايران خلق مجاهدين
شمال در حلبچه مردم به شيميايي حملة در

داشته است...» نقش كردستان عراق
فرانسوي وكيل  پيش ماه كه آمد  يادم
افشاگري به سابق عراق دست رئيسجمهور

مهمي زده بود:
گفت كه در مذاكراتي كه با سفارت او
قول از  كه خواستهاند  او از داشته  رژيم 
حملة كه نمايد اعالم عراق سابق رئيس جمهور
نه و عراق دولت قبلي كار حلبچه نه به شيمايي

است بوده مجاهدين كار بلكه آخوندها كار
حرف اين شنيدن با كه ميگويد او
پرت زمين به  صندلي  از كه  بود  نزديك
خانم سوابق امر مختصر در شوم...جستجوي

پاسخحسننايبآقابهوزارت اطالعاتكثيفرژيم آخوندي:

كن  همراهي سوئد تا را او خودش، و خلق  و خدا  بهخاطر اما است، مشكل و سخت فوق العاده برايت  كار  اين «ميدانم گفت بهمن مسعود  
اعتراف مي كنم آمد. فرود من برسر سنگيني پتك  مانند اين حرف برگرد».  اگر خواستي و  كن حل هم را او  قانوني كار و برسان بهبچه ها را  او و
بودم دريافته بهتجربه و داشتم دوست بسيار را مسعود چون  اما نداشتم. او از را حرفي  چنين انتظار چون شدم ناراحت بهشدت لحظه آن در
دادم انجام را دشوار و سخت بسيار سفر اين و پذيرفتم بودم، شناخته كه بود انساني معصوم ترين و شريفترين نجيبترين، او كه

تعداد البته رساندم، اتمام به را نيكلسون اما
فرد اين با رابطه در ديگر موضوعات زيادي
حوصلة نه و وقت بنده ولي نه بود خاطرم در
بيشتر اراجيف به آن كه حدي بود در مقاله اين

شود. پرداخته
در چه باز نيكلسون خانم كه ديد حال بايد
را معلومالحال جمعي كه گرفته قرار تنگنايي
جمع عام هستند دور خود رسواي خاص و كه
مطبوعاتي كنفرانس پنجشنبه روز كه كرده
مشخص است بگذارند. ايران!! عليه مقاومت
رفتن مهميز زير به و  جديد  تحوالت از بعد
«جبهه باز بينالمللي سطح در آخوندي رژيم
به آخوندها به امدادرساني براي ارتجاع» متحد
خطر را كه حتمًا افتادهاست. جوش  و جنب
را ايران و جنبش مقاومت مجاهدين و عاجل
شده و كار به دست ميبيند، پس به اعتال رو
در كه وزارت مربوطه (همان طور هماهنگي با
رابطه فرد اين خوانديد وزارت اطالعات خبر
خود دور را بدنام تعدادي دارد) آن با ديرينه
بر پا را چنين كنفرانس كثيفي و جمع كرده

ميدارد.
ساير  به هم نظري است خوب راستي  

بيندازيم. كنفرانس برگزارگنندگان
اوين زندان افتخاري مهمان سينگلتون. ان
آقاي وقتي كه كسي زندانيان: با برخورد براي
به ايران زندانيان يكي از ديدار گريفيث براي
داشته حضور نيز خانم  اين جا  آن بود رفته
مسعود يعني وي بدنام مزدور همسر است.
وزارت اطالعات فعال مأمور عنوان خدابنده به

است. شده شناخته
به همسرش و فرد اين سوابق مورد در

كنيد.  نشريه شمارة مجاهد۷۶۷ مراجعه
شاهد همه نيز را شوالرياس آلن جناب
و صحنهگردانان جلسات جزو وي بودهاند كه
پاريس در اطالعات وزارت مأموران اقدامات
مشتي تظاهرات  فرماندهان صحنه از يكي  و
شهرك در  رژيم شناختهشدة مزدور معدود 
مزدوران جلسات در است و بوده اورسوراواز
و عليشاهي نظير اطالعات وزارت اعزامي

است. داشته فعال حضور نيز و... فيروزمند
اسمش چون كه كرده فكر او شايد
و از تخت همانطور كه شواليهها شواليه است
رژيم ناجي بايد او ميكردند دفاع شاهان تاج
وليفقيه باشد؟ عمامه و آخوندي به موت رو

الحال ديگري  معلوم  جوديت نيورينك
عليه مقاومت درج خبر در سوابق او هلند كه از
كساني است. مشخص هلند مقيم ايرانيان براي
گمراه شده» با آنها او در كتاب «شهداي كه
وزارت مزدوران  از جملگي كرده، مصاحبه 

هستند. آخوندها اطالعات
و آخوندي رژيم مرحلة واپسين در آري
از پس مخصوصًا و تكليف تعيين در سرفصل
كشور خارج در ايرانيان تظاهرات بزرگترين
از ترس ارتجاع از متحد بروكسل، جبهة در
و دست به سياهش» محبوب «يار رفتن دست
در زمينة توطئهچيني و عوامل رژيم افتاده پا
تا آمدهاند به صحنه چه بيشتر هر مقاومت عليه
ايران مردم مقاومت جنبش اوج گيري قبال در
كمكش به باز اشرف شهر قهرمانان پايداري و

بشتابند.
اگر  آخوندي رژيم  باشد  چه هر  
است، ايران كشور و ملت دشمن شريرترين

از زالوصفتان بينالمللي جيبهاي بسياري براي
خون نفت، بر عالوه نفتي بشكههاي در كه
رژيم بهترين ميبرند، تاراج به نيز را ما ملت
دشمنان از نظر اينها به اين صورت و است دنيا
ايران مردم مقاومت همه رأس در و آخوندها
پر بيشتر چه هر جيبهايشان تا برود بين از بايد

شوند.
باطل! و خام خيال زهي گفت: بايد اما

ايران  در سال  ۴۰ از بيش كه  مقاومتي 
بنيانكن توفانهاي ميان  از و  دارد سابقه زمين
سرفراز اين چنين ميكند، را جابهجا دولتها كه
شهر پايداري در كه آمده.مقاومتي  بيرون
را خود قهرمانانش ايمان و استواري و اشرف

مي سازد متجلي
همچون حقانيتش  به  دنيا  كه مقاومتي 
پارلمانهاي اكثر و ميدهد گواهي آفتاب

كردهاند از آن حمايت غربي كشورهاي
پيگير مؤمن، هواداران چنين با مقاومتي
تظاهرات آخرين در  را  خود  كه پرشور و
خس اين از داد بروكسل نشان در نفره ۳۵هزار

وخاشاكهانميهراسد.
رجس از و شسته ديگ معروف قول به
ولي شد خواهد  پاك آخوندها سياهي  و
به ماند. ارتجاع خواهد جبهة متحد به روسياهي

كرد. نبايد شك اين
وحاميانشدرسرفصلجديدوبعد بهرژيم
از هنوز اين بروكسل بايد گفت: تظاهرات از

دولتت بدمد. صبح تا باش است نتايج سحر
جبهة متحد ارتجاع اين حاال به همين از
باشند چون ديگري شغل فكر به كه بايد گفت
كرد. را بيكار خواهند مردم ايران آنها زودي به
نخواهند باز رفته را برباد آبروي  كه چند هر

يافت.
شب پرستان، «بيچاره
شب پرستان» بيچاره

تصادفروزگاراينكهمريم رجوي،يعني عاليترينثمرةآنانقالب،٢٠سالبعد،دربحبوحة پيچيدهترين وسخت تريندورانتاريخ معاصرايران ومنطقه،حقانيتو
شايستگيخودرابارهبري وهدايت مقاومت،درايندوران سرنوشت ساز،به اثباترساند.وزمانيكهاين رژيممنفورخودرادر يكقدمي پيروزيبرمقاومتايران
ميديدودرحاليكههمراهبا١٤ـ١٥دولت،ظالمانهوبهخاطركسبامتيازهاي اقتصاديازحكامجنايتكارايران،برسرمقاومت ايرانريختهبودندتااميدمردمايران
رانابودسازند،بادرايتوهوشياريوفداي عظيمشاينسرفصلتاريخيراباموفقيتپشتسرگذارد.سرفصليكهنقشة سياسيمنطقهوجهانراتغييردادوبسياري
نجنبيدند.و همينامرموجببزرگترينخشموغيظآخوندهاست شهر اشرفـاز جا اما مقاومتايرانو مقراصليشـ  لرزاند، دولتهايمستحكممنطقهوجهانرا
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شريفان خلعت بيا پدر،
كنيم تن به را

روز١٩آبان، در درلندن آخوندي رژيم اطالعات وزرات جلسة فضيحت درپي
توسط بي.بي.سي كه راديو همچنين بخش فارسي و رژيم خبرگزاري رسمي
مسخرهيي طرز به مشتركًا ميشود خوانده بي.بي.سي آيتاهللا ايران  مردم
وزارت فجيع شكست ابعاد از دروغپردازي و سانسور و جعل با كردند تالش

كنند. كم جلسه، در جريان فضيحت اين آخوندها اطالعات
باره اين در و كنارزده را پردهها كه آخوندي حكومت رسمي خبرگزاري
سگهاي و كامل،دست مزدوران ميكرد،بهطور خبر مخابره ساعت به ساعت
دم روباهي كه و به شيوه كرد رو ناخواسته را واليت فقيه در لندن زنجيري
«موسسه يي به را نشست عليه مجاهدين ميگيرد، ادعا كرد شهادت به خود را
است انگليس شمال در «ليدز» شهر دفتراصلي آن در كه اينترلينك» «ايران نام
كه است !هرچند كرده برگزار ميكند» حمايت منافقين اعضاي بريده از و

است. حكومتي رسمي خبرگزاري برعهده آن خبررساني
شواليه كه شواليه بهنام فرانسوي مستخدم يك از نقل به رژيم خبرگزاري
جنبش اين با به مقابله مرا آنچه گفت است، نام گرفته آخوندها اطالعات

«مريم رجوي»  دستگيري هنگام و به ٢٠٠٣ است كشاند خودسوزيهاي ژوئن
خود از زيرا كتاب بنويسم آنها گرفتم عليه تصميم پيامدهاي آن و پاريس در
براي را خود كشته شدن هواداران مجوز كه سازماني است چه اين پرسيدم

ميكند؟ يك نفر صادر شدن دستگير
استفاده اسلحه از  اهدافش پيشبرد براي كه گروهي افزود: مزدوران  شواليه
تروريسم كند، هر كسي كه در هر جاي دنيا چنين است و تروريست ميكند

ندارد! وجود انديشه بهنام آزادي گروه چيزي اين در و مي شود محسوب
انگليسي زن كرد يك تالش هم چنين آخوندي حكومت رسمي -خبرگزاري
عضو شدهاست ديده هم اوين در كه را سينگلتون آن به نام اطالعات مستخدم
كرد ادعا  مضحكي نحو به مزبور زن بدهد. جلوه منافقين گروهك سابق 
سازمان اين عضو رسمي نيز سال مجاهدين و ده سال هوادار ده مدت به كه

به  سپس سوخته و مجاهدين صفوف نفوذ به ٢٠ سال كه است !! يعني بوده
و خانهام تنها اتومبيل نه سازمان اين براي من : گفته است خبرگزاري رژيم
شكنجه در كامپيوتر[البته برنامهنويسي كه خود معتبر شغل از بلكه فروختم، را

بپيوندم !! آنها به تا كشيدم دست بود] گاه اوين
هيچكس كه اين است مشكل افزود: آخوندها  اطالعات انگليسي مستخدم 
گروه سوي اين از بايد بلكه شود گروه اين وارد خود انتخاب نميتواند به

شود. جذب و انتخاب
ترغيب مي كند  را هوادارانش و اعضا كه است دموكراتيكي چه سازمان  اين

بزنند. آتش را خود پاريس و لندن خيابانهاي در كه
۲۰خبرنگاروعكاس كرد دروغ، ادعا مطلقًا بلوِف يك رژيم با -خبرگزاري
اطالعات مستخدمين و مزدوران ياوههاي ضبط و ثبت مشغول فيلمبردار و

اند. بوده آخوندها
نميكرد، افاقه حكومتي رسانههاي و خبرگزاري احمقانه تالش آنجا كه ٢-از
كه فارسي بخش پرداخت. امدادرساني به نيز بي.بي.سي آيتاهللا متعاقبًا
يك امروز در صبح شدهاست آخوندي رژيم باندهاي سخنگوي كثيفترين
بار از كرد تالش سانسور و  تحريف و جعل از آكنده  و دروغ سراپا خبر 

بكاهد. فضيحت
نيزناگزير يونسي آخوند  غار يار امانيكلسون حتي بود  حدي به فضيحت
مجلس به وابسته ازساختمان اطالعات مزدوران وجلسة خودش را كناركشيد

شد. منتقل هتل يك به اعيان
از هم نفر يك و بي.بي.سي  طرف از يكي  نفر دو تنها غيرازخودمزدوران 

بودند. كرده شركت راديوآمريكا طرف
را خبرنگاران مجاهدين كه هواداران ادعا كرد دروغ به بي.بي.سي آيتاهللا

داده اند. قرار تهاجم لفظي فيزيكي و برخورد مورد 
حقي كريم بهنام اطالعات مأمور دو  تالش كرد بيهوده بي.بي.سي آيتاهللا
اشراف نيز آنها مأموريت برجزئيات لندن پليس كه را خدابنده مسعود و

بدهد. مجاهدين جلوه دارد،اعضاي سابق
تعادل وزارتي شده ابالغ درهم ريختن سناريوي اثر در كه اطالعات مأموران
سابق اعضاي پرسناژ از خود ياوهگوييهاي درپايان دادهبودند ازدست را خود

و گفتند: كنارگذاشتند را رودربايستي ناگزير و شده مجاهدين خارج
است. مسعود رجوي و مجاهدين از بهتر خيلي احمدي نژاد خيلي

نظام اتمي سالحهاي از صد برابر خطرناكتر مجاهدين ايدئولوژيكي انقالب
است! اسالمي جمهوري

تروريستي عمل به كشتار و دست زدن آنها نيست تهديدي  هيچ حزباهللا
نميشود! حساب

و شد خارج مأموران نظام ازدست جلسه ديگركنترل بود كه نقطه درهمين
جمع كرد هتل سالن در گوشه يك در را مزدوران شد، كار وارد پليس لندن

فرستاد هويتهايشان بيرون چك از را پس آنها سپس و

وزارت ناكامي و شكست پي در
و مزدوران جلسه  برگزاري در  اطالعات
و مأموران انگلستان،  پارلمان در  حاميانش
وگداز سوز با آخوندها، گشتاپوي پادوهاي
نمايش را به آخوندها عجز واستيصال بسيار

گذاشتند.
رژيم زبونانه واكنشهاي ادامة در
مقاومت بزرگ تظاهرات به نسبت آخوندي
اخراج پي در و اروپا اتحادية دربرابر
ممانعت و اطالعات وزارت مأموران بدنام
آنها درپارلمان انگلستان، برگزاري جلسه از
رژيم،روز آدمكشي و جاسوسي وزارت
به نام بدنام خود عوامل تن از دو ۲۱آبان 
پاي به را جواد فيروزمند و عليشاهي بهزاد
عقدهگشاييهاي با برد تا آمريكا راديو خط
از ناشي درد مقاومت، عليه آخوندي
دهد. كاهش را خود حقارتبار شكستهاي
در سرپلي طريق از آخوندها ِگشتاپوي
بخش كه شاهيد محمدرضا نام به پاريس
اخير، وصل اشتغالش طي دو سال مهمي از
آمريكا راديو  به رژيم اعزامي مزدوران 
براي طريق اين از خبري پوشش تهيه و
و اطالعات وزارت مشترك برنامههاي
ايران مقاومت عليه فرانسه امنيتي سرويس
گويي ياوه به آمريكا صداي در است، بوده
اما مجاهدين پرداخت. لجنپراكني عليه و
لجن پراكني، همين خالل از و ناخواسته
مقاومت، در قبال را استيصال رژيم و عجز

گذاشت. نمايش به آشكارا
با خود مصاحبة در  فيروزمند  مزدور
غيظ فرانسه، در آمريكا راديو خبرنگار
برگزاري از را آخوندها درماندگي و
بروكسل در ايرانيان تظاهرات بزرگترين
به تظاهراتي راجع » گفت: كرد و آشكار
بعدها شده....و انجام بروكسل در كه
ميدوني اون خوب شد اعالم نفر ۳۵هزار
از بيش گنجايش واقعا داره وجود اونجا كه

ندارد»!! رو نفر ۱۵۰۰
با شكست رابطه نيز در مزدور عليشاهي
برگزاري در  اطالعات وزارت ناكامي و
پارلمان در حاميانش و مزدوران جلسة
قاطعانة موضعگيري  پي  در كه انگلستان 
وين و كوربت لرد همچون نمايندگاني
رسوايي متعاقبًا  و گرديد   لغو گريفيث،
در جايگزين برگزاري جلسة در مضاعف
نمايش به را اربابانش گداز و سوز لندن
دروغپردازي يك با همراه و گذاشت
در نشست خبري ببينيد شما آشكار گفت: «
كتككاري به حتي شروع مي كنند لندن....
ميكنه رو اينكار كه كسي ببينيد شما و
خارج در  اونهم مستقل خبرنگار يك  با
حكومت به نكرده خداي اگر ببينيد كشور.

ميكرد؟. چكار ميرسيد...
خود با مصاحبههاي در مزدور اين دو
كوشيدند مذبوحانه ، آمريكا راديو خبرنگار
خود ارتباطي مصاحبهگر و سرپل اين نقش
مسخره سناريوي يك با را آمريكا راديو با

آن فضيحت بر و نموده توجيه واحد، و
بگذارند. سرپوش

«سازمان گفت فيروزمند مزدور
عالمت زير را خبرنگاران همه مجاهدين...

همين  گذشته ۲۰ روز در ميبرند.... سؤال
نمايندگان و همكاراش... با آمريكا صداي
مجاهدينمصاحبه داشتندو همينميكروفون
خوب.... گذاشتند ولي اختيار اونها در رو
علي رو آزاد چيز اين خبرنگارها به متاسفانه
يه به را وابسته و اونها اطالق نكردند القاعده

دادند» نشون حكومت
شما گفت:« هم عليشاهي مزدور و
اين آمريكا صداي حاليكه در ببينيد

چند اين در اينها با بار  سه شما رسانةآزاد
بعدش يك ساعت اما مصاحبه داشته روز
انجام مصاحبهيي شده جدا فرد يك با وقتي
از بعد ميبينيد شما ميكنند شروع ميشه
داستان همين باز من مثال با مصاحبه قبليتون

ادامه دادند». رو
مزدور، اين دو روي خطبردن دستاويز
صد يا جزوة يك كتاب در مورد توضيح

مزدور است  دو اين نام به و چند صفحهيي
مجاهدين برعليه  اطالعات وزارت كه
اين از كرده است.  در اشرف منتشر مستقر
است، صفحه ده و صد از كمتر كه جزوه

و  صفحات كلبشة  آن  صفحه  ۸۰ از بيش 

در مجاهد شمارههاي مختلف نشرية مطالب
كه موضوع محوري سال گذشته است دو
و گسترده كارزاز حول مطالب، اين همة
عراق در مقاومت و مجاهدين موفقيتآميز
صحنة در همچنين  و اشرف شهر  در و

درهمشكستن و خنثيكردن براي بينالمللي
و آخوندي و توطئههاي رژيم تالشها انواع
مجاهدين استرداد اخراج و براي حاميانش
در مصاحبة مزدور دو اين عراق است. از
كه كتابي  معرفي به ظاهرًا كه خود
اختصاص نوشتهاند، خودشان مدعياند
نكردند. موارد اين به يي اشاره هيچ داشت،
كتاب اين تهية و گردآوري هرحال در ولي
و ابعاد وضوح به اطالعات، وزارت توسط
آخوندي نگراني رژيم و  گزيدگي شدت
شناختهشدن رسميت به و اشرف ازپايداري
و عراق در مجاهدين حقوقي موقعيت
و عوامل و آخوندها سهمگين شكست

بازتاب را مجاهدين اخراج  در حاميانشان
ميكند.

