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شمارة ٧٨٤ 

خبرگزاري فرانسه روز جمعه ٧بهمن ٨٤ از واشينگتن گزارش داد، سناي 
آمريكا به اتفاق آرا قطعنامه يي را تصويب کرد که برنامه هسته يي رژيم ايران را 
محكوم می کند و از ارجاع پرونده هسته يي آن به شوراي امنيت، به خاطر نقض 

معاهدة منع گسترش تسليحات اتمي، حمايت می کند. 
اين قطعنامه «موارد متعدد عدم پاپبندي رژيم ايران را به تعهدات مربوط 
به منع گسترش سالحهای اتمی» و تعهد آن برای متوقف كردن غنی سازی 

اورانيوم را محکوم کرد.
سناي آمريكا در قطعنامة خود هم چنين از آژانس بين المللي انرژي اتمي 
رژيم  پروندة هسته يي  فوريه  اضطراري دوم  «قويًا» خواسته است در اجالس 

ايران را به خاطر بدگماني نسبت به تالش آن براي توليد بمب اتمي به شوراي 
امنيت ارجاع دهد.

قطعنامة سناي آمريكا كشورهاي عضو شوراي امنيت، بطور خاص روسيه 
و چين را فرا مي خواند که در جهت رسيدگي به تبعيت نكردن رژيم ايران از 

پيمان منع گسترش سالحهاي هسته يي، به سرعت عمل كنند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد جرج بوش رئيس جمهور آمريكا  تأكيد كرد 
اعمال تحريمهاي بين المللي عليه رژيم ايران به طور حتم  به عنوان يك راه 

حل واقعي مدنظر است.
رئيس جمهور آمريكا كه با تلويزيون سي.بي.اس مصاحبه مي كرد، گفت: 

اگر رژيم  تهران براي رفع نگراني جامعة بين المللي  نسبت به گسترش سالح 
هسته يي  اقدامات الزم رابه عمل نياورد،  با تحريم روبه رو خواهد شد.

جرج بوش تصريح كرد:  جهان آزاد نمي تواند به رژيم  ايران  اجازه دهد به 
سالح هسته يي مجهز شود. اين تنها خواست اياالت متحده نيست بلكه خواست 
استراتژي  رو  اين  از  هستند.  قائل  احترام  آزادي  براي  كه  است  كساني  همه 
ما ايجاد يك جبهة متحد است تا به رژيم ايران بگوييم طرحهاي شما براي 
دستيابي به سالح هسته يي و داشتن ظرفيت توليد اين سالح غيرقابل قبول 

است.
در پاسخ به اين سؤال كه آيا تحريمي عليه رژيم ايران اعمال خواهد شد؟ 

جرج بوش گفت: من گفته ام تحريم يك راه حل واقعي است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه نيكوالس برنز معاون سياسي وزارت خارجه 
آمريكا اعالم كرد بر اين باوريم كه در اجالس دوم فوريه شوراي حكام آژانس، 
اكثريت اعضا به ارجاع پرونده هسته يي رژيم ايران به شوراي امنيت رأي مثبت 

مي دهند.
برنز تأكيد كرد داليل كافي براي رسيدن به چنين نتيجه يي وجود دارد.

به گزارش آسوشيتدپرس جان بولتون، سفير آمريكا در سازمان ملل متحد، 
طی سخنانی در دانشگاه ريچموند گفت انتظار دارد پروندة هسته يي رژيم ايران 

به شوراي امنيت ارجاع داده شود.

اعتصاب هزاران تن از كاركنان 
شركت واحد اتوبوسراني تهران 

 ٥عضو دا ئمی شوراي 
در  آلمان  و  امنيت 
ارجاع  دربارة  لندن 
رژيم ايران به شوراي 
امنيت بحث مي كنند 
از  ٩بهمن  يکشنبه،  روز  فرانسه  خبرگزاری 
دائمی  پنج عضو  وزيران خارجة  داد  گزارش  وين 
شورای امنيت ملل متحد و آلمان روز دوشنبه در 
لندن ديدار می کنند تا اختالف نظر خود را برسر 

برنامه هسته يی رژيم ايران از ميان بردارند.  
انگلستان،  اروپايی،  بزرگ  ٣قدرت  و  آمريکا 
شورای  اجالس  برگزاری  برای  آلمان  و  فرانسه 
امنيت ملل متحد که به تحريم رژيم ايران  می تواند 

منجر شود فشار آورده اند.
شورای  اجالس  از  قبل  ٣روز  لندن  مذاکرات 
حکام انرژی اتمی سازمان ملل متحد برای بررسی 

برنامه هسته يی رژيم ايران برگزار می شود.
گفت  خود  گزارش  در  فرانسه  خبرگزاری 
روز  اجالس  در  برخورد  روش  لندن  مذاکرات 
برگزار می شود، مشخص  را که در وين  پنجشنبه 

خواهد کرد.
مراکز  مومهای  مهرو  شکستن  دنبال  به 
هسته يی توسط رژيم ايران که در ١٠ژانويه سال 
جاری ميالدی صورت گرفت سه کشور اروپايی از 
آژانس انرژی اتمی سازمان ملل خواستند اجالس 
ايران  رژيم  هسته يی  پرونده  بررسی  برای  فوری 

برگزار کند.
وزير  استراو،  جک  افزود  فرانسه  خبرگزاری 
خارجه انگلستان گفت شرکت کنندگان در اجالس 
اجالس  در  قطعنامه يی  چه  که  اين  سر  بر  لندن 
شورای حکام آژانس انرژی اتمی سازمان ملل ارائه 

شود به توافق خواهند رسيد.
اين گزارش افزود فرانک والتر اشتاين ماير، وزير 
خارجه آلمان در مصاحبه يی با جديدترين شمارة 
هفته نامه آلمانی اشپيگل هشدار داد درصورتی که 
دست  توافقی  به  بين المللی  جامعه  با  ايران  رژيم 
با تحريم اقتصادی روبه رو  پيدا نکند ممکن است 
عليه  تحريم  که  نيست  «عاقالنه  گفت  وی  شود. 
رژيم ايران را در نظر نگيريم.  رژيم ايران نبايد نياز 
غرب   اقتصادی   همکاری  و  تکنولوژی  به  را  خود 

کم اهميت تلقی کند. 

سـرمقاله

اسالمي)  ارتجاع(جمهوري  ولي فقيه  روزنامة 
با ترس و لودگي، راجع به اعتصاب كاركنان 
نوشت:  ٨بهمن  شنبه  روز  در  واحد  شركت 
از عادي ترين روزهاي  «تهران روز شنبه يكي 
جمعه  كه  بود  درحالي  اين  گذراند»!  را  خود 
شب ٧بهمن، گزمه هاي سركوبگر به خانه هاي 
واحد  شركت  شريف  وكارگران  كاركنان 
ريختند و صدها تن از آنان را دستگير كردند.  
در اين شبيخون وحشيانه، به خانواده و فرزندان 
خردسال كارگران -  حتي كودكي دوساله-هم 
درحال  بچه هاي  ازسر  را  پتوها  نكردند.  رحم 
خواب كشيدند و آنها را بدون تن پوش كافي 
در سوز سرما همراه با پدرانشان به زندان اوين 
«اعتصاب  كردندكه  اعالم  همزمان  بردند.  
رانندگان شركت واحد دروغ است. سنديكاي 
شايعه پراكني  واحد  شركت  خوانده  خود 
واحد  شركت  كاركنان  تمامي  مي كند. 
هوشيارانه فردا صبح درساعت مقرر مثل هميشه 

برسركارخود حاضر مي شوند»( ايلنا٧بهمن).
كارگران،  حقوق  و  هويت  وقيحانة  انكار 
اعتراض  از  براي جلوگيري  شبيخون وحشيانه 
آنان، جو امنيتي روزشنبه در تهران و اظهارات 
سركردگان  طاليي  پاسدار  و  قاليباف  پاسدار 
شهرداري ونيروي انتظامي در نسبت دادن  اين 
همه جانبه  بسيج  بيانگر  «دشمن»،  به  اعتصاب 
همه،  اين  با  بود.   آن  كردن  خفه  براي  رژيم 

وقوع  به  شركت واحد  كاركنان  اعتصاب 
پيوست و اين پيام برتر را به همراه داشت كه 
آرايش انقباضي و اعالم جنگ رژيم به جامعة 
ايران پس از سرفصل يكپايگي، نمي تواند ملتي 
را كه  به يك مقاومت پايدار متكي است به 
اعتراضي  حركتهاي  رشد  بكشاند.   سكوت 
حاكميت  بن بست  سركوبي،  تشديد  رغم  به 
مي كند.  بارز  پاياني  مرحله  در  را  آخوندي 
شركت واحد  كاركنان  شجاعانه  اعتصاب 
يك ويژگي جديد هم دارد و آن همبستگي 
بالفصل دانشجويان وفرهنگيان و مردم تهران 
كارگران  خواستهاي  از  حمايت  با  كه  است 
بازهم  دستگيرشدگان،  آزادي  پيگيري  و 

گسترش خواهد يافت.
پيام ديگر اين اعتصاب كه سراسيمگي و خشم 
رژيم را دوچندان مي كند، معطوف به بحرانهاي 
سياسي و بين المللي حكومت آخوندي است.  
زيرا فريادهاي حق طلبانة كاركنان زحمتكش 
بساط  تهران،  در  واحد  شركت  محروم  و 
را  آخوندها  دجالگرانة  دعاوي  و  ياوه گويي 
پرهزينه  طرحهاي  از  مردم  حمايت  زمينة  در 
اتمي اش بالكل درهم مي ريزد و اين حقيقت 
را برجسته مي كندكه اعالم جنگ آخوندها به 
بين المللي يك هدف  به جامعه  ايران و  مردم 
و  ضدايراني  رژيم  اين  تحميل  آن  و  دارد 

ضدانساني به ملت ايران و جامعة بشري است.

شبيخون وحشيانه آخوندها 
و پيام برتر اعتصاب كاركنان شركت واحد

تظاهرات ايرانيان آزاده مقيم سوئد در مقابل پارلمان اين کشور در حمايت از «راه حل سوم»

در صفحات ديگر

بازنگری فعاليتهای اتمی رژيم از 
زاويه «منافع ملی»

يزدان حاج حمزه
رژيم مطرود، ضد ملی و تغيير ناپذير واليت فقيه صرفا برای 

حفظ ساختار سياسی خود و جبران ضعف مفرط خود در 
مقابل نيروهايی که تغيير اوضاع سياسی ايران را پيگيری 

می کنند و به قصد تغيير تعادل قوای موجود، روی نگهداری 
امکانات ساختن بمب اتمی اصرار می ورزد

اعتراض رسمی رژيم به آمريکا به دليل 
تظاهرات بزرگ ايرانيان در واشينگتن 

رژيم آخوندی که از تظاهرات با شکوه ايرانيان هوادار 
مقاومت و تأثيرات گستردة آن در سطح بين امللی به 
خشم آمده بود، روز ٥بهمن خشم و هراس خود را با 

يک اقدام رسمی و کم سابقه به نمايش گذاشت.

ايران: ١٥ حلق آويز و حکم اعدام
رژيم ضد بشری آخوندی در ادامه سرکوبی و نقض 
گسترده حقوق بشر مردم ايرن ٥ زندانی را اعدام و 

برای ١٠زندانی ديگر احکام اعدام صادر کرد..

فعاليتهای تبليغی نيروهای  مقاومت
و جوانان مجاهد و مبارز

نيروهای  مقاومت و جوانان مجاهد و مبارز با پخش تراكت، نصب 
پالكارد وشعارنويسي،  در شهرهاي مختلف ميهنمان خواستار حذف 

نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي شدند

سناي آمريكا به اتفاق آرا  برنامة اتمي رژيم ايران را محكوم كرد و خواستار ارجاع آن به شوراي امنيت شد

لرد ديويد آلتون: ايجاد محدوديت برای مجاهدين 
مانند همکاری با نازيهاست 

ـ لرد آلتون، عضو مجلس اعيان انگلستان در مقاله يی که به قلم وی در روزنامه سراسری يونيورس 
انگلستان به چاپ رسيد تن دادن به خواسته های رژيم در محدود کردن مجاهدين و مفاومت ايران  را 

همانند همکاری با فاشيستم هيتلری توصيف کرد.

ـ آيا ما به زنان بيشتری برای هدايت نياز 
صفحة ٣ نداريم؟!  جورجی ان گاير 

ـ استيصال آخوندهای حاکم و رسوايی تشبثات 
پيروز جعفری جديدشان در قبال رزمندگان آزادی 
فرزانه معدومی - مجمع عاشقان خلق کرد 
ا.ج. - اوين بر روی اينترنت 

- «اشرف» تيری گداخته در چشم دشمنان
علی شاهيوند   
صفحة١٠  
ابراهيم سعيدی ـ شوربختيهای سقوط يک فالکون 
صفحة ١١  

ـ مرزهاي اسالم با بنيادگرايي تروريست
جالل گنجه اي   

ـ برای دموکراسی يا پيروی از نظام آخوندی
جمشيد پيمان  
عبدالعلی معصومی - تاريخ ايران زمين- ادوار کهن 
محسنی - تحوالت سوريه و ترس و لرز رژيم 
صفحة١٢  
حميد نصيری ـ قتل آرزوها 
صفحة١٣  

مصاحبه با دکتر کريم قصيم دربارة 
بحران هسته يي رژيم 

تالش براي بردن پروندة رژيم به شوراي امنيت و 
برانگيختن آن كه جلو فعاليتهاي فاشيستي و هسته يي 

رژيم را  بگيرد روشي است باكمترين خسرانها براي مردم 
و گرنه اين جماعت واليت فقيهي كار را به جايي خواهد 
كشاند كه خطرهاي مرگبار  دامن ملك و ملت ما و چه 

بسا كل منطقه را خواهد گرفت  

کارکنان  از  تن  هزاران  ٨بهمن٨٤  شنبه  روز 
شرکت واحد اتوبوسرانی اعتصابی را كه از روز پنجم 
بهمن ماه اعالم شده بود، درشرايطي برگزار کردند كه 
رژيم آخوندي يك حكومت نظامي اعالم نشده را در 

تهران برقرار كرده بود.
كاركنان اعتصابي كه شمار زيادي از دانشجويان 
خواستار  پيوستند  آنها  به  شهرها  ساير  و  تهران 
واحد  اعضاي دستگيرشده سنديكاي شركت  آزادي 
اتوبوسراني تهران و آزادي فعاليت صنفي و كارگري 

در قالب سنديكا شدند.
چهار  و  دو  يك،  مناطق  در  شنبه  روز  صبح 
نيروهاي  و  داد  روي  گسترده يي  درگيريهاي  تهران 
به  انتظامي  مأموران  و  ويژه  گارد  اطالعات،  وزارت 
حمله  مورد  را  اعتصاب كنندگان  وحشيانه يي  طرز 
نيز  اشك آور  گاز  از  سركوبگر  نيروهاي  دادند.   قرار 
کردند.   استفاده  اعتصاب  اين  شكستن  درهم  براي 
اقدامات  اين  اعتصابيون  قهرمانانه  مقاومت  براثر  اما 
صبح  نيم  ساعت١١و  وتا  ماند  ناكام  سركوبگرانه 
اعتصاب خود  به  واحد  رانندگان شركت  و  كاركنان 

ادامه دادند.
در وحشت از اوجگيري اين اعتصاب و پيوستن 
ميدان  از  آخوندي  رژيم  آن،  به  مردم  اقشار  ساير 

به  را  خود  مأموران  يك،  منطقه  سمت  به  رسالت 
فاصله يك متر به يك متر مستقر كرده بود. پاسدار 
اين  بر  تهران خود شخصًا  انتظامي  طاليي سركرده 
نظارت  اعتصاب كنندگان  كنترل  براي  نيرو  بسيج 
می کرد و به نيروهاي تحت امر خود دستور برخورد 

فيزيكي و حتي حق شليك داده بود. 
بنا به گزارشهايی که روز يکشنبه ٩بهمن دريافت 
گرديد رژيم آخوندي اقدام به دستگيري گسترده و 
اعتصاب  در  شركت كننده  كاركنان  وشتم  ضرب 
بيش  تاكنون  و  است  نموده  واحد  شركت  گسترده 
از هزار نفر از كاركنان اين شركت را دستگير كرده 
وعده يي از آنها را نيز كه نتوانسته دستگير كند احضار 
و  همسران  از  شماري  رژيم  مأموران  است.   نموده 
اعضاي خانواده اعتصابيون را كه در ميان آنها كودكان 

دو ساله نيز به چشم می خورد، دستگير كرده اند.
تهران طي  اتوبوسراني  واحد  سنديكاي شركت 
بيانيه يي اعالم كرد كه به رغم سركوبي «بيرحمانه و 
دستگيريهاي گسترده» در جريان اعتصاب بزرگ روز 
شنبه، «سرسختانه تر و متحدانه تر» از قبل به اعتراض 

خود ادامه خواهد داد.
نيز  تهران  دانشگاههاي  به  دستگيريها  موج 
از  تعدادي  آخوندي  رژيم  و  است  شده  كشيده 

كنندگان  اعتصاب  ياري  به  كه  را  مبارز  دانشجويان 
شركت واحد رفته بودند دستگير كرده است 

سايت حكومتي آفتاب با اذعان به اين دستگيريها  
شرکت  سنديکاي  کارگران  اعتصاب  پي  در  گفت: 

واحد موجي از بازداشتها به راه افتاد.
كار  كميسيون  مسئول  داوري،  عباس  آقاي 
شوراي ملي مقاومت ايران. طی مصاحبه يی با سيمای 
آزادی گفت که كارگران قهرمان  در اختناق مطلق 
پرچم اعتراض بزرگ را به اهتزاز درآوردند و رژيم رابه 

وحشت انداختند.
كارگر  حاكم  حزب  نماينده  مك دانل،  جان 
پارلمان  به  پيشنهادي  قطعنامه  يك  در  انگلستان، 
اين كشور نسبت به دستگيري اعضاي هيأت مديره 
سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران ابراز نگراني 

كرد.
در اين قطعنامه از دولت انگليس خواسته شده 
رژيم  اين  تا  آورد،  وارد  فشار  ايران  رژيم  به  است 
حقوق سنديكاي كارگري و پيمانهاي بين المللي كار 

را محترم شمارد.
از  نيز  سوئد  كارگران  سراسري  سنديكاي 
آزادي  خواستار  و  كرده  حمايت  رانندگان  اعتصاب 

دستگير شدگان شده است.

ايرانيان آزاده مقيم سوئد با برپايي يك تظاهرات 
از  را  خود  حمايت  كشور   اين  پارلمان  مقابل  در 
ارائه شده توسط خانم مريم رجوي رئيس  راه حل 
جمهور برگزيده مقاومت براي تغيير دموكراتيك در 

ايران اعالم كردند.
شركت كنندگان در اين تظاهرات كه در هواي 
برگزار شد، هم چنين خواستار  زير صفر  چنددرجه 

تروريستي  ليست  از  مجاهدين  نام  ساختن  خارج 
شدند. آنان بر ضرورت مقابله جدي با پرونده اتمي 
متحد  ملل  امنيت  به شوراي  آن  ارجاع  و  آخوندها 

تأكيد كردند.
در  تظاهرات سوئد آقاي يوستا گرونروس استاد 
در  مماشات  سياست  استكهلم  دانشگاه  از  فلسفه 
قبال ديكتاتوري تروريستي آخوندي را يك سياست 

شكست خورده توصيف كرد و گفت:  «مماشات با 
آخوندها  مانعي برسر راه مبارزه  مردم ايران براي 
مجاهدين  نام  گنجاندن  است.  دموكراسي  برقراري 
سياست  اين  پيامدهاي  از  تروريستي  ليست  در 
است. اين برچسب بي پايه و اساس كه هيچ مبناي 
حقوقي ندارد بايد حذف شود. چرا كه مجاهدين به 
مبارزه  دموكراسي  و  آزادي  براي  سال  چهل  مدت 

كرده اند».
در اين تظاهرات شماري از انجمنها و تشكلهاي 
ايرانيان مقيم اين كشور طي بيانيه هايي حمايت خود 
را از مقاومت ايران و رئيس جمهور برگزيده آن خانم 

مريم رجوي اعالم كردند.
از  عكسي  تظاهرات،نمايشگاه  اين  حاشيه  در 

جنايات رژيم آخوندي عليه مردم ايران برپا شد.

اسقف گايو: اگر تروريسمي در كار باشد، تروريسم 
آخوندهاست!

در صفحة٥

در صفحة٥

در صفحة٢

در صفحة٧

ضميمة ادبي و فرهنگي ندا (شمارة١٢)
در اين شمارة ندا مطالب زير را مي خوانيد:

- خسرو خوبان از کاظم مصطفوی
- دريغا م.آزاد هم رفت از رحمان کريمی

- فريدون مشيری، خنياگر عشق و عاطفه و انسانيت از 
محمد بهروزی

- برتولت برشت، موجي بلند برصخره هاي جهل و 
بي تفاوتي از م. مشيری

- قصه بر فرش آسمان از کاظم مصطفوی
- اشعار از م. وحيدی و دکتر زری اصفهانی در صفحة٢

مقاالت:

ـ اومانيته طي مقاله يی به قلم اسقف گايو نوشت: قرار دادن نام سازمان مجاهدين 
خلق ايران در ليست سازمانهاي تروريستي قانون شكني است. 

 رئيس جمهور برگزيدة مقاومت ايران، خانم مريم رجوي به اعتصاب كنندگان مقاوم اتوبوسراني تهران درود فرستاد و با 
تقدير از دانشجويان و جوانان مبارز تهران كه به حمايت از اعتصاب كنندگان قيام كرده اند، از مردم تهران خواست به ياري 

آنها برخيزند و از اقشار مختلف دعوت كرد به اعتصاب كنندگان بپيوندند

حقيقت در برابر دروغ

درباره  اروپا  پارلمان  هيأت  برگزارش   مروري 
گزارش مغرضانه« ديدبان» عليه مجاهدين (٢)

شهر  دربارة  اروپا  پارلمان  هيأت  گزارش  دوم  قسمت 
اشرف و سازمان مجاهدين خلق ايران در اين شماره از 
نظرتان می گذرد.  اين گزارش در اجالس روز ٣٠شهريور 
اين پارلمان و نيز در کنگره های دفاع از مجاهدين در 

در صفحة٩آمستردام و استکهلم تشريح شد.
سناتور گوتزانتي: مجاهدين خلق اپوزيسيون 

دموکراتيک عليه رژيم آيت اهللا  ها می باشد
ـ سناتور گوتزانتی، عضو سنای ايتاليا در مصاحبه با راديو سراسری ايتاليا شبکة يک، گفت شمار 
زيادی از نمايندگان پارلمان ايتاليا بر سر خارج شدن نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست گروههای 

در صفحة٥تروريستی  اتفاق نظر دارند و همبستگي خود را با مقاومت ايران اعالم کرده اند.

در صفحة٨در صفحة١٣

در صفحة٣

مجاهد کبير احمد رضايی
اولين حماسه ساز و حماسه سرای مجاهدين

مجاهد بنيانگذار سعيد محسن، وقتي در زندان خبر شهادتش را از 
راديو شنيد، برخاست و فرمان داد که همه زندانيان مجاهد به پاس 

احترام او از جا برخيزند و در رسايش سرود بخوانند 



اخبار ايران
٢ بهمن ١٣٨٤صفحة دوشنبه ١٠ شمارة٧٨٤ ـ

ملي كالن مسأله و سران هراس
هفتة در رژيم هستهيي پروندة به مربوط تحوالت
گذشتهشتابكمسابقهييگرفت. هفتةگذشتهباموجي
ازموضعگيريها وهشدارهايمقاماتدولتي وبينالمللي
اجماع سمت به بيشتر هرچه گسترش با كه بوديم مواجه
امنيت شوراي به پروندة هستهيي رژيم ارجاع و جهاني

ميرود.  پيش متحد ملل
وحشت  باجخواهيها، و تهديدها  همة وجود با  
را رژيم سراپاي به شوراي امنيت ارجاع پيامدهاي از

فراگرفتهاست.
كميسيون مخبر  جاللي  كاظم  بهمن پنجم روز
شوراي حكام نشست به نسبت ارتجاع امنيت مجلس
آژانس فوريه «اجالس  گفت:  و  كرد نگراني ابراز 
احساس االن از اما است، سرنوشتسازي و اجالس مهم
ارجاعپروندة ايران ميشود كهجمعبنديآمريكاواروپا

است». امنيت شوراي به
و مشهد  در رفسنجاني سفر گذاشتن ناتمام وي 
سران اضطراري جلسه در شركت براي وي بازگشت
داد. قرار تأييد مورد را اتمي بحران پيرامون رژيم
و است ملي كالن مسأله يك هستهيي «مسأله وگفت
تصميم خصوص اين در كشور اول رده شخصيتهاي
رايزنيهاي نيازمند هم  فعلي شرايط  در ميگيرند…
ارتباط تصميمگيري در براي مسئولين گستردهتري بين

باموضوع هستهيي هستيم».
نظام مصلحت تشخيص مجمع رئيس رفسنجاني
مجلس رئيس مشكيني آخوند با ديدار در آخوندي
رژيم پروندة ارجاع به نسبت قم، در ارتجاع خبرگان
در «ما گفت: كرد و نگراني ابراز امنيت  شوراي به
ما پروندة ارجاع كه احتمال ميبريم سر به شرايطي
امنيت شوراي بيشك و است زياد امنيت شوراي به
خواهد ما از را مسلم ايران آمريكا حق دروازه باني با

گرفت».
سياسي  يادداشت در كيهان حكومتي روزنامه  
ايادي و رژيم مقامهاي وحشتزدگي بهمن، پنجم
برمال اتمي  بحران پيامدهاي از را حكومت آخوندي
خفاياي از كه آنها الاقل مسئول، «مقامات نوشت: و كرد
چيزي و ترسيد كه نبايد امور مطلعند، عمومًا مي دانند
خيابان و كوچه مردم ندارد اما از وجود ترسيدن براي
حدي معين از وقتي فشارها اگر نيست تعجبي توقعي و
گفت آنها به بايد بيمناك. و شوند دل دو رفت، فراتر
باشد، ارزشش هم اگر تازه و نيست كار تهديدي در
خامنهاي حرفهاي  كه شريعتمداري دژخيم دارد».  را
كه گفته وضوح به مينويسد، كيهان در غيرمستقيم را
راهيجزادامةمسيرطيشده يعنيدستيابيبهبمباتمي
خيمة عمود و مسئول مقامات وحشتزدگي اما ندارند،

ميكند. بيان روشني به را نظام
از  يكي نوشت: بهمن  ٨ آفتاب حكومتي سايت
رئيسمجمعتشخيصمصلحت رفسنجاني سفر اهداف
تهديدات هستهيي و پروندة وضعيت قم توضيح به نظام

واروپايياناست. آمريكا
كنوني مرحلة خطير بودن تأكيد بر با رفسنجاني
قم در حكومتي آخوندهاي و سران از رژيم براي
دشمنان هجمههاي ودر مقابل باشند جدي كه خواست
اعترافبهتدافعي بودنرژيم با بهدفاعاز نظامبرخيزندو
اينمرحله افزود«همةدشمناننظامدر داخلوخارج در

آمدهاند». در تهاجمي حالت به

گربه و موش بازي
و وقتكشي سياست از ٧بهمن فيگارو روزنامه 
برد نام وگربه» موش «بازي عنوان با رژيم فريبكاريهاي

آمادگي  اعالم ادامه نوشت: در  فيگارو روزنامه
و تازه موضع گوياي آنكه از بيش ايران رژيم سران
نرم كردن براي كوششي باشد روسيه پذيرش پيشنهاد
از تشكيل براي پيشگيري تالشي و ايران روسي دوستان
بينالمللي آژانس حكام شوراي  فوقالعادة اجالس

انرژي اتمي است».

باج خواهي سياست تهديد و ادامة
و تهديد بر كماكان هفته اين در رژيم سياست
ديگر فريبكاري از طرف و باجخواهي از يكطرف

بود. سوار
مانورهاي  به پوشالي، تهديدات اين با همزمان  
ارجاع از جلوگيري  براي زمان خريد براي لورفته يي 

كرد. اقدام امنيت شوراي به پروندة
كرد و تالش كرد سفر چين و روسيه الريجاني به
كند. جلب امنيت را شوراي عضو اين دو حمايت كه
ارجاع در تأخير به نسبت ايران مقاومت رابطه همين در
دبيرخانة داد. هشدار  امنيت  شوراي  به  رژيم پروندة
كه كرد يادآوري اطالعيهيي طي مقاومت ملي شوراي
جهاني جامعة فريب براي روسيه طرح از آخوندي رژيم
امنيت شوراي به پروندهاش ارجاع در تأخير ايجاد و
استفادهميكندوهرگونهتعللدراينرابطهگرانبهاترين

است. كرده هديه آنها به را زمان يعني نياز ماليان
يك با  روسيه به  سفرش از بعد الريجاني  علي
به «ما گفت: در مصاحبه يي كلي و مبهم موضعگيري
نبود مشخص مثبت نگاه ميكنيم» و با ديد روسيه طرح
قبولميكنندياخير؟وكماكان بازي كهآيا اينطرحرا

داد. ادامه جهاني جامعة با را كلمات با
«بررسی گفت مسكو در  رابطه  همين در وي
مصلحت کار اين در عجله و می برد... وقت طرح اين

نيست».
در ملل،  سازمان آمريكا در نمايندة  بولتون جان 
در آمريكا : كرد اعالم الريجاني وقت كشيهاي جواب

دارد عجله امنيت شوراي به رژيم پروندة ارجاع
پروندة  برای ارجاع متحده «اياالت كرد اضافه وي
دستيابی از ممانعت و امينت شورای به تهران رژيم

دارد». هستهيی، عجله تکنولوژی حکومت مالها به
خارجة وزارت سخنگوي كورمك، مك .شان
رد را روسيه طرح مورد اظهارات الريجاني در آمريكا،
ازخطسرخ عبور اخيرش اقدامات ايرانبا كردو گفت:

كرده است.
پروندة اگر كه است گفته «الريجاني افزود: وي
طرح مورد در شود، ارجاع امنيت شوراي به ايران
كه مدتي تمام در آنها شد. نخواهد مذاكره وارد روسيه
هم چنان به راهاندازي مي كنند، اظهارات را مطرح اين
ساليان طي ايران مي دهند.  ادامه خود  سانتريفوژهاي
ارجاع به كار تا است كرده را خود تالش تمامي 
ميكنم و فكر نشود كشيده امنيت به شوراي پروندهاش

است». راستا همين در ديگري اقدام تنها هم اين كه

باد جهت با تغيير مسير تغيير
اينكه از بعد ٤٨ساعت الريجاني، علي پاسدار
بعد از كرده بود، ارزيابي»! مثبت را با«نگاه طرح روسيه

«طرح روسيه گفت: چين و روسيه به بازگشت ازسفر
ندارد را ايران انرژي نيازهاي به پاسخگوي ظرفيت
داشتيم روسيه] [طرح آن درباره مذاكراتي ما ندارد.....

داشت». خواهيم بيشتري مذاكرات و
خارجة وزارت  سخنگوي  كورمك  مك  شان
كرد تشبيه قايقي به را رژيم دجاالنة سياست آمريكا
يك در وي ميدهد، مسير تغيير باد، جهت تغيير با كه
روز « هر گفت: ماه بهمن هفتم در كنفرانس خبري
روسيه طرح مورد در الريجاني از متفاوتي سخنان 
باد، تغيير جهت كه با است مانند قايقي ميخوانم. وي
روز است، موافق ميدهد. يك روز با آن مسير تغيير
بر مبني ديگري نشانة اين تنها دارد. مشكل آن با ديگر
ارجاع پروندة از ميكند تالش رژيم ايران كه است اين

هستهييشبهشورايامنيتجلوگيريكند».
ناكافي  بر مبني الريجاني سخنان بعد از ساعت ٢٤
رژيم خارجة وزير متكي منوچهر روسيه، طرح بودن
از برخی درباره مسکو با اسالمي «جمهوري كرد اعالم
توافق به ايران اورانيوم سازی غنی برای روسيه طرح مفاد

است». رسيده
کردهاند روسيه توافق و كه «ايران كرد اضافه وي
دهند». افزايش را در اين طرح دخيل کشورهای تعداد
رايس كاندوليزا آخوندي فريبكاريهاي اين پاسخ در
مورد در ايران رژيم «ادعاي گفت آمريكا خارجة وزير
بنبست از براي خروج روسيه تاكتيكي طرح پذيرش
آژانس حكام جلسة اضطراري شوراي از پيش كنوني

است». فوريه دوم روز در اتمي انرژي بينالمللي
افزود: ميكرد مصاحبه رويتر خبرگزاري با كه وي
به ايران هستهيي رسمي پروندة ارجاع براي واشينگتن

شورايامنيتملل متحد پافشاريميكند.

تهديداتپوشالي
بار چند رژيم مقامات  گذشت كه  هفتهيي در
شوراي به پرونده صورت ارجاع در كه كردند تهديد
سر از صنعتي را در سطح اورانيوم غنيسازي امنيت،
آژانس سازمان  در  رژيم نمايندة  گرفت،  خواهند 
طي مصاحبهيي وين در سلطانيه، اتمي بينالمللي انرژي
چارچوب از ايران، هستهيي موضوع «چنانچه گفت
و چه براي امنيت شوراي به ارجاع آژانس چه جهت
ايران اسالمي شود، دولت جمهوري خارج ديگر امور
به همكاري اسالمي، شوراي مجلس مصوبة اساس بر
اجراي چه و داوطلبانة تعليق مورد در چه داوطلبانه اش
كميسيون رئيس داد». نخواهد ادامه پروتكل داوطلبانة
«در كه كرده تهديد بارها نيز ارتجاع مجلس امنيت
ايراندرمسيرشورايامنيت، صورتقرارگرفتنپروندة

خواهد شد». متوقف اجراي پروتكل
نيز تهديد رژيم امور خارجه وزير منوچهر متکی
در ايران هستهيي پروندة شدن مطرح صورت «در كرد:
شورايامنيتسازمانمللدولتمؤظفبهاجرايقانون
همكاريهاي بالدرنگ همه قطع مجلس يعني مصوب
دستاندركاران بقيه است». آژانس با ايران داوطلبانه
هم آقامحمدي و الريجاني پاسدار اتمي ازجمله پروندة

كرده اند. تكرار را تهديد همين
آمريكا خارجة وزارت معاون كه همانطور اما
خاطرنشانكرد:رژيمسالهاستكهدراينمسيردستيابي

بهسالحهستهييحركتميكندواينتهديداتكارت
سوخته ييبيشنيست.

در آمريكا خارجه وزارت معاون رادميكر استفان
ابوظبي تلويزيون با گفتگو در بينالمللي امنيت امور
تصميم را گرفتهاند لذا اين است كه آنها گفت: «روشن
اين در آنها كه زيرا نيست جديد كردهاند كه تهديدي

مسيرحركتميكنند»
و سياست مماشات ازجلوداران كساني كه حتي
معاملهبارژيمبودند،دريافتهاندكهاينتهديداتتوخالي
«اما گفت: رابطه فرانسه در همين وزير نخست است.
تحقيقات رژيم ايران است كه است اين روشن آنچه
بايدواكنشمناسب ما نيز ازسرگرفته استو هستهييرا

باشيم». داشته را
گفت: نيز اتريش اعظم صدر شوسل ولفگانگ
غني سازي با مرتبط فعاليتهاي تمامي بايد ايران «رژيم
با باجخواهي سياست بنابراين كند. متوقف را اورانيوم

شده است. شكست مواجه
و جهاني جامعة كه روشن است آنچه اين بنابر
رژيم از عمًال كه بينالمللي تا زماني حسابهاي طرف
است، كرده هستهيي كه خودش هم اعالم تحقيقات
اين نميخورد فريب جهاني  جامعة  برندارد، دست
همانجامزهركشنده يي است كهنوشيدنشمعناييجز

خودكشي ندارد.
اعتراف خود بنبست اين سرچشمه به رژيم البته
مخفي پروژة شد ايران بود كه باعث مقاومت كه كرد
كه كند چالشي را وارد رژيم شود و افشا رژيم اتمي
منتتهي مرگ يا خودكشي دوراهي به خودشان تعبير به

ميشود.
در امنيت مجلس ارتجاع جاللي مخبر كميسيون كاظم
از تأسيسات بسياري » گفت: رژيم با تلويزيون گفتگو
شايعاتي يكسري براساس گرفته قرار بازديد مورد كه ما
اسالمي در جمهوري ضدنظام عناصر از بعضي كه بود
نداشت هم فني جدي بحث هيچ گفتند كشور... خارج

كردند». بازرسي آمدند اينها و
رژيم اتمي پروژه جهانيعليه جبهة

افكار فريب رژيم براي مانورهاي پوشالي وجود با
عموميو جامعةجهانيدرهفتةگذشتهقاطعيت طرفهاي
درگيربرايفرستادن پروندةرژيمبه شورايامنيتبيشتر
نمايندگان از حمايت گستردهيي با موج آمريكا در شد
سه همينطور و شد مواجه حزب دو هر سناتورهاي و
موضع بيسابقهيي قاطعيت  با اروپايي  بزرگ كشور
آخوندها و وحشت هراس باعث وهمين اتحاد گرفتند

شد
پيشنويسقطعنامةشورايامنيت

دائمي كه ٥عضو است اين از حاكي رسيده  اخبار
پيشنويس متن روي آلمان، و متحد ملل امنيت شوراي
فوريه فوقالعادة دوم اجالس است قرار كه قطعنامهيي
شوراي به را ايران پروندة آن براساس حكام شوراي

امنيتبفرستد، كارمي كنند.
ارشد ديپلومات يك قول از فرانسه خبرگزاري
به كه ميخواهد از شوراي امنيت پيشنويس اين داد: خبر
آژانس برجستة مهم و سؤاالت كه به كند ايران تصريح
به مربوط فعالتيهاي دهد و اتمي پاسخ انرژي بين المللي

تعليق درآورد. حالت به را غنيسازي اورانيوم
آنگاه نگذارد، گردن  قطعنامه اين  به ايران اگر
بيشتر از چيزي حتي به يا تحريمها تواند به مي اين امر
فصل براساس مي تواند امر اين شود، منجر تحريمها،

منجر شود». نظامي اقدام بررسي به متحد ٧منشور ملل
لندن در كشور جلسه٦

خارجة  وزيران كه كردند اعالم خبرگزاريها
روز آمريكا و روسيه انگلستان. چين، فرانسه، آلمان،

از  قبل تا آمد خواهند هم گرد لندن در ١١ بهمن دوشنبه
مشترك موضع فوريه روي دوم حكام در شوراي جلسة
با اين جلسه برگزاري ناظران سياسي  نظر كنند، تبادل
از بعد كوتاهي خارجه،آن هم در فاصلة وزراي حضور

براي و اتحاديةاروپا بيانگر جديتآمريكا جلسةقبليرا
برايجلبحمايت ارجاع بهشوراي امنيتوتالش آنها

مي باشد. چين و روسيه
قطعنامةسنايآمريكا

قطعنامهيي  صدور با آمريكا سناي شنبه روز  
از ارجاع و كرد محكوم را ايران رژيم برنامة هسته يي
نقض خاطر به امنيت، شوراي به رژيم پروندةهستهيي

منعگسترشتسليحاتاتمي،حمايتكرد. معاهده
در و شد صادر اتفاق آرا كه به قطعنامه اين در
برنامة دارد، قرار شما دسترس در آن متن نشريه همين
پروندة ارجاع  از و محكوم  را ايران  رژيم هستهيي 
نقض معاهدة خاطر به امنيت، شوراي به هستهيي رژيم

منعگسترشتسليحات اتمي،حمايتكرد.
به ايران  رژيم متعدد پاپبندي «عدم اين قطعنامه
و اتمی» گسترش سالحهای منع به  مربوط تعهدات
را اورانيوم غنیسازی كردن  متوقف برای تعهدش

محکومکرد.
قبال در اروپا اتحاديه متحد موضع

پروندةاتمي
با  مذاکرات اتمی ازسرگيری به  اتحادية اروپا
اتحادية خارجي روابط مسئول کرد بدبينی ابراز ايران
پيش ايران  اتمي فعاليتهاي كامل تعليق اروپا گفت

است. مذاكرات انجام نياز
به  ايران رژيم پروندة ارجاع  روي نيز فرانسه  

كرد پافشاري امنيت شوراي
 سخنگوي وزرات امور خارجة فرانسه ٥ بهمن 
سريع كوبنده، پاسخ خواستار «ما : گفت مورد اين در
اتمي ايرانيم». برنامة به بينالملل صداي جامعة يك و
اجماع گستردهترين خواهان آلمان صدراعظم

شد. اتمي انرژي آژانس نشست در ممكن
گفت شيراك با  ديدار از بعد مركل  آنگال
هر براي ممكن» اجماع «گسترده ترين خواهان
اتمي در مورد پروندة در نشست آژانس كه تصميمي

ميباشد. شود، اتخاذ ايران رژيم
رياست كشورش كه اتريش خارجة وزير
نيز نگراني دارد، عهده به را اروپا اتحاديه دورهيي 
ابراز جهاني جامعة عليه رژيم سياست از را خودش
اعالم اروپا پارلمان در سخنراني يك در وي كرد،
پيش از بيش را نگراني ما رژيم ايران سياستهاي كرد

برانگيختهاست.
رهبران  با فرانسه وزير نخست كه مالقاتي در
تأكيد اتريش صدراعظم همراه به وي داشت اتريش
يي برنامة هسته با در برخورد اروپا كه اتحاديه كردند

متحد است. رژيم ايران
مشترك كنفرانس در نيز ايتاليا خارجة وزير
«پروندة هستهيي تأكيدكرد: رايس با كاندوليزا همراه

امنيت ارجاع شود. شوراي به رژيم ايران بايد
سالح به رژيم دستيابي مخالف چين

هستهيي
وزير خارجة معاون هم چين به سفر الريجاني از بعد
رژيم كه موضوع اين با چين مقامات كه گفت آمريكا
هستهييدستيابد، موافق هستند. ايران نبايد بهتسليحات

ستايش انگيز مقاومت و اعتصاب
واحد و كاركنان شركت كارگران

بهمن، هشتم شنبه روز كمسابقه تحول يك در
واحد شركت كارگران و كاركنان  از تن هزاران
سراسري اعتصاب يك طي تهران اتوبوسراني
اقدامات و زورگويي با مقابله به گسترده، و
خواستار و  برخاستند آخوندي رژيم ضدكارگري 
ادامه كه اعتصاب اين  خود شدند. حقوق استيفاي
كاركنان و  كارگران پيشين اعتراضات و  اعتصاب
بود، اتوبوسراني واحد شركت زحمتكش و شريف
جنايتكار مزدوران توسط صورت وحشيانهترين با

اعتصاب از صدها تن و شد انتظامي سركوب نيروي
زندانهاي و بازداشتگاهها روانه و دستگير كنندگان

رژيمشدند.
رژيم  سركوبگر مزدوران رسيده گزارشهاي  به
كاركنان از بسياري خانههاي به قبل شب از حتي كه
هجوم اتوبوسراني شريف رانندگان و كارگران و
فرزندان و همسر وحشيانه  شتم و  ضرب با و برده
سنديكاي بردند. گروگان عنوان به خود با نيز را آنها
از اطالعيهيي در واحد شركت كارگران و كاركنان
آوردند، هجوم ما منازل به قبل شب «از نوشت: جمله
تعداد بردند، زندان به هم را ما خردسال فرزندان حتي
قطعًا بالغ ولي نداريم آنرا دقيق آمار هنوز که زيادي
از تعدادي کردند، دستگير را ميشود نفر صدها بر
راندن به مجبور تهديد و کتک زور به را ما همکاران
اتوبوسهاکردند، تعداديازرانندگان ارگانهاينظامي
انتظامي، مأمور پليس و هزاران گرفتند و خدمت به را
ما انداختند به جان را لباس رسمي شخصي و لباس
سنديكاي كاركنان، شکنند». هم در را اعتصاب ما تا
در اتوبوسراني واحد شركت رانندگان و كارگران
مصمم كه اعالم كرد خود اطالعيه از بخش ديگري
وحشيانه يورش برابر  در مقاومت و  ايستادگي به
و خيزش از  حمايت خواستار  همه  از و شد  رژيم
اسالمي «جمهوري گرديد:  خود  اعضاي حقوق
به آنکه جز نداريم چارهيي هيچ ما و کرد چنين
ازشما مبارزهمانسرسختانه ترومتحدانه ترادامهدهيم.
شما از دنيا، سراسر در همسرنوشتانمان و همکارانمان
باشيد را داشته و تشکل خودتان ميتوانيد اتحاديه که
محکوم را ايران دولت عمل اين که داريم تقاضا
آزادي خواهان که داريم انتظار  شما از ما کنيد.
شدگان شويد. شرط تمامي دستگير و قيد و بي فوري
اجابت و  ما سنديکاي بهرسميتشناسي خواهان 
که شما داريم انتظار ما شويد. ما کردن خواستههاي
خواهان و کنيد محکوم را ما اعتصاب سرکوب
اعتصاب صف به که کساني همة مجازات و محاکمه

آوردند شويد». کارگران هجوم

الوند المپ شركت كارگران تجمع
قزوين

كارگرانشركتالمپالوندقزوين براي چندمين
برابر در خود معوقة حقوق نشدن پرداخت به خاطر بار
برگزار اعتراضي  تجمع رژيم استانداري ساختمان 
مديركل رژيم خبري رسانههاي گزارش به كردند.
منظور به قزوين در استانداري رژيم انتظامي سياسي
پرداخت دليل كارگران، تجمع پراكندن و فريب
نبود و  نقدينگي «كمبود را كارگران نكردن حقوق
در وي كرد. عنوان از تسهيالت بانكي» امكان استفاده
ماه هفت از «بيش كارگران كه كرد اعتراف حال عين

استكهحقوقنگرفته اند».

مورد در آشكار نقيضگوييهاي و ضد
رژيم رسانههاي از اهواز انفجارهاي

و  ٨ نفر شدن كشته به كه اهواز انفجارهاي از بعد
نقيضي  و ضد گزارشات انجاميد ٤٦ نفر شدن مجروح
تلويزيون ميشود، منعكس رژيم رسانههاي سوي از
متعاقبًا گزارش كرد. اهواز در را دو انفجار ابتدا رژيم
به عمل بررسيهاي طبق كرد كه اعالم رژيم خبر شبكه
است»!! بوده صوتي نوع شده از منفجره «بمبهاي آمده

داد خبر فارس حكومتي خبرگزاري بعد ساعتي
است. شده شهر منفجر اين نقاط مختلف در بمب سه

نيروهاي انتظاميوامنيتيباحضوردرمحل انفجار
محل به و خودروها تردد افراد اوضاع از كنترل ضمن

انفجار جلوگيري كردند.
نقيض و ضد بر امروز آفتاب حكومتي سايت
نوشت«....... اما آخر كرد و در تأكيد اخبار بودن اين
را در حادثه اين احمدينژاد به اهواز شده سفر لغو

است». فرو برده از ابهام هالهيي

روسيه طرح از آخوندي رژيم
و فريب جامعة جهاني براي

ايجادتأخيردرارجاعپرونده
بهشوراي امنيت استفاده

ميكند
عالي امنيت شوراي دبير علي الريجاني، پاسدار
بهمنظور فريبكارانه مانور يك در آخوندي، رژيم
پروندة ارجاع براي بينالمللي تالش منحرفكردن
در امروز متحد، ملل امنيت شوراي به ماليان اتمي
مثبت» «نظري با روسيه طرح  به كرد اعالم مسكو
تكميل ماه فوريه در مذاكرات طرح اما بايد مينگرد،
پروندة به ارجاع در صورت كه كرد تهديد شود و
را روسيه طرح بررسي آخوندي رژيم امنيت، شوراي
صنعتي در سطح را اورانيوم غني سازي كرده و منتفي

گرفت. سرخواهد از
براي شانتاز و فريب يك  الريجاني اظهارات
ملل امنيت به شوراي پرونده تأخيرانداختن ارجاع به

متحد است.
كه  حقيقت اين يادآوري  با ايران  مقاومت  
نيم و سال سه در اروپا اتحادية بهويژه جهاني جامعة
آخوندها ترفندها ومانورهاي فريبكارانة بارها گذشته
نسبت آزموده است، ادامة پروژههاي اتمي را براي
به آخوندي رژيم اتمي پروندة ارجاع در تأخير به
هرگونه ميدهد. هشدار  متحد ملل  امنيت شوراي
كه چيزي گرانبهاترين مي شود باعث تأخير و تعلل
يعني دارند، نياز اتمي  بمب رسيدن به براي ماليان
آن زمان اكنون دهد. قرار آنان اختيار در را زمان
بدون متحد ملل امنيت شوراي كه است فرارسيده
رژيم آخوندي عليه فراگير تحريمهاي وقت  فوت

اعمال كند.
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٢٥ژانويه٢٠٠٦)   ٥بهمن١٣٨٤

مروري
هفتـه رويـدادهاي مهمترين هفتهبر روز هفت

  

سركوب داوري: عباس
و ترس نشانة وحشيانه

ضعف رژيم است
كميسيون مسئول داوري عباس آقاي

بهمن   ٨ شنبه روز مقاومت  ملي شوراي  كار
و كارگران به آزادي سيماي با درگفتگويي
درود فرستاد واحد شركت پاخاستة كاركنان به
اعتراض بيرحمانة سركوب علت باره در و
شرايط در رژيم گفت: واحد شركت كارگران
نظر بينالمللي حلقة از سر ميبرد، به بسيار سختي

مقاومت افشاگريهاي ميشود، تنگتر محاصره
ايراندرزمينةاتمي وهمچنين درزمينةدخالتهايش
كرده، تنگ واقعًا رژيم بر رو عرصه عراق در
را چنين اعتراضهايي تحمل اصًال ظرفيت بنابراين
شركت خواستههاي زحمتكشان بار در اين ندارد.
سنديكا هم مطرح و ايجاد تشكيالت حق واحد،
ميترسد. به خيلي موضوع اين از رژيم شده كه
از بيش ضعف بيانگر رژيم واكنش اين هرحال
باز هم شاهرودي گذشته است، روز رژيم حد
ابراز را وحشتش و ميكرد صحبت امنيت از
و شركت واحد مورد در خاص طور مي كرد. به
و عصباني رژيم خيلي زحمتكش آن، كاركنان

است، خورده زخم
در كارگران وقتي  گذشته ارديبهشت  در
نشان همراه براي را رژيم طرح آزادي استاديوم
خراب روي سرش را كارگران خودش با دادن
سخنراني رفسنجاني كه  شدند  باعث و كردند
تشكل كند، لغو را خودش  شدة پيشبيني
شركت كاركنان جمله از كارگر خانة حكومتي
اين همة  و گفت داد قرار مورد حمله واحد را

. سرآنهاست زير وقايع
داشت كه اظهار ادامه در داوري آقاي 
آينده در آمده جان به كارگران اعتراضات
هم گستردهتر ابعادش و مي كند پيدا ادامه
نميتواند جلوي رژيم كه چون خواهد شد،

را بگيرد. آن

اطالعيةدبيرخانةشورا
درود واحد شركت كاركنان به رجوي خانم
از حمايت به را تهران  جوانان  و فرستاد

آنانفراخواند
واحد شركت  كاركنان از  تن هزاران امروز 
به سراسري اعتصاب  يك در تهران اتوبوسراني 
و آخوندي رژيم سركوبگرانة اقدامات عليه اعتراض
احقاق حقوقخودبرخاستند.نيروهايسركوبگر براي
جلوگيريازاينحركتاعتراضي،تدابيرسركوبگرانه
از اولين ساعات و آغاز نموده شب گذشته را از خود
كاركنان از زيادي شمار دستگيري به امروز بامداد

نمودند. مبادرت واحد شركت
١٠٠٠ تا ١٥٠٠مأمور تهران از مناطق بسياري در
تا آمدند صحنه به از صبح زود انتظامي و اطالعاتي
اين كنند. بهرغم جلوگيري شكلگيري اعتراضات از
و اعتصاب واحد شركت كاركنان سركوبگرانه تدابير
در سركوبگر نيروهاي كردند. شروع را خود اعتراض
كنندگان يورش اعتصاب صفوف به مناطق مختلف
قرار شتم و ضرب مورد را آنها از زيادي تعداد و برده
مناطق مختلف از رسيده گزارشهاي اساس دادند. بر
كارگران از ١٢٠٠تن حدود امروز  ظهر تا تهران 
مجروح و آنها مضروب از بسياري دستگير و اعتصابي
گاز اعتصابگران سوي به سركوبگر نيروهاي شدهاند.