و شكستها ضربات و وراي همة در اما
آخوندي رژيم نگرانيهاي و انگيزهها همة
قبال در ابلهانهايي واكنشهاي  چنين به كه
مقاومتوادارش ميكند،وحشت پايانناپذير
مقاومت توسط سرنگوني به نسبت رژيم اين
در درايران، دموكراتيك آلترناتيو استقرار و
موج ميزند رژيم واكنشهاي كنش و همة
اين كه است اين مخاطبين همة به پيامش و
از و خطرناكتر بدتر اين آلترناتيو، و مقاومت
پس بترسيد است آخوندي يعني رژيم من
حفظ در و بشتابيد آمدن آن  كار روي از

مقاومت عليه آخوندي اطالعات عوامل عقده گشاييهاي
حكومت رسمي خبرگزاري
كنارزد را ها پرده آخوندي

فاشيسم مزدوران دست و
كرد رو را مذهبي

بخش فارسي سايت گزارش مندرج در
آخوندپسند اتهام و دروغ از پر كه بي.بي.سي
رسانة كه ميكند گواهي است، مجاهدين عليه
وزارت وزير جديد ذائقة با خود را يادشده،
تطبيق اي اژه يعني آخوند شكنجه، و كشتار

شده است. دوران «اصول گرايي» وارد داده
مأمورانش وزارت اطالعات اين از پيش
را خود مطالب ۸۰درصد كردهبود مؤظف را
را بقيه ۲۰درصد و اسالمي» «جمهوري عليه
به نسبت حمالتشان تا بنويسند مجاهدين عليه

باشد. پذيرش قابل مجاهدين
انقباض دورة ـ يا همان فاز«اصولگرايي»
به تبليغاتولجنپراكني، در ويكپايگيرژيمـ
آخوندهاست؛ سگ روي آن آمدن رو معناي

عريانترين  به گذاشته كنار ۸۰ ـ ۲۰ را قاعده
ممكن عربده ميكشند. شكل

پيروي با بي.بي.سي فارسي سايت
گزارش در سياست، تغيير همين از خالصانه
لندن، در آخوندها اطالعات مأموران جلسة
خارج به كلي گزارشگر و يك رسانه جلد از
اينكه از خودش جانب از خودش شده،
نشدهاند نابود و  متالشي عراق در مجاهدين

ميكند. خشم اظهار
ميپرسيم: بي.بي.سي فارسي بخش از
يك بارة  در اطالعرساني  قصد فقط  اگر

داشتي، را خبري» «جلسه
«صدام عنوان گزارش اين براي چرا ـ
كردهيي؟ انتخاب را خلق» مجاهدين و حسين
از عكس دو جلسه، تصوير جاي به چرا ـ
كنار در حسين را صدام و مقاومت ايران رهبر

كردهاي؟ مونتاژ هم
وزارت شناختهشدة مأموران چرا ـ
سازمان شده  جدا اعضاي را اطالعات 

ناميدهاي؟ مجاهدين
رژيم اطالعات  وزارت دروغ چرا ـ
توسط عراق  كردهاي كشتن مورد در ايران 
كردهاي چاپ وكاست كم بي را مجاهدين
اين به مجاهدين جوابيه صدها از كلمه يك اما

را ذكر نكردهاي؟ جعليات
پرتنش» خبري «نشست اين بارة در چرا ـ
رئيس كوربت، لرد چهارشنبه روز اطالعية
اعيان در مجلس كارگر لردهاي حزب گروه
«باور نوشتهبود: او كردهاي؟ سانسور كلي به را
كشور كه در داخل است كه آنهايي نكردني
آنرا خارجكشور در ميكنند، استفاده ترور از
فكر كنند ميكنند، حمايت آن از تحريك و
به حرفهاي بخواهد لندن در فرد عاقلي هيچ
در هيستريك آنها اتهامات گوش دهد... آنها
نشاندهندة ايران خلق مجاهدين سازمان بارة
و فريب افشاي در  ايران مقاومت  موفقيت
كشتار به آنها كمكهاي نيرنگ هستهيي مالها،
فزايندة نقض و عراق بريتانيا در نظامي نيروهاي

باشد». مي حقوقبشر
گريفيث، وين آقاي اطالعية چرا
كارگر حزب از عوام مجلس سابق نمايندة
اين برگزاركنندگان نزديك روابط بارة در
را ناديده آخوندها اطالعات وزارت با جلسه

گرفتهاي؟
كه كردهبود فاش نيز گريفيث قبًال آقاي

بازديد  در ۲۰۰۴ و سال در به ايران خود سفر در
انگليسي زن  يك شگفتي با اوين زندان  از
و مأموران  كنار در را  سينگلتون  آن نام به 
بي.بي. آيتاهللا است. ديده رژيم شكنجهگران
به آقاي گريفيث آنچه صالح نديده سي به
همان درعوض كند. نقل را ديده خود چشم
عضو سابق هم را نشان اوين انگليسي مأمور 

است. ناميده مجاهدين
كساني و رسمي خبرنگاران حتي چرا و ـ
كنگره و تصريح خودت(بي.بي.سي) از را به
مزبور در جلسة آمريكا امنيت داخلي وزارت
مأموران اظهارات به اما بودند، يافته حضور
هم باز بودهاند،  معترض آخوندها اطالعات 

ناميدهاي؟ مجاهدين هواداران
گفتن دروغ چيست؟ داستان سر! خوب،
لندن در اطالعات وزارت نگرفته» «يخ درباره
استواري از برآشفتگي  اين خود؛  جاي به

چيست:«با براي اشرف  شهر  در مجاهدين
با و حسين صدام حکومت  سقوط وجود
عراق مستقر در آن ارتش که اينکه آمريکا
تروريستی را خلق مجاهدين سازمان شده،
هنوز سازمان اين اعضای بازماندگان میداند،
باقيمانده پايگاهی که برايشان در عراق تنها در

میبرند». سر به
لندن در بي.بي.سي مؤسسة از كه كسي
از همه اين نميتواند ميكند، تهيه گزارش
كه اشرف شهر در مجاهدين حماسي پايداري
تهديداصليموجوديتنظامواليت فقيه است،
دارد عينًا كه كند. مگر اين كالفگي احساس
دژخيمان سبعانة خشم  و  بيچارگي احساس

ميكند. اطالعات را منعكس وزارت
كامًال زمينه اين در بي.بي.سي گزارش

است. آميز موفقيت
آرايش صفحة نگاه كردن به يك بار با
مأموران جلسة دربارة بي.بي.سي گزارش
مي شود. روشن  چيز همه لندن، در  وزارت
متعدد تيترهاي آن كنار در كه گزارش، اين
مسألة مجاهدين، نامعلوم سرنوشت بارة در
بازگشت توسط مجاهدين!، حقوقبشر نقض
چيده و... مجاهدين پيشين اعضاي از نفر صد
آخوندهاي اصل در مخاطبانش شدهاست،
تمام به فخيمه دولت ببينند تا تهرانند در حاكم

كردهاست. دين اداي كمال و
انگليس، سياست روزها،  اين آخر
و آشكار تروريستي  جنايتهاي  فشار  زير
سرباز هشت كشتار  جمله از رژيم،  مكرر
انتقادها برخي ناگزير به بصره، در انگليسي
تهران كردهاست. رژيم متوجه گاليهها را و
يكي شيوة به و حداكثر محافظهكاري با البته
آيتاهللا حاال زدن. نعل به يكي و ميخ  به
دارد مجاهدين، پاچة گرفتن با بي.بي.سي
چيز هيچ كه ميداند ميكند.چون باالنس
حمله اندازة به خارجي و داخلي سياست در
گل مانده در آخوندهاي براي اين جنبش به

قيمتي نيست.

دو اين مصاحبه رژيم.  همين  نگهداري و
كه حاوي همين پيام است،آنجا مزدورنيز
ميدهدكه هشدار و  كرده  وحشت ابراز
حكومت به نكرده خداي اگر «ببينيد

ميكرد». چكار ميرسيد

آخوندي به رژيم روزگار اما بيترديد
راه و افتاده به شمارش نفسهايش آمده، سر
نيست. متصور مقاومت برايش ازاين نجاتي
فيروزمند كه ميشود يادآوري
اطالعات وزارت اعزامي مأمور همان
سفارت نزد به او فرار كه آخوندهاست
در خودش امضاي به خط و بغداد در رژيم

بود. شده افشا گذشته تابستان
از اينكه قبل و پيشاپيش عليشاهي نيز
به صحنه او را درپاريس اطالعات وزارت
وي شد. افشا ايران مقاومت توسط بياورد،
به اشرف قرارگاه از ،۸۳ سال تيرماه در

۸۳ در  اسفند در رفت، آمريكاييها خروجي

نزد به با رؤيت صليب سرخ، خسروي مرز
۶ماه به مدت ندامت، از پس و رفت رژيم
مأموريتهاي در اطالعات وزارت  توسط
عليه مجاهدين بر سركوبگرانه ضدانساني و
كشور داخل در آنها  خانوادههاي  و
معركهگيريهاي از  وپس بهكارگرفتهشد 
نجات انجمن جلسههاي در زنجيرهيي
آلمان روانه آخوندها، اطالعات وزارت 
عليه مقاومت مصرف براي و سپس گرديد
به تروريستي، رديابيهاي براي بهويژه و ايران

شد. اعزام فرانسه
خلق مجاهدين سازمان سخنگوي يك
لجنپراكني و دروغپردازي  باره  در ايران

مذهبي فاشيسم اطالعات  وزارت مأموران
گفت: راديو آمريكا، ايران در بر حاكم

آزادي رزمآوران و اوًال-مجاهدين
نبرد عليه صحنة در تاكنون هرآنچه ايران به
داده انجام تروريستي و مذهبي ديكتاتوري

ميكنند. افتخار اند
شيطانسازي كارزاركثيف ثانيًا-
در واليتفقيه رژيم لجنپراكني و
عليه آيتاهللا بي.بي.سي يا آمريكا صداي
ارتباطي سرپلهاي  طريق  از مجاهدين، 
يا پاريس  در راديوها اين با رژيم اين 
تالشهاي و غيبي» «امدادهاي  لندن،
حفظ براي بيحاصل استمالتگرايانه
نامشروع رژيم همين  با توازن  و تعادل
ايران ملت كه اي مذبوحانه است.تالشهاي

نيست. قائل ارزش پشيزي آن براي
ميدانهاي آخوندي رژيم  اگر ثالثًا-
عدد در مورد و مترنموده و را ذرع بروكسل
كشور خارج  در ايرانيان  تظاهرات  رقم  و
جرأت چنانچه  ميكند، كمبود احساس 
در آزاد تظاهرات  يك اجازة فقط  دارد
را خود جاروشدن تا بدهد تهران ميدانهاي

چشم ببيند. به
ايران خلق مجاهدين سازمان رابعًا-
مخالفتي با ياوهگويي مأموران مشكل و هيچ
گمنام يا بدنام عملة و آخوندي گشتاپوي
۳دهه از پس زيرا ندارد فقيه واليت رژيم
قضاوت و  تشخيص آخوندي،  حاكميت 
در كه  ملتي مي داند. كافي را ايران ملت 
به ناَسره، از َسره تشخيص و آخوندشناسي

است. هوشيار با تجربه و كافي اندازة
حرف تنها و نكته،  خامسًا-تنها 
مأموران اگر كه است  اين مجاهدين
اراجيف خود به و ميگويند رژيم راست
يا بي.بي.سي آيتاهللا اگر و  معتقدند،
و ژورناليستي بيطرفي به آمريكا صداي
هستند، پايبند حقيقي و واقعي اطالعرساني
عنوان را تحت و مأموران نظام مستخدمان
ننموده آميزي رنگ مجاهدين سابق اعضاي
اگر نكنند! قالب رژيم، مخالفان به عنوان و
حقيقي با عناوين را ميگويند آنها راست
آن اجراي براي كه واقعي مأموريتهاي و
اعزام آخوندها اطالعات وزارت توسط

كنند. معرفي اند، شده
است افزود بديهي سخنگوي مجاهدني
نظام مزدوران  حناي صورت، اين در  كه
خاطر بههمين نخواهد داشت و رنگي هيچ
سرپلهاي هم و آخوندي گشتاپوي هم
ناگزير پاريس  و  لندن در  آن ارتباطي 
اعضاي عنوان تحت را  مزبور مزدوران
قالب خود شنوندگان به مجاهدين سابق

ميكنند.

پارلمان انگلستان، در حاميانش و مزدوران برگزاري جلسه در اطالعات وزارت ناكامي و شكست پي در
نمايش گذاشتند به را آخوندها و استيصال عجز بسيار وگداز سوز ، با آخوندها گشتاپوي پادوهاي مأموران و

به كه آخوندي  رژيم نگرانيهاي  و انگيزهها همه و شكستها و  ضربات همه وراي  در
پايانناپذير وحشت  ميكند، وادارش مقاومت قبال در ابلهانهيي واكنشهاي  چنين
دموكراتيك آلترناتيو استقرار و مقاومت توسط سرنگوني به نسبت رژيم اين
مخاطبين همة  به پيامش  و  ميزند موج  رژيم واكنشهاي  و  كنش همه  در درايران، 
رژيم آخوندي يعني من از خطرناكتر و آلترناتيو، بدتر اين و مقاومت اين است كه اين
رژيم همين نگهداري و حفظ  در  بشتابيد و  آن آمدن كار  روي  از بترسيد پس است

بخش  كه شاهيد محمدرضا نام به  پاريس در  سرپلي طريق  از آخوندها ِگشتاپوي  
راديوآمريكا به رژيم  اعزامي  مزدوران وصل  اخير، سال دو  طي اشتغالش  از مهمي
اطالعات وزارت مشترك برنامه هاي  براي طريق اين از  خبري پوشش تهية و
به آمريكا صداي ،در است بوده ايران مقاومت عليه فرانسه امنيتي سرويس و
همين خالل از  و ناخواسته اما پرداخت.  مجاهدين  عليه  پراكني لجن و گويي  ياوه 
گذاشت. نمايش به آشكارا مقاومت، قبال در  را رژيم استيصال و عجز لجنپراكني،

جلسة فضيحت درپي
درلندن وزارت اطالعات

فضيحتبهحديبودحتيامانيكلسونيارغارآخوند
يونسينيزناگزيرخودشرا كناركشيدوجلسهمزدوران
ازساختمانوابستهبهمجلساعيانبهيك اطالعات
تالش بيهوده بي.بي.سي اهللا منتقل شد.آيت هتل
و مسعود كريم حقي بهنام اطالعات مأمور دو كرد
آنها مأموريت لندن برجزئيات پليس كه را خدابنده
بدهد جلوه مجاهدين سابق دارد،اعضاي اشراف نيز

و تبليغات در يكپايگي رژيم ـ دورة انقباض و يا همان فاز«اصولگرايي» ـ
روي سگ آخوندهاست؛ آن آمدن معناي باال به لجنپراكني،

ميكشند عربده شكل ممكن به عريانترين گذاشته كنار را ـ۲۰ ۸۰ قاعدة

سگ روي آمدن آن  باال
بي.بي.سي اهللا آيت

(شغال هم ببيه خوار بينج شال هم
(ضربالمثل است)، شده برنجخور

مازندراني)
و ريگي ُتّرهات  كه  وقتي
برهوت و يزرع لم  ريگستانهاي
مي خواندم را اطالعات  بدنام سربازان
از ضربالمثلي ياد به ناخودآگاه

فرزانگان آفريقا افتادم.
شريفان خلعت بيا پدر گفت: «پسر
زين را خود شجرة و كنيم تن بر را
شريفان خلعت گفت: پدر دهيم. وفر
زيب را خود شجرة  و  برتن كردن
ولي است آساني بسيار كار فردادن
سر آنهايي كه ما را ميشناسند بگذار،

نهند». زمين بر
مفتخرم اوليايي نعمت اينجانب،

ورودي  در است ٩ سال به قريب كه
ارتشآزاديبخشدرخدمترزمندگان
و دردمند هموطنان و الورود جديد

هستم. آگاه
البدمعّرفحضورهمةابنالسبيالن
سربازان خدمت در بدنام واماندگان و
چند كه اطالعات  وزارت بدنامتر
بودند، پذيرش و ورودي در صباحي

هستم.
تالش  ههستم زند  تا  حداقل و
و كنند برتن شريفان خلعت نكنند
طنز دهند.  فر و زيب  را خود شجرة 
تاريخ سينه در ثبت براي را تاريخ
به اين، به جوابي نه و مينويسم برايتان

شدگان. جدا اصطالح
خلق مجاهد سياسي اخالق البته
زندگي پروسة كه نميكند حكم
بازگوكنم. را فوق خائنين صباح چند
عزيز به خوانندگان افكار جهت تنوير
ميپردازم. ذكر قابل موارد از گوشهيي

 ٢-٣ كه اليعقل مست  ريگي،
توانستيم فقط  بودهاست ما  نزد ماه
و قاشق و باچنگال غذاخوردن
به و دهيم ياد او به را استحمامكردن
غار در  ايران در ماهها خودش گفتة 

اوليايي نعمت

ابتداي در و است ميكرده زندگي
با ژوليده، و بلند و ريش موي ورودش با
روزهاي است. نمي كرده صحبت كسي
كه بتوانند بود كادرها اين تمام هنر اول
پوسيده رژيم از  برده ارث به  اعتياد از
البته و بدهند. خالصياش پابهگور، و
براي برادران ساير و خودم كه آنچه از

مفتخريم. داديم انجام هموطنان نجات
به آخوندي اطالعات راستي،
كساني چه و  افتادهاست فالكتي  چه
خورد به سازمان  شدة جدا اعضاي  را

مي دهد؟ خودشان عناصر
دروغ ريگ چون كه ريگي
حقوق و كار  وعدة مدعي ميگويد 
كه الحمداهللا است. بوده درسازمان
واداده مدعيان همه پرسنلي پروندة

ميباشد. موجود
و چارچوبها اين همة به مجاهدين
جامعة لهشدة عناصر با كه متيني رفتار
ساختن سرفرازند. داشتهاند، خمينيزده
آخوندي، درحاكميت له شده عناصر
مورد در  كتابها وحتمًا است فرازي
اين در البته كه نوشت خواهيم آن
ميكنم كمتر فكر مختصر نميگنجد،
اين كه هست دنيا در دانشكده يي

باشد. ذيقيمت را داشته تجارب
كادرها باظرفيتترين و صبورترين
بازسازي در  ملي  وظيفة يك  بهعنوان 
بيمار،نابود جامعة  يك در  كه افرادي

كردند. شركت شدهبودند،
دروغهاي ريگوار به آنجا كه تا
بار اين كه است روشن  برمي گردد،
گرفتهاست تصميمم اطالعات وزارت
بشكند، را درهم ديگري آنها طور كه
كامًال اطالعات سوزش و نگراني البته 

است. فهم قابل
را شكركه سجاد (ع)خدا بهقول امام

آفريد. دشمنانمان را از احمقان همة

اشرف شرف شهر
١٣٨٤ –آبان

پايدار محمد
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اعتراضي مردم تجمعات حركات و
شهرهاي مختلف ميهن  در

پرورش و آموزش مشاوران از اعتراضي٨٠٠تن تجمع
به نسبت مازندران استان پرورش و آموزش مشاوران از ٨٠٠تن بيش از
اين اداره نمازخانة كه در آنها كردند. هفتگي اعتراض كار افزايش ساعات
حقوق از درنظرگرفتن بهخودداري رژيم بودند، هم چنين نسبت كرده تجمع

١٩ آبان).  جوان اعتراض نمودند(روزنامة آنها كارشناسي

واحد شركت كارگران نفر از هزار اعتراضي حركت
اتوبوسراني

شركت كارگران از نفر هزار گذشته هفتة دريافتي گزارشهاي به بنا
تعميرگاه ناهارخوري در و كشيده كار از دست تهران اتوبوسراني واحد

تهران تحصن كردند. منطقة ١ ١ در شمارة
عمومي  مجمع محل مقابل بود قرار ١٥ آبان الزم به ذكر است كه روز
سنديكا عضو دو نام ولي گيرد. انجام بازرسان انتخابات واحد، شركت
قرار كارگران اعتراض اقدام مورد كه اين بود شده حذف حراست توسط

به تحصن زدند. دست و آنان گرفت
تعاوني مصرف مديريت تهران، واحد شركت كارگران پي تحصن در
كانديد دو اين كه حضور نمود اعالم و  كرده واحد عقب نشيني شركت

است. بالمانع
تجمعاعتراضيدانشجوياندانشگاهاروميه

اعتراض در اروميه، در  بهبهشتي موسوم فني آموزشكدة  دانشجويان
معترضين كردند. تجمع دانشكده اين آموزشي ساختمانهاي بهنامتمركزبودن

مي شود. ساختمانها بين رفتوآمد صرف آنان وقت عمدة گفتند
هفتة نشود، داده بهآنها پاسخ صورتيكه كردند در اعالم دانشجويان

خواهند كرد. تجمع استانداري برابر آينده در

تجمعاعتراضيجمعيازخانوادههايبازنشستگان
استانمركزي

چهارشنبه، روز مركزي، استان بازنشستگان خانوادههاي از جمعي
در تجمع اين  كردند. برپا اعتراضي تجمع رژيم استانداري مقابل  در
صورت گرفت. بهبازنشستگان مسكوني منازل اعتراض بهتحويلندادن
هر از مسکن تعاوني که است سال شش مدت معترضين، بهگفتة
پول آنان از حاضر حال در و کرده دريافت ريال ٧٠ميليون متقاضي
اگر كه است کرده تهديد  هم چنين تعاوني اين ميخواهد.  بيشتري
فروخته ديگران  به  آنها مسکوني منازل نكنند واريز را  پول بهموقع 

١٨ آبان).  ايسنا رژيم شد(خبرگزاري خواهد

مخلتف شهرهاي در اعتراضي تجمع چند
و  قزويني كارگران از از ١٥٠٠ تن بيش شنبه١٧ آبان سه روز قزوين-
اعتراضي تجمع به دست ارتجاع مجلس  مقابل  در حقالتدريسي معلمان