اشكآورشليكميكنند.
از ١١تن نيز گذشته روز كه حاليست در اين
به و دستگير تهران اتوبوسراني واحد شركت فعاالن
زندان اوينمنتقلشدند.دريكاقدامضدانساني رژيم
كاركنان اين بسياري از و فرزندان همسران آخوندي

است. كرده و روانه زندان دستگير نيز را
اعتصاب به دانشجويان از شماري همچنين امروز
تظاهرات به و پيوستند واحد شركت كاركنان

ضدحكومتيپرداختند.
خانممريمرجويرئيسجمهوربرگزيدهمقاومت
تهران واحد شركت كاركنان قهرمانانه قيام به ايران
جوانان بهويژه تهران مردم  عموم  از و فرستاد درود
و اعتصابگران از حمايت به خواست دانشجويان و
وي برخيزند. دستگيرشدگان خانواده با همبستگي
سنديكاهايكارگريوسازمانهايمدافعحقوقبشرو
كردن محكوم به را جهان سراسر در كارگران حقوق
و ايراني زحمتكشان و كارگران وحشيانه سركوب

براي آزادي دستگير شدگان فراخواند. تالش
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه

٨بهمن١٣٨٤(٢٨ژانويه٢٠٠٦

واكنشهايسركوبگرانهرژيمآخونديعليه
واحد درتهران شركت كاركنان اعتصابي

شركت كارگران و كاركنان اعتراضي حركت
و سركوبگرانه واكنش با تهران،  اتوبوسراني واحد

حكومتي رسانههاي  و سركوبگر مهرههاي رذيالنة 
روشد. روبه

انتظامي نيروي جنايتكار سركردة طاليي پاسدار
اعتصابي دستگيري كاركنان اعتراف به ضمن تهران
شركتواحد اتوبوسرانيدرمصاحبه باكانال٥تلويزيون
دستگير شدهاند. ٦٠نفر ،٥٠ تنها كه شد مدعي رژيم
كاركنان سراسري كرد  اعتصاب اعالم پاسدار طاليي
صنفي و بوده سياسي تهران اتوبوسراني واحد شركت

است. نبوده
خبرگزاري حكومتيايسنا اذعانكردكه مأموران
عمل وارد اين اعتراضات براي مقابله با انتظامي نيروي

شدند.
دستگيريهاي به همبستگي  حكومتي  روزنامة
كرد اعتراف رانندگان اعتصاب آستانه در گسترده

مديرة  هيأت اعضاي همسران از نفر  ٤» نوشت:  و 
روز دو شب بازداشت شدند، شامگاه جمعه سنديكا
بازداشت شدند. سنديكا از اعضاي ١٢نفر نيز گذشته
ترابيان آقايان جمعه شب همسران پاياني ساعتهاي در
شدند بازداشت سليمي رضوي و داوود غيبي، حيات
كردند بازداشت را افرادي كه آنها از هيچ اطالعي و
در سر مي برند به آن در شدگان كه بازداشت مكاني يا

دستنيست».
باند به متعلق جمهوري و كيهان روزنامههاي
شدند. در تهران منكر وجود اعتصاب از اساس وليفقيه
صحنه تهران از مختلفي  مناطق  كه درحالي
اين بود، اشكآور گاز و هوايي تيراندازي و درگيري

شنبه تهران روز كردند كه ادعا وقاحت تمام رسانه ها با
گذراند. را خود روزهاي عاديترين از يكي

مأموران وحشيگري بحبوحه  در همچنين
اعتصابي كاركنان  عليه رژيم انتظامي و اطالعاتي 
قاليباف پاسدار تهران، اتوبوسراني واحد شركت
آنان به خطاب طي اطالعيهيي تهران در رژيم شهردار
طمع چشم ما داخلي اختالفهاي كرد: «دشمن به اعالم
كن، شاد دشمن رفتارهاي بايد از كه ماييم اين و دوخته

بپرهيزيم».
كه واحد شركت كاركنان از تمام وقاحت با وي
بودند، جنايتكار لگد مأموران و مشت و باتون زير در

كرده اند. مقابله دشمنان» توطئههاي «با كه كرد تشكر
به اعتصابيون و تحقير براي كه ديگر يك اقدام در
و حمل معاون بود، آنان برحق مطالبات گرفتن سخره
كرد: به اعالم درتهران رژيم شهرداري ترافيك نقل و
دستور شهردارتهرانبهتمامكاركنانورانندگان شركت

بن  تومان ٥٠ هزار معادل حومه و تهران اتوبوسراني واحد
باخشم شهروندپرداخت ميشود.اين وقاحتمقام رژيم،

است. شده روبهرو واحد شركت كاركنان انزجار و
اعتراف درهمينحال خبرگزاريحكومتيايسنا با
ساعت٦صبح از اعتراضي رانندگان نوشت: حركت به
تهران شش و چهار در مناطق يك، رانندگان شنبه روز
خودداري مسافران جابهجايي  از آنان  كردند. تجمع
اعضاي از آزادي تعدادي معترضان خواستار نمودند.
رسميت به  و واحد شركت سنديكاي شده دستگير 

شناختناينسنديكاشدند.

شورايمليمقاومتجهانرا به محكومكردنسركوب وحشيانهكارگران و زحمتكشانايرانيفراخواند

مانورهايمفتضحرژيم
به تأخير آخوندي براي

به اتمي پروندة انداختن
شوراي امنيتملل متحد

امنيت  شوراي عالي دبير الريجاني، علي پاسدار
به سفر از بازگشت در امروز آخوندي، رژيم
رژيم براي  روسيه طرح  گفت:  چين و روسيه 
مذاكراتي ما ايران نيست..... نيازهاي «پاسخگوي
مذاكرات و داشتيم روسيه] [طرح آن درباره
و چهل اظهارات  اين داشت». خواهيم بيشتري 
روسيه در الريجاني آنست از ساعت بعد هشت
روسيه مثبت طرح مورد در رژيم نظر اعالم كرد،

است.
رژيم مزدوران ديگر و  الريجاني اظهارات
و دروغپردازيهاي تالشهاي فريبكارانه آخوندي

پروندة ارجاع انداختن تأخير به هدفش كه است
براي خريدن زمان و امنيت شوراي به اتمي

مي باشد. اتمي توليد بمب پروژه تكميل
احمدينژاد رفسنجاني، خامنهاي، نيز اين از پيش
غنيسازي ضرورت بر رژيم سردمداران ديگر و
روسيه طرح از ايران و استفاده خاك در اورانيوم

كردهاند. صحبت مكمل طرح عنوان به
و اظهارات به نسبت ديگر بار ايران مقاومت
كارگزاران و آخوندي رژيم فريبكارانة اقدامات
در تأخير هرگونه و ميدهد هشدار مختلفش
شوراي به آخوندي رژيم اتمي پروندة ارجاع
جهاني امنيت صلح و براي متحد را ملل امنيت
فرارسيده آن زمان اكنون مي داند. خطرناك
فوت بدون متحد ملل امنيت  شوراي كه است
آخوندي رژيم عليه  فراگير تحريمهاي  وقت

اعمال كند.
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٢٧ژانويه٢٠٠٦)  ٧بهمن١٣٨٤
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ملي مقاومت شوراي زيست محيط كميسيون مسئول قصيم، كريم دكتر مصاحبه با

آن پروندة ارجاع احتمال و رژيم هسته يي بحران
بهشورايامنيتمللمتحد

شما  از تشكر با و سالم قصيم، با دكتر آقاي
همانطور مصاحبه، اين در شركت بهخاطر
برخي پلمب هستيد بهدنبال فك مطلع كه
توسط قبًال كه رژيم هستهيي تأسيسات
شده پلمب اتمي انرژي بين المللي آژانس
هسته يي جديد فعاليتهاي شروع و بود
جهاني جامعة رژيم و بحران بين يك رژيم،
در سطح كه فعاليتهايي بهدنبال آغاز شد.
اروپايي كشور سه گرفت صورت بينالمللي
مماشات سياست گذشته سالهاي طي كه
آژانس از ميكردند سردمداري را رژيم با
اجالس كه انرژي اتمي خواستند بينالمللي
دهد تشكيل را  حكام شوراي فوقالعادة 
امنيت شوراي به را ايران رژيم پروندة تا

دهند. ارجاع
كه شد چه كه است اين من سؤال اولين
و دادند موضع تغيير اروپايي كشورهاي
امنيت شوراي به را رژيم كه شدهاند آماده

ببرند؟
به خودتان كرديد اشاره كه مقدمهيي در
پلمب شكستن داديد: توجه علتها اين از پارهيي
مجدد بهراهانداختن هستهيي، تأسيسات برخي
پيوسته پنهاني بهطور من بهنظر كه غنيسازي روند
مهمتر همه از اينها بر عالوه  است. داشته ادامه 
روشني به كه است احمدينژاد موضعگيريهاي
حقوق خالف تجاوزكارانه فاشيستي خطمشي
آبروريزي ماية خصوص به و مي دهد نشان را ملل
بايد شد.  استمالت مشي پيرو اروپايي ممالك 
فاشيسم نظام اين به سالهاست مي كردند، كاري

هوايش و ميگذارند ديپلوماتيك احترامات مذهبي
جدي فشار و تحريم تيغ زير مبادا داشتهاند. را
كه شود وخيم چنان وضعش مبادا رود. بين المللي
خالصة بچرخد. عاجل دور سرش سرنگوني خطر
اپوزيسيونش و دادند  فرصت بهش  خيلي مطلب
با هم او عوض در اذيت كردند تا و آزار خيلي را
اقتصادي، خوان گستردة بر و مضاعف بيايد راه آنها
بحران كند و مالحظهكاري هستهيي زمينة اندكي در
اروپا حاال طرف همة كاسه كوزههاي نياورد. بهوجود
هجوم به تازه و شكسته، زمين زده به يكهو را داده
پرچم نازيها و آورده روي رواني ـ تبليغاتي سياسي
كرده هم بلند را اسرائيل كشور و جامعة يهود عليه
اروپاييها براي خيلي جديد وضع اين خوب، است.
و مي كردند كاري دارد. بايد و داشت سرشكستگي
مي خواهند سختتر گرفته اند و ظاهر ژست به حاال
هنوز من البته دهند. ارجاع امنيت بهشوراي را پرونده
رژيم با سازشكاري و ترديد و سستي عالئم خيلي

مي بينم. آلمان در بهخصوص اينها، وجنات در را

به  رژيم بردن از غربي كشورهاي هدف  
شوراي امنيت چيست؟

چوب و  گرفتن تهديدآميز ژست يك كًال 
معلوم هنوز اما جزئًا هدف اول است.  بردن باال را
به نظر كه  چون برمي آيد، ازشان كاري چه  نيست
و و كلي بحث ندارند كلمه مي رسد هيچ وحدت
و بهخصوص كه چين بود. خواهد مشاجره در پيش
مشخص نيست و سردادهاند مخالف نغمة روسيه هم
قول به پيشآمده بحران حال اين با بيايند راه غرب با
آورندة به وجود هم نيست پوشال است و ماده شما

را مي گيرد تازهاش خط دنبال باشد كه رژيم بحران
طرف هم و بگيرند. جدي همه بايد را تهديداتش و
شوخي را مخاطرهها نميتوانند تهديدها حسابهاي
سخت جدي هم منطقه سياسي شرايط تلقي كنند.
آمدن باال قلم (يك شده نگرانكننده شدت به  و
و بگيريد) نظر در را فلسطين انتخابات در حماس
است. گربه انشااهللا نمي توانند بگويند مثل سابق هيچ

رژيم  بردن به شوراي حكام كه صورتي  در
اتفاقي چه بدهد رأي امنيت شوراي به
شوراي دارد و وجود احتماالتي چه ميافتد؟
خواهد انجام اقداماتي عليه رژيم چه امنيت

داد؟
امنيت شوراي به رژيم بردن به حكام شوراي اگر
آن نيستم.  مطمئن آنچنان من كه بدهد رأي 
ميآيد تازهيي پيش فضاي وهلة نخست در وقت
٨ساله جنگ پايان از پس بار اولين براي رژيم و
خطاكار مقابل دولت يك عنوان به بهطور رسمي
نخواهد يا بخواهد و مي گيرد قرار جهاني جامعة
بازگشايي و بررسي پروژكتورهاي زير ميرود
پروندههاي بسياري بلكه اتمي اش، پروندة
البته هست. يادتان كه عراق مورد نيز. ديگرش
دست مؤثر و  جدي نتيجهگيريهاي به بيايند  تا
بهقول ولي گذشت. خواهد وقت كلي يابند
و است دست دم دائم ديگر پروندهاش معروف
خيلي امنيت شوراي است. گير دمش كنترل، زير
رأي و نظر اجماع آينه به بكند هر ميتواند كارها
تا گرفته بياثر آبكي موضعگيريهاي از برسد،
نيز و تسليحاتي اقتصادي،  سياسي،  تحريمهاي

شديدتر. گامهاي

رژيم  عليه امنيت شوراي اقدامات آيا  
و داشت خواهد اوضاع روند بر تأثيري
را رژيم هستهيي فعاليت توانست خواهد

متوقف كند.
سالح دنبال بهنوعي هست رژيم اين تا من بهنظر
محتوم سقوط آستانة در فقط و بود خواهد هستهيي
نجات متوسل جهت وعده يي و قول كه بههر است
است اين استبدادي هرقدرت طبيعت شد. خواهد
معموًال كه  ميآيد  عقل  سر اصطالح  به وقتي كه
برآيند و استثنايي ليبي مورد است گذشته كار از كار
آشكارا رژيم آن براي و  بود  متفاوتي دادههاي
داشت انتظار نبايد اما بدهد. وا ميكرد صرف
و شدن براي اتمي پاسداران از تالش و فقها رژيم
حال، اقدامات اين با بردارد. دست به بمب رسيدن
خواهد تأثير اوضاع روند بر حتمًا امنيت  شوراي 
شد خواهد روشنتر سياسي صف بنديهاي گذاشت.
سياست بهعالوة بمب خواهد شد با معلوم سرانجام و
كه منطقة خاورميانه در فاشيستي نميشود خارجي
است برخوردار  استراتژيك اهميت از براي جهان

داد. جوالن آخوندها مثل همين طوري

رژيم  عليه امنيت شوراي كه درصورتي  
بر تحريم اين آثار كند برقرار تحريم
تحريم آيا اين مردم ايران چيست و زندگي

نيست؟ مردم ايران ضرر به
كنوني تاريخي و خسارت و بزرگترين خسران
حاكميت و ادامة وجود بابت از مردم ايران بر وارده

شرح هست. و  بوده واليتفقيه نظام و آخوندها
بالهاي و حكومت اين از ناشي همهجانبة فجايع
هفتاد مثنوي ٢٧سال اين در ايران و ايراني بر وارده
اين عمر كه شب و روز نيز هر هماكنون ميشود. من
ايران بر ملت خسارتش و ضرر اضافه مي شود رژيم
بههر مبارزهيي طرف ديگر هر از است. بيحساب
معروف ولي دارد.  تاوان باشد كه روشي  و شكل
خسارتها را تاوانها و بيشترين مبارزه نكردن است كه
امنيت شوراي براي بردن پروندة رژيم به دارد. تالش
و فاشيستي جلو فعاليتهاي شورا كه اين برانگيختن و
با است روشي  بگيرد  كند سعي را رژيم  هستهيي 
جماعت اين  وگرنه مردم براي خسرانها كمترين 
كه كشاند خواهد بهجايي  را كار  واليتفقيهي
و دامن ملك تصور، از قوة خارج خطرهاي مرگبار
و آن گرفت خواهد را منطقه كل بسا چه و ملت ما
نيز غيره و امنيت شوراي تصميمات براي ديگر وقت

بود. خواهد دير

امنيت  شوراي قطعنامة كه اين احتمال  آيا
وتو شود يا روسيه توسط چين عليه رژيم

دارد؟ وجود
چين كه كشيده شود بهجايي نمي كنم كار فكر
رأيگيري، از به موقع پيش البد كنند. وتو روسيه و
ولي پرداخت خواهند رايزني به مسأله طرفهاي
روسيه توسط  بهخصوص سنگاندازي احتمال 
دارد عالقه خيلي روسيه كه ميدانيم هست. چون
جانبه بكند. چند استفادههاي مذهبي اين فاشيسم از
سياسي در شطرنج هم بكشد دالر باال ميلياردها هم
نزديك را زير و دور هدفهاي فيل مهرة بزرگ با اين

كه ميرسد جايي به كار نهايت در دهد. قرار فشار
مي برد. باال براي طرفين خود را رأي قيمت روسيه

ارجاع  براي ايران  مقاومت كه  سالهاست  
و امنيت به شوراي هستهيي رژيم پروندة
فراخوان شورا اين توسط تحريم ضرورت
اين ساليان گوش شنوايي ميداد. چرا طي
تحولي چه و نبود فراخوان  اين براي
به كشورها اين  اكنون كه گرفته  صورت

رسيدهاند؟ تصميمگيري چنين
ايران مقاومت و مبارزات ايستادگيها همان اول
اين دوم نگهداشت، تازه پيوسته  را مسأله كه بود
رژيم اپوزيسيون كل قريب به بلكه وسيع طيف كه
امنيت شوراي به آخوندي  اتمي پروندة  ارجاع به
روشنگريهاي دستاورد  بخشًا اينهم  است. متمايل
در بين كه آگاهيهايي سوم و است همين مقاومت
لزوم ملي يعني مسألة مهم به اين ما نسبت هموطنان
آخوندها دستيابي و ايران اتميشدن از جلوگيري
همان نتايج از اين هم دارد. وجود اتمي سالح به
خيلي اروپايي كشورهاي است. بيوقفه تالشهاي
اكنون كه آشفتگي و  شتاب اين با  و دارند تأخير
را خود ديركرد تاوان دارند درواقع مي دهند نشان

ميپردازند.

مسأله  اين براي چشماندازي چه شما  
ميبينيد؟

تكوين  شرف ١٩٣٩ در سال تكرار كه اميدوارم
نباشد.

استبدادي هرقدرت طبيعت شد. خواهد متوسل نجات جهت وعدهيي و بههر قول كه است محتوم سقوط در آستانة فقط و بود خواهد هستهيي سالح دنبال هست بهنوعي رژيم اين تا
گذشته است كار از كار معموًال كه ميآيد عقل سر به اصطالح وقتي است كه اين

خواهد گذاشت اوضاع تأثير روند بر حتمًا امنيت شوراي حال، اقدامات اين بردارد. با دست بمب رسيدن به و اتمي شدن براي از تالش و پاسداران فقها رژيم داشت انتظار نبايد

كرد  را دريافت جوان شهروند جايزه بهترين ٢٠ ساله، حسيني، نصرت - استراليا

  ٢٠٠٦ سال قدرداني جايزة استراليا مورلند شهر شوراي
حسيني نصرت خانم به جوان را شهروندان براي خود
دريافت اين هنگام در حسيني نصرت خانم اعطا كرد.

جايزه خطاب به حضار گفت:
از سپاسگزارم. كرديد به من اعطا را جايزه اين اينكه از
شهرداروهمچنين شورايشهرمورلند بسيارسپاسگزارم
اينجا كه خوشحالم بسيار داديد. من به را افتخار اين كه
ايستادهامو شمافعاليتهايمرا كهالبتهبهعنوان وظيفهانجام
اين ولي من شناختهايد. بهرسميت شكل اين داده ام به
بهكسانيتقديمميكنمكهدرسراسردنيا بدون جايزه را
وقف را خود زندگي شوند، شناخته بهرسميت اينكه
اين لذا كردهاند. كشورشان در دموكراتيك تغيير ايجاد
شهر در كه ايران خلق مجاهدين اعضاي به را جايزه
رجوي خانم مريم و سمبل آنها زندگي ميكنند اشرف

رئيسجمهوربرگزيدةمقاومتايرانتقديمميكنم.
در من گفت: خود سخنراني ادامة در حسيني خانم
و حقوق وجود ندارد كه آزادي كشوري بهدنيا آمده ام
ايران از در مردم است. رفته بين از اساسي بشر بهطور
ترك را ايران من كه زماني بهره اند. بي حقوق كمترين
كه تصميم گرفتم زندگي در بودم ولي ٦ماهه كردم
نسبتبهكسانيكهصدايآنهاشنيدهنمي شودبيتفاوت
براي و بشنوم را آنها نداي كه بود مهم من براي نباشم.

 ٩ دختران كه كشوري مي آيم من از كنم. تالش آنها
مليتها  حقوق ميرسند، بهفروش دالر ٦٠ بهاي به ساله

به مناسبتها برگزاري نميشود و حق شناخته بهرسميت
به جوان زنان در ميان فحشا و نمي شود. فساد داده آنها
مقابل ديد در است. كرده پيدا ٦٣درصد افزايش ميزان
خانواده شان صورت اعضاي بدن قطع كودكان اعدام و
بايداميدوار آنها مانندبردهرفتارميشود. اما ميگيردوبا
و مردم شد خواهد نور پيروز قدرت روزي باشيم كه

آزادي دموكراسي و شايستة كه خلقي به عنوان ايران
بهصلحو ايرانباالخره مردم هستند به آنخواهندرسيد.

آزاديدسترسيخواهنديافت.
با خود مماشات  سياست به نبايد جهان كشورهاي 
نداريم. راه هم جنگ به نياز ما بدهند. ادامه رژيم ايران
دادهاند بهترين و رجوي ارائه مريم كه خانم حل سوم

(٢٤ ژانويه)  بهمن ٤ تاريخ در بي.بي.سي تلويزيون
پخش رژيم هسته يي فعاليتهاي از مشروحي گزارش
اتمي ايران» «اسرار عنوان با كه گزارش در اين كرد.
پخشگرديد،يكياز بازرسانآژانس بينالملليانرژي
كرده بازديد ايران رژيم هستهيي  مركز از كه اتمي
را ايران رژيم فريبكاريهاي از جديدي جزئيات است،

بازگوكرد.
نطنز سايت بي.بي.سي در ابتدا به معرفي گزارشگر
مااكنونمطلعشدهايمكهرژيمايران، پرداختوگفت:
دودهه، به نزديك داشته است. براي نيز مخفي برنامه

اتميايران اسرار
جديدي از جزئيات اتمي انرژي بينالمللي آژانس بازرسان يكي از

بازگوميكند فريبكاريهايرژيمايرانرا
شدهاند. داشته نگاه مخفي هستهيي كليدي سايتهاي
رژيمايرانهمچنيننشاندادهاستكهموشكهاييدارد

قرار دهد. اتمي) (تكنولوژي اختيار در مي تواند كه
در آمريكا وزارتخارجة دستيار رادميكر، استفن
ميكنيم شكي فكر ما تسليحاتي گفت:  كنترل امور 
كه كند مي دنبال  را برنامهيي  ايران  كه ندارد  وجود
بايد ما كه ميكنم فكر است.من هستهيي هدفش سالح
ماهيت كه دليل اين به باشيم. نگران خيلي اين رابطه در

فريبكاريبودهاست. اينبرنامه،
معرفي به ادامه در بي.بي.سي تلويزيون گزارشگر

آژانس بينالمللي ارشد بازرسان از شارليه يكي كريس
است. كرده سفر ايران به كه١٨بار اتمي پرداخت انرژي
ما گفت: خود مأموريتهاي مورد در شارليه كريس
انجام مي داديم، هركاري كه كه ميگفتيم و آنچه هر
بايكدوربينفيلمبرداريوبايكميكروفوندنبال آنها
كه را آنچه و ما حركات ميكردند و تالش ما بودند
كمي اين و كنند، ضبط ميكنيم، صحبت آن دربارة

نااميدكنندهاست.
كه اقداماتي در ادامه افزود: بي.بي.سي گزارشگر
انجام هستهيي برنامه كردن مخفي براي ايران رژيم
رژيم اين كه ساخته متقاعد  را آمريكاييان  ميدهد،
يك در حومة تهران است. سالح اتمي كسب در پي
نام لويزان كه دارد وجود هستهيي مشكوك تاسيسات
ايران ولي كنند. چك مي خواستند آنرا بازرسان دارد.
طول ماه دو و را رد كرد از آن  بازرسي درخواست

شوند. وارد آنجا آنها توانستند تا كشيد
كه همچنان رفتند بازرسان به آنجا وقتي افزود: وي
عكسهاي هوايي نشانمي داد، سايت هستهيي تغيير يافته

بهوسيلة بولدوزر آن دور و شده تخليه اين سايت بود.
بود. خاكبرداريشدهوهيچچيزيباقينمانده

نشاندادن گزارشگرتلويزيونبي.بي.سيدرادامهبا
زماني نطنز راكشفكردكه سايتنطنزگفت: دنيا تنها
در كه ايراني اپوزيسيون گروه يك طرف از افشاگري
سايت يك شد. اين انجام دارد، كشور حضور از خارج
طرح آن، در داخل «نطنز». دل كوههاست؛ در هسته يي
اورانيوم دستگاهها اين دارد. وجود سانتريفوژ ٥٠هزار
آنها همچنينميتواننداورانيوم غنيشدهتوليدميكنند.
توليد هستهيي سالحها و كالهكهاي قابل استفاده در

كنند.
اشاره رژيم سايت ديگر بي.بي.سي به گزارشگر
ساعت سازي كارخانه  كارخانه، اين گفت:  و كرد
ميشود. اين ناميده كاالالكتريك كمپاني، اين است.
است. ايران رژيم اتمي تأسيسات حساسترين از يكي
وقتي ما گفت: سايت اين مورد در شارليه كريس
ميخواستيم واردآنجاشويم،مقاماتايران ردكردند.
را سايت  اين از ديدار درخواست  مجددًا ما ولي

كرديم.وقتيبرايباردوم به آنجارفتيم.ساختمانيكه
مشكوك كمي و بود انباري بهصورت آن در اتاقي
خورده رنگ و شده نو ديديم. سقف آن كامًال بود،
بود. آن نو شده چيز همه و شده دكور آن عوض بود.
است. عالئم پاككردن معني به موضوع اين براي ما،
چيزي كردن مخفي بهدنبال آنها كه بود مشخص

هستند.
گفت: پايان در بي.بي.سي تلويزيون گزارشگر
ذرات توانستند نهايت در بارزسان كار، سختي بهرغم
اورانيوم سوخت، براي كنند. پيدا كاليه در را اتمي
بهميزان مادهييكه اما بايدبهميزان٥درصدغنيشود.
يك از نشانهيي ميتواند باشد، شده غني ٥درصد

باشد. برنامة«سريتوليدسالح»
انرژي بينالمللي بازرس آژانس  شارليه كريس
ازپنجرههاكه ما از تجهيزات، اينبارهگفت: اتميدر
گسترش و همچنين تنوع ميكرديم، متوجه كاوش
غلظت كه بود غافلگيركننده ما براي اين شديم. آنها

ميزان٣٦ و ٥٤ درصد بود.  به نزديك آنها مواد در

گزارشتلويزيونبي.بي.سياز تخلفاتهسته ييرژيمآخوندي

است» جدي بسيار ايران رژيم «تهديد آمريكا: كنگره نمايندة
مسلح نيروهاي كميتة عضو سكستون جيم
در مقالهيي طي آمريكا نمايندگان مجلس
سياست كرد تايمز تصريح واشينگتن  روزنامه
افراطي ايران و مهاجم رژيم قبال مماشات در
است آموخته ما به تاريخ نيست. كارساز
روش نبايد و نميتوانند صلحجو دولتهاي
ايران رژيم  اتمي برنامة قبال در را استمالت 
از راهحلها را تمامي ميبايد ما درپيش گيرند.
كه بگيريم. زيرا نظامي در نظر تا اقدام تحريم

جدي است. تهديد بسيار
مبارزه فرعي كميتة رياست كه سكستون جيم
مجلس متعارف غير  جنگ  و  تروريسم با
مماشات دارد، بهعهده نيز را آمريكا نمايندگان
فاشيسم هيتلري با مماشات با را ايران رژيم  با

نوشت: و كرد مقايسه
«دراواخرسالهاي۱۹۳۰،دردورةنخستوزيري
با عدم تعرض يك سياست چمبرلين، انگليس
اين باور بر سادهلوحانه وي داشت. آلمان نازي
متجاوز، نازيهاي به امتيازات دادن با كه بود
پرهيز اروپا در رويارويي يك از ميتواند

معروف  مالقات  يك در ۱۹۳۸ در سال كند. 
كه شد موافقت هيتلر آدولف با چمبرلين
جنگ وارد مجددًا هيچگاه آلمان و  انگليس
كه ميكنم فكر «من داشت: ابراز وي نشوند.

«استمالت» موفقيت اما است». صلح دوران اين
با هيتلر  بعد  سال چراكه نداشت زيادي  عمر 
را جهاني جنگ يك آتش لهستان به تجاوز

انداخت. بهراه
نمايندگان مجلس مسلح نيروهاي كميتة عضو

آمريكا افزود:
بهصورتي منطقه، اين در پاگرفته تازه «ثبات
جامعة ميشود. تهديد ايران رژيم توسط جدي
قوانين علني به صورت كه رژيمي با جهاني
گريبان دست به ميكند، نقض را بينالمللي
مشوقهاي دست يك با ايران رژيم رهبران است.
قاپيدهاند آلمان و فرانسه انگليس، از را اقتصادي
خاورميانه- ثبات و - اورانيوم ديگر دست با و
به جدي نسبت بهطور هم دريدهاند. من  از را
كه نگرانم و بهشدت بدبين بوده تهران مقاصد
آرايش را هستهيي رژيم بهزودي سالحهاي اين
محمود غيرعادي با مواضع پيشگويي اين دهد.
ايران سختسررژيم رئيسجمهور احمدينژاد
است ضروري رو اين از است... شده تقويت
رژيم به و بايستند فريب مقابل در جهان رهبران

بس است». ايران بگويند

گاير آن جورجي از:

براي بيشتري زنان به ما آيا
نـداريم؟ نيـاز هدايتدنيـا

(شروع و گذشت يك سال با از ما بسياري روحيه
را اميد  كه  آنهايي ميشود. زنده جديد)  سال 
نو سال شروع  با ميدهند قرار تجربه وراي  در
اميدهاي امسال حاال ميشوند. خوشبين فوقالعاده

ببين. را نو سال
تحوالت اما است. شده بدتر وضعيت درايران
انتظارش قبل ساليان طي كه كننده يي خوشحال

است. افتاده اتفاق دنيا در نيز نداشتيم را
اهل  ۵۴ ساله زيباي زن يك كه بوديم شاهد ما
كشور رئيسجمهور  باشله، ميشل بهنام شيلي، 
التين آمريكاي غربي ساحل در شيلي ساالر مرد

تحصيلكرده سيرلف، جانسون الن همچنين شد.
مدل شيك لباس در قوي زن يك و هاروارد
خورد. سوگند ليبريا رهبر بهعنوان آفريقايي
آفريقا» «ملكه بهعنوان او  از ليبريا جنگزدة مردم

مي برند. نام آهنين» «زن گاهي يا
ايران مانند شيلي كمتري  حد  در و ليبريا هم
مردانه شده تحريك تشنجات درگير امروز
جهان اين درگيريهاي بيپايان مردانه، بودهاند.

است. كرده مسموم را آن خوب وجوه و ما
شده رئيس جمهور جديد ليبريا، وارث كشوري
مي برد. رنج داخلي جنگ وحشتناكترين از كه

«قاتالن»  يافت. پايان ۲۰۰۳ سال در جنگ  اين
در را ۱۴ساله نزاع يك  غربي آفريقاي  آزادي 

است. جديد بسيار خشن، و مرد
اما است. متفاوت ليبريا  با البته  شيلي وضعيت

۱۹۷۳ تا ۱۹۸۷  سال از دوره يك در نيز، شيلي،
شيلي، اين دوره ارتش خشونت بود، در درگير
يك جنگ و سرنگون كرد رژيم ماركسيست را
در انداخت بهراه مردم عليه سياسي خشونتبار
برنامههايش صدر در را اقتصاد مقوله كه حالي

بود. داده قرار
نقش واضح باشله، بهطور جديد،  رئيس جمهور
مي داند. كشور تغيير مستمر» براي «ايجاد را خود
او هفته، اين طي خوردنش سوگند مراسم در
۱۴سال مهيب دوره آن طي كه كرد يادآوري
ژنرال يك پدرش، كه نظامي، چطور حكومت
خودش نيز حاليكه در شد كشته زندان بود، در

بود. تبعيد شكنجه و در زنداني،
تنفر  قرباني «من  گفت: مراسم سوگند در  وي
نفرت تغيير  وقف را زندگيم االن و بودم،
است، سوسياليست يك او چه اگر كردهام».
كشورش براي  اقتصادي آزاد بازار از  ولي
او كه بهنظر ميرسد اينطور ميكند، و حمايت
نو با كهنه  ايدئولوژي آميختن صالحيت درهم

دارد. را
معاصر، دنياي ميآيد. آدم بهذهن چيز دو
كلمات مردانه. تا  است زنانه دنياي  يك بيشتر
قتل، بهجاي گفتگو هستند: اينها امروز كاري
بهجاي قانون و  كينهورزيدن، جاي  به فهميدن

درهمريختگي.
حركت زن، دو اين افتاده، اتفاق كه همانطور
دوره يك  از بعد  را بودن سليم و  روي ميانه 
شروع و تنفر درمان مي دهند،  نشان وحشت
دو اين براي حداقل  ) فناتيسم  پايان  و بخشش

كشور).
طي عراق  با جنگ از بعد حتي ايران در اما 
كشته نفر ميليون يك كم دست كه دهه۱۹۸۰،
و خمينيسم عيار تمام شكست از بعد حتي شدند،
مردساالري ايران، مردم وحشيانه آزار از بعد حتي
وعده بازهم و دارد باال را هنوز دست سنتگرا

مي دهد. را وحشتناك گذشته
و البته ميانگيزد بر را تعجب كه كمترين چيزي
زنان به ما آيا كه است اين بار اولين براي نه

نداريم؟ نياز هدايت دنيا براي بيشتري

هزار دهها پاي و انداختند و دست بهراه كشور
كردند. قطع را كشور جوانان از نفر

قطعًا سوگندش، مراسم در جديد رئيسجمهور
جمعيت به او نداشت. كلي و معني بي حرف هيچ
خاتمه بنيادي بهطور گذشتهها  به گفت حاضر
بودند جمعيت بين در كه مردمي شد. خواهد داده

ميدادند. گوش صحبتهايش به خاصي عالقه با
سرور «او گفتند: وي مورد در بارها و بارها آنها

خواهد كرد». محافظت ما از است و ما
جديت با كه خانه كدبانوي يك سياست ايده
نابودي، و بهجاي نگه دارد خارج خط را «پسرها»
نظامي رهبران از بعد ليبرياي در كند، بازسازي

در دوربين نصب حال در ملل سازمان بازرس يك
اصفهان اتمي تأسيسات

به اين است مردم ايران براي راه حل دسترسترين در
آنها مشروع مقاومت مردم ايران و كه است معني اين
اين براي تحقق كنند. لذا سرنگون رژيم را ميتوانند اين
مجاهدين خلق ايران اسم سازمان بايستي در قدم اول امر
و مقاومت گردد. حذف تروريستي ليست سازمانهاي از

ايران ازطرف دولتهايجهانبهرسميت شناخته شود.



٤ دوشنبه ١٠ بهمن ١٣٨٤صفحة ٧٨٤ ـ شمارة
گزارش

كارزارمقاومتدر هفتـهييكهگذشت

«هت فولك» بلژيكي گزارش روزنامه
اند به اعدام محكوم شده نفر ١٢٠ از احمدينژاد بيش آمدن كار زمان روي از
ايران است رژيم ) ) منطق اين است! مجرم ميگيرد قرار مورد تجاوز كسي كه

اينكه  بهدليل  ايران در  ساله  ١٨ دختر يك
به را تجاوز كند او به ميكرد  تالش كه را مردي
است. شده محكوم مرگ به درآورده ازپا چاقو ضرب
و قانون اصل از محاكمهاش سعي كرد نازنين طي
به گوشش كسي ولي بگيرد كمك خود از دفاع

. نبود بدهكار او داليل
صادر  ديگر مرگ ٥ حكم او محاكمة با همزمان
از آناناعدامشدند. وضعيتحقوق بشر چهارنفر شدو
است و شده بدتر احمدي نژاد كار آمدن روي از زمان

هستند. اصلي قربانيان جوانان و زنان
------------------------

شالق در مأل عام، سنگسار، آويز حلق متأسفانه
ايران در جديدي غيرعادالنه چيزهاي دادگاههاي و
آمدن احمدينژاد از رويكار اما وضعيتبعد نيستند.
شش از او آمدن كار روي زمان از است. شده بدتر

شده اند  محكوم مرگ به ١٢٠ نفر بيش از ماه پيش،
بنيادگراي رژيم هستند. زنان و جوانان آنان اغلب كه
آنها ندارد. اعتقادي هيچ حقوقبشر به ايران بر حاكم
را آن لذا و ميدانند غربي مقولة يك را حقوقبشر

ميكنند. رد

ممنوع! و مرد زن تساوي
نيست. مرد و بههيچوجه خواهان برابري زن رژيم
هستند و عامل گناه ديد رژيم تحريككننده از زنان
شوند. محافظت گناه اين مقابل در بايد مردان و

خود كامًال عمومي بايد در اماكن زنان دليل بههمين
سيستم در شگفت انگيزي تساوي عدم بپوشانند. را
دادن شهادت ترتيب كه بهاين شده است. تعيين آنان
در و دارد زن ارزش برابر شهادت يك دو مرد يك
همين هم از همين قرار است. در ادامة ديه مورد
اين زنانهستند زنان، به تجاوز منطقدرصورت وقوع
جرم دادگاهي به سال پيش در مقصر هستند. كه

شد  محكوم شالق ضربه ١٠٠ مجرد به زن زنا يك
به موضوع به ترتيب درگير در اين دو مرد درحاليكه

شدند.  محكوم ضربه شالق ٣٠ و ٤٠

زنان نميتوانند رئيسجمهور شوند
يا و قاضي نميتوانند زنان رژيم، قوانين برمبناي
ندارند اجازه آنها ديگر بهعبارت . شوند جمهور رئيس
حداقل كنند. سياسي جامعه شركت رهبري در كه
ظاهرسازي جنبه  بيشتر نيز موجود مدني  حقوق
كند. آرام را غرب براي اينكه است وسيلهيي و دارد
نشستهاند، مجلس بهعنوان نماينده در كه زني چند
موضوع اين هستند. رژيم خود مترسكهاي و عوامل
زنان نماينده وقتي كه يكي از اين هفته پيش چند
خود كه ايراني برزنان بيشتر فشار اعمال خواهان
بيشتر گرديد، تطبيق نميدهند شرع قوانين با را
بهعنوان زنان اين كه است درحالي اين شد. روشن
حقوق گرفتن براي تا رفتهاند مجلس به زنان نماينده

اقدام كنند. زنان بيشتري براي

كه چرا نيست مشكل دراسالم بدانيم كه بايد
برابرند. ) باهم مرد زن و همة انسانها ( قرآن مطابق

است. اسالم رژيم از تفسير غلط مشكل در
كند توجه و درك بايد آمريكا و اروپا كه آنچه

١٦ سال  مماشاتي كه سياست با آنها كه اين است
جلو سمت به اساسي قدم هيچ بستهاند، بهكار است
بزرگترين خود احمدينژاد انتخاب و برنداشتهاند
خامنه اي است عامل يك احمدي نژاد است. دليل آن
و احمدينژاد احمق گرفت. دستكم را نبايد او و
درمورد با گفتههاي نژادپرستانه او نيست. لوح ساده
ميخواهد او تست ميكند. جامعةجهاني را يهوديان،
ميتواند پيشروي كند. مسير اين كجا در ببيند تا
احمدينژاد حرفهاي و تهديدها درمقابل تابهحال
است. نداده عمل واكنشي نشان در كشوري هيچ
احمدينژاد جرأت بيشتري كه بههمين خاطر است
راستا كند. در همين قلدري ميكند تا بيشتر پيدا
توسط اورانيوم غنيسازي مجدد شروع از ميتوان

برد. نام رژيم
كه ميخواهد اين براي  را  اتمي بمب رژيم
براي تالش ادامة بهدست آورد. در قدرت بيشتري
ظهور نزديكبودن احمدينژاد بيشتر، قدرت كسب
را رژيمش) (و خود او است. كرده امامزمان را اعالم
معتقدين تا خدا نشان ميدهد سخنگوي و كانال
ايران در رژيم بنيادگرا بهسمتخود بكشاند. سنتيرا
درمنطقة خاورميانه استفاده ايجاد شده هرجو مرج از

نشان اسالمي تنها دولت را بهعنوان خود تا ميكند
برانگيزد. خود از حمايت به را منطقه شيعيان و داده
شيعه هستند عراق مردم اكثريت كه فراموش نكنيد
بهدنبالكسبحمايتمعتقدينسنتي احمدينژاد و
جنگ، بروز آنها درصورت به حمايت كه چرا ميباشد

دارد. پيش نياز از بيش
 

شود داده فرصت اپوزيسيون به بايد
عالمت قوي يك سريعتر هرچه بايد غرب جهان
جنگ ازطريق نه را اين و دهد نشان رژيم مقابل در
مردم فرصتدادن به ازطريق بلكه جنگ عراق) (مثل
ايرانبرايابرازمخالفتانجامدهد.چندينسالپيش
اپوزيسيون، گروه بزرگترين رژيم درخواست به غرب
تروريستي ليست گروههاي را در مجاهدين سازمان
هدف اپوزيسيون طريق قلب تپندة اين از قرارداد.
ايران مردم دهان و دست ترتيب بدين گرفت. قرار
درصورت تحت تعقيب قرارگرفتن ترس ايجاد با را

بست. مجاهدين، با همراهي
مقاومت ايرانبه رهبريخانم رجويمدت زيادي
اين برچسب مورد در نظر تجديد كه خواهان است
بلژيك سناي رابطه درهمين است. تروريستي
را قطعنامهيي اتفاق آرا گذشته به سال دردسامبر

تصويب كرد.
خواهان نيروهاي از است ائتالفي مقاومت ايران
كه براي روشنفكر گروههاي و دولت از جدايي دين

از دين جدايي دموكراسي،
مرد و  زن  برابري و  دولت 

مبارزهمي كنند.
جمعيت  درصد  ٧٠
جوانان را ايران امروز
نصف ميدهند. تشكيل
هستند. زنان ايران جمعيت
رژيم اصلي  قربانيان اينها 
هستند. ايران در بنيادگرا
كه باشيد داشته باور اين به
خواهان زنان) و (جوانان آنان

تغييرهستند.

سونا عكس: زيرنويس
ملي شوراي از صمصامي
كه آفيش جلوي يك مقاومت
يك عام  مالء در  آويز حلق
است. ايستاده ميشود  ديده زن
خواهان ( ايران  ) اپوزيسيون 

است. بشر حقوق رعايت

يك براي شما كنار در  كه  مفتخرم خيلي من
در شما سرزمين تاريخ زمانيكه در دموكراتيك تغيير
پايتخت در را حضورتان هستم. دارد، قرار مهمي مقطع

كشورمانخوشآمدميگويم.
دولت آمده ايد گرد اينجا در شما كه همين االن
كه است اتمي برنامه پيشبرد سرگرم بيمحابا ايران
اين نكاتي كه اگر ميكند. تهديد را و جهان منطقه
به خوبي نظر بگيريم، در كرده را احمدينژاد بيان روزها
برنامه براي نياتي  چه رژيم اين كه فهميد  ميشود

اتميشدارد.
رژيمماليانيكيازسركوبگرترينرژيمهايدنياست.

توسطارگانهايمختلفسازمانمللبهخاطر  آنها٥٢ بار
زماني كه از شدهاند. محكوم نقضوحشتناكحقوقبشر
گسترش او برنامة شده رئيسجمهور احمدينژاد
سالحهاي برنامههاي در پيشروي و داخل در سركوب

است. بوده اتمي
اين به نهايت در دنيا اتمي، برنامههاي زمينة در
انگيزة غنيسازي اورانيوم تهران هيچگاه رسيد كه نقطه
تاكتيكهاي كنار نخواهدگذاشت. وساختنبمباتميرا
براي تنها  نه اتمي سالح به دستيابي در مالها

براي كلمنطقهخطرناكاست. بلكه همسايگانش،
عراق ايران در دخالتهاي بارز نمونة بهعنوان يك
سربازاني عراق، از انتخابات قبل روز يك كه بس همين
بودند، ديده  آموزش آمريكايي نيروهاي توسط  كه
كه توقيف كردند را تقلبي رأي برگههاي پر از تانكري
گذشته هفتة عراق بود. به مرز ايران از عبور درحال
داشت اظهار عراق در آمريكا سفير خليلزاد، زالماي
قرار مشكلآفريني همسايگان مجاورت در «عراق كه
كشورهايي و سركش همسايگاني آنها است. گرفته
بر تسلط انگيزة كه هستند ايران چون هژمونيطلب
نگران كه هستند اينها كشورهايي دارند. را منطقه كل

موفقيتدموكراسيدر اينمنطقههستند».
و غرب اين ايرانيان براي مستدل و تنها راه معقول

پياماد تاونز نمايندة كنگرة آمريكا
تظاهرات در شركتكننده  ايرانيان  به

درمقابل كاخسفيددر واشينگتن 
گزينه  سه از ايران در دموكراتيك تغيير مورد  در
اتمي ديپلوماسي گزينة يك است. شده صحبت
مراكز عليه نظامي  حملة ديگر انتخاب  است.
طريق از رژيم سوم تغيير سياسي راه و رژيم اتمي
از خوشوقتم بسيار ميباشد. رژيم اين اپوزيسيون
خانم با ديپلوماسي هستهيي در مورد اخيرًا اينكه

شركت   ۵۰۰ كه جلسهيي در رايس  كاندوليزا
به من داشتم. گفتگويي  هم داشت ديگر كننده
توانسته او اينكه بر مبني خوبي اخبار گفتم او
بهاجماع اعضايدائميشوراي امنيتملل متحدرا
اين ايران مورد در اما خبر بد دارد. وجود برساند
ديپلوماسي اين از برخورداري با ايران كه است
مراكز بتواند تا ميخرد زمان خودش براي اتمي
ايران تكميل كند. بهعبارت ديگر خود را هستهيي
را سازي غني تا بتواند استفاده مي كند زمان اين از
با رسيده، آن با اروپاييان به توافق تعليق براي كه
براي سر نياز بر من و رايس دكتر ادامه دهد. تقلب
ايران پيشنهاد رد بهمنظور بينالمللي حمايت جلب
گفتگو اروپا اتحادية  با بيشتر مذاكرات  براي
اين ميخواهد ايران  دولت كه آنچه  داشتيم.
براي اتمي انرژي بينالمللي آژانس در كه است
پروندة از ارجاع مانع تا كسب كند حمايت خود
شود. متحد ملل امنيت شوراي به ايران هستهيي
مذاكره به حاضر كه داد خواهد پيشنهاد ايران
فريبكارانه، پيشنهاد يك  اين اما است! مجدد
هدف حاليكه در است. بيمعنا و توخالي
در بتواند كه است فرصتهايي ايجاد صرفًا ايران

كند. تقلب غنيسازي توقف براي تعهداتش
ايران سياست كه ما در كميته كارهايي جملة از
كليه مورد  در تحقيقات انجام داده ايم انجام 
بوده شده، مطرح ايران مقاومت عليه كه اتهاماتي
قتل كاركنان مبنيبر اتهاماتي آنها يكي از است.
است. بوده آمريكا دفاع وزارت مقاطعهكاران و

را آن بودن كذب مورد اين در ما تحقيقات
اشغال در مجاهدين اينكه ثانيًا رساند. بهاثبات 
داشته اند. شركت گروگانگيري و آمريكا سفارت
كرده تصرف را  آمريكا  سفارت كه  آنهايي  اما
در مجاهدين كه كردهاند تأكيد خودشان بودند،
ديگري هم نظرية ثالثًا دخالتي نداشته اند. كار اين
كه شده است. گفته غلط هم كه آن دارد وجود
كه زيرا است تروريستي سازمان يك مجاهدين
قرار را هدف نظامي نه و غيرنظامي آنها افراد گويا
خلق مجاهدين كه داد نشان ما مطالعات داده اند!
ميكنم، تكرار هرگز، آن به وابسته سازمانهاي و
نظامي دولت گروههاي عليه جز هرگز، حملهيي
ليست از مجاهدين نداده اند. خروج انجام ايران
وحشت مجاهدين از تهران كه زيرا است مهم
آن هراس از ايران دولت كه گروهي دارد. تنها
خارج ميباشد. مجاهدين سازمان همين دارد
جهت اين از ليست از مجاهدين نام ساختن
كه بوش پرزيدنت قول به كه است اهميت حائز
براي كه ايران  مردم كنار در آمريكا بود  گفته
عمل جامة ميايستد، ميكنند مبارزه آزاديشان

پوشاند. خواهد
دموكراسي دربارة وعدة بهطور خاص بگذاريد
از يكي بگويم. سخن  شما با تظاهرات  اين در
زنده سند يك كه آمريكا اساسي قانون وجوه
ميباشد. مسالمتآميز اجتماعات تضمين است،
لوتركينگ مارتين دكتر  كه  مواردي از يكي
با ميتوانيد شما ايده بود كه اين ميكرد مطرح
درخواست دولتتان از مسالمتآميز تظاهرات يك
همان اين و دهد تغيير را آمريكا سياست كه كنيد
آن تحقق براي  تظاهرات اين كه است  چيزي

است. شده برگزار
سخنراني معروف لوتركينگ مارتين دهه پيش دو
دارد، شهرت «من رويايي دارم» به كه را خودش

جامعة كه دارم آرزو يك  هم من كرد. ايراد
طرفدار پناهندگان ايران، مردم روزي بينالمللي
زدن رقم براي  را ايراني مخالفين و دموكراسي 
چيست؟ آنها آرمان رساند. ياري سرنوشتشان

تهران! چنگال استبداد از آزادي
زاگرس قلههاي بلند فراز از ناقوس آزادي بگذار
صخرههاي از ناقوس اين بگذار درآيد. بهصدا
شكوهمند قلههاي بگذار درآيد. صدا به البرز بلند
گيالن جنگلهاي در آذربايجان و سبالن سهند و
خوزستان تپه ماهورهاي و خزر درياي كنار در
گرامي را آزادي مقدم فارس خليج سواحل در

بدارند.
در ژانويه ساالنهاش سخنراني در بوش پرزيدنت

را  ايراني شهروندان همچنان «ما گفت:  ۲۰۰۳
جان حقوق بشر و آزادي بيان  براي كه ميبينيم
همة مثل ايرانيان مياندازند. بهمخاطره را خود
سرنوشت و دولت  انتخاب  حق بايد  دنيا  مردم

از آرزوي متحده اياالت و باشند داشته را خود
ميكند». دفاع آزادي در زيستن براي آنها

فوريه در ساالنهاش سخنراني در بوش پرزيدنت
ايران مي گويم  به مردم امشب «و من ۲۰۰۵ گفت:
آمريكا ميكنيد، قيام آزاديتان براي شما زمانيكه
سخنراني نوامبر در و ايستاد». خواهد كنار شما در

«ما  گفت: نظاميان روز بزرگداشت در  ۲۰۰۵
رژيمهاي عليه كه تبعيد در مخالفين كنار در
كه ميدانيم ما زيرا ايستادهايم. هستند سركوبگر
فردا هستند». دموكراتيك رهبران مخالفين امروز
اين رنگهاي به و كنيد نگاه خود به اطراف حاال
توجه نارنجي و  زرد رنگ بهخصوص  روشن
من كه است چيزي همان نشاندهندة اين كنيد.
رنگي انقالبهاي  مي نامم. رنگي انقالبهاي آنرا
كشورهاي در كه جنبشهايي از مجموعهيي به
هم ديگر جاهاي به و شد  آغاز اروپايشرقي
بهسوي شايد و ميشود اطالق كرد سرايت
انقالبي تغيير معموًال آنها برود. هم  خاورميانه
در و تماميتخواه دولتهاي عليه مسالمتآميز

آزادي مي باشد. و از دموكراسي حمايت
حركت و نيست مركزي  اروپاي در  ايران اما
عكسالعمل با تهران رژيم عليه مسالمتآميز

شد. خواهد مواجه حاكميت آميز خشونت
شد.  ۱۹۹۹ سركوب در سال جنبش دانشجويان
راه ايران  براي راه  تنها كه  حرف اين گفتن 
لوتركينگ مارتين و گاندي  غيرخشونتآميز
رژيم ماهيت از غلط درك معناي به است

است. تهران حاكم در تئوكراسي
آوريد ياد به را اوكراين نارنجي انقالب حاال پس

آنچه  به ۲۰۰۵ برميگردد. ۲۰۰۴و سالهاي به كه
اشرف شهر  هاي سكه طاليي رنگ  به  من كه
آقاي دوست عزيزم كنيد. ميكنم. دقت توجه
كانادا در پيش چندي كشتي، سابق قهرمان فيالبي
اشرفي كلمه كه داد آموزش من به را نكتهيي
در پس ميباشد. هم طال سكههاي معناي به 
اشرف شهر در خواهرانمان و برادران بزرگداشت
اشرفي همه «ما بزنيم  فرياد هم با  همه بگذاريد
پس هستيم. ما همه از شهر اشرف يعني هستيم».
روزي پيروز «ما جواناني كه ترانه با خود را ما
اجرا كردند هممسلك ميدانيم. شد» را خواهيم
اشرف اشرف است. شرف شهر اشرف كه گفتم

شعار تظاهركنندگان)! ) شرف شهر

اپوزيسيون باحمايتاز استكهيكتغييردموكراتيك را
خانم به بايد ما كند. حمايت سازمانيافته و دموكراتيك
تغيير براي او و از فراخوان گفته «آري» رجوي مريم
سازمان نام بايد ما كنيم. حمايت ايران در دموكراتيك
ليست از مقاومت را ملي شوراي و خلق ايران مجاهدين

تروريستيخارجكنيم.
ليستتروريستي گذاشتننامسازمان مجاهدين در
بود! در ايران سمت«مدراسيون» به در مسير قدم اولين
انتصابشده بهعنوانرئيس جمهور احمدينژاد حالكه
از اين رفرميستي نه نه مدره و طبيعي است، به طور

آمد. نخواهد بيرون رژيم
را كشورتان آزادي براي شما ازخودگذشتگي من
براي «آرزوهايي» هم شما كه ميدانم ميگذارم. ارج
آزادي براي شما مثل كساني مادامكه داريد. كشورتان

آورد. خواهند به دست آنرا ميايستند،
١٩ ژانويه ٢٠٠٦ تاونز اد

سخنرانيپروفسور ريموندتنتردر
تظاهراتايرانياندرواشينگتن

روزنامةآلبوکرکیتريبون،٢٨ديماه:
شد باعث اين و کرد متهم برای اسرائيل جاسوسی به را او ايران رژيم
اين میگويد تاری کوروش شود. ممکن غير کشورش در او ماندن که
اقليت يک يهوديان. به خصوص برای ايران است. در زندگی از قسمتی
ستم قرار مورد کشورش حاکم بر ديکتاتوری مذهبی توسط مذهبی که

گرفتهاست.
پيش  در را سفری کرد و ترک را ٢٠٠٠ کشورش تاری در سال
سرانجام کرد و جدا سال سه برای پسرش دو و همسر از او را که گرفت
کار کامپيوتر برنامهنويس يک بهعنوان آنجا در که رساند آلبوکرکی به

میکند.
يک يهودی تبعيدی ايرانی مذهبی، فشار و مرگ به تهديد بهرغم
باشد هرچه میگويد: ٣٨ساله تاری بتواند برگردد. میخواهد: که چيز

بگيرم پس کنم که سرزمينم را کاری است. من بايد سرزمين من آنجا
برگردم. خود خانة به بتوانم تا

جمله  از ساله کيا ١٠  و ساله  ١٤ داريوش پسرهايش و تاری
سفر واشينگتن به که هستند نيومکزيکو آمريکاييهای ـ ١٨ايرانی

کنند. سفيد شرکت کاخ جلوی پنجشنبه تظاهرات تا در میکنند
به عقيده آنان که مقاومت جنبش بهحمايت از يک آمريکا دليل: تشويق دولت

شود. منجر ايران در دموکراسی به میتواند
کارخانة  بر يک ملل سازمان موم و مهر ايران گذشته دولت هفته

در تحقيقات سال از تعليق دو گذشت از غنیسازی اورانيوم را پس
در کشورهایغربی ايراناينترس را رژيم هستهيیشکست. اقدام اخير

اتمی میباشد. ساخت بمب ايران درصدد برانگيخت که
فرانسه و اروپايی، انگلستان، کشور سه آمريکا و جاری طی هفتة
با امنيت شورای به ايران رژيم ارجاع برای را جديدی اقدامات آلمان

کردند. شروع رژيم اين عليه تحريم اعمال هدف
مضمون با کنفرانسی برگزاری اقدام به ايران رژيم روزها همين در
اکتبر در اين پيش از يهوديان کردهاست. علمی کشتار شواهد بررسی
صحنه جهان از بايد اسرائيل که کردهبود عنوان گذشته احمدینژاد

محوشود.
او به رفتن قبل از که بايد را دارد اين معنا برای تاری همة اينها
خانه در ٦٠سالهاش میگويد که مادر او شود. انجام کشورش يک تغيير
يک را به ماه او کرده است. هر ترک را و برادرش کشور زندانی است
اين مادرم میخواهند از که چيزی تنها میکشند، جايی ديگر يا دادگاه
من اگر میگويد او برگردند». اينجا به که بخواه فرزندانت «از است:

کشت. خواهند دليل بدون مرا برگردم
آلبوکرکی در الكترونيک مهندس يک ٤٢ساله، شمس، سعيد

نيومکزيکو  صنعتی دانشگاه در تحصيل برای پيش ٢٦ سال است که

ديگر و او کرد. خواهد شرکت پنجشنبه تظاهرات در او آمد. اينجا به
در سالها برای که ايرانی سازمانيافتة مقاومت يک از تظاهرکنندگان
میگويد: شمس میکنند. پشتيبانی کرده است مبارزه ايران داخل
می شود، محسوب تبعيد در اپوزيسيونی که ايران مقاومت ملی شورای

برد. خواهد دموکراسی سوی به را کشور
ايران مقاومت جنبش از آمريکا بهنحوی دولت که میخواهند آنها
ما رسيده است. به سر آنها طاقت میکند: عنوان شمس کند. پشتيبانی

را میدانند. اين دنيا مردم که شويم میخواهيم مطمئن
به میداند.اين دو پسر خود برای را درس خوبی تظاهرات اين تاری
می کنم اين گمان هستيم. يک سرزمين دارای ما که می دهد آنها ياد
همة اين ببينيد! نشان بدهم: آنها به است که بزرگی فرصت برای من
هدف يک همة آنها ايرانی هستند. جمع شدهاند که اين جا انسانهايی

برگردند. خود کشور به که اين دارند.