زدند.
شديد، باران رغم به قزوين شهرستان نازنخ فرنخ، مهنخ، شركتهاي كارگران
خود حقوق دريافت خواستار و كرده تجمع رژيم مجلس ساختمان مقابل

است، شدند. افتاده تعويق به هشت ماه كه
اعتراضي گلستان تجمع بخش آباد صالح از مردم زيادي صالح آباد-جمع
مردم اين شدند. منطقه اين شهري گاز تامين خواستار معترضين برپا كردند.
هيچ كدام زيرا نداريم اعتقاد ها وعده از يك هيچ به ديگر ما منطقه گفتند:
با ايم گرفته قرار فصل سرما فرارسيدن در آستانه كه ما است. نشده عملي

هستيم. جدي مواجه بحران يك
اعتراض  بهشتي در به موسوم آموزشكده فني اروميه دانشجويان اروميه- در

كردند. دانشكده تجمع اين آموزشي ساختمانهاي نامتمركز بودن به
ساختمانها بين آمد و  رفت صرف آنان وقت عمده  گفتند معترضين

ميشود.
آينده هفته نشود، داده پاسخ آنها به كه صورتي در كردند اعالم دانشجويان

كرد. خواهند تجمع استانداري برابر در
وزارت آموزش و ساختمان برابر در التدريس حق شيراز-در شيراز معلمان

كردند. برگزار اعتراضي تجمع فارس استان پرورش
 ١٢٠٠ تاكنون رژيم آخوندي كردند. اعتراض خود به اخراج نسبت معلمان

است. اخراج كرده را اين معلمان از نفر
شنبه١٤  روز نساجان، سعادت كارخانه كارگران از جمعي يزد يزد-در
كردند. برپا اعتراضي تجمع شهر، اين در رژيم جمعه امام دفتر در آبان،
و نداشتن اشتغال كارگران در بيكاري قطع بيمة در اعتراض به اين تجمع

گرفت. صورت كارخانه
عضو هيأت كه يزد در رژيم جمعة امام دفتر رئيس صالحي آخوند جنايتكار
كارگران بايد و گفت كرد تهديد را كارگران كارخانه ميباشد، مديرة اين
نظر كارخانه زير اين كه است يادآوري به الزم داشته باشند توجه قانون به

شود. مي يزد اداره رژيم در جمعة امام
روز سهند، خانهسازي شركت پروندة خسارتديدگان از جمعي سهندـ

كردند. برپا اعتراضي قضائيه تجمع ساختمان قوة مقابل در سهشنبه،
پولهاي گرفتن بازپس خواستار ميدادند، شعار حاليكه در تجمعكنندگان

شدند. خود رفتة غارت به
كشيده  كار از دست رانندگان تاكسي سنندج در ١٦ آبان دوشنبه  سنندج-

كردند. برگزار اعتراضي تجمع كردستان در رژيم استانداري مقابل در و
و راهنمايي طرف از شده اعمال  محدوديت به  نسبت معترض رانندگان

بودند. معترض رانندگي
آنها  اين اعتراض گفت: اعتراف به ١٦آبان٨٤ با خبرگزاري رژيم (ايسنا)
به كردستان دست استانداري ورودي در مقابل در خود پارك ماشينهاي با

كردند. اختالل ايجاد نقليه وسائط تردد در و زده تجمع
ارتجاع  مجلس ساختمان التدريسي، درمقابل حق معلمان از تهران- جمعي

كردند. برپا اعتراضي تجمع تهران در
رابه خود كرمانشاه تهران و كريم رباط از معلم بودند، زنان كه معترضين

بودند. رسانده رژيم مجلس مقابل
وزارت در آنان رسمي استخدام از رژيم خودداري به نسبت تجمعكنندگان

اعتراض كردند. و پرورش آموزش
اعتراض  در دوشنبه، روز جنوبي، ١٠ پارس ٩و فازهاي كارگران از جمعي ـ

برپاكردند. آميز اعتراض دستمزدهايشان، تجمع نشدن پرداخت به
دريافت مزايا  و حقوق كه است ماه سه از بيش معترض، كارگران 

نكردهاند.

تحتعنوان كميتة عفافوحجاب كميتة سركوب زنان تشكيل
حجاب، و عفاف نام به كميته يي ايجاد با دارد قصد آخوندي ستيز زن رژيم

دهد. افزايش ميهنمان زنان عليه را خود سركوبگرانة اقدامات
دولت  اقدام  «آخرين عنوان با آبان   ١٦ ديروز انتخاب حكومتي سايت
ايجاد نوشت: ارشاد» وزارت در حجاب و عفاف كميتة تشكيل جديد،
و ارگانها در اخالقي  و  ارشادي حوزة در كه حجاب»  و عفاف «كميتة
انقالب عالي شوراي اعضاي سوي از شد خواهد فعال دولتي سازمانهاي
و شورا عضو اين شايق عشرت گرفت. قرار بررسي دست زنان در فرهنگي
حجاب» و عفاف «كميته فعاليت ضابطهمند كردن از ارتجاع مجلس نماينده
از شدن نمايندگاني فعال آن بهواسطة و رژيم ارشاد فرهنگ و وزارت در

داد. كميته خبر اين در دولتي و وزارتخانه هاي مؤسسات

اعتراض گستردة جوانان
گذشته  شنبه در فوتبال مسابقه جريان در

اعتراض به بزرگ تهران در رژيم انتظامي نيروي سركردة پاسدار طاليي
كرد. اعتراف روز شنبه فوتبال مسابقه در جريان جوانان گستردة

تعداد  گفت: طاليي آبان پاسدار ١٥ (ايرنا) رژيم خبرگزاري بهگزارش بنا
تماشاگران ساير چهرة و تخريب قصد بينظمي كه تماشاگرنماها از ۱۵نفر
آزادي و اطراف ورزشگاه محوطه در پليس، كمك همياران با را داشتند
نوريان «مصطفي افزود رژيم خبرگزاري شدند. بازداشت شهر سطح در
تماشاگران گفت: ايرنا به و حومه اتوبوسراني تهران واحد شركت مديرعامل

كردند». وارد خسارت اتوبوس، ۱۹۴دستگاه به
ورزشگاه به شده اتوبوسهاي اعزام بيشتر شب گذشته متأسفانه افزود: وي

بازگشتند. اتوبوسراني ترمينال به صندلي و شيشه بدون آزادي

٨٠درصدمردمسربيشه
زيرخطفقرهستند

مردم محروم زندگي وضعيت گزارشي از
شهرستانسربيشهدراستانخراسانجنوبی

تاريخی سالة ٢هزار پيشينة از كه شهرستان اين
مواد قطب نيز صنعتی  لحاظ از است،  برخوردار
بازالت و سبز گرانيت معادن و بوده استان معدنی
اما است، نظير  کم کشور در آن رنگ  طاليی

اين  در  اخير سال   ٨ طی در که خشکساليهايی
جمعيت اکثر که موجب شده است داده رخ منطقه
از يكي شوند. مواجه اقتصادی مشکالت سربيشه با
و بيست اورژانس و بيمارستان نبود سربيشه مشکالت
است. نفری ٥١هزار شهرستان اين برای ساعته چهار
تصويب در آن مراکز دانشگاهی اين که تأسيس با

نمیرسد. آن به گوش خبری از احداث اما شده
قاچاق معضل  تا شده موجب فوق مشکالت 
اين دغدغههای  ازجمله موادمخدر و سوخت 
به باال در که خشکسالی شود. محسوب منطقه
بيکاری تا گرديده موجب شد کوتاهی اشاره آن
به نيز  جنوبی خراسان ميانگين از شهرستان اين 
رتبة آخرين سربيشه  باشد. باالتر  ٢٥درصد  ميزان
خراسان استان در را  روستايی راههای  بهرهمندی
استان، درآمد سرانة داراست. پايين ترين رتبة جنوبی
همچنين و استان محروميت اول مکان اختصاص
خط فقر زير در سربيشه ٨٠درصد جمعيت حضور

است. استان اين محروميت شاخصههای ديگر از

٧١درصدمردمشهرستاندرميان
زيرخطفقرهستند

گزارشيازمحرومتيهایمردمشهرستان
جنوبی خراسان در «درميان»

خط فقر زير درميان شهرستان ٧١درصد مردم
يک عالی آموزش مرکز تنها شهر اين در هستند.
کمک ١٠٠درصد  با که است نور پيام دانشگاه
تنها و  است شده تأسيس جاری سال در مردمی 
میباشند. در آن مشغول به تحصيل دانشجو چهارده
دارد دانشآموزی جمعيت هزار پانزده "درميان"
استيجاری آن آموزشی  واحدهای  ٧٠درصد و
درميان شهرستان جمعيت ٩٠درصد میباشند.
٥٥هزار از نفر ٥هزار فقط و هستند روستانشين
میکنند. زندگی شهر در  شهرستان اين جمعيت
و کشاورزی خشکسالی اثر بر گذشته ٧سال در
نيز امسال و جدی ديده منطقه آسيب اين دامداری

است. شده سرمازدگی دچار آنان محصوالت

سياست پاسداران، حكومت
رژيم بقاي  برنظرية مبتني خارجي 
را تخاصم» «اكولوژي در فقيه واليت
توسط كه است. اين نظريه كرده پيشه
نظريهپردازان و ايدئولوگها از يكي
الريجاني، بهجواد موسوم رژيم
اصل براين شده، تنظيم  پيش سالها
واليتفقيه نظام  كه است  استوار
نظام با تخاصم و دشمني فضاي در
بهحيات ميتواند جهاني حاكم
اين از رگههايي دهد. ادامه خود
پنجسالة برنامهريزيهاي  در  نظريه
است. مشهود «توسعه» براي رژيم
«آقازاده»هاي از يكي كه الريجاني
دبير برادر و آمريكا تحصيلكردة
است، ملي» امنيت «شورايعالي فعلي
سياست سمت دبيري كميتة در سالها
كميسيون شورا، معاونت اين خارجي
رياست مركز و رژيم خارجة مجلس
مسائل با مجلس اين پژوهشهاي
سروكار خارجي سياست و امنيتي
درمورد فضاي زيست داشته است. او
«امروز مينويسد واليتفقيه رژيم
بهعنوان جهان در ما سياسي حيات
توسعهيافتن گرو در  اسالم،  امالقراي
در نبايد هيچگاه  ما ليكن  است.
باشيم جهاني دوستانة محيط آرزوي
براي را خود توسعة برنامههاي يا
اكولوژي سياسيمسالمتآميز طّراحي
به قدرت بههربهايي  بايد ما  كنيم…
بمب اتمي است] دفاعي مؤثر [منظور
محيط در يك خود حفظ نظام براي
دولت بيابيم.  دست متخاصم سياسي 
را رفاهي و عمراني  طرحهاي  بايد
مگر بگذارد، اهميت  دوم  مرحلة در
[تأمين بقاي يا  به دفاع كه  درمواردي
مييابد…» ربط مردم اليموت] قوت

و   ٢٦ شمارههاي رسالت (روزنامة
پاسداران حكومت ٢٧خرداد٧٢).
محيط چنين يك ايجاد راستاي در
خود سخنگوي بهزبان زيستي،
ضرورت عجالتًا  احمدينژاد پاسدار
سازمان عضو كشور يك نابودي
عربي دولتهاي و كرده اعالم را ملل
كشور اين اگر كه ميكند تهديد را
«آتش در بشناسند به رسميت را
سوخت! خواهند مسلمانان»  خشم
دولتهاي مثل ديگر حاكم، پاسدارهاي
دو دوزهبازي خاتمي و رفسنجاني
بيرون با جنگ  و نميكنند. درگيري
و كرده اند  دولت سياست را از خود
پيشبرد مادي پشتوانة و الزامات بهجّد
مي بينند. را تدارك سياسي جنگ اين

واقعيتاند: گوياي اين زير شواهد

امور سازمانيافتة ادارة ١ـ
كشور سياسي ـ اقتصادي

توسط مختلف سطوح در
امنيتي: و پاسدار نيروهاي

اداري تشكيالت  رأس در
ملي» امنيت «شورايعالي كشور
با احمدينژاد، پاسدار  بهرياست
قراردادن و جديد معاونتهاي تشكيل
و شمخاني مثل  معروف پاسدارهاي 
معاونتها اين رأس در صحرارودي
امنيتي سياسي، اقتصادي، امور همة
كالن سطح در كشور را اجتماعي و
درآورده مراقبت خود و  بهزيركنترل
ارگان، اين  كنترل  زير  در  است.
در كار سابقة كه  نيروهايي  ساير
و امنيتي نيروهاي يا پاسداران سپاه
مي توانند و داشته سازندگي جهاد يا
بهصورت پاسدارن سپاه نظر زير
پستهاي كنند، كار سازمانيافته
در را حساس اقتصادي سياسي
وزارتخانه ها معاونت و وزارت سطح
شهرهاي كردهاند. شهرداري تّصرف
سراسري تلويزيون راديو بزرگ،
نيروها مديريت اين به زير يوغ كشور

خراسان استان در است. درآمده
كشور زندانهاي  امور سابق مسئول 
استاندار را مرتضوي  بهحسن  موسوم
استانداري است  قرار و  كردهاند
بهرؤساي را ديگر ٥استان دستكم
گماردن بدهند. استانها زندانهاي
در سپاه امر تحت  خودي و نيروهاي
خارج در ايران سفارتخانههاي رأس
ديپلوماتيك حساس پستهاي ساير و
كردهاند اعالم و كرده اند آغاز نيز را

ايران  سفراي  سال١٣٨٤  پايان تا كه
تعويض را ٤٠سفارتخانه  از بيش در
از نيز دولتي بانكهاي رياست ميكنند.
نمانده است. مصون تعّرض پاسداران
بهنام فرماندهان سپاه پاسداران از يكي
بانك بهرياست را انصاري عبدالحميد
نقش را مهمترين كه بانكي ملي ايران،
منصوب دارد، كشور بانكي سيستم در
دولتي بانكهاي ساير رؤساي كردهاند.
كشاورزي، بانك ملت، بانك مثل
عوض نيز را  تجارت و  صادرات
وزير سپردهاند. بهخوديها  و كرده
مديريت احمدينژاد پاسدار اقتصاد
تهديد مورد را كشور بانكي نظام
سياست بانكها، «اگر كه قرارداده
نياورند در بهاجرا را دولت اقتصادي
سياست اين با بهمقابله بدتر، اين از يا و

ميكنيم». تخته آنها را درب بپردازند،
بانكها احمدينژاد نيز مديران شخص
و ضداسالمي «رفتار به را بورس و 
بحث اين و كرده متهم ضداجتماعي»
برخي «اعدام كه آورده به ميان را
اقتصادي بحران مسألة مديران ازاين

ميكند»! حل را كشور

پيشبرد سياست دستيابي ٢ـ
مؤثر»، دفاعي به«قدرت

بههرقيمت
ايران در امروز  كه پاسداراني 
٢٠سال حدود از آمدهاند، كار روي
مؤثر» دفاعي به«قدرت دستيابي پيش
اين كردهاند. پيگيري بهحال تا را
جنگ ناكامي تجربة ششلولبندان،
چگونگي تجربة همچنين و ٨ساله
بلوك با  شرق بلوك قواي تعادل 
در را  سرد  جنگ دوران در  غرب 
كه «قدرت برآنند آنها پيشرو دارند.
حكومت دوام براي  مؤثر»  دفاعي
«اكولوژي در  آنها ضدتاريخي 

اتمي بهبمب دستيابي با جز تخاصم»،
در حاكم پاسداران نميشود. ميّسر
هستند بهروزهايي رسيدن سوداي
را خود شهاب دوربرد موشكهاي كه
اين كنند، مجّهز اتمي  بهكالهكهاي
را اتمي به كالهك مجّهز موشكهاي 
و كشورهاي اسرائيل سمت ايران به از
سرد جنگ و روند قراول اروپايي
«امالقراي بهسردمداري ديگري
با باشند خودشان كه اسالم» جهان
اينها بيندازند. راه  غربي قدرتهاي
سياست خود موجوديت حفظ براي
غرب با وحشت بر مبتني قواي تعادل
دارند آن سوداي و ميكنند دنبال را
عربي در كشورهاي  فضا  اين در  كه
به كمك كنند و مثل عراق توليد نظير
«حكومت كشورها اين بنيادگراهاي
آورند بهوجود خود را مشابه اسالمي»
از جديدي بلوكبندي تشكيل با تا
الزامات اسالمي» نوع «حكومتهاي اين
تكميل را غرب با تعادل قوا برقراري
پاسداران، حكومت تحت ايران كنند.
استراتژي، اين و  صفآرايي  آن با
دول جامعة  ميان  در بيشتر  هرچه 
اين استراتژي  مي شود. منزوي جهان 
همة كه مشتركي تالش با حكومت
انرژي دولتهايعضوآژانس بينالمللي

آفريقاي و روسيه چين، ازجمله تمي، ا
اين آژانس، دبيركل و همچنين جنوبي
پاسداران مي آورند تا حكومت بهعمل
ايران داخل غنيسازي اورانيوم در از را
از ندارد. سرسازگاري كنند، منصرف
تاكتيكي به بهطور اگر حتي اين روي،
عضو دولتهاي يكپارچة خواست اين
بهطور بدهند، مثبت جواب آژانس
بمب توليد بههرقيمت و استراتژيك

كرد. خواهند دنبال را اتمي

بازتاب اقتصادي ماجرا:
گذشت نظر از كه بهطوري
ديپلوماسي ايران، بر حاكم پاسداران
و تقابل را براستراتژي رويارويي خود
در استراتژي اين كردهاند.  استوار
شده جاري نيز آنها اقتصادي مديريت
ميتوان ازجمله مورد اين در است.
بهدست بانكها مديريت بهسپردن
توسل و پاسداران سپاه فرماندهان
تنظيمرابطة در تجاري تهديد بهحربة
معاملة طرفهاي از برخي با سياسي

واردات (ممنوعيت كرد اشاره ايران
دستور در جنوبی کرة توليد کاالهای
گرفته قرار احمدينژاد دولت كار
مقابلة باهدف که ممنوعيت اين است.
جنوبي كرة موافق با موضع اقتصادی
اورانيوم غنیسازی فرايند تعليق با
حمايت مورد شده، طراحی ايران در
و احمدينژاد دولت کشور وزير
مجلس اقتصادی  کميسيون  اعضای 
شده بهتحقق نزديکتر شده و واقع نيز

است).
اقتصادي ـ سياسي تيرة فضاي
بازار همه، از پيش  و  بيش را ايران
است. كرده لمس كشور سرماية
سهامدار آنكه وجود با تهران بورس
بازاربينالمللي در  و ندارد خارجي
آنكه وجود با است، منزوي بورس
آن سهام ارزش ٨٠درصد به نزديك
است، دولتي شركتهاي دست در
منفي واكنش فضا  بهاين  نسبت
كل بيسابقه نشان داده است. شاخص
اين در  كه  ٤٢٠شركت  سهام ارزش
ميشود بيش معامله آنها بورس سهام
بهموازات و داشته افت ٣٠درصد از
عضو ارزش سهام شركتهاي افت اين
است. آمده پايين بهشدت بورس اين
ارزش مدت اين طي نمونه بهعنوان

فاجعةاقتصاديناشي ازصفآرايي سياسي«پاسدار»ها؟
حاجحمزه يزدان

تا بهحال را مؤثر» دفاعي به«قدرت پيش دستيابي ٢٠سال حدود از كار آمدهاند، روي ايران امروز در كه پاسداراني
با شرق بلوك قواي تعادل چگونگي تجربة همچنين و ٨ساله جنگ ناكامي تجربة ششلولبندان، اين كرده اند. پيگيري
ضدتاريخي حكومت براي دوام مؤثر» «قدرت دفاعي كه برآنند آنها پيشرو دارند. در را جنگ سرد دوران در غرب بلوك

ميّسر نميشود اتمي بهبمب دستيابي با جز تخاصم»، در «اكولوژي آنها

بهشركت موسوم ٤شركت سهام
شركت قدير، سرمايهگذاري
فارس سيمان سايپا، خودروسازي
خودرو، ايران شركت خوزستان، و
جدول درصدر  كه ٤شركتي  يعني
بيشترين سهامشان بورس بزرگان
مجموع در هنوز و داشته را رونق
را ايران سهام  بازار ارزش  ٢٠درصد
٦٠٠ميليارد اختيار دارند، بهترتيب در
٧٠٠ميليارد ٥٠٠ميليارد تومان، تومان،
پايين تومان ٤٠٠ميليارد و تومان
در چشمگير كاهش اين است. آمده
بهطور كه است شده محقق شرايطي
سهام ارزش نگذاشتهاند مصنوعي
افت ٥درصد  از بيش روزانه شركتها
بازار منطق مطابق اگر داشته باشد واال
تقاضاي و عرضه عامل صرفًا بورس،
وضعيت مالي شركتهاي عضو سهام و
آنها سهام ارزش تعيين  مالك سهام 
ارزش در بيشتري افت شاهد بود،
بورس بازار عضو شركتهاي سهام
از حد همين بههرحال بوديم. تهران