در مطبوعات آمريکا واشينگتن در ايران مقاومت بازتاب تظاهرات هواداران

روزنامة سنت لوييس پست ديسپچ،٢٩ديماه:
برابر کاخسفيد بهتظاهرات در پنجشنبه ايرانيان مقيمآمريكا روز
بهحمايتازنيروهايمقاومتدموکراتيک آنهاآمريكارا پرداختند.
آوردن پی بهدست در سرکوبگر که برای براندازي رژيمی ايران در

خواندند. اتمي است؛ فرا سالحهاي
موفقيت تظاهرکنندگانگفتندکه مذاکراتبا دولتايرانبه
در ايران از دخالت بايد آمريكا که معتقدند نخواهد انجاميد. آنها
ايرانيان میدانند. سوم راهحل در را برونرفت و کند اجتناب
نيروهاي نام آمريکا دولت که هستند اين خواستار معترض
خارج خارجه امور وزارت تروريستي ليست از را ايران مقاومت
دوباره مسلح که دهد اجازه و کرده آزاد را آنها مالي سازد؛ منابع

کنند. عوض را ايران رژيم و شوند

شورايمليمقاومتايران ميانجمعيت  از در پالکارد صدها
اين گروه نظامي شاخه تظاهرکنندگان، گفتة به حمايت ميکرد.

رضايت  جلب هدف ١٩٩٧ با در سال کلينتون توسط پرزيدنت
روابط بهبود و ايران زمان  آن  مدرة  به اصطالح  رئيسجمهور
شد. آنها قرار داده تروريستي گروههاي ليست آمريكا در ايران و
بر مبنی اهدافی که احمدينژاد رویکارآمدن با اکنون معتقدند
اياالت دنياييبدوناسرائيلو ايجاد دستيابي بهسالحهستهيیو
ايران برابر رژيم در ايستادن ضرورت می پروراند؛ در سر را متحده

است. تر جدي هميشه از
آمريكاييان انجمن فرهنگي ايرانيان- رئيس نجات، کسري

از تا هستيم اينجا ما گفت: ما با مصاحبه در ميسوري، در
بوش پرزيدنت دموکراتيک در ايران حمايت کنيم. ما از تغيير
در رژيم کند. «تغيير جديد اتخاذ يک سياست که ميخواهيم

ايران».
حضور نظامی خواهان که میکنند تأکيد و ديگران نجات
مقاومت داراييهای که ميخواهند بلکه نيستند. ايران در آمريكا
آنها به سالحهايشان و شده  آزاد آمريكايي  مقامات توسط 
مشغول تجارت لوييس به سنت در که شود. نجات بازگردانده
دانشگاه از ايران  ترک پس از سال پنج است در سال١٩٨٣؛
برچسب گويد مي او است. شده فارغ التحصيل ميسوري روالي

تروريستيبه مانند دستبنديبر دستانمقاومتاست.
دو که ميسوري اليزويل از بيولوژيست يک شهرياري اعظم

ترک  را سال١٩٧٩ ايران در گروگانگيري ماجراي از قبل هفته
اگرآمريكابهراستيباتروريسممبارزهميکند کردهاستمیگويد:

ببندد. دستها را نميتواند اين
دبيرستان از لوييس سنت تازگي در به که عطاران مازيار
دوستانش از تن چند مادر و با شدهاست همراه فارغالتحصيل
کند و حمايت ايران مردم از تا کردهاست شرکت در تظاهرات
دارد سخن قرار جهانی توجهات کانون در اکنون که عليه رژيمي

بگويد.

کميتة آمريکاييان براي مدير نيويورک، زوکر از خاخام دانيل
نواختن با و سخنرانيپراحساسخود با خاورميانه، دموکراسيدر
يک در ديگر سال گفت: و برانگيخته را جمعيت يهودي؛ شيپور

تهران آزاد.
ضمن ميسوري) ايالت از (دموکرات کلي ليسي ويليام نماينده
گروه «خواهان يک را ايران مقاومت تظاهرات از اين حمايت

ندارد. سنخيتی تروريسم هيچ که با خواند دموکراسی»
شوراي عضو و تاون جرج دانشگاه از تنتر ريموند پروفسور
به ايران سياست  کميتة مدير و ريگان دولت ملي در امنيت
جمعيتگفت کهاز کاخ سفيدخواستار حذف برچسب تروريستی

است. مقاومت ايران از
يک در اينديانا)  ايالت از (دموکرات بايه ايوان سناتور 
نظر وی در داشت که اعالم پنجشنبه روز در تلفني کنفرانس
و شديد تحريمهاي اتخاذ را براي قطعنامهيی پيشنويس دارد

دهد. ارائه آمريکا سنای به ايران؛ دولت عليه همهجانبه

تظاهرکنندگانخواهان تغيير رژيمدرايرانهستند

برگردند کشور خود به اين که دارند: يک هدف همه آنها



شمارة ٧٨٤ ـ دوشنبه ١٠ بهمن ١٣٨٤صفحة ٥
گزارش

كارزار مقاومت در هفتـه يي كه گذشت

 اگر تروريسمي در كار باشد، 
تروريسم آخوندهاست!

«قرار دادن سازمان مجاهدين خلق ايران در ليست سازمانهاي تروريستي 
قانون شكني است»

اومانيته ٤ بهمن ٨٤ (٢٤ ژانويه ٢٠٠٦):
اين روزها پرژكتورهاي مطبوعاتي مرتبًا روي 
ايران روشن مي شود.  رئيس جمهور اين كشور، 
چشم  انصافًا  خود  به فرد  منحصر  اظهارات  با 
ايران  بله،  باز كرده است:  ما را به روي واقعيت 
براي  آخوندها،  رژيم  نجات  به خاطر  مي خواهد 
به همه  تروريست  رژيم  اين  گسترش هژموني 
منطقه و براي به چالش طلبيدن اسرائيل و غرب 
به سالح هسته يي مسلح شود.ديگر زمان به كار 
بستن سياست مماشات كه  فاجعه بار بودن آن 
اكنون روشن شده، گذشته است.  زمان زيادي 
هدر رفته است. يا االن بايد اقدام كرد و يا هيچ 
وقت ديگري وجود نخواهد داشت. زمان خارج 
ليست  از  ايران  مجاهدين خلق  كردن سازمان 
اين  است.  رسيده  فرا  تروريستي  سازمانهاي 
وصله نمي بايست هرگز به آن چسبانده مي شد. 
تمامي  در  را  تروريسم  كه  است  سازماني  اين 
تروريسمي  اگر   ... مي كند،  محكوم  آن  اشكال 
نظر  از  آخوندهاست!  تروريسم  باشد،  كار  در 
سازمان  گذاشتن  اين كه  دادن  نشان  حقوقي 
سازمانهاي  ليست  در  ايران  خلق  مجاهدين 
تروريستي نقض قانون اروپا و قوانين بين المللي 
است، مشكل نيست... حملة زشت به اور سور اواز 
و شوراي ملي مقاومت ايران را به خاطر آوريم. 
١٧ ژوئن ٢٠٠٣ بود. پروندة اتهامات هم چنان 
خالي است. ولي همه مي دانند كه اين پرونده 
مهم  قراردادهاي  كسب  براي  است.  سياسي 
را  آخوندها  خواستة  بايد  ما  كشور  تجاري، 
ملي  شوراي  رئيس جمهور  مي كرد.  بر آورده 
داده  توضيح  به روشني  رجوي،  مريم  مقاومت، 
است: «متهم كردن نخستين قربانيان تروريسم 

منافع  به خاطر  و  به داليل سياسي  تروريسم  به 
اقتصادي يك بي عدالتي بزرگ است». تهديدات 
متقابل  تهديدات  نبايد  ايران  ازجانب  هسته يي 
هسته يي ما را به دنبال داشته باشد. ما از همان 
سالحهايي كه آنها به كار مي برند، استفاده نمي 
كنيم. ولي وظيفة ماست كه به مقاومين ايراني 
سازمان  بخواهيم  ديگر  يك بار  و  كنيم،  كمك 
سازمانهاي  ليست  از  ايران  خلق  مجاهدين 
تروريستي خارج شود.  به مردم ايران، كه زجر 
مي كشند شانسي براي آينده بدهيم.  نمي توان 
را  فردا  بايد  نمود.   متوقف  را  سرنوشت خلقي 

ساخت. 

مصاحبه علي صفوي با برنامه راديويي ديويد آلن، راديو دبليو. واي. ام. ام در فلوريدا
و چه كاري  است  درايران چه خبر  آلن:  ديويد 
مي توان با رهبري فعلي ايران كرد؟ علي صفوي با 
ما به صورت زنده از پاريس صحبت مي كند.  به نظر 
با وضعيت  مي رسد آنچه شما در گذشته دررابطه 
ايران و دربارة خطرات رهبري رژيم ايران در همين 
برنامه گفته بوديد، به واقعيت خيلي نزديك مي شود. 
به نظر مي رسد كسي در حال حاضر در رهبري ايران 
قرار دارد كه دستش را روي ماشه گذاشته است. 
مي توانند  چه كاري  مورد  اين  در  جهان  و  آمريكا 

انجام دهند؟
علي صفوي: همان گونه كه مقاومت ايران بارها 
گفته است، تا جايي كه به آيندة ايران مربوط مي شود، 
قبال  در  را  خودش  سياست  بين المللي  جامعة  اگر 
رژيم تصحيح نكند، يك فاجعه در چشم انداز است. 
مقدمتًا بايد بگويم هر چند اظهارات رئيس جمهور 
فرد  يك  اظهارات  است  ممكن  آخوندي  رژيم 
تهران  از  ما  امروز  آن چه  اما،  برسد،  نظر  به  ديوانه 
حساب شده يي  بسيار  موضعگيريهاي  مي شنويم، 
هستند. زيرا رژيم آخوندي دريافته است كه براي 
آن كه راه فراري به جلو داشته باشد، مي بايد چنين 
مواضع سرسختانه يي اتخاذ كند. زيرا همان طور كه 
مشخص است، به رغم آن كه در ميان ٥ عضو دائم 
شوراي امنيت ملل متحد و اتحادية اروپا اين اتفاق نظر 
وجود دارد كه رژيم ايران مي بايد برنامه هاي مربوط 
اما ولي فقيه  به غني سازي اورانيوم را متوقف كند. 
رژيم، خامنه اي گفت چنين كاري را نخواهد كرد 
و هيچ كس نمي تواند اين حق را از رژيم سلب كند 
و آنها به فعاليتهاي غني سازي ادامه خواهند داد. من 
فكر مي كنم كه جاي تأسف است كه ما هنوز يك 

پاسخ متناسب با تهديدات رژيم آخوندي را مشاهده 
نمي كنيم.

سازمان  به  راجع  كمي  تواني  مي  آلن:  ديويد 
خودتان براي شنوندگان ما بگويي؟

علي صفوي: شوراي ملي مقاومت ايران كه يك 
پارلمان درتبعيد ٥٤٠ نفري است، به مدت ٢٥ سال 
براي يك جمهوري دموكراتيك و مبتني بر جدايي 
اين  اصلي  نيروي  مي كند.  مبارزه  دولت  از  دين 
به مدت ٤٠ سال  مجاهدين خلق  ائتالف، سازمان 
عليه ديكتاتوريهاي شاه و خميني براي دموكراسي 
مبارزه كرده است. شورا نقش تعيين كننده يي را در 
افشاي برنامه هاي هسته يي رژيم داشت. رئيس جمهور 
اگر  گفت  مطبوعاتي  كنفرانس  يك  در  آمريكا 
افشاگريهاي شورا نمي بود، جهان از ميزان جلو رفتن 

برنامة اتمي تهران باخبر نمي شد.
ديويد آلن: شما نقش تعيين كننده يي در افشاي 

فعاليتهاي رژيم در نظنز داشته ايد.
علي صفوي: دقيقًا. نظنز و اراك. مقاومت ايران 
هم چنين جزئيات دخالتهاي رژيم ايران در عراق و 
اعزام پاسدار وتروريست به آن كشور را افشا كرده 
تهران  رژيم  كه  مي شنويم  روزها  اين  حتي  است. 
شوراي  به  پرونده اش  اگر  كه  است  كرده  تهديد 
امنيت ارجاع شود، عليه نيروهاي چند مليتي در عراق 

دست به اقدام خواهد زد.
تروريسم  عليه  جنگ  بارة  در  ما  آلن:  ديويد 
توليد  به دنبال  ايران  شنيده ايم.  زيادي  صحبتهاي 
تسليحات اتمي است. ايران با روسيه و چين براي 
قرارداد  موشكي  هاي  سيستم  و  تكنولوژي  خريد 
بسته است. ممكن است گفته شود زمان زيادي طول 

خواهد كشيد كه اين موشكها را توليد كند و زمان 
بيشتري هم الزم خواهد بود كه اياالت متحده را با 
بمبهاي اتمي كه روي موشك حمل مي شوند، مورد 
تهديد قرار دهد. مشكل اين است كه اين تخمينها 
قابل اتكا نيستند. ايران هيچ مشكلي در دادن بمب 
اتمي به تروريستها ندارد. آيا مي تواني تأييد كني كه 
سفارت  كه  بود  ايران جزء گروهي  رئيس جمهور 
آمريكا را در دوران رياست جمهوري كارتر اشغال 

كردند؟
ابتدا  مقاومت  آن كه  از  بعد  دقيقًا.  علي صفوي: 
اين خبر را افشا كرد، برخي از گروگانها كه ازسوي 
گرفتند،  قرار  مصاحبه  مورد  آمريكايي  رسانه هاي 
تأييد كردند كه به خاطر دارند كه نه تنها احمدي نژاد 
به  را  آمريكايي  ديپلماتهاي  كه  بود  كساني  جزو 
گروگان گرفتند، بلكه يكي از بيرحمترين بازجوهاي 

آنها بود. 
ديويد آلن: من مايلم بدانم اين گزارشهايي كه 
دوازدهم  امام  است  معتقد  احمدي نژاد  مي گويند 
برمي گردد تا يك جمهوري اسالمي در جهان مستقر 

كند، درست است يا نه؟
تمامًا  احمدي نژاد  حرفهاي  اين  صفوي:  علي 
از رژيم  منبعث  بنيادگراي  اسالم  است.  دجالگري 
بر  سلطه  هدفش  كه  دارد  تفكري  طرز  آخوندي 
تمام دنياست. اين يك پديدة مذهبي نيست. بلكه 
يك نگرش سياسي مطلق العنان است كه اسالم را به 
ابزاري براي تحكيم «قدرت مطلقه» آخوندها تبديل 
كرده است. به نوعي، اين يك نظرگاه مطلق العنان 
شرقي است كه قابل مقايسه با نظرگاه مطلق العنان 
غربي، مشابه نازيسم است. آخوندها بر اين باورند كه 

تنها تضمين مأموريت به اصطالح اسالمي آنها، يعني 
انساني،  ضد  اجتماعي  مناسبات  برقراري  ارتجاع، 
به ويژه زن ستيزي و دستيابي به قدرت مطلقة سياسي 
است. براي دسترسي به قدرت، آنها از احساسات 

مذهبي توده هاي مسلمان سوء استفاده مي كنند.
اعتقاد  به  كه  است  اين  من  سئوال  آلن:  ديويد 
شما و مقاومتي كه آن را نمايندگي مي كنيد، اسالم 
تحمل ساير اديان را دارد و براي نمونه مسيحياني 
مسيحي  مي توانند  شوند،  مسلمان  نمي خواهند  كه 

بمانند؟
علي صفوي: بحث اين نيست كه من يا مقاومت 
ما چنين چيزي را تأييد مي كند يانه. بحث اين است 

و  رحمت  دين  اسالم  چيست؟  اسالم  موضع  كه 
تحمل است. شايد بد نباشد بداني كه به پيغمبر اسالم 
مي گفتند «رمحًة للعاملني». وقتي پيامبر اسالم در شبه 
جزيره عربستان بود، مسيحيان، كليميان و مسلمانان با 

هم در صلح زندگي مي كردند. 
ديويد آلن:  مي خواهم بدانم كه رئيس جمهور 
ايران چه عقيده يي به امام دوازدهم دارد و او دقيقًا به 

چه چيزي معتقد است؟
علي صفوي: ادعاي احمدي نژاد در مورد اعتقاد 
به مهدويت، يك ترفند دجالگرانه براي سوء استفاده 
از  شدن  آزاد  و  تغيير  براي  ايران  مردم  خواستة  از 
سركوب و فقر است. حضرت مهدي در تشيع سبمل 
نجات و آزادي از بي عدالتي است. آنچه آخوندها 
به اسم مهدويت تبليغ مي كنند، يك انحراف از اين 
آرمان است كه هدفش بهره برداري از عشق و ايمان 
به مهدي موعود است. از زمان به حاكميت  مردم 
احساسات  از  آخوندها  تا به حال،  خميني  رسيدن 
مذهبي مردم ايران سوء استفاده كرده اند. يك نمونة 
برجستة آن، در جريان جنگ ٨ سالة ايران و عراق 
با  را  مردي  بود كه آخوندها در جبهه هاي جنگ 
لباس سفيد عربي سوار بر اسب سفيد به عنوان امام 
زمان جا مي زدند كه بچه ها را به سوي ميادين مين 
مي برد. آخوندها براي گول زدن اين كودكان، يك 
كليد پالستيكي به آنها مي دادند كه در صورتي كه 

در ميادين مين كشته شدند، به بهشت بروند.
ديويدآلن: اين را جدي مي گويي؟ يعني رهبران 
مين  ميادين  به  را  ايراني  ونوجوانان  ايران كودكان 
مي فرستادند و براي آن كه آنها را متقاعد كنند به آنها 
كليد پالستيكي بهشت مي دادند؟ چند نفر در جريان 

جنگ ايران و عراق در طرف ايران كشته شدند؟
دقيقًا همين طور است. گزارشهاي  علي صفوي: 
متعددي در اين باره توسط رسانه ها نوشته شدند. يك 
ميليون نفر در طرف ايران كشته شدند و يك ميليون 

نفر هم مجروح و معلول شدند.
ديويدآلن: آيا فكر مي كنيد كه اگر رژيم ايران 
به بمب اتمي دست پيدا كند، از آن استفاده خواهد 

كرد؟
علي صفوي: بايد توجه داشت كه همة تالشهاي 
بيست و چند سالة رژيم براي دستيابي به بمب اتمي 
به اين خاطر است كه آن را تنها تضمين استراتژيك 
با  اين است كه  بقاي خود مي دانند. همة هدفشان 
دستيابي به اين سالح، اسالم بنيادگراي خود را به 
منطقه وكشورهاي اسالمي صادر كنند. بنابراين، اگر 
موجوديتشان موردتهديد قرار گيرد، دراستفاده ازآن 
ترديدي به خود راه نمي دهند. كمااين كه از تروريسم 
پيش بردن  و  قدرتنمايي  و  باجگيري  براي  هم 
سياستهاي خود در سالهاي گذشته به غايت استفاده 

كرده اند.
ديويدآلن: با توجه به اين مسأله، چه راه كاري در 

مقابل آمريكا وجامعة جهاني وجود دارد؟
صفوي: پايان دادن به سياست مماشات، ارجاع پروندة 
تحريمهاي  اعمال  و  امنيت  شوراي  به  رژيم  اتمي 
كه  منابعي  به  دستيابي  از  جلوگيري  براي  فراگير 
رژيم با استفاده از آنها نه فقط مردم ايران را سركوب 
مي كند بلكه پروژه هاي اتمي را هم به جلومي برد و به 
صدور تروريسم و بنيادگرايي مبادرت مي ورزد. هر 
چندكه راه حل قطعي، تغيير دموكراتيك با تكيه بر 

مردم و مقاومت ايران است.

مقالة لرد آلتون در روزنامة انگليسي يونيورس

روز يکشنبه ٢بهمن، روزنامة انگليسی يونيورس که به طور 
سراسری در انگلستان و ايرلند منتشر می شود؛ مقاله يی 
به قلم لرد ديويد آلتون به چاپ رساند. در اين مقاله آقای 
آلتون ضمن اشاره به کارزار شيطان سازی رژيم آخوندی 
عليه مقاومت، شرايط حساس کنونی را دليلی برای رفع 
محدوديتهای اعمال شده بر مقاومت می داند و تن دادن به 
خواستة رژيم در محدودکردن مجاهدين و مقاومت ايران 
را همانند همکاری با نيروهای فاشيسم هيتلری عنوان 

می کند. در زير متن اين مقاله از نظر شما می گذرد:
طي ساليان در اين ستون من جزئيات نقض گسترده و 
وحشتناك حقوق بشر در ايران را منعكس كرده ام. پيش 
از اين منافع اقتصادي، باعث می شد تا ما چشمان خود 
را بر روی اين مسائل ببنديم. اما اخيرًا به دنبال خطري 
كه از جانب ماليان و برنامة اتمي  آنها متوجه ما شده 

بيدار شده ايم.
رويکرد غرب در جلوگيری از برنامة اتمي رژيم ايران، 
استمالت  سياست  از  ناشي  خطرات  مصاديق  از  يکی 
به  را  اروپا  اتحادية  ساليان،  طی  ماليان  رژيم  است. 
بيراهه برده است. اکنون طرفهای مذاكرة رژيم، آشكارا به 
دستاوردهای اتمی آخوندها در اثنای گفتگوهاي طوالني 

از جانب آنها، اعتراف می کنند.
در اين پروسه آنها هم چنين تمامي تعهدات خود 
تازگی ٣٧  پا گذاشتند، همين  زير  اروپا  اتحادية  با  را 
تن سنگ اورانيوم را در سيكل غني سازي در سايت و 
تأسيسات غني سازي اصفهان وارد كردند. اكنون ايران 
اعالم كرده كه ٥٠ تن ديگر اورانيوم را در همين سيكل 
غني سازي وارد كرده است. اين ميزان اورانيوم غني شده 

براي ساختن ١٠ بمب اتمي كافي است. تصور اين كه 
فعالترين دولت حامي تروريسم به خطرناكترين سالح 

جهان مسلح شود وحشتناك است. 
از زماني كه شوراي ملي مقاومت ايران در اوت سال 
٢٠٠٢ وجود برنامة اتمي را افشا كرد، جامعة بين المللي 
مانند يك مرغ سر كنده عمل كرده است. اتحادية اروپا به 
جاي اتخاذ يك سياست قاطع در قبال رژيم، با اين اميد 
واهي كه ماليان روزی بيدار شده و ضمن توبه از تمامي 
نيات شوم خود تصميم بگيرند كه كل برنامة اتمي خود 
را كه ميلياردها دالر براي آن هزينه كرده اند و آن را تنها 
راه بقاي خود مي دانند كنار بگذارند؛ به آنها امتيازات 

پي در پي دادند. 
در حالي كه خطرات ناشي از رژيم ايران رو به افزايش 
است و تهديد يك درگيري نظامي نيز افزايش مي يابد 
هر گونه تأخير بيشتر در ارجاع پروندة اتمي رژيم ايران 
اروپا  اتحادية  است.  توجيه  غير قابل  امنيت  به شوراي 
تا آن جا پيش رفت كه با رژيم ماليان به توافق رسيد 
كه تا زماني كه آنها به تعهدات اتمي خود پايبند باشند 
جنبش مقاومت ايران (سازمان مجاهدين خلق ايران) را 

در ليست سازمانهاي ممنوعه نگه دارد. 
اين تعهد اتحادية اروپا نشان دهندة شيوه يي است 
كه چگونه غرب از آنهايي كه براي تغيير دموكراتيك 
در ايران مبارزه مي كنند به عنوان يك مهره شطرنج در 

مذاكرات خود با ماليان استفاده مي كند. 
من به عنوان كسي كه ساليان زيادي درگير فعاليتهاي 
مقاومت ايران بوده است به ميزان گسترده يي با كارزار 
پخش اطالعات دروغ و تالشهاي رژيم ايران به منظور 

بي اعتبار كردن سازمان مجاهدين خلق آشنا هستم. يكي 
از اتهاماتي كه من در باره اش تحقيق كردم قتل فجيع 
سه رهبر مسيحي كليساي انگليكن در سال ١٩٩٤ بود. 
اين طور ادعا مي شد كه سه زن آشكارا اعتراف كردند كه 
فرمان قتل اين سه كشيش را از سازمان مجاهدين خلق 
گرفته اند. چند سال بعد مقامات سابق امنيتي رژيم ايران 
اعتراف كردند كه اين كشيشها توسط مأموران وزارت 
اطالعات و امنيت به قتل رسيده و تمامي اتهامات در 
رابطه با دست داشتن سازمان مجاهدين خلق به منظور 

بي اعتبار ساختن اين گروه بوده است.
رژيم ايران و مأمورانش اخيرًا اين كارزار دروغپراكني 
را شدت  اروپا  در  ايران  عليه سازمان مجاهدين خلق 

با  حقوق بشر  ديدبان  سازمان  گزارش  بخشيده است. 
و  عراق  در  ايران  خلق  مجاهدين  «سازمان  موضوع 
نقض حقوق بشر توسط آن» که در ماه مه گذشته منتشر 

شده است نمونه يی از اين قبيل است. 
با  تلفني  مصاحبة  تنها چند  گزارش  اين  مبناي 
اعضاي سابق سازمان  بودند  است كه مدعي  افرادي 
حقوق بشر  ديدبان  هستند.  ايران  خلق  مجاهدين 
هيچ گونه حق پاسخگويي به اين اتهامات براي سازمان 
از  آنها  هم چنين  نشد.  قائل  ايران  خلق  مجاهدين 
قرارگاه اشرف، محلي كه ادعا مي شد كه اين اتهامات 
در آنجا واقع شده است نيز بازديد به عمل نياورد. اين 
گزارش خشم زيادي را در محافل مختلف برانگيخت و 
سرانجام يك هيأت از سوي پارلمان اروپا از مجاهدين 
خلق در قرارگاه اشرف بازديد به عمل آورده و اقدام به 
يك تحقيق مستقل در مورد اين اتهامات نمود. آنها 
وزارت  نتيجه  رسيدند که  اين  به  تحقيقات خود  در 
اطالعات رژيم ايران، سازمان ديدبان حقوق بشر را در 
رابطه با تهية اين گزارش كه مجموعه يی از اتهامات 
شامل  را  خلق  مجاهدين  سازمان  عليه  ساختگي 

می شد؛ فريب داده است. 
هزار حقوقدان بريتانيايي با امضاي بيانيه يی خواهان 
حذف نام سازمان مجاهدين خلق از ليست سازمانهاي 
ممنوعه گرديدند. در انجام اين كار حتي يك روز هم 
ايجاد محدوديت  نبايد درنگ كرد. در شرايط كنوني 
برای مجاهدين در بريتانيا مانند ممنوع كردن مقاومت 
فرانسه در زمان جنگ جهاني دوم و همكاري با رژيم 

نازيها است.