كه آنست  گوياي  هم ارزش  افت 
سهامداران بهخصوص  سهامداران، 
غير دولتي، بخش حقوقي و حقيقي
سرماية خروج و سهام فروش بهسمت
هجوم ايران سرماية بازار از خود
ديگر ازسوي پديده اين آورده اند.
از سرمايه فرار روند اوجگيري گوياي
و دوبي مثل كشورهايي بهسمت ايران
است ايران  همساية كشورهاي ساير 
سرمايه بازار ناامني بر وقوف با كه
سرماية جلب براي كنوني ايران در
نيز نكته كردهاند. اين دهان باز ايرانيان
سهام ارزش افت كه است قابلتوجه
شديد سير نزولي در شرايطي ايران در
كشور بزرگترين در كه گرفته بهخود
عربستان يعني منطقه نفت توليدكنندة
پذيرش عضويت با سعودي، همزمان
جهاني تجارت سازمان در كشور اين
بهروي كشور  اين بازار گشايش  و
ارزش اسرائيل، ساخت كاالهاي
روندي بهشدت شركتها سهام بورس

گرفته است. صعودي بهخود
فرار اقتصادي فاجعة  كنار از
نميتوان به سادگي  ايران از  سرمايه
ميتوانستند كه سرمايه هايي گذشت.
ملي و توليد افزايش پشتوانة در ايران
را از ايران فرار راه شغل شوند، ايجاد

بيشتر عمومي  فقر پيش گرفته اند. در
جوان نسل گستردهتر بيكاري و
ناهنجاريهاي همة مادر كه ايران
فرارسرمايهها براثر است، اجتماعي
است. قرارگرفته چشمانداز در
شرايط در  سرمايهها اين بازگشت 
احتمال و است ناممكن كنوني سياسي
تغيير اوضاع صورت در بازگشت آنها
ضايعة اين است.  كم كشور  سياسي
ضايعة رديف در بايد را اقتصادي
تلقي خانمانسوزي جنگ اقتصادي
گردانندة آن پاسدارها، همين كرد كه
در كه ضدميهني ٨سالة جنگ بودند.
از ١٠٠٠ميليارد دالر بيش از آتش آن
كارخانهها، در كه سرمايهگذاريهايي
نيروگاهها بنادر،مزارع وباغات، راهها،
گرفته انجام كشور نفتي تأسيسات و
اقتصاد درحاليكه رفت. فنا به باد بود،
از نتوانسته هنوز ١٨سال، از بعد ايران
جنگ كمرشكن اين بار صدمات زير
حاكم پاسداران كند، راست كمر
جهان با را  ديگري جنگ ايران  بر
اعالم سرد جنگ اين كرده اند. آغاز
ميتواند تداوم، درصورت نشده،
قبلي گرم جنگ از خانمانسوزتر بسا
اقتصاد باشد. آخوندها و پاسدارها
حال مادي فضاي زندگي يعني كشور،
ميخواهند شرايطي در را ايران وآيندة
رژيم كه كنند، گرفتار ديگر بهجنگي
شيوة هنوز واليتفقيه نفتي بهشدت
كشور ما را بهصورت شيوة توليد در
است. هنوز داشته نگاه توليد استعماري
خود تمامشدني طبيعي سرماية ايران
توليد پشتوانة بايد  كه  را نفت يعني
ميفروشد باشد، بيشتر اشتغال و بيشتر
ساخت كاالهاي مصرف  با  بتواند تا
خود مادي بهحيات صنعتي كشورهاي
اين با و توليد شيوه اين با دهد. ادامه
بسا روزهاي متأسفانه سياسي حاكمان
است. ايران جامعة انتظار در سختتري
نمي توان ديگر سياسي گرايش هر با
اسارت از ايران جامعة نجات درمورد
كرد. اگر  و اما پاسداران حكومت 
فريادشان بهزبانحال ايراني ٧٠ميليون
همه استمداد از شده و بلند بهآسمان 
هرانسان شرايط  اين در ميطلبند. 
منكر نميتواند انساني بهحقوق پايبند
دفع اجتنابناپذير و فوري ضرورت
ايران جامعة از واليتفقيه رژيم شر
انساني مبرم وظيفة بهاين عمل شود.
از را موقعيتها كه  ميكند ايجاب
سازمانيافتة مقاومت با و ندهيم دست
پيگير كه بههرقيمت پوينده ايران مردم
آزادي الزامات همة  و  بوده راه اين
از بيش است، ديده تدارك را ايران

شويم. همگام و همراه پيش

زن ستيزانه رژيم آخوندي سياست نتيجة پديدة زنان خياباني

رژيم سركوبگرانة  و  زنستيزانه  سياست 
عمومي مجمع  قطعنامة در كه آخوندي 
سازمانملل تحتعنوان«تبعيض سيستماتيک
برده آن نام از قانون» در دختران زنان و عليه
ايران و  ميگيرد تازهيي  ابعاد  روز هر  شد،
ميهنمان زنان براي طاقتفرسايي بهجهنم را

تبديل كرده است.
از محروميت روزمره، سركوب و تحقير
اعتياد، باالخره  و طاقتفرسا فقر شغل،
رژيم جنسي ارمغان بردگي قاچاق و و فحشا

است. بوده ما ميهن زنان براي آخوندي
دردناكترين  از  خياباني زنان  پديدة  
رژيم سركوب سياست همين محصوالت

است. آخوندي
خود تحريفشدة و ناقص  آمارهای طبق
در زن هزار هفتصد و ميليون يک رژيم

تا   ٣٠٠ حدود و میکنند زندگی خيابانها
معاش خود تأمين برای آنان از ٦٠٠هزار نفر
طبق ميشوند. تنفروشی تسليم فرزندانشان و
وجود تهران فحشا در باند ٨هزار رژيم آمار
گذشته اول سال ماه  تنها ظرف شش دارد.
٢٥هزار حدود و فاش تن فروشي محل صدها
سن شدهاند.  دستگير  فحشا با رابطه  در نفر 
به ١٣سالگي از ٢٨ سالگي ٧ سال، طي فحشا

است. يافته كاهش
١٣ تا  سنين اين زنان از آمارها،٦٠درصد طبق
دختران تعداد کارشدهاند. اين وارد ٢٠سالگی

 ١٣٨٠ سال در تهران شهر  در  تنها فراری
نسبت به سال١٣٧٩ از ١٢٠٠نفر به٥٠٠٠ نفر 
از ٦  به بيش  ٨١ سال در رقم اين که رسيده
دختران متوسط سن است. رسيده نفر هزار
٧٩ به ١٣سالگی سال در ١٦سالگی از فراري

دختران  تعداد اين از است. سال٨٢ رسيده در
بقيه در خيابانها منزل کردهاند و ٧/٢٧درصد
پناه دوستان بهخانه هم بخشی و پارکها در

بردهاند.
روشني است بسيار پديدة براي جامعه شناسان
اجتماعي نابرابري و بيكاري فقر، از فحشا كه
ختران ميدهد نشان تحقيقات ميشود. ناشي
تحمل را فشار بيشترين که فراری زنان و
اقتصادي، و تنگناي در فشار وقتي ميكنند،
بهتنها ميگيرند  قرار رواني و خانوادگي 
و شرايطي ازمحيط فرار كه ميانديشند چيزي
وبه عواقب آن گرفته اند قرار در آن است كه

نميكنند. فكر خود سرنوشت در
وسطايي قرون تئوريسنهاي و تحليلگران اما
پديدة اين كه دارند تالش آخوندي نظام
زنان برابري جنبش از ناشي را خودساخته

حذف براي خود بهسياست  و  كنند قلمداد
با ابعاد همة در اجتماعي صحنة در زنان
بيشتري شتاب احمدينژاد  رويكار آمدن 

بدهند.
تهيه گزارشي آخوندي رژيم مجلس اخيرًا
توسعة چهارم پنجسالة «برنامة كه كرده
را كشور فرهنگی  و اجتماعی اقتصادي، 
مورد در  بهتحقيق داده، قرار بررسي »مورد 
كه است گرفته نتيجه و پرداخته زنان مسائل
پديدة و جنسي تن فروشي،خشونت فحشا،
برابريخواهانة جنبش نتيجة خياباني، زنان

ما است. زنان ميهن
از  گزارشي آبان  ١٣ ملت خانة سايت در

شده درج  رژيم مجلس  پژوهشهاي  مركز 
با اخير دهههای در  مسلط  «فرهنگ است:
و غفلت مرد) و (زن برابری لزوم بر تمركز 
پيامدهای جنسيتي، ويژگيهای و جنسيت از
در آنها از جمله كه شده سبب را مختلفی
زن از زن كه است تمايالت ذهنيات و حوزة
خود نميكند،  رضايت احساس خود بودن 
نميتواند و نميشناسد  مرد از  متفاوت را
و بپذيرد را جنس دو از متفاوت انتظارات
متفاوت رويههای و قوانين وجود نتيجه در
رفته مي داند و تبعيض را مرد و مورد زن در
اختالفات حذف و نقشها تشابه خواهان رفته

ميشود.
افزود: بحث همين ادامة در پژوهشها مركز
مردانگی و زنانگی  مرزهای  درهمشكستن 
در كه است وضعيتی چنين پيامد دومين
و جنس مخالف با بيحاصل آن رقابت نتيجة
ضريب ناامنی مردانه، در عرصه های حضور

داده. زنان را افزايش اجتماعی

فقر وحشتناك و بيكاري كه اختاپوس هرچند
است، برگرفته در را ايران جامعة اقشار تمام
بهطور ما كشور  زنان خاص بهطور  اما
آخوندها مردساالر  فرهنگ اثر بر مضاعف

هستند. هيوالي فقر دچار
شجاعي، زهرا قول از ايسنا خبرگزاري
زنان مشاركت امور مركز سابق رئيس
«٨٨درصد زنان جزء ميكند: گزارش رژيم،
رقم اين كه هستند اقتصادي غيرفعال جمعيت

باالست». بسيار
دانشگاهها دانشجويان ٦٠درصد اينکه بهرغم

تا   ١٣ فقط ميدهند، تشکيل دختران را
فارغالتحصيلي جذب از پس ١٥درصد آنها

مي شوند. کار بازار
٨٧درصد تحصيلکرده زنان  بيکاري  نرخ

است.
ازيكميليونو٢٠٠ هزارزنسرپرستخانوار 
كميتة تحت پوشش حمايت نفر ٣٠٠هزار تنها

بهزيستی هستند. و سازمان امداد
«امروزه ١٧آبان: (ايسنا) رژيم اخبرگزاري
كمرنگ اقتصادي فعاليتهاي در زنان نقش
و زنانه به  مشاغل  تقسيم با كه  چرا  شده،
شده محدود مشاغل انتخاب دايرة مردانه
شغلي انتخاب دامنة كه  بهگونه يي است،

و براي مردان  ٨ تا ١٠ شغل براي زنان تنها بين
جمعيت جزء زنان ٨٨درصد است. ٣٧شغل

غيرفعال اقتصادي هستند.
تبعيض عادي بهطور مناطق بيشتر در زنان
تبعيضها اين اغلب كه ميكنند تجربه را شغلي
اجتماعي تلقي طرز از  يا  و بوده ساختاري
راستا اين در ميگيرد، نشأت آنها به نسبت
گروه اولين و استخدامي گروه آخرين زنان

هستند. اخراجيها
يك از بهنقل ١٧آبان ايسنا خبرگزاري
ژاله دكتر نام به زنان مسائل كارشناس

ميكند: نقل شاديطلب
براي نابرابري استخدامي معيارهاي ايران «در
دستمزد دارد و وجود مردان به نسبت  زنان
بخش بهويژه در يكسان  ازاي كار به نابرابر 
اين كه ميشود  ديده وضوح به كشاورزي 
وجود نيز  اشتغال بخشهاي ساير در مسأله 

دارد.
مهمترين از را  فقر زنانهشدن كارشناس  اين
بهسوي اراده با  را  زنان كه  ميداند  عاملي
ميكند: اظهار و مي كشاند قاچاق باندهاي
از را  خود خانوادة كه اميد اين به اين زنان
زندگي اقتصادي آينده  تأمين و مالي حيث
باندهاي سمت به كنند تضمين را خويش

ميشوند». كشيده قاچاق
قربانيان ٧٢درصد بيش از كه حاليست اين در
آن و كمتر از ٢٥ساله دختران تجارت، اين
فارغالتحصيل تازه يا كه سنيني يعني هستند
آموزش و بهتحصيل بايد قاعدتًا ويا  شده

بدهند. ادامه
خبري (ايلنا) رژيم  رسمي  خبرگزاري
از بسياري كه اين بر  مبني  را تكاندهنده
براي سرپناهي و خانه نداشتن بهدليل زنان
انتخاب زايمان براي را رژيم زندانهاي خود
كاري جزئي جرائم برخي انجام وبا ميكنند

باشند زندان در زايمان زمان در ميكنندكه
فرينا،  مرضيه «دكتر ١٥ آبان ايلنا خبرگزاري
بهداشت كل ادارة بهداشت و آموزش معاون

گفت: زندانها، سازمان درمان
و جا بارداركه زنان از تعدادي ميرسد به نظر
بهجرايم ارتكاب با ندارند، مشخصي مكان
زندان به  زايمان براي مختصر و  جزئي
نيز زايمان از بعد روز چند عمومًا و ميآيند

ميشوند. آزاد زندان از
است خانوادگي خشونتهاي ديگر عامل يك
فرهنگ و آخوندي نظام  ارمغانهاي  از كه

است حاكم مردساالر
سازمان نام به رژيم ارگان يك گزارش طبق

شش  ظرف  ١٣٨٤ سال در ايران  بهزيستي 
خانگی خشونت مورد هزار هشت ماه،
به طور يعنی است، شده گزارش زنان عليه

ثبت  خشونت ۴۴ مورد متوسط روزانه حدود
ديگر موارد از بسياری درحالی که ميشود،
رسمی نهادهای به  وقت هيچ  است ممکن

گزارش نشود.

از زنان بسياري كه اين داد، مبني بر تكاندهنده ١٥آبان خبري خبرگزاري رژيم (ايلنا)
ميكنند، انتخاب زايمان براي را رژيم زندانهاي خود، براي سرپناهي و خانه نداشتن بهدليل

باشند زندان در در زمان زايمان ميكنندكه جرائم جزئي كاري برخي انجام با و

كوتاه اخبار
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نوزدهم آبانماه ١٣٣٣ ساعت 
٥ بامداد

هستند.   دو  و  تک  در  نظاميها   
قرار است يکی دو ساعت ديگر اتفاق 
بسيار مهمی رخ دهد. سرتيپ آزموده 
و  محکم  پکهای  نظامی   دادستان 
می زند.دچار  به سيگارش  غير منقطعی 
اضطراب و دلهره يی خفه کننده است. 
رئيس  است.  نخورده  صبحانه  هنوز 
داغ  چای  ليوان  يک  برايش  زندان 
آماده می کند. آزموده  به شدت عصبی 
چای  داخل  را  حبه قند  يک  می باشد. 
می کند و به دهان می گذارد. ليوان چای 
می سوزد.  دهانش  می کشد.  را هورت 
ليوان را سر جايش می گذارد و با غيظ 
می گويد: لعنتی. رئيس زندان می گويد 
آزموده  سرتيپ  قربان؟  بوديد  من  با 
آخوند  مرتيکة  اين  با  نه،  می گويد: 
معلوم  نشده.  پيدايش  هنوز  که  هستم 
نيست کدام گوری گير کرده. اگر اهل 
نماز خواندن هم باشد بايد خيلی وقت 
پيش سر و کله اش پيدا می شد. رئيس 
زندان می گويد تيمسار نگران او نباشيد. 
اين کارها يک کمی  برای  معموًال  او 

تأخير به خرج می دهد.
محکمی  پک  آزموده  سرتيپ 
غلط  می گويد  و  می زند  به سيگارش 
تأخيربردار  کارها  اين  مگر  می کند. 
تيمسار  می گويد  زندان  رئيس  است؟ 
نيست.  آماده  هنوز  هم  اعدامی  ولی  
و  می شود  برافروخته تر  ازموده  تيمسار 
صدايش را بلندتر می کند و می گويد: 
آماده  چرا  چی؟  يعنی  نيست  آماده 

گرمرد رهی ميان خون بايد رفت...

دكتر فاطمي چند لحظه قبل از سؤقصد به او دكترفاطمي و پيشواي نهضت ملي ايران، دكتر مصدق  دكتر فاطمي بعد از دستگيري توسط مزدوران رژيم شاه

جمشيد پيمان

نيست؟ بهتر هست خودم بروم سراغش. 
رئيس زندان می گويد: تيمسار زندانی 
مريض  سخت  که  است  روز  سه  االن 
است. تبش از سی و نه، چهل پائين تر 
هم  عسکر  قاضی  احتماًال  نمی آيد. 
وضعيت  اين  با  را  ايشان  کرده  فکر 
هنوز  همين   برای  نمی کنند.  تيرباران 
آزموده  تيمسار  است.  نشده  پيدايش 
می کشد  هورت  دوباره  را  چای  ليوان 
و اين بار بلند تر داد می زند. حکم بايد 
همين امروز اجرا شود، بی برو برگرد.

کار  نتيجة  منتظر  شخصًا  اعليحضرت 
هستند. نه تب اعدامی می تواند اجرای 
حتی  نه  و  بيندازد  به تعويق  را  حکم 
زندان  به نگهبانان  قاضی عسکر.  غيبت 
بگوييد بروند سراغ زندانی و او را برای 
اجرای مراسم آماده کنند. رئيس زندان 

خودش  زندانی  قربان  ولی  می گويد: 
از  فقط  است.  کرده  آماده  را  خودش 
نيست.  به حرکت  قادر  بيماری  شدت 
که  به جهنم  می گويد:  آزموده  تيمسار 
يک  تا  نيست.   کردن  به حرکت  قادر 
مراسم  اجرای  از  پس  و  ديگر  ساعت 
به هيچ گونه  احتياجی  اصًال  اعدام، 

حرکتی ندارد .
نوزدهم آبانماه١٣٣٣

ساعت پنج بامداد
افتاده  ثريا روی دست و پای شاه 
و التماس می کند: بهتر نيست که او را 
با اين وضعيت اعدام نکنيد؟ بهتر نيست 
اگر  ببخشيد؟  را  او  بزرگواری کنيد و 
ملت  برای  شما  حقانيت  ببخشيد  را  او 
اعليحضرت  می شود.  آشکار  بيشتر 
ولی  نيستم.  خرافاتی  من  که  می دانند 
ريختن خون سيد اوالد پيغمبر، آن هم 
آلوده  به خون کسی  کسی که دستش 
می ترسم خدای  ندارد.  نيست، شگون 
نکرده يک باليی بر سر ما نازل بشود. 
شاه  با لباس نظامی کنار پنجره ايستاده 
تماشا  را  باغ  داخل  که   همين طور  و 
پائيز  می کند در جواب ثريا می گويد: 
دارد.  را  خودش  خاص  زيبائيهای  هم 
رنگ شده اند؟  درختها چند  نگاه کن 
که  ندارند  برگی  ديگر  آنها  بيشتر 
قراربود  اگر  راستی  بيندازند.   به زمين 
نداشته  برگريزان  اصال  درختها  که 
باشند می توانی حدس بزنی چه می شد؟ 
اعليحضرت  می گويد  هم  باز  ثريا 
فکر نمی کنيد بهتر باشد که او را عفو 
می گويد:  جواب  در  شاه  بفرماييد؟ 

لطفًا در مسائل سياسی و امور مملکتی 
شما  هم  اين طوری  نفرماييد.  دخالت 

سنگينتر می مانيد و هم من راحتتر. 
اعليحضرت  ولی  می گويد:  ثريا 
اين که من تقاضا می کنم مسأله انسانی 
هست نه سياسی. آخر مگر  چکار کرده 
فوقش  هست؟  اعدام  جريمه اش  که 
سلطنت  جليل  خاندان  و  من  و  به شما 
اعدام  بايد  چرا  است.   کرده  اهانت 
بشود. او را به حبس ابد محکوم کنيد. 
شاه  اين بار با تندی به همسرش جواب 
می دهد: اگر او را ببخشم ديگر در اين 
کشور سنگ روی سنگ بند نمی شود. 
پس حرمت مقام سلطنت چه می شود؟ 
فراموش  می شود؟  چه  من  اقتدار  پس 
کرديد که تابستان پارسال دستور داده 
کشورها  ساير  در  ما  سفيران  که  بود 

کنند؟  خفيف  و  خوار  را  ما  چطور 
تشکيل  دنبال   که  کرده ايد  فراموش 
فراموش  و  است؟  بوده  جمهوری 
او  دستهای  در  ما  االن  اگر  که  نکنيد 
اسير می بوديم بدون ترديد ما را اعدام 
می کرد. ثريا می گويد: اعليحضرت من 
نمی گويم فراموش کنيد. من می گويم 
و هم  او  اين کار هم  با  ببخشيد.  را  او 
و  می کنيد  شرمنده  را  دشمنانتان  ساير 
مردم  دربين  را  خودتان  محبوبيت  هم 
هزار برابر می کنيد. شاه جواب می دهد: 
سرکار عليه، کار مملکت داری با کار 
تفاوت  آسمان  تا  زمين  از  داری  ايل 
خان  نه  کشورم  اين  پادشاه  من  دارد. 
نمی توانم  من  بختياری.  ايل  رئيس  و 
اينها  از  بياورم.  در  خان خان بازی  
گذشته،  االن فکر می کنم کارش تمام 
وساطت  و  توصيه  بنابراين  باشد.  شده 
ولی   نمی خورد.  دردش  يه  هيچ کس 
اعدام  اجرای حکم  نمی دانم چرا خبر 

را نمی دهند.