ايجاد محدوديت براي مجاهدين مانند همكاري با نازيهاست
راديو سراسري ايتاليا برنامه زاپينگ، ٤بهمن (٢٤ 

ژانويه):

كه  لوسوردو همان طور  عاليجناب  مجري: 
مي دانيد روز گذشته آقاي فيني وزيرخارجه 
اعالم كرد كه پروندة اتمي رژيم ايران بايد به 
سازمان ملل برود به عقيدة شما اين مشكل 

چگونه حل مي شود؟
فيني خيلي  وزير  آقاي  كار  از  من  لوسوردو: 
تجليل مي كنم. در گذشته هم، چنين فعاليتهايي 
بيايد.  به وجود  اتمي  فاجعة  اين شدند كه  از  مانع 
صحبتهاي اتمي كه اين روزها مي شود روز به روز 
با  ايران  جديد  رئيس جمهور  مي شوند.  خطرناكتر 

تهديد اسرائيل منطقه را به خطر مي اندازد. 

چكار  شرايط  دراين  نظرشما  به  مجري: 
بايد كرد؟

داريم.  دولتي  نقش  نمايندگان  ما  لوسوردو: 
به  نسبت  را  وجدانها  كه  كنيم  سعي  بايستي  ما 
كنيم  كاري  بايستي  ما  كنيم.  بيدار  موضوع  اين 
را  اينها  اقتصادي  بند  زدو  با  نتوانند  دولتها  كه 
نيز من  ايران  مقاومت  با  رابطه  بگيرند. در  ناديده 
و   وكيل  مثل ١٣٠٠  بايد  هم  ما  كه  مي كنم  فكر 
انگليسي  نماينده   ٤٠٥ مثل  انگليسي،  حقوقدان 
و مثل قطعنامة سناي بلژيك خواستار اين شويم 

گروههاي  ليست  از  مجاهدين  سازمان  نام  كه 
تروريستي خارج شود. 

نيروهاي  مجاهدين  است.  خجالت آور  اين 
آزادي  براي  كه  هستند  دموكراتي  و  آزاديخواه 
وطنشان مي جنگند . حضور اينها در ليست توهين 
 . مي باشد  ما   ٥٠ سالهاي  پارتيزانهاي  به  عظيمي 
يك  تروريستي  ليست  در  مجاهدين  نام  گذاشتن 
سيلي به مقاومت ايتاليا است. من بسياري از اينها 
اينها انسانهاي مبارزي هستند كه   . را مي شناسم 

فقط براي آزادي وطنشان مبارزه مي كنند .

گذاشتن نام مجاهدين در ليست تروريستي يك 
سيلي به مقاومت ايتاليا است 

مصاحبه آقاي استفانو لوسوردو نماينده پارلمان ايتاليا با راديو سراسري ايتاليا شبكه يك 

روز پنجشنبه ٢٩ديماه، راديو سراسري ايتاليا شبکة يک، 
در برنامة زاپينگ، مصاحبه يی با سناتور پائولوگوتزانتی، 
راديويی  برنامة  اين  داد.  انجام  ايتاليا   پارلمان  نمايندة 
بمب  به  «نه  زيرعنوان  فوربيچه  آلدو  دكتر  به ابتكار 
ايران»  در  دموكراسي  و  بشر  حقوق  به  آري  اتمي، 
از  زير  در  برنامه  اين  از  گزارشي  ترتيب داده شده بود. 

نظرتان می گذرد.

ايتاليا  به خصوص  و  اروپا  سناتور گوتزانتي،  مجری: 
چه كاري می توانند براي ممانعت و جلوگيري از شروع 
يك جنگ ديگر انجام دهند، آيا ما بايد به اپوزيسيون 
ايران كه در داخل و خارج از ايران حضور دارد كمك 

كنيم؟
سناتور گوتزانتي: بله، ما بايستی يك راه حل سياسي 
پيدا كنيم. ايرانيها ملتی بزرگ هستند که از نظر فرهنگ، 
سنت، زبان و هوش بسيار غنی می باشند. از همين رو بايد 
به مردم ايران اجازه داد تا سرزمين خود را از اين نظام 
هيتلری آزاد سازند. نظامی که به عقيدة من روز به روز 
تا  می شود.  افزوده  آن  بين المللی  خطرهای  دامنة  بر 
كرده ام  مطالعه  و  ديده  مطبوعات  در  من  آن جايي كه 
زمان مفيد براي جلوگيری از ساخت بمب اتمي توسط 
رژيم ايران بسيار اندک است و ظرف چند ماه آينده آنها 

به بمب اتمي دسترسی خواهند داشت. 

مجري : می گويند شش ماه خواهد بود. 
سناتور گوتزانتي: بله دقيقًا، بنابراين می بايد در طول 
صورت  اين  غير  در  كرد  پيدا  راه حلي  ماه  شش  اين 
راه حلی خشن خواهيم شد.  و  ماجراجويي  وارد يك 
ما خواهان راه حل نظامي نيستيم حتي خود آمريکاييها 
هم چنين نظری دارند. آنها نسبت به گذشته و عملکرد 
را  جديدي  سياست  و  داده  رويه  تغيير  عراق  با  خود 
مسأله  اين  اروپاييها گفتند كه  به  آنها  اتخاذ كرده اند. 
را به دست گرفته و از طريق ديپلوماسی و با استفاده از 
نفوذ يا اهرمهای فشار پيش ببرند. راه حل نظامی بمباران 
سايتهای اتمي، به مانند آن چه که در عراق انجام شد، در 
ايران عملی نيست. زيرا رژيم ايران با اشراف به اين مسأله 
نوعي استراتژي تدارك ديده است و سايتهاي خود را 
است.  كرده  پخش  زيرزمين  در  مختلف  مناطق  در 
بنابراين، اين موردي بسيار پيچيده می باشد.  حال سؤال 
اين است كه آيا براي جلوگيري از اين معضل راه حلي 

وجود دارد يا نه؟ بله وجود دارد.  

سناتور گوتزانتي: بله، نکتة مهم اينست که من از مجري: مقاومت ايران؟ 

دوستان آنها هستم و از آنها تا آن جا كه بتوانم حمايت 
می كنم. شوراي ملي مقاومت كه در پاريس مستقر است، 
با رهبری يك خانم به نام مريم رجوي اداره می شود. 
مريم رجوی، شخصيتی است بسيار آرام و متين؛ و زني 
به دست  اعضای خانواده اش  برخي  استثنايي كه  است 
اين  از اعضای  نيمی  از  رژيم کشته شده اند. زنان بيش 
پارلمان در تبعيد را تشكيل داده اند. اين پارلمان ائتالفی 
برقراری  است که خواستار  و الئيك  مذهبي  افراد  از 
دموكراسي و پلوراليسم در کشورشان می باشند. متأسفانه 
ايران در گذشته موفق شده كه مهمترين عضو  رژيم 
آن را كه مجاهدين خلق می باشد، درليست گروههاي 

تروريستي قراردهد. 
رژيم  عليه  دموكراتيک  اپوزيسيونی  خلق  مجاهدين 
ايران  رژيم  كه  می گويند  آنها  می باشد.  آيت اهللا ها 
به خاطر اعدام زندانيان سياسي، زنان و افراد خردسال و 
هم چنين سرکوب گستردة مردم، مورد تنفر شديد قرار 
دارد. مجاهدين می گويند بدون جنگ خارجي، بدون 
موشكهاي دوربرد و بدون خونريزي زياد؛ ما خودمان 
از طريق يك قيام مردمي می توانيم رژيم را سرنگون 

كنيم. 

پارلمانهاي مختلف  از  نماينده  هزار  : حدود  مجري 
ليست  از  مجاهدين  نام  حذف  خواستار  اروپايی 
تابه حال  امر  اين  چرا  شما  عقيده  به  شدند  تروريستي 

تحقق نيافته است؟ 

سناتورگوتزانتي : واقعيت اين است كه رژيم تهران 
با اين حركت مخالفت می ورزد و از كشورهاي اروپايي 
با حربة قراردادهاي نفتي، باج خواهي می كند. می خواهم 
يادآوري كنم زماني كه رژيم خميني مدعی ممانعت 
من  می شود  رژيمش  تكنولوژي  پيشرفت  از  جهان 
نمي دانم منظورش كدام تكنولوژي اتمي است؟ اينها را 
كه از خارج خريداري می كنند. آنها هيچ احتياجي به 
انرژي هسته يی ندارند. آنها بر روي بزرگترين منابع نفتي 
دنيا زندگي می كنند. بنابراين طبيعي است كه ما به اين 
نتيجه برسيم كه هدف اصلی رژيم ايران از تكنولوژي 
غني سازي اورانيوم مقاصد نظامی است. صرف داشتن 
نمي باشد،  آن  استفاده  از  کم خطرتر  تكنولوژي  اين 
چرا كه از اين طريق رژيم ايران می توانند هژموني خود 
را بر منطقه اعمال كند و كشورهاي ديگر را مورد تهديد 

قراردهد.  

مجري: پارلمان ايتاليا چطور؟ 
سناتورگوترانتي: من با رضايت خاطر می توانم اعالم 
كنم كه نمايندگان پارلمان ايتاليا، چه چپ و چه راست 
ميانه؛ آنهايی كه خواهان آزادي و دموكراسي  و چه 
هستند؛ بر سر اين موضوع تفاهم و اتفاق نظر دارند. ما 
در جلسات و كنفرانسهاي مختلفي که در همين رابطه 
برگزار کرديم، همبستگي خود را با مقاومت ايران اعالم 
نموديم. ولي من بعضًا شاهد كم كاري، سردي و احتياط 
از جانب افرادی نيز بوده ام، كه البته معقول می باشد. ميان 
حرف و حركت ديپلوماتيك فاصله زيادي وجود دارد. 
به نظر من دولت حاكم، كه من خود درآن عضويت 
نداده  نشان  رابطه  اين  در  مناسبی  عكس العمل  دارم، 
قراردادهايي  ما حتي  اضافه كنم كه  بايد  اين را  است. 
مانند آن چه فرانسويها با رژيم دارند؛ نداريم. ولي آنها 
خيلي متحد عمل می كنند، آلمانيها هم يكپارچه عمل 

كردند .

به رغم  بوديم كه فرانسويها  امروز ما شاهد   : مجري 
داشتن قراردادهاي زياد، خواهان بايكوت كردن رژيم 

ايران شدند. 
سناتورگوتزانتي: بله درست است،  بحث ديگری 
که اکنون مطرح است مربوط به فوتبال می شود چيزی 
هم اکنون  است.  ايران  مردم  عالقة  مورد  بسيار  که 
صحبتهايی مبنی بر اخراج ايران از بازيهای جام جهانی 
از آن  مطرح می شود. کامًال مشخص است كه رژيم 
از  هميشه  ديكتاتور  رژيمهاي  می كند.  سوء استفاده 
پيروزيهاي اين گونه مسابقات، به نفع خود بهره برداري 

می کنند.

سناتور گوتزانتی نمايندة پارلمان ايتاليا 

كميسيون  عضو  فولنا  پيترو  مصاحبه 
خارجي پارلمان ايتاليا با راديو سراسري 
شبكه يك: مجري: عاليجناب فولنا، اروپا براي 
رژيم  توسط  هسته يي  مراكز  ساخت  از  ممانعت 
ايران چه كاري مي تواند انجام دهد ، مشخصا در 
بايد  ايران چه كاري مي توان و  با مقاومت  رابطه 

كرد؟
بايد  اول  درجه  در  كه  دارم  اعتقاد  من  فولنا: 
آژانس بين المللي انرژي اتمي را تقويت كرد و 
فشار آورد كه موضوع را دنبال كند. ولي نكتة 
مهمتري كه شما هم به آن اشاره كرديد اين است 
و خارج  داخل  در  ايران  مقاومت  به  بايد  ما  كه 
بايد  خارج  در  كه  كاري  كنيم.  كمك  كشور 
مجاهدين  سازمان  نام  كردن  خارج  دهيم  انجام 
تروريستي  گروههاي  ليست  از  ايران  خلق 
توسط  خلق  مجاهدين  مي باشد.  اروپا  اتحادية 
بسياري از پارلمانهاي اروپايي به رسميت شناخته 
شده هستند. هم چنين از رهبر اين مقاومت خانم 
مريم رجوي در پارلمان اروپا استقبال شده است. 
مبارز كمك كرد.  نيروهاي  اين  به  بايد  بنابراين 
ايران  مردم  مبارزات  از  عظيمي  بخشي  هم چنين 
كه  معتقدم  من  مي گيرد،  صورت  زنان  توسط 
زنان نقش مهمي در آزادي ايران خواهند داشت 

و به همين خاطر بايد به آنها كمك كرد.

پيترو فولنا  نمايندة پارلمان ايتاليا 

پيترو فولنا: زنان نقش مهمي در سناتور گوتزانتي: مجاهدين خلق اپوزيسيونی دموكراتيک عليه رژيم آيت اهللا ها می باشد
آزادي ايران خواهند داشت

اسقف ژاك گايو كشيش مبارز فرانسوي



٦ ١٣٨٤صفحة ٧٨٤ دوشنبه ١٠بهمن شمارة
گزارش

آخوندي  رژيم  شكست  بازتاب   
عراق در هژمونياش حفظ در

(٩بهمن)به خبرگزاري رسمي رژيم آخوندي
تحت او از كه قبانچي  بهنام  آخوندي  از نقل
انقالب اعالي «مجلس  تشكيالت عنوان«مسئول
اسم نجف جمعة امام عراق و مركز در اسالمي»
آمريكا دوگانة برخورد «از نامبرده كه داد خبر برد،
و كرد» انتقاد ايران هسته يي پروندة با غرب و
گروهك عناصر با برخورد موضوع «همچنين
با برخورد دوگانه مصاديق از ديگر را يكي منافقين

تروريسم عنوان »نمود.
قبانچي از نقل به آخوندها رسمي خبرگزاري
شوراي زمان  در كه  مصوبهيي «براساس  افزود: 
سازمان عناصر اين شد صادر حكومتي عراق سابق
شناخته تروريستي سازماني بهعنوان درجهان كه
اين تاكنون از عراق اخراج شوند اما بايد ميشوند
گذشت قريب وجود با و نيامده در اجرا مصوبه به
سابق حكومتي  شوراي مصوبة صدور از دوسال 
عناصر خروج همچنان آمريكايي نيروهاي عراق،

مسكوت گزاردهاند». را از عراق نفاق گروهك
گفت: باره دراين مجاهدين سخنگوي يك

آخوندي رژيم شكست بازتاب اظهارات اين
عراق و اخير انتخابات در خود هژموني در حفظ
انتخابات اين سنيها در مستأصالنة پيروزي بازتاب
تشبثات تقلبات و به رغم همة طي آن كه است

كه  نحوي به آوردند، به دست كرسي  ٥٨ رژيم
آخوندي رژيم مداخالت مخالفين جبهة اكنون
و ميهنپرست دموكراتيك كه نيروهاي عراق در

پارلمان  ٩٠ كرسي از حائز بيش شامل ميشود را
است. گرديده

نيست بيجهت افزود: مجاهدين سخنگوي
اتمي افشاگريهاي اندازة همان به ماليان رژيم كه
در جنايتهايش مداخالت و افشاي ايران از مقاومت
است. خشمگين و بيمناك مجاهدين توسط عراق
درسايترسميوزارت بههمينخاطرمجاهدينرا
انتخابات در فراگير شرکت به «متهم اطالعات
در گستردهيي و پنهان فعاليت » و عراق» پارلماني
اين بر عالوه عراق»ميكند. مردم جهت تحريک
اتميودبير شوراي پاسدارالريجانيمسئولپروندة

مصاحبه  حين ١١ ديماه در روز رژيم عالي امنيت
درتلويزيونرژيمبهقدريازاينموضوعخشمگين
انتخابات، «نزديك كرد: ادعا سخافت با كه شد
آنجا هست فرمانده نظامي كيسي كه آقاي ويليام

ازطرفآمريكاييها،دستبهدامنمنافقينشدهكه
اين كه كنيد تبليغ مختلف شهرهاي در بياييد شما

نياورد....». مناسب رأي شيعه ائتالف ليست
(ارگان البينه روزنامة ٤بهمن روز همچنين در
عراق قدس در سپاه به وابسته عراق) حزب اهللا شاخة
عراق توافق جبهة كه شد مدعي مضحكي طرز به

از  است كرده كسب پارلمان  در كرسي  ٤٤ كه
مجاهدينپشتيبانيوحتيكمكماليميگيرد!

خبرگزاريحكومتيمهروابستهبهوليفقيهنيز
مجاهدين كرد كه «حضور اعالم ٤بهمن روز در
آشوب و اغتشاش اصلي عامل اشرف قرارگاه در
خبر دروغ به همچنين رژيم است. عراق» در
از بيش تاکنون ايران خلق مجاهدين سازمان داد:
تشکيل داده در داخل عراق را و گروه ٢٠حزب
و احزاب عشاير سازماندهي آنان که هدف است

برايعملياتتروريستياست!
نامة٧ اكتبر  طبق بر افزود: مجاهدين سخنگوي
مسئول  به عراق در چندمليتي نيروهاي ٢٠٠٥ ستاد
اشرف، قرارگاه ساكنان و مجاهدين سازمان اول
تضمين به متعهد عراق در  مليتي چند نيروهاي
كنوانسيون سوي از تأمينشده حفاظتهاي و حقوق
قرارگاه اشرف ساكن مجاهدان براي ژنو چهارم 
مجاهدين حقوقي  موقعيت بنابراين و ميباشند 
اساس همين بر قوانين بينالمللي است. تابع درعراق
رئيس جمهور سخنگوي نيز گذشته ١٣مهرماه در
در خلق مجاهدين «حضور كه داد توضيح عراق
كنوني آن دولت مسئوليت حوزة در خاك عراق
ائتالف نيروهاي بين زيرا نميگيرد. قرار كشور
سرخ صليب بينالمللي كميتة و آمريكا رهبري به

امضا  به ٢٠٠٣ موافقتنامهيي سال در پيش سال دو
داده اجازه مجاهدين خلق به اساس آن بر كه رسيد

بمانند». خاك عراق باقي در ميشود
اشاره افزود:  پايان در مجاهدين سخنگوي 
آخوندي رژيم  مصوبة به  رژيم  عراقي مزدوران 

 ١٣٨٢ آذرماه در حكومتي منحلة عراق شوراي در
اساس از عراق، ازخاك مجاهدين اخراج بر مبني
را مصوبه اين است زيرا اعتبار قانوني فاقد و باطل
طبق در همان زمان بر برمر حاكم مدني آمريكا پل
آخوندي رژيم مزبور از شوراي حكومتي آئيننامة

نمايندة   ٣٠٥ متعاقبًا كرد. وتو آنرا و نپذيرفت
پارلمانانگلستاننيزدربيانيةژانويهسال٢٠٠٤اعالم 
بيانيةشوراي حكومتي عراقمبنيبر«اخراج كردند:
پايگاههايش از ايران»  خلق مجاهدين  سازمان
محكوم و غيرقانوني  اقدام يك قويًا عراق» در
توسط كه پيداست تمامي ظواهر آن از و ميباشد

توسط كه است. همچنان ديكته شده ايران رژيم
عراق شده، تصريح بين المللي حقوق متخصصين
استاتوي و بنابراين اشغال است تحت كشور يك
مجاهدين براساسقانونبينالمللمشخص ميشود

 ٤ شوراي حكومتي عراق. براساس كنوانسيون نه و
اشخاص، الزم براي حفاظت از بايد مجاهدين ژنو،

حقوقو متعلقاتشانبرخوردار باشند.
خود  بيانية در انگلستان پارلمان نمايندة  ٣٠٤
ايران  بنيادگرا در مالهاي افزودند: ٢٠٠٤ ژانوية در
در و حال مردم ربودند از و دموكراسي را آزادي

بربايند. عراق نيز ازمردم را كه آن هستند صدد
ديگري جنبة عراق به بنيادگرايي مالها صدور
و جمعي سالحهاي كشتار توسعة آن و دارد نيز
مجاهدين سازمان ميباشد.  بالستيك  موشكهاي
است كه كرده اطالعات مبسوطي افشا ايران خلق
بين المللينشانميدهد. بهجامعة فعاليتهايرژيمرا
سازمان كه  ميداند حاضر حال در  جهان
براي حركت از مهمي بخش ايران خلق مجاهدين
متوقفكردنپيشرويبنيادگراييدرعراقومنطقه
برچسب حذف ضرورت تأكيدي بر اين ميباشد.
آويزان و ايران خلق مجاهدين ازسازمان تروريستي
در تروريست مالهاي رژيم گردن بر  آن كردن
حقوقبشر شديد  نقض مرتكب  كه است  تهران
سازمان حضور كه است مهم بنابراين شدهاند. هم
جنبش يك عنوان عراق به ايران در خلق مجاهدين
از «پشتيباني شود. شناخته رسميت به مستقل سياسي
براي كسب خلق مجاهدين سازمان و مردم ايران
دموكراسي وحقوقبشردرشكستدادن تروريسم

ضروري ميباشد». كشور و خارج داخل در
به و غيرمذهبي جديد دموكراتيك عراق يك
نه دارد نياز باشد دارا را ارزشها همين كه همسايهيي
استفاده ترور از داخل در كه بنيادگرا رژيم يك به

مي كند. نيز حمايت خارج آن در از و كرده
را ايران تجاوزهاي  كسي چه  الزمان:

كرد خواهد متوقف
٥بهمن، در شمارة عراق، چاپ الزمان روزنامة 
را ايران تجاوزهاي كسي  چه عنوان،  با مطلبي در
ايران «تجاوزات رژيم نوشت: خواهد كرد، متوقف
در و مكررًا اشكال مختلف و به مرزي ندارد حد و
دولت ميپيوندد.  وقوع به  منطقهيي  وآبهاي مرزها 
را خود تجاوزها اين ودرمقابل است ساكت عراق
زبان بر ازهمه بيشتر تجاوزات اين ميزند. ناداني به
نزديك ايران به روزي  يك طرفهايي كه و نفرات
افتضاح افزود، الزمان است».  شده جاري بودند،

توسط  كه ،« ١ ـ «نور اسم به عراقي نفتكش كشتي
نجات براي و ميشد هدايت و ناوبري ايراني كاپيتان
چهرة مقامات گرفت، ايراني تماس با نگهبانان خود،
كه مقاماتي ميكشاند. افتضاح به را ايران دولت باالي
تكذيب را عراق داخلي امور در خود دخالت هميشه
اين مقابل در چرا نوشت: پايان در الزمان ميكنند.

تجاوزاتسكوتميشود؟»

خبرگزاري آسوشيتدپرس نسبتبه
ايران از برخاسته بنيادگرايي گسترش

داد. هشدار عراق در
در  تفسيري طي  آسوشيتدپرس خبرگزاري   
سه سال كه از اسالمي بنيادگرايي كرد: تأكيد ٥بهمن
اكنون در شده شروع عراق، به آمريكا تهاجم پيش با
حالپيشروي است.برخينگرانهستندكه عراقشبيه

و  گسترش روبه بنيادگرايي ١٩٧٩ شود. سال در ايران
بر حاكم مالهاي تحت حمايت دولت نزديك روابط
نگرانينسبتبه جنگ داخليمياناعرابسني ايران،

است. برانگيخته را شيعه و
نگران بسياري افزود: آسوشيتدپرس خبرگزاري
برقرار ايران مشابه حكومتي عراق در كه هستند اين
حكومت يك ايجاد آمريكا براي و تالشهاي شود

برود. سؤال زير غيرمذهبي
حضور جاي عراق هيچ در آسوشيتدپرس افزود:
به اندازهيي شديد بنيادگرايي افزايش ايران و رژيم
دارد، وجود عراق جنوبي مناطق و بصره در كه
رژيم ايران توسط كه گروههايي مشاهده نميشود.
حمايت ميشوند،شروعبهساختنپايگاههاي قدرت
اعمال را اجتماعي سخت قوانين اكنون هم و كردهاند

ميكنند.
كربال و نجف مقدس شهرهاي بصره، در
غيرمذهبي تفكرات جنوب، قسمتهاي ديگر و
موسيقي پخش دليل به رستورانها نميشوند. تحمل
كنند. تحميل زنان به حجاب را  و ميشوند تعطيل
بغداد ٦ميليوني شهر به حتي اجتماعي سختگيريهاي
خيابانها پلها، بيمارستانها، است. يافته گسترش هم
نامگذاري آيتاهللاها نام به عمومي مكانهاي ديگر و

مالهاست. ديوارها پر از پوسترهاي شدهاند.
گفت است، يك دكتر شيعة فتح حسن دكتر
اجرا به شريعت را تحت عنوان سخت قوانين تاكنون
حكومت ديگر دوسال فعلي حاكمان اگر درآوردند.
راه خيابانها در آزادانه نميتوانند حتي مردم كنند،
در نميتوانند مرد دكترهاي حاضر درحال بروند.
امر اين كنند... كار صدر شهرك در زنانه بيمارستان
يابد... گسترش هم ديگر بيمارستانهاي به است ممكن

عراق آخونديدر مداخالترژيم

اعدام حكم و آويز ١٥حلق  ايران:
و بنيادگرايي با صدور  خارجي بحران افزايش با توأم ايران سركوبي مردم  افزايش  

تروريسم
براي و اعدام را ايران ٥زنداني مردم حقوقبشر گسترده نقض و سركوبي ادامه در آخوندي ضدبشري  رژيم
و خاني زندانيان بهنام علي از تن دو گزارش خبرگزاريهاي حكومتي به كرد. صادر ديگر احكام اعدام ١٠زنداني
ديگر روز٢٨دي نفر و يك اصفهان آرش روز٣بهمن در بهنام ديگر زنداني يك و قم روز٥بهمن در قنبري حسن

شدند. حلقآويز عام مالء در ورامين در
ارتكاب هنگام به و و ناشنوا بوده نابينا بهنام بهروز مهرانپور از اعدامشدگان ايرنا يكي خبرگزاري گزارش به

است. داشته انتسابي١٨سال جرم
بحرانسازي  سكة روي آن مردم ايران، ميان وحشت در رعب و جو منظور ايجاد به سبعانه اعدامهاي  موج
ايران در حقوقبشر وخيم نقض ارجاع پرونده ايران خواهان است. مقاومت آخوندي وسطايي قرون رژيم خارجي

ميباشد. امنيت ملل متحد شوراي به
(٢٧ژانويه٢٠٠٦) ٧بهمن١٣٨٤ ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

است: زير ترتيب شدگان به اعدام ليست
(خبرگزاري ايرنا) قم در مالءعام در حلقآويز قنبري، حسن و خاني علي - ١. ٥بهمن١٣٨٤

فارس) اصفهان (خبرگزاري حلقآويز در ساله، ش، ٢٧ آرش ٣بهمن١٣٨٤ –  .٢
(خبرگزاري فارس) در ورامين حلقآويز يك نفر، – ٣. ٢٨دي١٣٨٤

ايرنا) (خبرگزاري داشت. جرم انتسابي ١٨سال ارتكاب به هنگام ناشنوا، نابينا و بهروز مهرانپور، ٤. ١٦دي١٣٨٤ –
است از: اعدام عبارت شده به ١٠نفر محكوم  ليست

شد (روزنامة شرق). اعدام به محكوم آخوندي رژيم عالي تأييد ديوان ابوالقاسم، ٢٣ساله، به ٦بهمن١٣٨٤ – .١
(روزنامة شد اعدام به محكوم آخوندي رژيم عالي ديوان تأييد به محمدرضا، ٢٤ساله، ٣بهمن١٣٨٤ – .٢

همشهري).

اعدام  به محكوم اصفهان جزايي عمومي- شعبه۱۰۲ دادگاه حكم قاضي به زوج جوان يك – ٢٧دي١٣٨٤ .٣
همشهري). (روزنامة شدند مالءعام در

(روزنامة  شد محكوم اعدام تهران به كيفري دادگاه حكم مرتضي، به نام به جواني مردي ٢٥دي١٣٨٤ – .٤
اعتماد).

(روزنامة اعتماد). شد محكوم اعدام به دادگاه كيفري ٧١ شعبه حكم به صادق، ٢٦ساله، ٢١دي١٣٨٤ – .٥
(روزنامة همشهري). محكوم شد اعدام به رژيم ديوان عالي به تأييد فرهاد، ٣٦ساله، ١٨دي١٣٨٤ – .٦

شد  محكوم اعدام به تهران استان كيفري ٧١ دادگاه شعبه حكم به قلي، ٢٧ساله، حسن ١٨دي١٣٨٤ – .٧
(روزنامةشرق).

شد (روزنامة شرق). اعدام محكوم مرد ٥٠ساله، به ١٨دي١٣٨٤ – .٨
اعتماد). (روزنامة شد محكوم به اعدام عالي رژيم ديوان تأييد به جوان، پسر – ١٦دي١٣٨٤ .٩

بهدليلتظاهراتبزرگهواداران آمريكا رژيمبه اعتراضرسمي
مقاومتدرواشينگتن

در آن گستردة تأثيرات و هواداران مقاومت و ايرانيان شكوه با بزرگ و تظاهرات از كه آخوندي رژيم
نمايش  كمسابقه به رسمي و اقدام يك با خود را هراس خشم و ٥ بهمن روز بود، خشم آمده بينالمللي به سطح

گذاشت.
سفيد  اين تظاهراتبزرگدرمقابلكاخ بهخاطر تهران، سوئيسدر احضار سفير امورخارجةرژيمبا  وزارت

كرد. اعالم دولت آمريكا به رسمي طور به خود را شديد» «اعتراض
منافع  حافظ به عنوان سوئيس سفير «فيليپ ولتي» نوشت: ٨٤ خود ٥بهمن شماره در ايران حكومتي روزنامة
اين تأييد با سياسي «يك منبع آگاه افزود: روزنامة اين است. شده احضار وزارت امور خارجه به تهران در آمريكا
منافقين، سازمان اعضاي به تظاهرات مجوز اعطاي به نسبت ايران شديد اعتراض مراتب احضار اين در گفت: خبر
گروههاي ليست مذكور جزو گروهك اين كه به توجه با شده يادآوري و اعالم واشينگتن در سفيد كاخ مقابل
آشكار مصداق آنها به تظاهرات مجوز است، اعطاي غربي ديگر دولتهاي و آمريكا خارجه امور وزارت تروريستي

آمريكاست». مورد ادعاي مبارزه با تروريسم با موضوع دوگانه برخورد

قبال موضعگيري تدافعي رژيم آخوندي در
دادن ربط و رئيسجمهور فرانسه اظهارات

مجاهدين به آن
اظهارات به نسبت  تدافعي موضعگيري يك در آخوندي  رژيم
رژيم تروريستي تهديدهاي و تروريسم عليه فرانسه رئيسجمهور
با و كرد مجاهدين متوجه  را تروريسم سياسي، لودگي  با آخوندها،
اتمي ايرانپيرامونپنهانكاريهاي برابرروشنگريهايمقاومت استيصالدر
رژيماعالم نمود :«رهبرانمجاهديندرفرانسهحضوردارند وما نميدانيم
بمب خودش از كشور آنها در عليه چگونه ميخواهد دولت فرانسه كه

هستهيي استفاده كند؟»!

اگر : گفت باره اين در آخوندي  دولت  رسمي سخنگوي الهام
بيخ در تروريستها هستند، تروريسم با مبارزه داعيهدار واقعًا فرانسويها
نيازبهبمب آنها با فكرهمنميكنممبارزه آنهاهستند. پناه گوشآنهاودر

هستهييداشتهباشد.
آخوندي رژيم مطبوعات و تلويزيون و راديو و رسمي خبرگزاري
اعتماد، شرق، همشهري، كيهان، اسالمي، جمهوري جمله روزنامههاي از
مجاهدين عليه رژيم رسمي سخنگوي اراجيف انعكاس با قدس و ايران
اروپاييان مي گويند آنچه «برخالف غالمحسين الهام افزودند: از نقل به
پي در آنها ميدانيم و داريم يقين آنان نيت به ما دارند شك ما نيت به كه

هستند. ضدديگران هسته يي بر فناوري غيرصلحآميز از استفاده
دولت كه ميشود مطرح هم در اينجا سؤالي افزود، دولت سخنگوي
خاك در منافقين گروهك تروريستي بر ضد مي خواهد چگونه فرانسه

كند». استفاده هستهيي سالح از فرانسه
كند.  آنها پنهان در را خود موشكي و اتمي فعاليتهاي تجهيزات و  تا
تنها راه خالصي منطقهوجهانازخطرات آقايمحدثيناضافهكرد:
تغيير در است، اتمي به سالح دستيابي به دنبال كه رژيم تروريستي اين
انجامپذير است، ايران مردم بهدست تنها كه تغيير اين مانع ايران ميباشد.
در قبال سياست درست يك ميباشد. غربي سياست استمالت كشورهاي
پروندة فوري ارجاع و مذاكره هرگونه قطع ايران رژيم اتمي پروژههاي
عليه جانبه همه تحريمهاي اعمال و متحد، ملل امنيت شوراي به آن اتمي

آنميباشد.

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
٣٠دي١٣٨٤  

به تروريست ديپلومات يك انتصاب
ژنو در رژيم آخوندي نمايندگي

معيري،يكديپلوماتتروريستشناختهشده را رئيسجمهوريارتجاع، عليرضا روز گذشتهپاسداراحمدي نژاد،
بهعنوانسفير ونمايندةدائميرژيمآخونديدردفتراروپاييسازمانمللمتحددرژنومنصوبكرد. مقاومتايران
هشدار انتصاب از اين آخوندي رژيم شوم مقاصد به نسبت معيري، تروريستي و سوابق جنايتكارانه يادآوري ضمن
خاك سوئيس به او ورود و تروريست اين پذيرش با ميخواهد سوئيس دولت و متحد ملل سازمان از ميدهد و
سازماندهندگان از بود، ژنو رژيمدر سفير سالها كه ديگر تروريست ديپلومات يك ناصري سيروس كنند. مخالفت

زير  بشرح معيري سوابق از برخي سال۱۹۹۰ بود. در آوريل ژنو مقاومت در نمايندة كاظم رجوي ترور دكتر اصلي
است:

پاسدارانانقالباسالميبودكه درارديبهشتسال۱۳۵۸ زيرنظرمصطفي  ۱. معيرياز عناصر بخش اطالعات سپاه
پرداخت. رژيم آخوندي سركوبگرانة اطالعاتي و سرويسهاي تأسيس به و برادرش، چمران

شركت اوايل سال۵۹، «انقالب فرهنگي» در نام تحت دانشگاهها تعطيلي و دانشجويان وحشيانة سركوب در وي .۲
فعالداشت.

به  نزديك ارائه كرد، بهسپاه خود جنايتهاي از بعدها معيري كه عليرضا بيالني طبق ۳۰خرداد۱۳۶۰ از پس .۳
سپرد. اعدام جوخههاي به را آنها اغلب و دستگير رأسًا را مجاهدين هوادار ۲۰۰دانشجوي

شوراي  مسئول رجوي مسعود آقاي بهترور مؤظف خميني جانبشخص از پاسداران سپاه در اوايل دهة۸۰ وقتي .۴
فرانسه  عنوان ديپلومات به اوت سال۸۴ تحت مأموريت، در اين اجراي براي معيري عليرضا شد، ملي مقاومت ايران

شد. اعزام

ديپلوماتتروريستهاييمانند وحيد گرجيومسعود هندي كهدستاندركارسلسلهعملياتتروريستي معيريبا .۵
مسئول ترور براي پرهزينه پيچيده و يك طرح اجراي و داشت ارتباطات تنگاتنگ همكاري و بودهاند، فرانسه در

مي كرد. پيگيري را مقاومت ملي شوراي
كرد.  بهفرانسه سفر خميني رژيم فرستادة بهعنوان سال همان مه ماه در اما تهران بازگشت، فورية۸۶ به در معيري .۶
گزارشكردكهفرستادةرژيمخميني«خواستاراستردادمخالفانو…مشخصًاآقاي  خبرگزاريفرانسهدر۲۲مه۸۶
موسوي، ميرحسين خميني، رژيم نخستوزير سياسي معاون عنوان به پس اين از معيري ميباشد». رجوي مسعود

معرفيگرديد.
در و شد رفسنجاني منصوب دفتر در بينالمللي امور مشاور سمت به رفسنجاني ابتداي رياستجمهوري از وي .۷

رژيم آخوندي شركت داشت. امنيت شورايعالي جلسات كلية در تروريسم چارچوب صدور ارتجاع و
معرفي  آزاديبخش نهضتهاي را به عنوان رئيس دفتر طي حكمي معيري رژيم، وليفقيه نوامبر۹۲ خامنه اي، در .۸
بحرين، عربستان، مصر، مانند كشورهايي به بنيادگرايي و تروريسم صدور پروژههاي سمت، در اين نمود. معيري

ميكرد. اداره را كشمير و لبنان فلسطين،
بزرگ شهيد كاظم رجوي، دكتر قاتالن سپردن بهجاي فرانسه وقت  دولت كه هنگامي دسامبر۱۹۹۳، در .۹
را بهرژيم آنها عدالت، اجراي براي سوئيس قضائية به سوئيس، در ايران مقاومت ملي شوراي نمايندة حقوقبشر و
بهپاريسرفته اروپاييوزارتاطالعات آخوندها، رئيسادارة اميرحسينتقوي، معيريبههمراه ماليانتحويلداد،

برد. بهتهران و با خود گرفت مزبور را تحويل تروريست دو و
بهخاك  ورود رواديد صدور كه اروپا تصميمات ۲۹آوريل۱۹۹۷ اتحادية آشكار نقض سال۱۹۹۸ در در معيري .۱۰
به ميكند، ممنوع را بودهاند تروريستي فعاليتهاي درگير كه كساني و آخوندي رژيم اطالعاتي براي مأموران اروپا

بود. سمت اين در سال۱۳۸۱ تا و شد پذيرفته فرانسه در رژيم سفير عنوان
معيري اجازه ندهند از پذيرش خوداري ميخواهد با متحد ملل و سازمان سوئيس از دولت ديگر مقاومت ايران بار

بپوشاند. عمل جامة اروپايي كشورهاي خود در تروريستي بنيادگرايانه و شوم مطامع به آخوندي رژيم
دبيرخانةشورايمليمقاومتايران۲بهمن۱۳۸۴ 

قرارگاه در مجاهدين حضور آخوندي، رژيم
عراق در آشوب و اغتشاش اصلي عامل را اشرف

خواند
منافقين» سابق «عضو يک از نقل به ٤بهمن ارتجاع وليفقيه به مهر وابسته  آخوندي خبرگزاري

را  گروه و ٢٠ حزب از بيش تاکنون ايران خلق مجاهدين :سازمان داد خبر نكرد اعالم هم را كه اسم او
تروريستي عمليات براي و احزاب عشاير سازماندهي آنان هدف است که داده تشکيل عراق داخل در

است،
تروريستي سپاه سوي از البينه كه به نام عراق در آخوندي رژيم روزنامة مزدور يك ديگر سوي از -
توافق جبهه سياسي فعاليتهاي به كمك براي دالر ٥٠هزار مبلغ مجاهدين ميشود، ادعا كرد منتشر قدس
دكتر اند. كرده پرداخت اشرف قرارگاه اخير او از جبهه، در بازديد اين رئيس دليمي عدنان دكتر به عراق
حال عين كه در است عراق در سني سياسي محبوبترين شخصيت عراق توافق جبهه دليمي رئيس عدنان

در  ٤٤ كرسي اخير پارلماني بر عهده دارد. جبهه توافق در انتخابات عراق را هم مردم كنگره دبيركلي
است، آورده بدست كشور اين پارلمان

در آن مزدوران قدس و تروريستي ايران دروغپردازيهاي سپاه خلق سازمان مجاهدين سخنگوي يك
كه نمود توصيف اخير عراق انتخابات نتايج به نسبت آخوندي رژيم حقيرانه مسخره و واكنش را عراق

پارلمان  ٩٠ كرسي از كه بيش اين مهمتر گردد، اكثريت آن حائز در نتوانست نجومي تقلبات به رغم رژيم
ميآورد، َفغان به را رژيم آخوندي است كه تعلق گرفته اين كشور و ملي دموكراتيك نيروهاي به عراق
سوخت و برق قطع رغم به ترددات و محاصره و محدوديتها و قطع به رغم افزود: مجاهدين سخنگوي
جاي عراق، كنوني دولت تركيب در آخوندي رژيم عوامل توسط مجاهدين ارزاق و دارو سهميه و

داده  مجاهدين تشكيل را گروه عراقي و ٢٠ حزب كه است هم مدعي باز آخوندي كه رژيم است شگفتي
مي كنند. تأمين هم عراق را هاي سني پارلماني ائتالف بزرگترين بودجه و اند

و اغتشاش اصلي عامل آخوندها رژيم ديد از اشرف قرارگاه در مجاهدين حضور اين، بر عالوه
استراتژيكي و سياسي سديد سد اين را از رژيم گزيدگي روشني منتهاي به كه امري است، عراق در آشوب

ميدهد. نشان بنيادگرايي و تروريسم صدور و رژيم دخالتهاي برابر در

از به سايتهاي اطالعات براي رونق دادن وزارت ترفند
اطالعات وزارت دژخيمان رونقافتادة

كار و كسب دادن به رونق و توجه جلب براي مسخره ژست يك در رژيم اطالعات وزارت سايتهاي
با روزمره بهطور و گرفتهاند قرار مجاهدين اينترنتي تروريسم حملة مورد كه كردند ادعا خود ورشكستة

قرارگرفتهاند. ايران مجاهدين خلق سازمان آتشباري ويروس مورد به آلوده ايميل صدها
به کار آغاز از پس است (دو ماه سال سه «قريب : مي نويسد در اين باره آخوندها سايت ديدبان
ممکن نحو است تا به هر بسته بهکار را خود امکانات تمامي مجاهدين، تروريستي گروه که ايرانديدبان)
که گروه اين تروريسم اينترنتي تيمهاي مسير اين نمايد. در جلوگيري ايرانديدبان سايت فعاليت ادامة از
گوناگوني اقدامات و نکرده فروگذار حيلهيي و هيچ ترفند از ميکنند کار ُاِور گشتاپوي نظر زير مستقيمًا
به روزمره به طور را ويروس به آلوده ايميل صدها يک مورد در فقط نمودهاند. تعقيب و داده سازمان را
هستند». آبشخور يک از همه ساخت معلوم آنها آي.پي.هاي رديابي که ميکردند ايميلهاي سايت ارسال

نالههاي  و آه آخوندي و گشتاپوي فرافكني به پاسخ در اروپا در مطبوعاتي مجاهدين  سخنگوي
تخصصهاي شمار در تروريسم و ارتجاع صدور ويروس و و شپش صدور : گفت نظام ديدباِن مضحك
ايران خلق مجاهدين سازمان و ايران و مقاومت به مردم ربطي و است آخوندي رژيم ويژه و حرفهيي
را آخوندها دژخيم سايتهاي افتادة از رونق و كار كثيف و نمي توان كسب ترفندها اين با ضمنًا و ندارد

رونق داد.

و درخواست محاكمه از آخوندها عقبنشيني مفتضحانة
عراق استرداد مجاهدين از

استرداد و محاكمه درخواست از مفتضحانه عقبنشيني يك در مشهد در آخوندها اطالعات
ايران به  مقاومت با در مقابله كه رژيم مهرههاي ١٢٠٠٠ تن از از مركب ليستي انتشار با عراق از مجاهدين
تروريسم کردن ريشه کن به دنبال واقعًا اگر دنيا اين است که با ما «حرف كرد: اعالم رسيده اند، هالكت
هم همان کشورها ساير در فعال تروريستهاي با برخورد در دارند ديگر کشورهاي از که توقعي هستند بايد

باشند». داشته را رفتار
عنوان مسخره با مطبوعاتي در واشينگتن يك كنفرانس در دوشنبه هاشمينژاد كه روز مزدوري بهنام
اعالم با مي داد، نشان خبرنگاران آخوندها به اطالعات سوي از را مزبور ليست هابيليان» «دبيرکل کانون
موضوع هم جنبه هاي سياسي به ما نيستيم، ايران به کسي استرداد يا و محاکمه دنبال به افزود: «ما اين مطلب
گروهي صورت به پادگاني نفر در هزار سه حدود جمعيتي با منافقين عراق گروه کشور در نداريم. کاري
با حمايت آمريکا اکنون هم و هستند تروريستي اعمال مشغول دهه چند و دارند رسمًا حضور متشکل و
و انواع با تروريستي اعمال هدايت و پول آوري جمع و توطئهچيني حال در اروپايي کشورهاي بعضي و

« هستند مختلف انحاء

مقاومت مجاهديناطالعيه هاي شوراي ملي سخنگوي موضعگيريهاي

به كه مقامهايي يافتن  براي تالش
ادامه نباشند وابسته مسلح شبهنظاميان

دارد
«در نوشت: آمريكا چاپ تودي  يو.اس.اي. روزنامة
يافتن براي  تالش سني، عربهاي  نگراني بحبوحة
ادامه نباشند وابسته مسلح شبهنظاميان به كه مقامهايي
حاليكه «در  گفت: آمريكا سابق مقام يك  دارد.
دولت يك تشكيل به شروع  عراق  سياسي رهبران
يك دفاع و كشور وزراي تعيين مي كنند، ائتالفي

موضوع كليدي خواهد بود».
وزارت سابق مشاور آمريكايي معاون شرمن، مت
مطمئن متحده ميخواهد «اياالت گفت: عراق، كشور
يعني امنيتي، اصلي وزارتخانة دو بر كه افرادي شود،
با حكم ميرانند، عراق دفاع و وزارتخانههاي كشور
به نداشته باشند». مذهبي رابطه يي و شبه نظاميان فرقهيي
كه را يافت افرادي بايد مناصب، اين وي، براي گفتة
مؤثر بتوانند تا باشند داشته سياسي نفوذ كافي بهاندازة
محدود بسيار «اين افراد شرمن افزود: مت شوند. واقع
نميتوان افرادي است. مشكل آنها و تشخيص هستند
داشته سمبليك نقش تنها كه داد قرار موضع اين در را

باشند».
اصلي سنيهاي خواست نيويورك تايمز:
قانون پيشنويس در  تجديدنظر  عراق

است اساسي
دربارة مطلبي  طي تايمز  نيويورك  روزنامة 
سنيهاي اصلي خواست نوشت: عراق آيندة دولت
است. اساسي قانون پيشنويس  در  تجديدنظر عراق
عراق در قدرت مركزي بايد تضمينكنندة قانون اين

كنترل دو سر بر جنگ افزود: تايمز باشد. نيويورك
است. جريان در كشور و دفاع كليدي وزارتخانة
شيعهها كشور توسط وزارت معتقدند كنترل سنيها
سازمان بهطور خاص شيعه، كه شبهنظاميان شده باعث

بزند. افسارگسيخته دست اعمال بدر، به بدنام
از نقل به  ديگري مطلب  طي  تايمز نيويورك 
نوشت: عراق اسالمي حزب دبيركل الهاشمي، طارق
در كه مقامي باشد جديد دولت كه در صورتي در
سني داشته باشد، اعراب عليه سنيها دست خشونت

نخواهند كرد. شركت آن دولت در
اين هدف ظاهرًا  تايمز نيويورك نوشتة به
را سنيها او كه است عراق كنوني كشور اخطار، وزير
ميدانند. سنيها كشتار براي مرگ جوخههاي مسئول
تحليلگرانميگويندائتالفموجودميانكردها
به جديدي تركيب شود و ميتواند شكسته وشيعهها
باشد. كه بيشتر تأمينكنندة منافع آمريكا بيايد وجود
فراگير دولت يك تشكيل در جديد تركيب اين

ميشود. متجلي

تشكيل خواستار عراق، مرام جنبش
نه امتيازات ملي و بر پاية اصول دولتي

شد انتخاباتي
مرام جبنش سخنگوي التميمي،  علي دكتر
پاية اصول كه بر عراق، خواستار تشكيل دولتي شد
تلويزيون باشد. شده بنا انتخاباتي امتيازات نه و ملي
در سهشنبه روز التميمي گفت: ٤بهمن، روز العراقيه
در بايد كرد تأكيد دربغداد مطبوعاتي كنفرانس يك
اعضاي صالحيت و به كارآيي دولتي، تعيين مناصب

داشت. توجه دولت



٧ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ١٠بهمن ٧٨٤ ـ شمارة
اقتصادي

اقتصادي كوتاه اخبار

ملّي» منافع » زاويه اتمي رژيم از فعاليتهاي بازنگري

اتميحكومت پاسدار-آخونديع فعاليتهاي مهار جهت بينالمللي در رصة
بسيج حكومت  اين عظيم تبليغاتي دستگاه ميشود، وتنگتر تنگ ايران 
فراركند، محاصره  ازحلقة ملي» منافع و «حقوق از دفاع زير سپر تا شده
دهد. جلوه « «مشروع را آن ادامة و مهار ناپذير را اتميخود شرارتهاي
اتميشدن قدرت درمورد نگرانيشان آنكه براي رژيم، خارجي طرفحسابهاي
رژيم اين كه هستند آن در سوداي كند، كاهش پيدا رژيم خطرناك واليتفقيه
نطنز و در كه را اتميخود سوخت امكانات توليد دولبة تيغ تا نمايند را وادار
توليد بمب واقع دنبال به اگر كند، كار انداخته، غالف به ديگر نقاط و اراك
اين سوخت اتمياست، نيروگاههاي در برق توليد دنبال صرفًا اتمي نيست و
داخل در آن توليد قيمت از قيمت كمتر و به تضمينشده صورت به را نيروگاه
آنرا زباله و كند وارد خارج از اتمي، انرژي بين المللي زيرنظرآژانس و ايران
موضوع پيشنهاد قبول اين با نميخواهند حاكم پاسداران بازگرداند. اما خارج به
و ايجاد تظاهرات انداختن براي راه را «نيروهاي بسيج» كنند. جمع وجور را
آوردهاند صحنه به اتميخود شده اطراف پايگاههاي برمال «حلقههاي انساني» در
تبليغاتي بلندگوهاي از يكي يكي رژيم مقامات نمايشها، اين با هماهنگ و
پنهان مردم  از چشم ۲۰سال كه خطرناكي فعاليتهاي بر  تا  درآمدهاند، صدا به
امنيت دبيرشورايعالي بزنند. پاسدار الريجاني مهرجعلي«مّلي»  شده، داشته نگه
روز خارجيها، با اينها اتمي  طرفحساب دعواي و حاكم وآخوندهاي پاسدارها
حكومت موقعيت حقوقي ضعيف «نماز جمعه»،  تريبون  از بهمن۸۴، ۷ جمعه
پررويي و ميدهد «فضولي، جسارت بازتاب را اينطور اين دعوا در پاسدارها
عنوان بعد  باشيد نداشته سالح گفتند ابتدا غربيها حصراست.  و بي حد غربيها