نوزدهم آبانماه ١٣٣٣
ساعت پنج و نيم بامداد

دکتر حسين فاطمی لباس پوشيده 
دراز  سلولش  تخت  روی  آماده   و 
کشيده است. او منتظر است تا آخرين 
برنامه های قبل از تيرباران برگزار شود. 
با خودش می گويد: اين تب لعنتی هم 
امروز دست از سرم بر نمی دارد.  چقدر 
ضعيف شده ام. نمی توانم سر پا بايستم. 
مرتب عرق می کنم. می ترسم اين اراذل 
فکر کنند وضعيت من نشانه های ترسم 
ندارم.  را دوست  اين  از مرگ هست. 

می خواهم شق و رق به ميدان تير بروم. 
در همان حالت ضعف و ناتوانی صدای 
داد و قال تيمسار را می شنود.با خودش 
می گويد : اين بنده خدا بدجوری دچار 
عقده شده است. آن از مصدق که در 
از من  اين هم  بيچاره اش کرد.  دادگاه 
جنون  به مرز  را  او  االنش  همين  تا  که 
جوری  بد  به حالش  دلم  کشانده ام.  
می سوزد. موجود حقير و قابل ترحمی 
است. اگر اعدام موفقيت آميز من باعث 
شود که او از سرتيپی به سرلشکری ارتقا 
من  کار  که  می شود  معلوم  کند،  پيدا 
آرزوهای  از  يکی  است.  بوده  مثبت 
من اين هست که تمام کسانی که من 
يا مصدق و يارانش و يا نظاميان عضو 
محکوم  و  محاکمه  را  توده  حزب 
درجه  شاه  دست  از  کردند،  به مرگ 

و  پست  شاه  دستگاه  در  و  بگيرند 
مقامشان باالتر برود.  اگر اين طور بشود 
من به يکی از هدفهايم رسيده ام. دکتر 
فاطمی صدای پيچش کليد در قفل را 
هم  را  آزموده  سرتيپ  صدای  شنيد. 
شنيد. صدای زندانبانها برايش آشنا بود.  
در سلول باز شد. تيمسار آزموده وارد 
سلول شد.  دکتر فاطمی از گوشة چشم 
او را نگاه کرد. تيمسار آزموده خودش 
را لوس کرد: به به جناب آقای دکتر سيد 
حسين فاطمی وزير سابق خارجة دولت 

ايران!
 دکتر فاطمی چشمانش را باز کرد 
و گفت  تيمسار يادت باشد من هرگز 

وزير  هميشه  من  نمی شوم.  سابق  وزير 
امور خارجة دولت قانونی ايران می مانم. 
آزموده رو کرد به رئيس زندان و گفت:  
سرکار شما که نيم ساعت پيش مدعی 
فاقد  و  است  بيهوش  ايشان  بوديد 
تب  اين که  مثل  ولی  قدرتی.  هر گونه 
و لرزهای اين چند روزه روی زبانشان 
فاطمی  دکتر  است.  نگذاشته  تاثيری 
لرزهای  و  تب  اتفاقًا  تيمسار  گفت: 
اين مدت بار زبانم را خيلی زياد کرده 
آن را  ندارم  توانايی  که  حيف  است. 
آزموده  تيمسار  کنم.  خالی  به کمال 
اين  نمی کنيد  فکر  دکتر  آقای  گفت: 
مرگيست  رعشه  از  ناشی  شما  ناتوانی 
که  شما  است؟  افتاده  پيکرتان  بر  که 
از  و  مکرر می گفتيد مرگ حق است 
که  است  نداريد؟ چگونه  ابايی  مرگ 

اعدام  حکم  اجرای  به ساعت  چه  هر 
زبونيتان  و  ضعف  می شويد  نزديکتر 

بيشتر می شود؟
 دکتر فاطمی سعی کرد از جايش 
به شدت  نيم خيز شد. سرش  بلند شود. 
او  بود که  روز  گيج می رفت. چندين 
را از غذای کافی و دارو محروم کرده 
بودند. با وجود اين که می دانستند بيمار 
است و تب استخوانش را می سوزاند، 
کنند  شکنجه اش  بيشتر  اين که  برای 
باز  را  سلولش  در  مرتب  به طور  عمدًا 
می گذاشتند تا هوای سرد و کوران هوا 
با  بشود.   حالش  شدن  وخيمتر  باعث 
اين همه در آن لحظه که تيمسار آزموده 

آن قدر  بود  گشوده  وی  بر  طعن  زبان 
نيرو داشت که  در پاسخ به او و از آن 
تاريخ و بشريت  برای قضاوت  مهمتر، 

بگويد: 
مرگ خق   ! آزموده  آقای  «آری 
است و من از مرگ ابايی ندارم.آن هم 

چنين مرگ پر افتخاری.
 من می ميرم که نسل جوان از من 
درس عبرت گرفته و با خون خويش از 
وطنش دفاع کند و نگذارد جاسوسان 
نمايند... کشورحکومت  براين  اجنبی 

خدای را شکر می کنم که در راه مبارزه 
با فساد شهيد می شوم و با شهادتم دين 
خود را به ملت ستمديده  و استعمار زده 
ايران ادا کرده ام واميدوارم که سربازان 
مجاهد نهضت هم چنان مبارزه را ادامه 

دهند...»

دکتر فاطمی در همين چند جمله 
ايران  به ملت  بود   الزم  که  را  آن چه 
بيان  ايران  ملت  دشمنان  و  دوستان  و 
کرد. او راه ورسم مبارزه برای آزادی 
و حقوق مردم ايران را هم به مردم آن 
او  به آيندگان آموخت.  روزگار و هم 
حاضر  ماندن  زنده  برای  که  داد  نشان 
نيست شرافتش را از او بگيرند. شرف 
او  زندگی  و  او  اعتبار  او،  آبروی  او، 
همه  در اين خالصه می شد که زندگی 
هنگامی ارزش دارد که ارزشهای انسانی 
اين صورت  غير  در  نگيرد.  تو  از  تورا 
لحظه يی  نبايد  مرگ  پذيرش  برای 
درنگ به خرج داد. اشتباه نشود و از سر 
پرستی  به مرگ  مرا  کسی  بهانه جويی 
متهم نکند. اول اين را روشن کنم که 
بسيار  با همة واقعيتش  برای من مرگ 
زندگی  اما  است.  نفرت انگيز  و  زشت 
در بی شرافتی و خود فروشی و خيانت 
است.  نفرت انگيزتر  و  زشتتر  به مراتب 
تا  داد  را  جوانش  جان  فاطمی   دکتر 
ازگزند  را  سربلنديش  و  را  شرافتش 
سربلندی  و  شرافت  دشمنان  تعرض 
فاطمی  حسين  دکتر  کند.  حفظ 
وزيران  از  بسياری  مانند  می توانست 
نام  که  کسانی  حتی  و  وکيالن  و 
اپوزيسيون برخود نهاده بودند از پيشگاه 
ملوکانه تقاضای عفو کند. می توانست 
می توانست  بنويسد.  توبه نامه  حتی 
بگذارد  بر عهدة  مصدق  را  مسئوليت 
برهاند  مهلکه  از  را  خويش  جان  و 
همان طور که وزير دادگستری مصدق 
کرده بود.  دکتر فاطمی نويسنده بود، 
انابت  دست  می توانست  بود.  هنرمند 

بلند  شاهنشاه  به درگاه  اجابت  به اميد 
کند و صدای استغاثه اش را در گوش 
و دل شاه بنشاند. درست مانند بسياری 
و  نقاشان  و  شاعران  و  هنرمندان  از 
هنرپيشگان روزگار ما  که نه از هنرشان 
خجالت  مردم   از  نه  و  کردند  شرم 
کشيدند و برای خلق بهترين آثار ادبی و 
هنری خود به پابوس خمينی و خامنه ای 
رفسنجانی  ريسمان  در  چنگ  و  رفتند 
و خاتمی زدند. آری دکتر فاطمی هم 
می توانست چنين کند و جامة خاتمی 
را سپيد ببيند و برای انتخاب اين مالی 
اين  و  بکشد  ور  را  گيوه  پاشنة  شياد  
بماند و  بزند. می توانست  در و آن در 
باشد  مطمئن  و  بخرد  به جان  را  ننگ 
که باالخره هستند کسانی  که به خاطر 
خلق  که  جهانشمولی  ارزشمند  آثار 

ننگش می کشند.   بر  قلم عفو  می کند، 
دکتر حسين فاطمی می توانست بماند و 
روزنامه نگاری را در ايران ارتقا ببخشد 
نوينی  مدارهای  وارد  را  نويسندگی  و 
کند به شرط آن که آب مذلت و دنائت 
و  نشانده  دست  به رژيمی  سرسپردگی 
ضد ملی و ضد ايرانی را هم بنوشد وهم  
در تتمة آن غسل ارتماسی کند. آن چنان 
که بسياری از  به اصطالح هنرمندان و 
نويسندگان  و  شاعران  و  روشنفکران 
خرداد  سی  پس  از  ما  عصر  زبردست 
 ١٣٦٧ مرداد  پس  در  و  کردند   ١٣٦٠
  ١٣٧٦ خرداد  دنباله  در  و  دادند  ادامه 
 ١٣٨٤ ماه  تير  در  و  کردند  تکميلش 
به اوج قلة  وقاحت رساندندش، هنگامی 
که مانيفست دفاع از رياست جمهوری  
اکبر رفسنجانی در برابر احمدی نژاد  را 
صادر فرمودند.  می توانست چنين جامه 
باشد  اميدوار  و  کند  برتن  جبه هايی  و 
که اوًال ملت شريف ايران فراموشکار 
بيايد  به يادش  هم  اگر  ثانيًا  و  است 
آن قدر سعة صدر دارد که اين گناه را 
به خاطر آثار ارزنده و جاودانی که خلق 
کرده است  بر او ببخشايد. دکتر حسين 
فاطمی می توانست از داخل زندان برای 
و  بنويسد  شوم  فدايت  نامه  ثريا  ملکه 
اعليحضرت  که  سازد  واسطه  را  او 
بکشد.  گناهانش  بر  عفو  قلم  همايونی 
همان طور که نويسندگان و هنرمندانی 
کوچک ابدالتر از او کردند و  خدمت 
عذر  و  نوشتند  عريضه  فرح  شهبانو 
همان  سر  از صدقه  و  تقصير خواستند 
هم چنان  و  هنوز  شهبانو  بزرگواری 
گاهی با خمينی اند و گاهی با خامنه ای. 

وصله  رفسنجانی  عبای  بر  گاهی 
می زنند و گاهی بر قبای خاتمی دکمه 
و  نماند  فاطمی  دکتر  اما  می دوزند.  
نشد  اوج شکوفايی زندگی حاضر  در 
رژيم  با  همکاری  و  تسليم  لکة ننگ 
که  بود  چنين  بپذيرد.  را  کش  آزادی 
را  مرگ  فاطمی  برگزيد.  را  مرگ 
برگزيد تا شرافت زندگی را از دستبرد 
الفزنان و دروغگويان و نان به نرخ روز 
به سازی رقصندگان  خوران و هر روز 

محفوظ بدارد. 
تيرباران  از  پس  آزموده  تيمسار 
و  شگفتی  با  فاطمی،  حسين  دکتر 
دقايق زندگی   بارة آخرين  در  ناباوری 

او چنين می گويد:  
که  بود  قوی  به قدری  «روحيه اش 
اگر کسی وارد اطاق می شد و از جريان 

نمی کرد  باور  هرگز  نمی داشت  اطالع 
اين شخص کسی است که چند دقيقه 

ديگر بايد تيرباران شود».
و  سياسی  شخصيتهای  از  بسياری 
دکتر  فرهنگی کوشيدند که  و  مذهبی 
اما  برهانند.  اعدام  از  را  فاطمی  حسين 
چنان نشد. زيرا فاطمی آن آمادگی را 
نداشت که تن به مقدماتی بدهد که در 
مؤخرة آن نجات از مرگ با يک درجه 
باشد.   ملوکانه  عفو  اثر  در  و  تخفيف 
وقتی از آيت اهللا بروجردی مرجع تقليد 
شيعيان جهان خواستند که برای نجات 
و  بنويسد  به شاه  نامه يی  فاطمی  جان 
تقاضای عفو کند، جوابی داده  برايش 
بود که از هرجهت عبرت انگيز است. 
گفته بود او با دولت انگليس در افتاده 
کرد.   نمی شود  برايش  کاری  و   است 
به او  حتمًا  می بود  زنده  بروجردی  اگر 
می گفتم امام حسين هم با يزيد در افتاده 
بود و کاری برايش نمی شد کرد. آری 
فاطمی  امام حسين و سيد حسين  برای 
به خصوص  کرد.   نمی شد  کاری 
اگرکسی کار را از محافظه كاران و گليم 
دستگاه  با  و  به دربران  موج  از  خويش 
وتأييد کنندگان  کنار آمدگان  ستمگر 
حکومت يزيد و کودتای بيست و هشت 
مرداد، انتظار داشته باشد . ارادة ملوکانه 
بر آن تعلق گرفته بود که فاطمی اعدام 
شود. اعدام فاطمی اما دو پيامد اساسی 
آزاديخواهان  آن که  نخست  داشت. 
مصممتر  آزادی   برای کسب  را  ايران 
ساخت و دوم آن که پيه دستگاه سلطنت 

وابسته به بيگانه را بريد.
جوشش  از  فاطمی   دکتر  خون 

نيز از جوشش نخواهد  نيفتاد. و هرگز 
افتاد.

 خون فاطمی وثيقهة مبارزه يي ست 
آزادی  کسب  برای  ايران  ملت  که 
در  است  پرچم  يک  فاطمی  می کند. 
دستان هزاران ايرانی که از پس کودتای 
بيست و هشت مرداد و تا همين امروز 
شده اند.  نظام  دو  ستمگريهای   قربانی 
خون فاطمی عالوه برآن پرچمی است 
که امروز  در دستهای ايرانيانی افراشته 
نگه داشته می شود که برای آزادی ايران 
از استبداد فاشيستی –مذهبی حاکم  نه 
ذره يی تعلل می ورزند و نه سر سوزنی 
جانشان  بذل  از  نه  و  نشينند  می  عقب 
وطن  راه  شهيد  ياد  می ورزند.   دريغ 
پويندگان  همة  و  فاطمی  حسين  دکتر 

راه او گرامي باد.

 در يكي از مطبوعات عراقي 
«الشاهد» خواندم كه سفارت  به نام 
رژيم در بغداد خواهان اعدام تمامي 
بي اختيار  شده،  مجاهدين  اعضاي 

ياد اين واقعة تاريخي افتادم:
نهضت  اوجگيري  دنبال  به   
جنگل، در تيرماه ۱۲۸۹ شمسي از 
فرماندهي  و  معظم  سردار  طرف 
حوزه هاي  تمامي  در  قزاق  نيروي 
شفت، فومنات، كسكر و تولمات، 
حكومت نظامي تشديد شد و دولت 
طي يك اعالمية شديداللحن گفت: 
«هر خانه يي كه جنگليها در آن منزل 
كنند، سوزانيده مي شود و صاحبش 
براي  كه  افرادي  شد.  تنبيه خواهد 
يا كمكي  تهيه كنند و  آنها آذوقه 
به آنها بنمايند فورًا اعدام و دارايي 
آنها ضبط مي شود». آن گاه رتمستر 
اترياد  رئيس  كيكاچينكوف، 
تهران، باد در دماغ، عنان گسسته و 
يراق به دوش، طي نامه يي موهن و 
خان  كوچك  ميرزا  به  خدعه آميز 
نوشت: « از آن جايي كه دولت علية 
ايران مرا كه رئيس اترياد تهران و 
به درستي  ايران  به  چند سال است 
هستم، جهت  راستي خدمتگزار  و 
قلع و قمع ريشة فساد جنگل تعيين 
فرموده و اين مسأله قطعي است و 
كساني كه با شما همراهي مي كنند، 
به جزاي  كه  داريم  كامل  اطالع 
خود خواهند رسيد. به جنابعالي كه 
سردستة اين جماعت هستيد، اعالن 

عليرضاخالو (طارق)

ديرآمدي اي نگار سرمست!  
مي شود بعون اهللا ريشه و مبدأ فساد 
را از صفحة گيالن كنده و مضمحل 
خواهم نمود...» در ادامة نامه، تسليم 
خفت بار ميرزا درخواست شده بود.

با  جنگل-  قهرمان  سردار   
متانت و تسلط هميشگي خود- پيام 
را در نيم مصرعي گويا پاسخ داد: 
«جناب رئيس اترياد تهران، رتمستر 

كيكاچينكوف! 
ديرآمدي اي نگار سرمست!».

***
مي بينيد.  را  تاريخ  وارونة  طنز 
به دنبال محصوركردن هرچه بيشتر 
رزمندگان آزادي در شهر شرف و 
قطع دارو و آرد و ارزاق آنها، اين 
افاضات  تهران!  اترياد  رئيس  بار 
اعدام  خواستار  و  فرموده  جديدي 
قدما  چه  اگر  شده!  مجاهدين  همة 
هر  براي  بخواهي  «اگر  گفته اند: 
سنگ  نرخ  بيندازي،  سنگي  سگي 
مثقالي به ديناري مي رسد» اما جواب 
گذاشت.  نمي توان  و  نبايد  ناداده 

حرف اين است: 

آهاي باالم جان!
 اوًال كي را از اعدام مي ترساني؟ 
مجاهد خلق را؟! ثانيًا اگر مجاهدين 
نبود آن  نيازي  بودند،  اعدام شدني 
كفن پارة گور به گور، جام يك مني 
تلخاب هالهل نوش جان بفرمايند و 
آبروي نداشته شان را با خدا [كدام 

خدا؟! معلوم نيست] معامله كنند. 

اسداهللا  حاج  سالها  اين  طي 
گيالني،  محمد  حاج  الجوردي، 
آخوند پورمحمدي و ساير حجج و 
آيات عظام! و عمله و عساكر تعذيب 
جز  ديگري  كار  به  مگر  تعزير  و 
اثري  مگر  و  داشته اند؟  اشتغال  اين 
گاوگيجة  دچار  گويا  آقا  داشته؟ 
آخوندي شده و يادش رفته كه «آن 
سبو بشكست و آن پيمانه ريخت»، 
خريدار  عربده كشيها  اين  ديگر 
بايد حسابي عبا  امروزه روز  ندارد. 
و عمامه ها را چسبيدكه باد نبرد. يا 
نكند خيلي وقت است كه باد برده 
كك  صورت  سيلي،  با  دارند  و 

مكوريشان را سرخ مي نمايند.
 الغرض.  اين ترهات آخوندي، 
عراق!  امت  زبان  از  نيست  نيازي 
امت حزب اهللا!  بارها  شود.  نشخوار 
روسفيد  مغول  هجومهاي  در 
مجاهدين،   اماكن  و  دفاتر  به  كن 
تق  آزموده.  را  آن  ناكارآمدي 
پناهيهاي  اين امت خواهيها و ملت 
ادعاي  درآمده.  ديريست  پوشالي 
عراق  شريف  ملت  به نام  قيموميت 
اين  از  بيش  است  بهتر  موقوف! 
به  را  ايران  ملت  نفتي  دالرهاي 
مصرف اين خاصه خرجيها نرسانيد 
پيس  روزنامه هاي  نشخوار  براي  و 
نفرماييد.  تهيه  خوراك  پاپتي  و 
دالرهاي دزدي را بچسبيد كه براي 
نياز  آنها  به  موش  سوراخ  خريد 

خواهيد داشت. 

 بــاز هـم کـه جــدی  
نيســـتيد

هميشه اين احساس را داشتم که 
آخوندها پشتشان بايد به يک جاهايی 
دولتمردان  برابر  در  که  باشد  گرم 
قدرتمند جهان تا اين حد شير و پررو 
مي شوند. هرچند اصل و بنياد جماعت 
حاکم برايران هميشه و در هر فرصت 
عمليات  بر  مي آمد،  به دست  که 
واوباشان،  اراذل  بسيج  تروريستی، 
استوار  بلوا،  و  آشوب  کردن  برپا 
بوده اما حاال که به قدرت و ثروتهای 
مي بايست  رسيده اند  بي حساب 
محتاطتر عمل کنند که مبادا يک جا 
از  را  همه  عزيزشان!  خيلی  جان  با 
که  دارد  حق  ايرانی  بدهند.  دست 
کماکان به سياستهای خارجی با شک 
و  ايران  کند.  برخورد  وبی اعتمادی 
و  دوگانه  سياستهای  چوب  ايرانی 
پرده يی قدرتهای خارجی کم  پشت 
و  درهيرووير  اخيرًا  است.  نخورده 
دو  ايران،  اتمي   بحران  تاب  و  تب 
تحقيقات  مؤسسة  ارشد  پژوهشگر 
اتمي  و استراتژيکی  وابسته به وزارت 
دفاع آمريکا، تحقيقات خود را منتشر 
کرده اند. اين تحقيقات مي گويد که 
رژيم ماليان درکار دستيابی  به سالح 
دنبال  آن را  و  هستند  اتمي جدی 
آمريکا  به دولت  اما  کرد.  خواهند 
ايران  پذيرش  که  مي شوند  متذکر 
سالح  از  برخوردار  کشور  به عنوان 

 قطعـــا ت يـک موزاييــک 
 رحمان کريمی 

آمريکا  برای  هزينة کمتری  هسته يی 
در برخواهد داشت تا اين که بکوشد 
دستيابی   برای  کشور  اين  برنامة 
سازد!!!  متوقف  را  هسته يی  به سالح 
وسفارش  تحقيقات  چه  که  واقعًا 
از  ايران  مردم  هم  که  عام المنفعه يی 
و  منطقه  ملل  هم  مي برند  بهره  آن 
جهان! اين پژوهشگران ارشد يادآور 
نظام  اگر ماليان حاکم  مي شوند که 
خود را درخطر نبينند هرگز از سالح 
چه  کرد.  نخواهند  اتمي استفاده 
ستمديدة  مردم  برای  خوشی  خواب 
برای  خوشی  خواب  چه  و  ايران 
چه  اخير  سفارش  منطقه!  کشورهای 
حاکميت  دوام  و  بقا  مي دهد؟  معنی 
ديگر  و  کنيد  تضمين  را  ماليان 
سر  بر  چه  هر  باشد.  راحت  خيالتان 
ما  برای  آمد  دومي   دست  ديگران 
خيلی   پژوهشگران  اين  نيست.  مهم 
انديش!  مآل  و  بصير  خيلی  و  ارشد 
نکرده  توجه  مهم  بسيار  نکتة  به يک 
يا نخواسته اند بکنند که مبادا منافع و 
مصالح حريصانة کالن سرمايه داران را 
به مخاطره افکنند. به نظر مي رسدايران 
در  سرطانی   غدة  هم چون  گيت 
اياالت  خارجی  سياست  تاروپود 
است.  دوانده  ريشه  آمريکا  متحدة 
اتمي دست  سالح  به  ماليان  وقتی 
پشتگرمي بيشتر  و  اطمينان  با  يافتند، 
به دخالت در امور داخلی کشورهای 
برقراری  و  استيال  به منظور  هم جوار، 

خواهند  اسالمي   جماهير  اتحاد 
پشت  آنها  زمان که  پرداخت. درآن 
خود را به بمب اتم داده اند چه قدرتی  
بگيرد؟  را  آنها  جلو  مي خواهد 
منطقه  ماليان کشورهای  هنگامي که 
به تصرف  ديگری  از  پس  يکی  را 
محاسبه  چگونه  درآوردند،  خود 
ريگ  تا  کرد؟  خواهيد  هزينه ها 
آدم  يک  نباشد  درکفش  درشتی  
رهنمود  اين گونه  هم  معمولی  عاقل 
ارشد  پژوهشگر  نمي دهد چه خاصه 
مالی  مشتی  که  دنيايی  باشد.  هم 
ابله  قزميت  جلوداری  به  سروپا  بی 
بتوانند  احمقی نژاد،  مثل  ناراحتی   و 
درآن شاخ و شانه کشيده و نفس کش 
بطلبند، حتمًا خيلی  جاهايش عيب و 

اشکال دارد. 

 کــاش مــن هم يک 
رهبــربودم 

و  سعة صدر  هرقدر  آدم  واقعًا   
علو طبع و فروتنی داشته باشد بازهم 
از  فقط   که  رهبر  اين همه  ديدن  از 
بيرون،  زده اند  آزاديبخش  ارتش 
حسادت  و  حسرت  و  غبطه  دچار 
ای  که:  مي گويد  به خود  و  مي شود 
سيزده سالگی  از  نااليق   بی عرضة 
افتادی به فعاليتهای سياسی  که تا به 
پنجاه وپنج  امروز مدت آن مي شود 
و  مدت  دراين  تنها  نه  متمادی.  سال 
فرصت طوالنی  رهبر يا معاون دست 

امروزه حتي  نشدی که  رهبر  چندم  
نشدی  که الاقل خانوادة  ُپخی  هم 
زيانکار و بی چيزت، احساس چيزی 
که  سالهاست  بکنند.  را  داشتن 
عده يی که به قدر يک ستون از يک 
که  دارند  ادعا  نيستند،  هم  گروهان 
جملگی  از شورای مركزي سازمان 
مجاهدين خلق  بوده و به اعتراض و 
تا  بيرون  نه ترس و جازدن، آمده اند 
کنند !  افشا  را  ساده  اعضای  جنايات 
مي گويم  که  نيست  تعجب  جای 
دم  از  حضرات  چون  ساده  اعضای 
خودشان رهبر بوده اند. پس اشکال از 
شورای مركزي نبوده است.  جرأت 
آنها  سرشار  انرژی  و  شهامت  و 
دررزم و به خصوص بزم جای شک 
وقتی  آدم  ولی  نيست.  انکاری  و 
يهو پا به فرار بگذارد بی آن که خود 
بخواهد ترمز بريده مي خورد به ديوار 
آيات  امنيت  و  اطالعات  وزارت 
دو  به مقام  مي رسند  درتهران.   عظام 
که  است  مانده  دلم  به  صفر.  صفر، 
يکی از اين «رهبران» دون پاية وزارت 
درتهران  روحانی  پدران  اطالعات 
خود را الاقل به عنوان عضو علی البدل 
من  تا  کند  معرفی  مركزي  شورای 
بگيرم  را  خلق  مجاهدين  يقة  نتوانم 
ريغو،  پيزری  رهبر  اين همه  آخر  که 
بی بته  و  دروغگو  و  چاخان  بد دهن، 
مي خواستيد برای چه؟ کدام سازمان 
يا حزبی  سراغ داريد که هرکس از 

بوده  رهبران  از  حتمًا  بيرون،  زد  آن 
پيدا  خلقتهايی  عجايب  چه  است؟  
مي شود در اين دشت. و چه سازمان 
و ارتشی که افراد و رزمندگان ساده 
و  بمانند  مي توانند  بی درجه اش  و 
مانده اند اما همه رهبران و فرماندهان 
بزرگش پا گذاشته اند به فرار.  برای من 
مي آيد  پيش  ميان يک سؤال  دراين 
و  آزاديبخش  ارتش  ميان  آيا  که  
وزارت  تا  خلق   مجاهدين  سازمان 
ايستگاه  هيچ  آخوندی،  اطالعات 
حضرات  که  نبود  کمتری  بی آبرو 

آن جا پياده شوند؟ 

  اطـال عيــة اداره 
راهنمــايی و راننــدگی 

رانندگان   اطالع   به  بدينوسيله  
اگرفرمان  که  مي رساند  فرار  درحين 
يا  دره  ته  اولين  بريدند،  ترمز  و 
مردابي  درة  (منظور  راه  سر  مرداب 
اطالعات  وزارت  و  آخوندي  رژيم 
راحتترين جای  و  است)،  آسان  آن 

دردسترس است.    

   
تصحيح و پوزش:

در مقالة «قطعات يك موزائيك»  
در شمارة ٧٧٣ خط آخر مقالة  يعني 
عبارت«نبريده مزدور» به اشتباه حذف 
شده بود كه ضمن پوزش از نويسنده 

و خوانندگان تصحيح مي شود.
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سلول در دوره يك طي از بعد
يك برگشتم، خودمان بهبند وقتي انفرادي،
كه شده بود اضافه هم بهجمع ١٧ساله دختر
توضيح داد كرد و مريم معرفي خودش را
اما مي كنند. صدا منصوره مرا خانه در كه
نبود. سادگيها بهاين او اصلي بهنام بردن پي
مريم ديدم  تعجب كمال با بار اولين 
قسمت آن چپش را كه در يك ران سمت

وازلين ميمالد. عوض شده رنگش
شكلي اين پايت پوست چرا پرسيدم:

است؟ شده
كه پايمزدند بهكف آنقدر گفت:
تا پايم و نداشت پوستي و گوشت ديگر
قسمت اين پوست بود. كرده عفونت زانو

پايمزدند. به كف و برداشتند را
اطالعاتي چه كي هستي و تو پرسيدم:

كردند؟ شكنجهات اينطور كه داشتي
قزوينم. اهل از دانشآموزي  گفت:
مرا ولي شده، شهيد درگيري در برادرم
كه ميكنند شكنجه و  كرده اند دستگير
كه پيش چهارماه  از بدهم. اطالعات 
بودم انفرادي سلول  در شدهام  دستگير
بودند، كرده شكنجه مرا قدر آن چون
بياورند. جمعي بهسلول نميتوانستند كه
بهبازجوها اطالعاتي  هيچ چون طرفي از
بودند. گفتند عصباني دستم از ندادم، خيلي
بپوسي. تا نگهميداريم انفرادي در آنقدر
انفرادي مرا از شدند درنهايت مجبور ولي

بياورند. شما بهسلول
آمدن مريم به اين يك ماهي از حدود
براي را او دوباره كه ميگذشت سلول
بهبازجويي، رفتن از قبل بردند. بازجويي
دستگير كسي است ممكن گفت خودش
بازجويي براي  دوباره مرا كه باشد  شده

كردهاند. صدا
حدسش شد مشخص برگشت وقتي
كرده دستگير را نفر يك و بوده درست
فعاليتهايش ميشناخته و مريم را كه بودند
بهشعبهبرسد اينكه از قبل او بود. گفته را
شعبة در را بريده فرد  روسري، پشت از
كه ميشود متوجه و  ميبيند  دادستاني

موضوع بايد چنين چيزي باشد.
راديدم حتي او وقتي مريم ميگفت:
كفشهايش و بود  نخورده هم  كابل يك
بود، داده مرا اطالعات و  بود بهپايش
هيچ هرگز من ولي توخائني گفتم، بهاو

داد. نخواهم اطالعاتي
بود گرفته  تصميم بهسرعت اكرم 
دور شعبه راهرو از توالتر فتن بهبهانة

بهيكي  و مي گيرد فاصله شعبة٤  از  شود. 
ميكردند صدا «سيد» را او كه پاسدارها از
تمام كارم ميگويد من ميكند و مراجعه
«سيد»او را برگردم. بهبند ميخواهم شده و

بود. برگردانده بهبند٣١١
ماجرا داشت مريم كه حالي در
سلول در ميكرد، تعريف  برايمان را
بختياري پاسدار و كوبيدند  بهشدت را
داد با و  شد  وارد غضبناك و  سراسيمه 
نميداني مگر بيرون! بيا منافق گفت: وفرياد
بايد است؟ جرم بازجويي از فراركردن

كردي؟ خيال بروي، بازجويي براي
ماجرا از شيرينش توصيف كه مريم
بعد رفت و بيرون سلول از بود، ناتمام مانده
شد. سلول وارد پا دست و چهار روز دو از
مريم چه پرسيديم: او از وقتي اين بار
ميگويم، من به اينها هرچه گفت: گذشت؟

ولم نميكنند! ندارم، براي گفتن چيزي

حالي كه  در  ۶۰ سال روز۴مرداد
ازپايگاههاي يكي  تخلية مشغول  يداهللا
سپاه مزدوران توسط بود، مجاهدين
انتقال بعداز شد. دستگير و محاصره
گرفت. قرار شكنجه مورد بهشدت بهسپاه
را به نزد ما او تا زماني كه ۴روز اول طي
ضربات اثر بر آوردند، بند عمومي در
پايش پاشنة تا  گردن پشت  از شالق
و صورتش و سر بود بهشدت سياه شده
به شدت دوچشمش هر زير و ديده آسيب
آلود خون و بينياش دهان و شده كبود

بود. خونين و پاره پاره هم ولباسش
و دودستي نداشت، رفتن راه توان
ميرفت. راه ديوار  از گرفتن  كمك با
امكاني هيچ زندانيان كه بند خود در
شهيد مجاهد معموًال نداشتند اختيار در
جراحتهاي دوبار روزانه نوروزي فرشيد
در كه چيزي تنها ـ زيتون روغن با را او
بهآرامي ماساژ ميداد. يافت ميشد ـ بند
زير را او دوباره هفته يك از پس
بهبند هفته چهار از پس و بردند شكنجه
ضعيف بهشدت ديگر بار اين برگرداندند.
و بود ما بين دوماه يداهللا رنجور شده بود. و
به اصطالح چهاربار براي دوماه  اين طي
محاكمهاش هربار شد. برده محاكمه
با و هربار طول ميكشيد ۵دقيقه از كمتر
چنانچه كه نبود بيشتر چيز يك حرف او

است. تو اعدام نكني حكم همكاري
پيام آور همه براي بند در او حضور
راهاندازي با او بود.  انظباط و نظم
سر آنجا بهاوضاع بند داخل تشكيالت
جمعي بهصورت فردي و سامان داده و و
روحية پرداخت. زندانيان ساير بهآموزش
زندانيان ساير  با هميشه كه او  رزمندة
زندان در ما ميكرد، الگوي گشادهرويي

بود. شده
و بود  مشغول بهكاري لحظه هر 
هرچه از نمي داد دست از را هيچ ثانيهيي
ميدانست، نهجالبالغه و قرآن آموزشهاي

آبهشت يداهللا بهياد

«اكرم»! استواري و وفا حماسة
حيدري حاج نجمه

ميكرد. منتقل بهبچهها
براي محاكمه  يداهللا را ۱۵ مهر ۶۰ روز
جمع دورش بچه ها برگشت وقتي بردند
نتيجة دادگاه را پرسيدند. و  بودند  شده
هيچ گفت: ميخنديد حاليكه در او
يداهللا اما شد غالب سكوت ناگهان اعدام!
اشك حاليكه در سايرين و ميخنديد
و مات  بود شده سرازير چشمانشان از 

بودند. او را گرفته دور مبهوت
در كه زندانياني اشك ميان در
بهترين از يكي زندگي پاياني لحظات
با يداهللا و ميبوسيدند را او خود ياران
گريه مبادا ميگفت: خندان چهرهيي
و شود. خوشحال  دژخيم كه  كنيد
تا ميزد صدا يداهللا را بلندگوي بند مدام

ببرند. اعدام براي
يداهللا با بچهها بوسي ديده سرانجام
از شدن خارج به هنگام او و رسيد بهپايان
شنيديد مرا تيرباران خبر وقتي گفت: بند
اولين يا و كنيد پخش  شيريني حتمًا

درحاليكه و من بخوريد به ياد شيرينيرا
گره به هم سرش  باالي را دستهايش
و پيروزيم» «بچه ها ما فرياد زد بود كرده
شب همان  و رفت. و  كرد حافظي خدا 
سياسي زندانيان از ديگري تعداد بههمراه

شد. سپرده تيرباران بهجوخة
بهرزمندگان كه دخترش حاال
ميگويد: است پيوسته اشرف در آزادي
قبرستان انتهايي  قسمت در پدرم را پيكر
و مجاهدين شهداي محل  كه آباد تازه
است، مجاهدين جمعي دسته گورهاي
آثاري هيچ كه بهنحوي كردهاند دفن
كس هيچ سالها تا و  نبود  معلوم آن از
را مزارش دقيق محل ما خانوادة از
فراوان پيگيريهاي از  پس نميدانست.
سنگ و كرديم پيدا را او دفن محل
مزار هربارسنگ دژخيمان ولي گذاشتيم
پيكر از  كه  زيرا ميشكستند تبر با  را  او
وحشت هم خلق مجاهد يك بيجان

دارند.

شهيدان موزة يا موزه به نام وقتي
فكر اشرف شهر داخل در مقاومت،آن هم
دوستان از  يكي نظر  اظهار به ياد  ميكنم، 
موزه از بازديد هنگام كه ميافتم مقاومت
«نزديكشدن گفت: اشرف از ديدار و
اشرف شهر قلب در بزرگ ساختمان بهاين
كه مجموعهيي اجزاي از يكي بهعنوان و
است ميشود،جذاب ناميده ملي باغ امروزه
از هر ديدار اضطراب هم دارد. و ولي دلهره
را خاص خود جاذبة محتوايي هر موزهيي با
بهخاطرچيزهايبديعي بسياريموزهها دارد.
جمع كه بهفردي منحصر عناصر يا دارند كه
همه از جداي اما معروفند. و كرده اند،جذاب
مرا كه عاطفي سياسي و آرماني و قرابتهاي
خود كه واقعيتي ميدهد، پيوند موزه اين با
موزةشهيدانمقاومتازآنبرخورداراست،
هربار از بعد كه دارد جاذبه يي و كشش چنان
جزيياتش، بسياري در فرورفتن ديدنش،
جاذبهبيشترييداردوزمانبيشتريميطلبد».
اخير سالهاي طي مقاومت شهيدان موزة
اين از پيش  است. شده منتقل بهاشرف 
يكي پيش در ١٦سال حدود اولينبار براي
در مجاهدين مركز بزرگ ساختمانهاي از
اوليه تركيب از آن بود. برپا شده بغداد، شهر

شهيدان با ديدار
اشرف در ايران مقاومت شهيدان موزه از گزارشي

خونريز ارتجاعي در برابر و شجاع پاكباز شورانگيز انساني، نسلي كشاكش اين «در
ديگري نسل راه اين و بود نابرابر نبردي البته نبرد است. كرده صف آرايي ددمنش و
اگر و بپردازد. با خون را شرف خود و لحظة پايداري بهاي لحظه آنكه جز نداشت
اصلي بدانيم، آنگاه بازندة ميهنشان فرداي فاتحان زمرة در ملت را آزادي يك شهيدان
همواره خلقها رهايي پيشگامان و آزادي قهرمانان شناخت. خواهيم باز بهدرستي را
رنج باز آغوشي با و مي باشند خود خانمان و مال و جان از شستن دست از ناگزير
كه بهيمن هستند آنان نهايي تحليل در اما ميپذيرند. را اعدام و شكنجه و داغ اسارت
ديكتاتورها و دژخيمان اين و ميآورند. بهزانو در را شكنجهگر و زندانبان مقاومتشان

ميآورند». فرود سر آزادي قهرمانان پاكبازي و پايداري برابر در كه هستند
١٣٧٨ سياسي مرداد زندانيان قتلعام از كتاب نقل

و يادگارها نوع در زيادي تغييرات تاكنون
ميشود. ديده تنوعشان و كثرت

قلب شهر امروزه در موزه شهيدان مقاومت،
برپا ملي» «باغ به نام مجموعهيي در و اشرف

است. شده
ايران، مردم  مقاومت شهيدان موزة  در
يادگارهاييازفرزنداندليرايرانزمينكهدر
نبردبارژيمضدبشريخمينيبهشهادت راه
.اينجا ميشود نگهداري اند رسيده

يكدستنوشته،   يك ساعت، پشت  در 
ساختهشده يكعكس،يككاردستي
هديه، يك يا نقاشي تابلو زندان،يك در
مهيب ترين چنگال در اسير يكخلق تاريخ
ديد. ميتوان را معاصر تاريخ ديكتاتوري
ارتجاعي ديكتاتوري برابر در كه خلقي
خمينيقدعلمكردوبرايرسيدنبهآزادي
پرداخت. را سنگين بهايي دموكراسي و

اسير. صدهزار چند و شهيد ١٢٠هزار
معيني و مشخص تاريخ موزه اين تشكيل
سالهاي و روزها اولين از بلكه ندارد
يادگارهاي اولين نگهداري با و مقاومت
همچنان يافتهو ادامه گرفته، شهيدان،شكل
كمك با كه ميهن آزادي روز تا دارد. ادامه
در انقالب بزرگ موزة ايران، قهرمان مردم

قلبميهنعزيزمانايران(تهران)تشكيلشود.
هر با هركس كه ميگويند: موزه مسئوالن
مسلك وارد و مرام و هر  ايدئولوژي مليت، 
سر آن در دوساعت يكي و ميشود موزه
دو فرد همان ديگر خروج هنگام در ميكند
شگفت راز همان اين  نيست.  پيش ساعت
با هر ديدار و هر پايان در كه اين موزه است
بيان با كه شگفتييي ميگردد. تكرار بينندهيي
محتواي جاري كه با و ارتباطي ديده آنچه كه
با چه كه واكنشهايش در كرده، برقرار موزه
بيان بدون كالم،هم چون بيانو كلمات وچه با
سكوت يا و تحسين، از  مملو نگاه اشك،

ميكند. … بيان و معنيدار
موزه، در شهدا  از مانده بهجا يادگارهاي 
آنان، شخصي وسايل شهيدان، لباسهاي
و زندانها در  اسير مجاهدان  كاردستيهاي 
زندانيان، پيامهاي و نوشته ها شكنجهگاهها،
آثار و آنان، از بهجامانده  كتابهاي  و قرآنها
يادگارهاي ميشود. شامل را آنان هنري
از آنان رساندن گاه  كه گرانقدري  و عزيز
بهدست نبرد ميدانهاي يا و سياهچالها عمق
شهادت دستگيري و به بهاي مجاهدين، گاهي

است. تمام شده اسارت  و
ارزشمندي دراينموزههمچنينهدايايبسيار

هموطنان طرف ميخورد كه يا از بهچشم
شده فرستاده كشور، خارج يا داخل از عزيز
هنرمندان مقامات، و طرف شخصيتها، از يا و
بعد كه است. شده هديه بهمقاومت خارجي
اين رنج و رزم از گوشه يي با آشنايي از
هنري آثار بهصورت را خود تقدير مقاومت،

كردهاند. قيمتي، بهمقاومت تقديم اشياي و
بيست تقريبًا بخشهاي مختلف از موزه اين
سرفصل اولين شده. غرفهها از تشكيل غرفه
واقع در و مجاهدين  سازمان تأسيس  يعني
مجاهدين بنيانگذاران كه شهيدان اولين
نزديك بهفصل فصل  و  شروع، هستند
از ميگردد. شامل را  مبارزة  سال بهچهل
ميليشيا شهداي تا انقالب از  پيش شهيدان
بعد اول دوونيمسالة در شهيد مجاهدان و
نوزده و سي خرداد تا سرفصل انقالب، از
بهمن، «عاشوراي مجاهدين»، تاتشكيل ارتش
رزم ميادين ايران و شهيدان ملي آزاديبخش
آفتاب، بزرگ نبردهاي هم چون قهرماني و
قتلعام شهداي جاويدان، فروغ چلچراغ،

تا  و  ٦٧ سال در مجاهد زندانيان جنايتبار
آخوندي رژيم تروريستي تهاجمات شهيدان
پيدا ادامه بهغرفه غرفه بعدي سرفصلهاي و تا

ميكند.

توست زيباييهاي از پر چشمهايم
دستم

وبخشندگيهايت نيكيها پراز
است آوازهايي سرشار دهانم

      [كه تو خوانده  اي
قلبم و

آسمانـ  پيشاني ـ در
گم ستارة كوچكترين براي

دارد. نور
ماندگار) خورشيد شعر (از

در را آقا» عكس مزار «محمد آخرين وقتي از
تكرار كردهام  خود با بار ٣٣ ديدهام دهها قطعة
دارد، نور گم، ستارة كوچكترين براي قلبم كه
اما هرگزنميتوانمببخشمكسانيراكهحتي از
خودم نمي توانم نگذشتهاند. در او مزار سنگ
خود نميتوانم ميكنم هركاري كنم. راضي را
كس آن بهياد حافظ، و از زبان كنم. راضي را
در وصف «محمدآقا» را بار اين بيت اول كه

خواند،زمزمهكردهام:
من فال فرخنده ساقي به خير ذكرش

و ساغر آمدي قدح در مدام با كز
خواهد و هست، فال ما بود، فرخنده ساقي او
رهبر «سوي ما براي هميشه ياد صحبتش بود.
بهخود هرچه درست، يا غلط نتيجه، در آمدي»
مغلوب هم باز سر آخر ببخشم، كه زدهام نهيب
و كردهام را پاك اشكهايم با بغض بعد شدهام.
كينهورزي در «آنان» كه رسيدهام نتيجه بهاين
بدسگالترازقاتالنهستند. نسبتبهشهيدانبسا
بهشت زهراي سازمان شنيده ايد. حتمًا را خبر
بهويران كردن تصميم بار چندمين تهران براي

قبل  است. دفعات زهرا گرفته قطعة٣٣ بهشت
مترقي نيروهاي و ملي گستردة اعتراض براثر
بهعقبنشيني مجبور  شهيدان خانوادههاي  و
دانشجويي سايت كه عكسهايي از اما بود. شده
است كرده منتشر  قطعه آن از  «آشوب»
اعتراضات بهتمام را گوش اينبار كه برميآيد

ويران كرده اند. قطعه را و بسته
به اين دجالگرانه يي ادعاي با اينبار آن كه طرفه

تاب نميآورند هم را «سنگ»ش كه آنكس اندوهسرود براي
زهرا) ٣٣بهشت قطعة كردن ويران حاشية (در

مبادرت كردهاند. خود عميقًا ضدانساني كار
است: زهرا آمده بهشت اطالعية سازمان در
«مراجعينمحترم،توجهفرماييد:سازمانبهشت
قبور و ساماندهي حال بهسازي در زهرا(س)

جمعي  بهدفن ابدان از آن بخشي ٣٣ که قطعة
دارد، ستم شاهي اختصاص با رژيم مبارزان از
عمراني فعاليتهاي اجراي با دارد قصد و بوده
اين مناسب سبز فضاي و شهري مبلمان و
بهوضعيت متروک نيمه وضعيت از را قطعه
و مبارزان واالي شأن در حداقل قبول و قابل
اسالمي انقالب پيشگام شهداي و انقالبيون
اين مسأله واقعيت كه حالي در درآورد».
بزرگمردان آن مزار حتي ميخواهند نيست.
كار هم بهيك اين براي كنند. زنان را نابود و
گويا كه كردهاند مبادرت مشمئزكننده دروغ
چون شهيداني قبور(مانند خانوادة صاحبان از
هوشنگ و گلسرخي جزني،خسرو بيژن
سردبيرسايت آشوب ترگل) اجازهگرفته اند.
حرفهاي باره اين در آلمان راديو با گفتگو در
روشنگرانهييزدهاست كهدرعينحالبسيار
هيچ ما تحقيق «طبق گفته: او است. دردناك

٨٣ تعدادي  سال در و كار نبوده در اجازهيي
بهشت عمومي روابط وقتي خانوادهها از
ميروند ميزند،  آنجا را پارچه اين  زهرا

از بهشت زهرا و ميكنند اعتراض بهاين كار و
كنند. مكتوب را خود اعتراض ميخواهد آنها
مكتوب اين زير اعتراضشان كه كساني جمله از
آدمهاي خيلي و هاست ترگل مادر شده، نوشته
او ندادهاند». اجازه كرده و اعتراض اينها ديگر.
از مسئوالن خود گفتگوي از قسمت ديگري در
ميخواهيد شما «اگر است: پرسيده زهرا بهشت
ميخواهيد طبقه دو چرا كنيد درست را اينجا
سنگ پايين طبقه كنيم دو بكنيد؟ ميگويند اگر
منتي و ميكنيم درست شيك و باال ميآوريم را
كه است اين واقعيت اما ميذارند. مردم سر هم
و مربوط بهبنيانگذاران خراب شده كه بخشي آن
از نشاني هيچ و نشده آباد است، خلق مجاهدين
هرادعايي كهسازمان آنبهباال منتقلنشدهاست.
بهشت زهرامربوطبهبازسازيداردكذب محض
درگزارشديگري ازهمينسايتدربارة است».
مزارمحمدحنيفنژادميخوانيم:«سنگقبرياز
براي و نداشته! وجود پيشتر که حنيفنژاد محمد

مي شود». مکان ديده اين در است که بار اولين
و تخم آوريم بهخاطر كه ندارد شگفتي جاي
در كه اند كرده اين كارها را دجالي تركههاي
خود قبهو براي شهيدان آن مزار صد متري چند
نيز علمش حتي كه بتكدهيي است. زده بارگاه
پسشادترين روز دزدي پرچمامامحسيناست.

كه است روز باشم،آن زنده كه اگر زندگيام،
برويرانةآنبتكدهدست افشانيكنم.

بازهمحافظازكابوس وقتيبهايننكتهرسيدم
«به “خاتم“ي كه داد نجاتم مدفون ملعون آن
كه كردم تكرار  و سليماني» دم زد  نتوان
آن از نشود». سليمان ديو حيل و «به تلبيس
چيز همه از دريافتم كه. هزارمين بار براي پس
تبار همان خميني. اّال آمد كوتاه ميشود
تاريخي نابههنگامي يك در كه نفرينشدهيي
هيچ و آورد به در اعصار و قرون از الك سر
و كردن مفاهيم جز ويرانگري و لوث رسالتي
دينفروشي شيخ همان ندارد. انساني ارزشهاي
«چون احرار» خرابي بر اصرار كند آن «از كه

آزادي». فناي در بيند خود بقاي
گوياي و ساده شعر  محمدآقا بار مزار  اين
خوب ترجمة با ور پره ژاك از شده» «تيرباران

آورد. بهيادم را شاملو

گلها،باغها،فوارهها،لبخندها
زيست. شيريني و

غرقة افتاده بهخاک آنجا مردي
خويش. خون

خاطرهها،گلها،فوارهها،باغها
رؤياهاي کودکانه

که چنان افتاده بهخاک آنجا مردي
بستةخونالودي.

گلها،فوارهها،باغها،خاطرهها
وشيرينِيزيستن.

هم چون افتاده بهخاک آن جا مردي
کودکي در خواب.

اما كرد. استراحت سلول در شب آن
روز چند كردند. صدايش دوباره صبح
كه ديگر  سلولهاي خواهران از يكي بعد 
ميشد جابهجا اتاقشان از توالترفتن براي
خبر پشت در از نزديك شد و بهسلول ما
حالش ديدم، بهداري در را «مريم كه: داد

نيست». خوب
منتظرش و نگران هرلحظه ما هفته دو تا
١٠شب در باز شد و ساعت اينكه تا بوديم،
گفت: شد و سلول وارد پا و چهار دست او
يك پتو برايم بچهها اگر برايتان امكان دارد

بكشم. تا رويش دراز بياوريد
توان خودش  ولي آورديم پتويي 
تا كرديم كمك  نداشت. درازكشيدن 
كشيده را پايش هردو ناخنهاي بكشد. دراز
شده كبود زانو زير  تا ساقهايش  بودند.

بود.
بياوريد. يك قرآن برايم گفت:

اين در بگو بزن،  مريم حرفي  گفتيم:
گذشت؟ چه و بودي كجا هفته دو

ديده اينها كم جنايتهاي مگر از گفت:
ناراحتتان و بگويم هم من كه شنيدهايد و

كنم؟
چي بردند، كجا تورا بگو لطفا گفتيم:

روي  بر و بردند بهشعبة٤  مرا گفت: شد؟
شروع بودم كرده عمل كه پايي همان
من پاي گفتم هرچه كردند. بهكابل زدن
راه نميتوانم هم  االن همين و شده عمل 
اطالعاتت گفتند، خفهشو منافق! فقط بروم،
شكافت پايم آنقدر كابلزدند كه بده! را
مرا بزنند كابل  نميتوانستند ديگر  چون و
بودم رسيده دياليز بهحد فرستادند. بهبهداري
و بفهمند نميخواست دلم چون نگفتم. اما
در كنند. شكنجهام دوباره و كنند درمانم
بردند بازجويي  براي مرا دوباره بهداري 
بزنند پايم بهكف نمي توانستند چون اما
ميگفتند: پي در كشيدند. پي را ناخنهايم
رابدهي. اطالعاتت تا ميكنيم تكه ات تكه
آنها نيست. قبل دفعات مثل ديگر بار اين
كسي ميدانند. فعاليتهايم دربارة را همهچيز
فقط گفته است. را همه چيز دستگير شده كه
كه و ميدانند چيز ميخواهند يك من از
گفت. نخواهم كه گفتهام به آنها و ميدانم
به ما كه ميخواهند را مردي آدرس و اسم
قدونيمقد بچه ٩تا پدر او بود. كرده كمك
مجاهدم، من كه دليل بهاين فقط و است
او گذاشت. ما  اختيار  در را  هستيش  تمام
مرا شخص بود و كرده بهمجاهدين اعتماد
بهاين فقط اعتمادش نميشناخت. اصًال
از و  مجاهدم يك بودم گفته من كه بود 
ميتوانستم چگونه بودم. خواسته كمك او
را او آدرس و اسم اگر بكنم. كاري چنين
دربهدر ٩نفره خانوادهٴ يك تمام بدهم،
سر بر بدانيد شما ميخواستم ميشوند.
من كرده، به مجاهدين مرد آن كه اعتمادي
يك كه توانستم خوشحالم هستم و سرفراز

نگويم. كلمه
يك كه بود مشخص وضعيتش از
تمام آدرس و اسم  اين سر بر  تمام هفته
و كوبيده شكنجه وسايل انواع با را بدنش

بودند. كرده الش و آش
حرف بهسختي  كه  حالي  در مريم 
باز بهسختي را چشمهايش  و ميزد
آوردند، تا تخت دو نگهميداشت، گفت:
گفتند و بستند تخت  دو  اين بين مرا
كه مجبور نگهت ميداريم آنقدر آويزان
انگار ديگر امشب اما بزني. حرف شوي
تختها بين  از بودند، شده خودشان خسته

بهبند برو. گفتند و بازم كردند
بهاو قرآن يك ميكرد اصرار مريم
و تنهايش سؤال نكنيم از او و ديگر بدهيم

بگذاريم.
مشخصبودكهباآنبدندرهمكوبيده
با همگي دارد. بهاستراحت زيادي احتياج
و بهمقاومت افتخار و غرور كه نگاههايي
باالي از مي كرد، تحسين را او وفاداري

رفتيم. بهخواب و شديم بلند سرش
باز كردند را در سلول ٥صبح ساعت
داشتم برويم. وقتي وضو گرفتن براي كه
پايم مي رفتم، سلول  از  خروج بهسمت
واكنشي هيچ او  ولي خورد مريم  بهپاي
صحنه شاهد كه  نفري چند نداد.  نشان
كرديم. چنين نگاه بههم تعجب با بوديم 
فرد بايد شده، شكنجه پاي بهيك ضربه يي
بهآسمان را فريادش و ميكند جا از را
كرديم تصور حال اين با ميرساند.
عميق به خوابي خستگي شدت بهخاطر

است. رفته فرو
يكي بوديم،  رفته بيرون همه وقتي 
تمام ما وقتمان نجمه،تا گفت: بچهها از
مريم برگرديم سلول بهداخل كه نشده
ديگر ببندند، را در اگر چون بيداركن را
كه بهخصوص برود. بهتوالت نمي تواند
منافق كه گفت خواهند و شده هم شكنجه
شب در تا ديگر و نكرده همكاري است و
دارد وضعي كه با و نمي كنند برايش باز را

خواهد كرد. مشكل پيدا
هرچه مريم ميخواست، دلم آن كه با
و منطقي به قدري حرفها بخوابد، بيشتر
اجرا كنم.آهسته بود الزم كه بودند درست
اما كردم. صدايش و  رفتم سرش باالي
جوابي نداد. پتو را از روي صورتش كنار
قرار سينهاش روي قرآن كه حالي در زدم.
صحنهيي مانده بود. چشمهايش باز داشت،
باقي او سرنوشت دربارة ترديدي هيچ كه

نميگذاشت.
براي كردم. صدا  را بچهها  ساير
عميق و احترامي ناباوري در  همه دقايقي
اما بوديم. شده جمع سرش باالي بر
تا كرديم صدا  سرو و  آمديم بهخودمان 
كرديم مشورت بهسرعت بيايند. پاسدارها
كاري بهآنها فشارآوردن براي شد قرار و
بيرون را مريم پيكر  خودشان  كه كنيم
زنان همة و  بختياري كه حالي در  ببرند.
شده جمع اتاقمان مقابل در بند پاسدار
بياييد مي گفتيم: به آنها پيدرپي بودند،
را او هفته تمام دو ببينيد. كارتان را حاصل
نقطه رسيد. همين بهاين شكنجه كرديد تا

ميخواستيد؟ را
مردنمايي آنهمه كه بختياري پاسدار
مطمئن تا آمد جلو ابتدا ميكرد قلدري و
بهسرعت ولي ميگوييم درست كه شود
سلول خارج شد از هراسان عقب كشيد و
بيرون را جسد اين خودتان گفت: بهما و

بياوريد!
دادكشيد و داد دستور هرچه بختياري
با شدند مجبور كه  جايي تا  بود. بيثمر
چند آنجا از و بگيرند تماس اوين بهداري
داخل را مريم پيكر و  آمدند پاسدار نفر
و با از سلول خارج كردند پتو پيچيدند و

خودشان بردند.
فهميديم، كه بود شهادتش از بعد تنها
همان در  را اصليش مشخصات و  اسم
هم از بهيكي  حياتش هفتههاي واپسين 

يزدي! استوار اكرم بود: گفته بندهايمان

نميكند هم رحم شهدا بهقبرهاي در هم شكستة آخوندي حتي ٣٣ رژيم قطعة تخريب براي آخوندي رژيم اطالعية

زهرا بهشت قطعة٣٣ در حنيفنژاد محمد شدة ويران مزار

حميداسديان

م.توانا
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شمارة٧٧٥

لنـدن در اطالعات وزارت طرح شكست فضاحتبار
خارجي رژيم آخوندي پادوهاي و ايراني بور شـدن مزدوران و

اتهامات  كارگر: حزب لردهاي رئيس كوربت،  لرد
خلق مجاهدين سازمان  دربارة  آنها  هيستريك
در ايران مقاومت موفقيت نشاندهندة ايران
كمكهاي مالها، هستهيي نيرنگ و فريب افشاي
و در عراق بريتانيا نظامي نيروهاي به كشتار آنها

نقضفزايندهحقوق بشرميباشد

اما  كار دفتر  در  بود قرار  كه  جلسه  
به وابسته ساختمان  يك در  نيكلسون
مجلساعيانانگليسصبحروزپنجشنبه
مخالفت بهدليل شود،  تشكيل ١٢آبان
مدافعان و مجلسين اعضاي گستردة

شد لغو انگلستان در بشر حقوق
فراخوانهاي  و اطالعيهها بهرغم
بعدازظهر اطالعات وزارت گوناگون
يك در حالي در  جلسه اين  پنجشنبه
اما نه كه شد تشكيل لندن در هتل
كسي و نه داشت شركت آن نيكلسون در
مزدوران پيشاني بهجز بود. هلند آمده از
ان و خدابنده مسعود حقي، كريم سياه

شوالرياس سينگلتون(خدابنده)،تنها
اطالعات فرانسوي شناختهشدة مزدور
نه بودند. كرده شركت آن در آخوندي
تنهاهيچ سياستمدار وخبرنگار انگليسي
در نيز انگليسي شهروند يك حتي بلكه

نكرده بود شركت اين جلسه
كرده شركت ٧نفر تنها جلسه اين در  
متوجه  بالفاصله نيز آنها نفر ٥ كه بودند
با شده و و سخنرانان ماهيت گردانندگان
سؤالهاواعتراضاتخود،بهافشاگريعليه
خفتوخواري و مزدوران با پرداختند آنان

شدند جلسه به دادن پايان به مجبور
گفته  جلسه اين در حقي كريم  مزدور

جرأت و صداقت با احمدينژاد است
از دفاع ضمن وي ميزند.  را حرفش
است گفته آخوندي رژيم تروريستهاي
بيشتر اتمي رژيم خطر مجاهدين از خطر

است
توجه مقامات  بار ديگر،  مقاومت ايران،
فعاليتهاي به را انگلستان در مسئول
مزدوراناطالعاتآخونديبراي جاسوسي
عليه پناهندگان طراحيهاي تروريستي و
اروپا خاك در مقاومت فعاالن سياسي و
تعقيب شناسايي، خواهان و مي كند جلب
اين از خاك مزدوران اين و اخراج قانوني

كشورمي باشد

از  عوام مجلس نمايندةسابق گريفيث،  وين
بارونس كه سالهاست  متأسفانه كارگر:  حزب
دارد. ايران  رژيم  با نزديكي روابط  نيكلسون 
شديداللحني انتقادات گذشته در نيكلسون
به بعدًا داشته كه ابراز سازمان مجاهدين عليه

است بوده تمامًا دروغ كه رسيد اثبات

نكرد شركت انگليسي شهروند يك اطالعات حتي وزارت جلسه در گري سيك، گستردة به رغم تالشهاي

مقاومت ملي دبيرخانة شوراي اطالعية

 رسوايي بزرگ رژيم آخوندي
توسط شده ربوده مجاهد دو آزادي به   فراخوان

عراق كشور وزارت در آخوندي رژيم عوامل
در وزارت آخوندي رژيم توسط عوامل كه جادريه بغداد در مخفي يك زندان كشف
خبري، منابع گزارش به است. كرده همگان را شوكه مي شد، اداره و كنترل عراق كشور
اين زندان در ميبردند، رنج تغذيه كمبود از بهشدت كه ١٧٠زنداني شكنجهشده بيش از
و بودند شده شدت شكنجه فلج اثر بازداشت شدگان در ميشدند. شماري از نگهداري
ميبردند. بسر حال مرگ در زندانيان بود. برخي از شده كنده از آنها ديگري شمار پوست

مي بردهاند. بسر بازداشت در مدركي هيچ بدون و قانوني غير به صورت افراد اين
كوچكي بخش تنها گرفته است كه در آن صورت و جناياتي شده كشف شكنجهگاه

است. عراق در آخوندي بشري ضد رژيم جنايات از
شدند.  ربوده در بغداد آخوندي رژيم توسط عوامل خلق مجاهد ٨٤ دو ١٣مرداد روز
اعالم (٨ اوت ٢٠٠٥)، ١٣٨٥ ١٧مرداد در اطالعيه يي طي ايران خلق مجاهدين سازمان
بغداد، كراده خارج خيابان در زاهدي محمد علي و پويان حسين مجاهدان خلق كرد،
به ابتدا گروگانها ربوده شدند. عراق كشور وزارت آخوندي در رژيم نيروهاي توسط
درب رنگ از سفيد پاترول و پس از آن با دو ماشين شدند برده اين وزارتخانه محل
مجاهدين خلق سازمان زمان همان شدند. منتقل نامعلومي محل به كشور پشتي وزارت
اكيپ يك بهصورت را ربودند زاهدي پويان و آقايان كه ٨نفرهيي كرد اكيپ اعالم ايران
همچنان مجاهد خلق اين دو ميكنند. بغداد كار خارج و كراده منطقة جادريه در گشت

تحت شكنجه بهسر ميبرند. اسارت و در
ايران بر حاكم آخوندهاي كوتاهكردن دست به را  جهاني جامعة ايران، مقاومت
صدور فراميخواند. كشور اين آنان از و كشتار شكنجه بساط كردن جمع و عراق از
بخش يك عراق،  در دستنشانده حكومت يك  استقرار و بنيادگرايي و تروريسم 

باشد. مي خود ننگين حفظ حكومت آخوندها براي استراتژي از ضروري
بشر حقوق مدافع سازمانهاي همه و مليتي چند نيروهاي عراق، دولت ايران، مقاومت
است ١٠٥روز اكنون هم كه شده ربوده دو مجاهد نجات جان و آزادي براي به تالش را

شدهاند فراميخواند. ربوده عراق كشور وزارت در آخوندي نيروهاي رژيم توسط
ايران مقاومت ملي شوراي                            دبيرخانة

(١٦ نوامبر ٢٠٠٥)  ٢٥ آبان ١٣٨٤

فاششدن جناياتعواملرژيم آخوندي
عراق كشور نيروهاي وزارت قالب در

سي.ان. تلويزيون سهشنبه٢٤آبان عصر
نيروهاي جستجوي جريان در كه داد خبر ان
كشور ساختمان وزارت در يك آمريكايي
كشتار شكنجه و بازجويي، يك مركز عراق،
١٧٠زنداني از بيش  آن در كه شد كشف 
محبوس وخيم وضعيتي در شكنجهشده
هولناك جنايات از پرده ترتيب اين به بودند.
نيروهاي قالب در كه آخوندي رژيم عوامل
را متعددي  جنايات تاكنون وزارتخانه اين 

شد. برداشته شدهاند، مرتكب
آمريكائي افزود:  نيروهاي ان ان. سي.
كه هستند زندانياني از بازجوئي مشغول
شدهاند. پيدا بغداد  در ساختمان  اين در
به رسيدگي مشغول نيز پزشكي امدادگران
درمان به نياز كه هستند زندانيان از برخي

اند. داشته
اين از ان ان سي گزارشگر رابرتسون،
زندانيان، عراقياني داد: چنين گزارش صحنه
عراق كشور  وزارت توسط كه هستند 
نيروهاي يكشنبه روز بودند. شده محبوس
يك يافتن براي جستجو حال در آمريكائي
مفقود سپتامبر ماه  از كه ١٥ساله بچة پسر
از پر كه كردند كشف را ساختماني شده،
شروع را تحقيقاتي نيروها اين بود. زنداني
اين ساختمان در آن چه بفهمند تا كردهاند 
چه داده، رخ عراق، كشور وزارت به متعلق
طبق گفت  عراقي پليس يك است. بوده 
شكنجه زندانيان از  برخي  وي مشاهدات

شدهاند.

زندانيان عراق: كشور وزارت معاون
شدهاند و پوست فلج شكنجه و برخي

است شده كنده تعدادي
حسين كمال عراق كشور معاون وزارت
چيزي چنين گذشته دوسال ظرف گفت
وي است. شده شوكه كشف اين از و نديده
فلج آنها برخي از و زندانيان شكنجه گفت

است. شده كنده تعدادي پوست و شدهاند
كشور معاون وزارت از به نقل سي.ان.ان

كه  بوده اند ساختمان در ١٦٠ زنداني گفت
تحقيقات ويژة واحدهاي بازجويي تحت
مبني عراق در نيز شايعات قبلي داشته اند. قرار
نيروهاي وزارت از تعدادي دست داشتن بر
در هستند شبه نظاميان به وفادار كه كشور

است. وجود داشته وقايعي  چنين
بهگزارشتلويزيونالعراقيهنخستوزير
به و گفت: كرد را تأييد مورد نيز اين عراق
در زندان وزارت ١٧٣نفر كه رسيد خبر من
آنها روي سوءتغذيه آثار و هستند كشور
كرده درز صحبتهايي و است شده ديده

است. بوده شكنجه حالتهاي كه است

بدون و غيرقانوني بهصورت زندانيان
ميشدند نگهداري مدركي هيچ

داد: گزارش بي.بي.سي تلويزيون
توسط عراق در وزارت كشور كه زندانياني

صورت به شدند، پيدا آمريكايي نيروهاي
نگهداري مدركي هيچ بدون و غيرقانوني
سر به بدي بسيار در شرايط  آنها ميشدند.

ميبردند. 

اعضايتيپبدر يكمقامپليسعراق:
درساختمانوزارتكشوركارميكردند

به پليس مقام  يك افزود: بي.بي.سي 
اين در بدر  تيپ  اعضاي است كه گفته  ما
مشكل يك اين ميكردند. كار ساختمان
جنگطلب نيروهاي كه است عراق در جدي

كردهاند. نفوذ پليس در

لسآنجلستايمز:وزارتخانه،مركزيبراي
بود بدر نيروي به وابسته پليس افسران

را آنها عراق پليس افسران كه بوده هنگامي
ميبردند.

رژيم  آدمربايي و كشتار اخبار  انعكاس
به وابسته نيروهاي قالب در آخوندي

خبري رسانههاي در عراق كشور وزارت
و  آدمربايي از متعددي موارد  تاكنون
در كه آخوندي رژيم عوامل توسط كشتار
كشور وزارت به وابسته پليس نيروهاي قالب
ميكردند، گزارش عمل آنها لباس و با عراق

است. شده
در الديار و العربيه تلويزيونهاي جمله از
٢٢عراقي جسد دادند خبر امسال ماه ١٥مهر
امنيتي نيروهاي  لباس با افرادي توسط  كه
شده دستگير عراق كشور وزارت به وابسته

هويت براساس قتل كه نيست پوشيده
وجود جوخههايي و ميگيرد صورت
شبه هستند، ويژه اختيارات داراي كه دارند
حمايت رسمي بهطور كه هستند نظامياني
به ايران رژيم اطالعات مي شوند. همچنين

دارد. حضور آنها در رسمي صورت
مصطفي نقل از خبرگزاري فرانسه به ـ
«وزارت گفت:  عراقي حقوقدان الجنابي 
ساختمان طبقات از يكي در ايران اطالعات
وظيفة كه ميكند كار عراق كشور وزارت
شكنجه سني، دستگيرشدگان از بازجويي
سابق شخصيتهاي ترور براي جذبشان و آنها

عهده دارد». بر عراق را

خلق ربودهشدن دو مجاهد
در خلق مجاهد ربودن دو جريان در ـ

كه آمريكايي نيروهاي و دولتي مقامات و
خلق مجاهدين نفرات از حفاظت مسئول
تحت حفاظتشده افراد  بهعنوان  ايران
نتيجه به هستند،  ژنو چهارم كنوانسيون 
وزارت كشورمسئوليت كسي در و نرسيده
در ربودهشدگان از هيچ اطالعي و نپذيرفته
تشابه و اشتباه امكان هرگونه  نيست. دست
است. شده منتفي گذشته روز ٤شبانه نيزطي

مشخصًا ايران  خلق مجاهدين سازمان 
آنرا ويژة نيروهاي و عراق كشور وزارت
حسين خلق  مجاهدان  جان حفظ  مسئول 
و ميشناسد زاهدي علي محمد و پويان
ازسوي بالدرنگ  و قاطع اقدامات خواهان
در در عراق مليتي چند فرماندهي نيروهاي
شده” ”افراد حفاظت سالمت و امنيت قبال

ميباشد». كنوانسيون چهارم ژنو تحت

تظاهرات مردمعراقعليهآدمرباييوكشتار 
ازسويعواملرژيمدروزارتكشورعراق

در آخوندي رژيم عوامل اقدامات
كشتاري و آدمربايي و عراق كشور وزارت
خشم گيرد، مي صورت آنان توسط كه

برانگيخته است. را مردم عراق
طي و كوت بعقوبه جمله شهرهاي از
اين عليه تظاهراتي شاهد اخير روزهاي

بودهاند. اقدامات
شهر در تظاهراتي از الحره تلويزيون
كوتعراق خبرداد.تظاهركنندگان خواستار
امنيتي دستگاههاي تغيير و دستگيريها توقف

گرديدند. رژيم ايران به وابسته
روز الشرقيه، تلويزيون گزارش به
استان از بعقوبه  شهر مردم  دوشنبه٢٣آبان
دستگيريهايي عليه تظاهراتي طي عراق ديالي
صورت عراق كشور وزارت توسط كه

كردند. تظاهرات است، گرفته
شاهد شهر بعقوبه تلويزيون گفت: اين
بود ديالي استان اهالي از تن صدها راهپيمايي
آزادي خواستار شركتكنندگان آن طي كه
بهدنبال يكشنبه صبح كه شدند زندانياني
شده دستگير  عراق كشور وزارت يورش 
دوساعت مدت به كه راهپيمايي اين بودند.
كنترل استان  پليس توسط انجاميد بهطول 

ميشد».

رئيسحزباسالميعراق:مقامات
مورد در من شكايت به دولت

شكنجهدرمراكز بازداشتوزارت
كشورازجمله جادريه توجهينكردند

آسوشيتدپرس خبرگزاري گزارش به
محسن عبدالحميد ٢٤آبان، سهشنبه روز در
«بنا گفت: عراق اسالمي  حزب رئيس 
سنت اهل از دستگيرشدگان ما، براطالعات
خبرگزاري اين با گفتگو در بودهاند».وي
مقامات با شخصًا از اين پيش كرد كه تأكيد
مورد در ـ نخستوزيرـ جمله از ـ دولت
كشور وزارت  بازداشت مراكز در شكنجه 
است؛ كرده صحبت جادريه» در جمله «از

نكردهاند. توجهي او شكايت به آنها اما

باكشف مركزبازجوييوشكنجه وكشتاردريك ساختـمانوزارتكشـور عراق
پردهازجناياتهولناكعواملرژيمآخونديدرعراقبرداشتهشد

كردند تهاجم ايـران، حمايت رژيـم تحت كشـور وزارت مجموعة به نيـروهاي آمريكايي تايمز: آنجلس لس
بود شده كنده برخي پوستشان فلج و برخي بودند، محبوس در وضعيتي وخيـم شكنجه شـده بيش از١٧٠زنداني

در سطحي هر انگلستان: هركس در دولت
است داشته دخالت بازداشتشدگان با بدرفتاري

شود سپرده عدالت دست به بايد
اذيت و آزار مورد در خواستار تحقيق انگلستان دولت فرانسه٢٤آبان خبرگزاري بهگزارش
روز گفت: خبرگزاري اين گرديد. عراق كشور وزارت نيروهاي توسط دستگيرشدگان
يك در بدرفتاري مورد در تحقيق خواستار انگلستان، خارجة وزير استراو، جك شنبه، سه

شد. عراق كشور وزارت مخفي زندان
از بدرفتاري «من كرد: اعالم شد، صادر انگلستان خارجة وزارت توسط كه بيانيهيي در استراو
رفتاري چنين شدم. عميقًا شوكه عراق كشور وزارت ساختمان يك بازداشتشدگان در با
واقعه اين به مربوط اوليه گزارشهاي از بغداد در ما سفارت كه لحظهيي است. غيرقابلقبول

گذاشت». ميان در عراق دولت ارشد با مقامهاي را مسأله اين فورًا ما سفير شد، باخبر
طي ديدار عراق، رئيسجمهور معاون عبدالمهدي، عادل با ديدار در وي كرد استراو اضافه
اين در هركس گفت استراو است.جك كرده مطرح را مسأله اين لندن در دوشنبه روز
عدالت دست به و شده دستگير بايد كه باشد سطحي هر در است داشته دست بدرفتاري
برداشته گامهايي بايد ببينيم. را تحقيقات نتايج زودتر هرچه كه هستيم منتظر ما شود. سپرده

شود. جلوگيري اعمالي چنين تكرار از تا شود

هشدارهايسازمانمللمتحددر بارةآزاديعملشبه نظاميان
مسلح وسازمانهاي تروريستيدر عراق

عراق در حقوقبشر به نقض نسبت متحد ملل هشدار سازمان و گزارش از الشرقيه٢٣آبان تلويزيون
كرده است كه خاطرنشان افراد دستگيري به خاطر افزايش نگراني ابراز ضمن متحد ملل گفت: خبر داد و
اصلي تهديد هستند امان در مجازات از كه جاني و تروريستي سازمانهاي و مسلح شبهنظاميان گسترش

ميباشند. جان شهروندان براي  اصليترين تهديد و نظام و نظم و قانون براي
توسط افرادي اين جرائم از برخي كه شده متحد تأكيد ملل سازمان گزارش الشرقيه ميافزايد: در
ميكنند استفاده ارتش و پليس خاص دستگاههاي تجهيزات و از و دارند تن به ارتش و پليس لباس كه

. ميگيرد صورت
شد». بغداد ترور در علماي مسلمين هيأت مجيد زنگنه، عضو «شيخ خبر داد: نيز تلويزيون الجزيره

آخوندي رژيم عوامل شكنجهگاه افشاي پي در
صليبسـرخجهـانيخواستارتحقيقوكشفحقايقشد

بينالمللي اعالم سرخ صليب عراق، كشور وزارت ساختمان در ايران رژيم عوامل شكنجهگاه پي افشاي در
بودند، كشور عراق وزارت در دست كه ١٥٠زنداني بيش از شكنجة خبر مورد در حقايق كشف كرد خواستار

ميباشد.
قرار آزار و مورد شكنجه زندانيان اين ميرسد بهنظر كه اين اعالم از پس سرخ سخنگوي صليب يك

ميشوند. خبردار زنداني چنين وجود از كه است باري اولين اين گفت گرفتهاند،
توسط كه شكنجه به مربوط اتهامات تمامي مورد در خواست عراق نخستوزير از نيز بين الملل عفو سازمان
علنيشدن خواهان همچنين سازمان بياورد.اين بهعمل تحقيقات است، گرفته صورت عراق كشور وزارت نيروهاي

شد. تحقيقات اين نتايج
دستگيرشدگان عراقي با بدرفتاري و شكنجه مورد در زيادي «گزارشهاي گفت: سخنگوي عفوبينالملل

است». داشته كشور وجود وزارت به وابسته امنيتي و نيروهاي عراق پليس توسط
توسط حاليكه در نفر چهار ميداد نشان كه آورد به دست اطالعاتي بينالملل بهتازگي «عفو افزود: وي

گرديدند. بودند شكنجه شده بازداشت امنيتي عراق نيروهاي

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

گذشته٤جوان٢٢ تا ٢٧ساله هفته طي
شدند حلقآويز در مألعام

و نيم گذشته طي ٤ماه اعدام حكم و  ٩٢ اعدام
آخوندي  ضدبشري اخير, رژيم روزهاي طي هاي حكومتي رسانه گزارش   به
به اعدام محكوم را زن يك جمله از و٨زنداني ديگر آويز حلق عام مأل در ٤زنداني را

كرد.
بعد از يعني گذشته نيم ٤ماه و در اعدام به محكومان و شدگان اعدام   شمار
افزايش يك كه شود مي بالغ ٩٢مورد كم به دست نژاد احمدي آمدن روي كار

دهد. مي نشان مشابه قبلي به دورة نسبت را صددرصدي
موج كردن محكوم به را بشر حقوق مدافع المللي بين سازمانهاي ايران  مقاومت
اعدامهايوحشيانهدرايرانفراميخواندوخواهانتصويبيكقطعنامهشديداللحن
مجمع اجالس جاري در ايران در بشر حقوق وحشيانة و مستمر نقض محكوميت در

عموميمللمتحدميباشد
صفحة٥ صفحة٢در در

شكنجهشدگان تصاوير
بغداد بيمارستانهاي از يكي در

روزدوشنبهروزنامةلسآنجلستايمزباعنوان
وزارت مجموعة به آمريكايي «نيروهاي
تهاجم ايران، رژيم حمايت تحت كشور
كرده اشاره خبر گوشه يي از اين به كردند»،
محل در اين پليس «نگهبانان نوشته بود: و
٤٠زنداني تنها گفتند آمريكايي سربازان به
او به وجود دارند اما پرسنل نظامي آنجا در
محل در آمار زنداني اين ٤برابر تقريبًا گفتند
عراقي سياستمدار گفتة يك به كردند. پيدا
مي كند، زندگي محل اين نزديكي در كه
پليس افسران براي مركزي وزارتخانه، اين

بود. به نيروي بدر وابسته
عضو كه نقيب افزود: «فالح اين روزنامه
او است، گفت سابق كشور وزير پارلمان و
ميدهد نشان كه مطلع است پروندههايي از
اند». كرده بدرفتاري زندانيان با عراق پليس

نوشت: همچنين لسآنجلستايمز 
اخير هفتههاي  طي  آمريكايي  مقامات 
نيروهاي حضور بر  مبني خود  نگرانيهاي
مرگهاي عراقي و پليس ميان نظامي در شبه
ابراز ميگيرد،  صورت كه مشكوكي 
دستهاي با كه جنازه زيادي تعداد كردهاند.
اعدام شده سرشان به گلوله شليك بسته و
ديگر در سراسر جاهاي و بغداد بودند، در 

شده است. عراق پيدا
ميگويند اغلب مقتولين خويشاوندان
ديدهاند را خود عزيزان كه باري آخرين

ايران مرز  نزديكي در منطقهيي در بودند، 
گرديد. كشف

روزنامهاينديپندنتچاپانگلستانروز ـ
الُدليمي از جاري به نقل از خليل اول آبانماه
از مرگ جوخه هاي نوشت: عراقي وكالي
اعالي وزارت كشور و توسط مجلس داخل
ايراني شامل اعضاي انقالب اسالمي عراق،
تشكيلدهندة شبهنظاميان آموزشديده و و

ميشوند. كنترل بدر،
جاري ٢آبانماه روز الجزيره تلويزيون ـ
تشكيل جوخههاي خبر، برنامة ماوراي طي
توسط سپاه عراق امنيتي ارگانهاي اعدام در
را كه جنايتهايي رژيم ايران و به بدر وابسته
مي دهند پليس انجام لباس رژيم با اين عوامل

داد. بررسي قرار مورد
روز در همچنين الجزيره تلويزيون

عراق  اسالمي حزب از نقل به ٧شهريور٨٤
پيدا  بغداد  در  كه جسدي   ٣٦ داد: خبر
شده اعدام پشت بسته دستهاي از با و شده
با و عراقي پليس افراد توسط ابتدا بودند،
كشور وزارت به متعلق پليس خودروهاي
قتل به فجيعي طرز به سپس و شده ربوده
وزارت مشخصًا اسالمي حزب رسيدهاند.
مسئول و را مورد سؤال قرار داد عراق كشور

شناخت. فجيع و ضدبشري جنايت اين
اخبار آژانس مدير عبدالكريم، سرمد
بركسي در عراق گفت: به الجزيره العراقيه

مرداد ١٣٨٤   ١٣ پنجشنبه كه روز نيز بغداد
خلق مجاهدين  سازمان گرفت، صورت 
اين كه فاش ساخت شاهدان نقل از به ايران
در وزارت ايران رژيم عوامل اقدام توسط

است. گرفته انجام عراق كشور
١٧مرداد تاريخ در كه اطالعيهيي در

شده بود: اعالم گرديد، صادر
پنجشنبه ١٣مرداد ١٢٣٠ روز «درساعت
و پويان خلق حسين مجاهدان (٢٠٠٥ (٤اوت
خارج كراده در خيابان زاهدي محمدعلي
كشور وزارت  ويژة نيروهاي توسط بغداد 

شدند. ربوده عراق
و اهالي  و  صحنه شاهدان  گواهي  به 
با ربايندگان اطراف، مغازههاي صاحبان
ـ سفيد آبي به رنگ عراق  پليس ٢خودرو 
رنگ(ازطاق زرد  نوار دو داراي  پليس
جنايت اين به خودرو)  كاپوت  قسمت تا
هرخودرو كردند.  مبادرت  ضدانساني 
ايستگاه گفتة داشت كه به ريشو ٤سرنشين
قسمت به متعلق ٩بدر محل از نيروهاي پليس
هستند. عراق كشور وزارت خاص امنيت

 ٢٠٠٢ مدل شورلت خودروها از يكي
گزارشها، است. طبق نرميكا بوده وديگري
دستگيري، تحتعنوان را ربودهشدگان
منتقل كشور وزارت طبقات از يكي به ابتدا

كردند.
پليس به از مراجعات هيچيك تاكنون
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