باشيد!» نداشته براي نيروگاههاي خود هم سوخت كردند
بار  پاسداران حاكم، توسط مّلي از منافع دم زدن و مّلت پاي كشيدن به ميان اّما  و
وپيش اتميرژيم، بيش خطرناك فعاليتهاي كه مي كند بارز را اين واقعيت ديگر
درماوراي ايرانيها، است. ما ايران جامعة مسأله خارجيها باشد، مسألة آنكه از
بازكرده، يعني رژيم دستگاه تبليغاتي كه همين زاويهيي از بايد خارجيها، دعواي 
بنشينيم  و فعاليتهاي اتميپاسداران حاكم بارة قضاوت در به «منافع ملي» از  زاويه
كنيم. عمل ماجرا اين در مّلي خود وظيفه به و كنيم  موضعگيري زاويه همين از
كلي بررسي به كه ابتدا ميكند ايجاب ملي حساس اين بحث در منطقي برخورد
جلوه «ملي» را دستاويز آنها رژيم ميخواهد كه مغلطهآميزي بپردازيم گوييهاي
در اين رژيم كليگوييهاي به ازپرداختن پيش نمايد. اتميخود دادن فعاليتهاي
به بررسي ميخواهيم بررسي كنيم كه ما دراين يادآوري بدهيد زمينه، اجازه
برخورد و هستند «اسالم» مدعي كه بپردازيم پاسداراني ادعاهاي«مليگراِيانه»
است. بنابراين گرفته خميني شكل ونقطه نظرهاي مبناي فتواها بر آنها «اسالمي» 
كفر محسوب ميشود! «مّلي» هرداعيه ازجمله و «غيراسالمي » داعيه هر  بينش
بالنسبه فضاي در بارز شد. وقتي انقالب اوايل امر در اين به پايبندي عميق خميني
خواستهاي دكترمصدق و ملي دولت راه ادامة ازانقالب، بعد ماههاي اول باز
و شد صحنه وارد بنيانگذار اين حكومت خميني جاري شد،  زبانها سر بر ملي
ريخت مي زدند مليگرايي و ملت از دم كه كساني همه دست روي را پاكي آب
ما مردم بين كه حسابهايي «اين كه اعالم كرد امرمسلمين ولي مرجع و موضع از و
درست حسابها اين بكنيم، چه بايد ايران و براي هستيم ايراني ما كه است مطرح
كار ملّيت و ملت به كه هست جا همه در صحبتش شايد كه قضيهيي اين نيست.
اسالم» با متضاد است اسالم، بلكه در است امر بياساس يك اين داشته باشند، 
پاسداراني همين كه بوديم آن شاهد بعد و ٦ شهريور ١٣٥٨). خميني (سخنراني
شعار «دموكراتيك و كردهاند، در لباس«حزباهللا» را قبضه امروزحكومت كه
آزاديخواهان سركوبي و به سردادند خيابانها در را است»  خلق فريب هردو ملي
بيچون پيرو را خود كه حاال همين پاسداراني و پرداختند. ايراني ميهن دوستان و
«اولين دولت خود، فعلي «رهبر» خامنهاي، قول به و ميدانند وچراي خميني
ايران كه خيزبرداشته اند كه درحالي دادهاند، تشكيل را انقالب از اسالمي» بعدا
مباني با ناموزون نغمة كنند، تبديل اسالم» جهان و«امالقراي اتمي » به «قدرت را
و پاسداران هرحال مي زنند.به ملي» «منافع  از  دم و دادهاند سر را اعتقاديشان
با را اتميخود فعاليتهاي ملي»  معيار «منافع با ميكنند كه تقال حاكم آخوندهاي

دهند: جلوه موجه زير دستاويزهاي به توسل
۲۰ سال  با پاسداران است: ايران مسّلم حق هستهيي از«فنآوري» -برخورداري
بينالمللي آژانس بازرسان با شفاف برخورد از خودداري اتميو مخفيكاري

٢٠ سپتامبر ٢٠٠٥ شوراي  قطعنامه مخفيكاريها، در اين كشف از اتمي بعد انرژي
شناخته هسته يي» سالح گسترش منع پيمان «نقض كنندة به عنوان آژانس حكام
دم بيآورند، خودشان  به روي را پيمانشكني اين آنكه  بدون حاال  شده اند،
كه مذكور، پيمان مفاد مطابق سازي ميزنند. ابزاربمب از استفاده مسلم» از«حق
تكثير منع پيمان عضو دولت كه درصورتي شده، آن عضو انقالب ايران قبل از
ميتواند دهد گزارش آژانس به موقع به را اتمي كشورش فعاليتهاي اتمي  سالح
حكام اگر شوراي كند. استفاده صلحآميز اهداف براي فن هستهيي و فوت از

حمزه حاج يزدان

كشورهاي منطقه نرخ تورم در نظر ايران از
گرفت قرار اول رتبه در

جهان در اقتصادي وضعيتهاي از بهترين  مدعي يكي ايران رژيم كه حالي در
ايران حتي از تورم در نرخ دهد مي نشان آمار است ولي همانطور كه
مؤسسه قول از ايران ملي رابطه خبرگزاري همين در است باالتر نيز عراق

اس  مي نويسد: پي.آر.
 ٢٠٠٥ تا   ٢٠٠١ ساله پنج  طی کرد، اعالم گروپ پی.آر.اس موسسة
داشته است. خاورميانه در سطح کشورهای را تورم نرخ باالترين ايران
طی ايران در نرخ تورم متوسط مؤسسه، اين خبرگزاري مهر، گزارش به

نرخ  باالترين است، که بوده درصد با ١٤/٠٦ ٢٠٠١ تا ٢٠٠٥ برابر ساله پنج
شود. می محسوب کشورهای منطقه ميان در تورم

کشور به منطقه تورم نرخ باالترين ايران از گزارش، پس اساس اين بر
را  درصدی  ١٤ تورم نرخ فوق  مدت طی که است داشته تعلق  عراق
منطقه کشور تنها عمان کشور میافزايد، گزارش اين است. کرده تجربه
است منفی بوده دارای نرخ تورم گذشته در پنج سال که خاورميانه است

٠/٢ درصد  متوسط منفی طور به طی مدت فوق کشور اين نرخ تورم و
است. بوده

طی خاورميانه کشورهای منطقه ديگر تورم گروپ نرخ پی.آر.اس موسسه
سعودی٠/٥  است: عربستان کرده اعالم ترتيب بدين را گذشته سال پنج
،٣/٢ تونس ،٣ الجزاير ،١/١ کويت ،١ مراکش اسرائيل٠/٦، درصد،

٤ درصد. موسسه  عربی متحده امارات و ،٣/٩ مصر ،٣/٥ ليبی ،٣/٢ سوريه
 ١٩٩٤ سالهای طی را ايران تورم نرخ متوسط همچنين گروپ پی.آر.اس
سال ٢٠٠٠  با ٢٠/١ درصد، سال ١٩٩٩ برابر در برابر٢٩/١ درصد، ١٩٩٨ تا
با ١٤/٣  برابر  ٢٠٠٢ در سال با ١١/٢، برابر  ٢٠٠١ در سال ،١٤/٢ با برابر

کرده است.  اعالم درصد با ١٦/٥ ٢٠٠٣ برابر سال و در درصد،
سال  و در با ١٤/٩ درصد برابر  ٢٠٠٤ سال ايران در تورم نرخ همچنين 

شده است.  اعالم درصد با ١٣/٣ ٢٠٠٥ برابر
٤ بهمن ٨٤) ايران، ملي (خبرگزاري

در  اقدامي براي سرمايهگذاري هيچ  هند
است نكرده چابهار

رابطه در داد قرار خالف بر رژيم، هند كشتيراني بنادر و سازمان مديرعامل گفتة به
كنار بر تأكيد اوضمن نداده است. اقدامي صورت چابهار هيچ در سرمايهگذاري با
بندر در دالري ١٥٠ميليون سرمايهگذاري براي تأخير صورت در هنديها گذاشتن

١/٥ ماهه ديگر براي  مهلت يك درخواست خارجي سرمايه گذار اين گفت: چابهار
قرار كشتيراني بنادر و سازمان موافقت مورد كه كرده بندر خود در فعاليت آغاز

گرفتهاست.
اين كنارگذاري صورت  در كشتيراني و بنادر سازمان افزود: طاهريمطلق  علي
خواهد پروژه استفاده اين احداث براي بينالمللي فاينانس منابع از ساير سرمايه گذار

كرد...
بهمن ٨٤) (دنياي اقتصاد٧ 

معادن: و صنايع كميسيون رئيس نايب
نيست  قانونمند ايران در نو خودروهاي  ضمانت

معادن و صنايع كميسيون رئيس نايب فارس٧ بهمن ٨٤، خبرگزاري گزارش به
سليقهيي عمل اين زمينه در و نيست قانونمند ايران در خودروهاي نو گفت: ضمانت

شود. مي
طرح درباره خبرنگاران جمع در چهارشنبه روز تهران نماينده كاتوزيان حميدرضا
اظهار داشت:.. ايران در خودرو كنندگان مصرف حقوق از حمايت قانونمند شدن
دراين زمينه سليقهيي و نيست قانونمند ايران در نو و ضمانت خودروهاي گارانتي
پايبند خود تعهدات هم بعضًا به آن يا فروشندگان و ميشود. خودروسازان عمل

ميشود  واردات صرف نفت درآمد ۹۰درصد
در  دالر ميليارد ۴۰ از ايران به بيش نفت از حاصله حالي كه درآمد در
خارج  از بابت واردات ۹۰ درصدآنرا بيش از رژيم يافته، افزايش سال 
نيز مبلغ اين از زيادي  بخش كه است پرواضح است.  داده اختصاص

خواهد شد. رژيم  سران اختالس دزدي و صرف
حجم  برنامهريزي، و مديريت سازمان اقتصادي معاون طيبنيا گفتة به  
به  و شد  گرفته نظر در  دالر  ۳۷ميليارد  آينده سال  براي واردات کشور

تورم

واردات

خارجي سرمايهگذاري

اظهارات خودروسازان انجمن دبير ٤بهمن٨٤، اقتصاد، دنيای گزارش به بنا
به که را نفتی فرآوردههای پخش و پااليش  ملی  شرکت برنامهريزی مدير

 ٢٠٠٤ استاندارد مطابق  ايران در مصرفی بنزين کيفيت که مدعی شده تازگی
عدد اکتان بنزين  ٨٧ و ايران بنزين فعلی اکتان عدد گفت و کرد است، رد اروپا
عمده ترين  و اساسی ترين که آگاهند خوبی به امر متخصصان ٩٥ است، اروپا
به  تفاوت همين ٩٥ است. از عدد کمتر بسيار اکتان است که عدد شاخص بنزين،
ايجاد و سو يک از خودروها تمام سوخت مصرف افزايش باعث اندک، ظاهر
گل، فولکس پژو٢٠٦، ماکسيما، زانتيا، مانند جديد موتورهای در فنی مشکالت
بنزين از استفاده به مجبور خودروها اين مالکان و می شود و... ريو ورنا، هيوندايی

میشوند. سوپر
پايينتر اکتان عدد فقط به شده در آمار ارائه داد: خودروسازان ادامه انجمن دبير
شده است. مهم خودداری برخی اطالعات دادن به مصلحتی، از بنا و اشاره بنزين

 MTBE نام به افزودنی دارای مواد عمدتًا ايران، بنزين که محترم نگفته اين مدير
فناوری با پااليشگاههايی توسط که اروپا بنزين است. سرطانز که به شدت است
گفت ضمن وی هستند. سرطانزا افزودنی ماده اين فاقد میشوند، جديد توليد

اين  است و ميليون) PPM (هزار در هزار حدود ايران بنزين گوگرد ميزان که اين
بنزين ايران  است، يعنی  PPM  اروپا٥٠ گوگرد بنزين ميزان است که حالی در
و  نبوده سوختن قابل ذرات، اين که دارد گوگرد استاندارد ٢٠٠٤ اروپا ٢٠ برابر

میشود. ريههای مردم و وارد شده هوا پخش در دود اگزوز با همراه
پااليش ملی شرکت برنامهريزی مدير سوی از شده ارائه مطالب در افزود: وی
استاندارد ايران در توزيعی گازوئيل که نشده ذکر نفتی، فرآوردههای پخش و
موجود گوگرد ميزان زيرا دارد، گوگرد اروپا استاندارد ١٤٠برابر از بيش و نيست

است. PPM در اروپا حدود ٥٠ PPM و هزار هفت ايران گازوئيل در

است بهشدت سرطان ز مواد ايران دارای بنزين

رژيم نفع به ايران رژيم توسط نفت صادرات كاهش
بود نخواهد

در ٤بهمن٨٤، سه شنبه، روز اروپا انرژی اتحادية کميسر پيبالگز، آندريس
نفت صادارات کاهش کرد، اعالم در بروکسل مطبوعاتی کنفرانس يک
کافی ذخاير بازار نفت و بود نخواهد رژيم اين نفع ايران به رژيم توسط

دارد. اختيار در را تقاضا به پاسخگويی برای
جهاني بازار بر تاثيري كاهش عرضه، مسلمًا گونه كرد: «هر تصريح وی
چنداني تأثير ايران عرضه نفت كاهش من به نظر ولي داشت خواهد انرژي
به هرگز ايران من معتقدم که نفت نخواهد داشت...اما جهاني قيمت بر

دست نخواهد زد». نتيجه معکوس خواهد داشت چنين اقدامی که
جهانيان برای ايران رژيم مواضع توجيه برای اقدامی چنين گفت وی
جامعة از دهد را كاهش خود نفت توليد ايران اگر  و نمیکند کمکی

شد. بينالمللي منزوي خواهد
گفت: وي

ايران نفت توليد احتمالي  كمبود تأمين براي جهان نفتي  ذخاير ميزان
اگر نخواهد داشت.  نگراني وجود  بابت هيچگونه اين  از و  است كافي 
انرژي المللي بين سازمان  ، دهد كاهش را خود توليد نفت ميزان ايران
بيشتر استفاده استراتژيك خود ذخاير از خواهد خواست اعضاي خود از
آن از سوختي مواد تأمين در مشكل آمدن پيش صورت در تا كنند

نمايند. استفاده
به نيز را ايران  از طبيعي گاز  واردات  خصوص در مذاكرات  وي
وابسته هستهيي برنامههاي قبال در  ايران رژيم آينده موضعگيريهاي

دانست.
فوربس) اينترنتی و پايگاه يونايتدپرس (خبرگزاری

بوشهر اتمي پايگاه ماهوارهيي عكس

صنايع

كرده، منع اتميرا سوخت توليد حق از ايران برخورداري موقت طور به آژانس
نكرده عمل مذكور پيمان در وظيفة عضويت خود به رژيم كه آنست خاطر به
ايران، در  اورانيوم غنيسازي  روي خود غيرمنطقي با اصرار را جامعة جهاني و
نتيجه اين به نيست، فعاليتهاي خود همه شفاف كردن به حاضر آنكه درعين
نظاميدارد پاسداران هدف حكومت تحت اتميدرايران توليد سوخت كه رسانده
و آژانس حكام شوراي برخورد نوع  اين مسئول بنابراين  است. شرارتآميز و
مسلم» «حق اين هستند. حاكم آخوندهاي و پاسداران خود دعوا، خارجي طرفهاي
استفاده و غاصب اين جماعت توسط مصادره آن نشده بلكه سلب ايران ازمردم
به راجع قضاوت موقع در بنابراين شده است.  نظامي ممنوع اهداف براي آن از
پاسدارها حساب حكومت از جامعة ايران را حساب ايران و بايد مسّلم»،  «حق اين
و مقررات مستقرشود ملي در ايران درصورتي كه حاكميت كرد. وآخوندها جدا
شد. خواهد مسترد ايران شود، به طور منطقي اين حق به رعايت تكثير منع پيمان

چه  پاسدارآخوندي در حكومت كارگزاران بگيريم نظر در است درضمن الزم
چاك ميدهند. سينه «فن آوري هسته يي» كشور براي تكنولوژيكي فني و شرايط
تحت ايران كشاورزي و صنعتي توليد بخش رسمي بينالمللي منابع گواهي به
از فرد هر ازاي به توليد (ارزش  كار بهرهوري لحاظ  از آخوندها، حاكميت
كشورهاي همة درميان را بازده هستند)، كمترين توليد دستاندركار كه افرادي
فني عقبافتادگي اين بيراندماني يكي ازعلتهاي اصلي دارد. خاورميانه و آسيايي
مكانيزه هنوز ايران كشاورزي ايران است. بخش توليدي بخشهاي وتكنولوژيك
آسماني و نزوالت موجود آب بيشتر كه ميبرد رنج آب كمبود و درحالي از نشده
درحال ماشينآالت فرسودگي علت به ايران نساجي صنايع ميرود. هدر به ايران در
ماشينرختشويي و يخچال نظير ايران ساخت خانگي لوازم بيشتر است. نابودي
و... اين ميكنند مصرف برق صنعتي كشورهاي در مشابه توليدات برابر حدود دو
كشور توليد بخش در فني افتادگي اصلي عقب مسئول كه «فنآوري» چاكان سينه
عمل خود وظيفه به حكومتي مسئول دولت مقام در اگرميخواستند هستند،

براي  حال به تا كه را دالري ميليارد ٢٠ تا ٣٠ هنگفت حدود كنند، سرمايهگذاري
مصرف به كردهاند پلوتونيوم توليد و اورانيوم غنيسازي فن و فوت به دستيابي
دسترسي آنها ميكنند كه تبليغ اينها ميرساندند. كشور بخش توليد در آوردن فن
آنها معامله آنكه حال است. ملي» «فن آوري اتمي، سوخت چرخة فن و فوت به
فوت براي خريد اتميپاكستان پدربمب عبدالقادرخان مؤسسه داللهاي با دبي در
سالحهاي و لوازم توليد تكنولوژي خريد گستردة مربوطه، تشكيل شبكة فن و
و اتمياروپايي ازمتخصصان و استخدام برخي اروپايي كشورهاي در كشتارجمعي

نيست. پوشيده جماهيرشوروي سابق، براهل نظر اتحاد

: رژيم كارگزاران اقتصادي توجيهات ساير
هرگونه ايران، ما مثل كشور نيافتهيي كشورتوسعه ملي، براي منافع ديدگاه از
موجه موقعي  اقتصادي كالن مديريت توسط  اقتصادي و تكنولوژيك گزينش
اولويت و واجد بهينه گزينهيي كشور، اقتصاد توسعة راستاي كه در بود خواهد
اقتصاد حال به تا ايران منابع محدود اتالف و  هرزدادن سرمايهگذاريها باشد.
ارزيابي به بنا است. كرده محبوس نيافتگي توسعه شوم شرايط در را ما كشور
اگراز آن را دارد كه، و انساني مادي بالقوه و امكان استعداد كارشناسي، كشور ما
را سرانه خود درآمد شود، توسعه جلوگيري پشتوانههاي رفتن و هدر اتالف

ملي  توليد از ارتقاي حد با اين و برساند دالر به ٣٠٠٠٠ فعلي دالر ٢٠٠٠ ازحدود
صورت به اقتصادي نيافتگي توسعه شومي را كه عوارض آن، توزيع عادالنه و
مهمترين به مقدمه اين با نمايد. برطرف آورده، وجود به گسترده بيكاري و فقر
ميكند، عنوان اتمياش ادامه فعاليتهاي رژيم براي كه –فتي اقتصادي دستاويزهاي

: ميپردازيم

حكومت اتميمخفي فعاليتهاي هنگاميكه اتمي :از راكتور با برق توليد -١
حكومت اين سخنگويان شد، افشأ اراك و نظنز سايتهاي در آخوندي پاسدار-

روي  را علت بوشهر نيروگاه نظير ٧ نيروگاه اتميديگر ايجاد بينالمللي عرصة در
اين اتميبراي سوخت توليد هستهيي و چرخة سوخت تكنولوژي به آنها آوردن
بدون شخص شاه را ايران اتميدر  برق نيروگاه ايجاد كردند.  اعالم نيروگاهها
پس كرد. «شاهانه» خود پايه گذاري پروازيهاي بلند از روي  و اقتصادي توجيه
درفضاي مّلي منافع به گرايش كه شرايطي در ضدسلطنتي انقالب پيروزي از
در نيروگاه يا توقف توليد برق و ادامه دولت موقت موضوع موج مي زد،  كشور
و كارشناسي قرارداد بررسي مورد را مربوطه خارجي قراردادهاي اتميبوشهر و
رفت. فعاليتها اين به بخشيدن وپايان توُقف سمت به ملي مصلحت چارچوب در
و بود شده بسته  بوشهر نيروگاه ساخت براي آلمان با كه خارجي قراردادهاي 

درصد   ١٠ مالكيت در  ايران غيرمستقيم  مشاركت براي كه قراردادي  همچنين 
شده منعقد فرانسه با « «اوروديف به موسوم اورانيوم غنيسازي كنسرسيوم ازسهام

كه  داشت فرانسوي ديگري درشركت سهاميكه ايران ٢٥ درصد لغوگرديد. بود
گرديد (سهام ايران واگذار بود نيز سوخت مشغول چرخة كار توليد تجهيزات در
كنده شاه زيادي غلطهاي قال در اين فضا، بدينترتيب، كوروديف). شركت در
رسيد. ديگري مصارف به بوشهر نيمهتمام نيروگاه ساختماني مصالح حتي و شد

درصد نظامي  صد موضع از حكومت افروزان ٨ ساله، جنگ جنگ جريان در اما
«فتح زيرا است. بوده كاراشتباهي اتميشاه فعاليتهاي تعطيل و توقف كه بردند پي
جنگ تا «جنگ، جهانشمول يعني جنگ شعارهاي تحقق كربال» و از مسير قدس
با آن كه سالحي ميطلبد تحقق نيست، قابل با سالحهاي متداول عالم» از فتنه رفع
فعاليت پايهگذاري مورد كه شاه در لقي طرف شد. تخم جهاني قدرتهاي با بتوان
اتميگرفته سالح به خدمت دستيابي به بود، ميتوانست شكانده ايران اتميدر

افروزان  جنگ به ٨ ساله بس جنگ آتش شدن ازتحميل بعد روي اين از شود. 
زمان شده قراردادهاي لغو هرقيمت كه به افتادند  تكاپو به عوامل سپاه حكومت،
و آلماني طرفهاي ديدند وقتي اما كنند. تجديد و احيا را آلمان و فرانسه با شاه
وهمكاري خود قراردادهاي تجديد به حاضر و بردهاند پي آنها هدف به فرانسوي
برق كارنيروگاه علني ارجاع آخوندي نيستند، ضمن حكومت تحت ايران اتمي با
بينالمللي سطح در گستردهيي زيرزميني و كارمخفي به روسها، به اتميبوشهر
اوليه بمب اتمييعني براي توليد مادة الزم فن و فوت و ابزار به تا آوردند روي

اراك دست يابند. و نطنز در پلوتونيوم و اورانيوم غني شده
در  برق بودن توليد و ناموّجه غيراقتصادي ميگردد، برق بر توليد كه به آن جا تا  
مركز پژوهش  توسط كارشناسان  ١٣٨٢ درسال بارديگر اتمي ايران، نيروگاههاي
محرمانة كارشناسان درگزارش اين شد. گزارش مجلس به اين نيز هفتم مجلس

مسلسل ٦٨٥٤  «شماره ١٣٨٢ تحت سال ماه بهمن در را آن كه مجلس اين به خود
نگرش به  «با مورد آوردهاند اين در رساندهاند  چاپ به  ،« ٤١٠ موضوعي كد و
[تابه حال  ٢٠٠ سال ذخايرگازي از وعمربيش در كشور گاز  سوخت فراواني
گاز باسوخت برق وات هركيلو توليد قيمت اينكه] به و[باتوجه شده] كشف

مسئوالن  نيست تمام ميشود، معلوم گرانتر برابر اتمي ٢/٤ سوخت وبا سنت ١/٥
همه از انساني و نيروي پتانسيل كدام اساس بر و فني و اقتصادي چه توجيه برپاية
اتميرا هاي  نيروگاه توسط برق توليد اورانيوم،  ذخاير كدام اساس بر  مهمتر

برابر  اتمي٢/٥  سوخت نيروگاههاي سرمايهگذاري  ويژه كه به ميكنند. مطرح
ارزيابي مطابق اين براين بنا است». فسيلي سوخت سرمايهگذاري نيروگاههاي
توسط توليد برق يعني بهانه اصل بلكه اتمي، سوخت توليد تنها نه كارشناسي، 

ندارد. واقتصادي ملي اتمي توجيه نيروگاههاي

كارگزاران خارج: از غنيشده اورانيوم خريد به وابستگي از اجتناب -٢
و پزشكي در آن به مصرف را براي جوابگويي شده اورانيوم غني توليد رژيم
جاي را به آنها كه كساني پاسخ در و ميدهند جلوه نيزضروري كشاورزي ايران
تشويق ميكنند  مي گويند كم غلظت با شده غني به  واردات اورانيوم توليد
و است احمقانه بس كاري ديگر منابع از آن خريد و سوخت توليد از «اجتناب
ميشود». به ساير كشورها وابستگي باعث توليد سوخت هستهيي از خودداري

١١ اوت ٢٠٠٥ شوراي  نشست از بعد مطبوعاتي  مصاحبه ناصري در (سيروس
زمانهيي در را اينچنيني استداللهاي رژيم كارگزار اين .( وين در آژانس حكام
مصرفي نيازهاي همة  توليد  سمت به كشوري هيچ كه درآن  مي كشد پيش
را نيازش  مورد كاالهاي از بخشي كه ميكند صرف برايش و  نميرود خود
بيشتري اقتصادي مزيت و  تخصص آن توليد در كه كند  وارد كشورهايي از
بايد نگران بيشتر ازخارج است به واردات كاال وابستگي نگران اگر رژيم دارند.
قوت باشد كه نباتي وروغن  شكر مثل كاالهايي فزاينده واردات  به وابستگي
مصارف پزشكي براي شده غني اورانيوم نه است، ايران مردم اليموت عموم
در و كرده اند مدت بلند تضمين آنرا تأمين روسها و اروپاييها كه كشاورزي و
قيمتهاي به را شده فرآوري اورانيوم ميتوان آن كنندگان توليد بين رقابت عالم

آورد. به دست ايران در آن توليد از قيمت پايينتر

قبلي  ناصري سرپرست اتمي!  سيروس سوخت فرآوردههاي -صادرات
مذاكره طرف انرژي و رژيم واليتفقيه درآژانس بينالمللي نمايندگي هيأت
هستهيي نيروگاههاي اتميبراي  سوخت توليد منكر طور تلويحي به اروپاييها، با
چرخة تأسيسات از بهره برداري در رژيم اين اصرار آژانس اجالس در و ميشود
«با توجه و ميگويد  توجيه ميكند صورت متفاوتي به توليد سوخت اتميرا 
ايران آينده است،  جهان در فسيلي سوخت جايگزين آنكه سوخت اتمي، به
روند با زيرا  صادركند. بين المللي بازار به را اورانيوم فرآوردههاي ميخواهد 
گذشت نخواهد  ديري  ايران،  داخل در  نفت و گاز مصرف  افزايش  كنوني 
داخلي مصرف را به خود وگاز توليدي تمام نفت شد مجبور خواهد ايران كه
تا ايران نفت قابل بهرهبرداري و شده كشف آنكه ذخاير از صرفنظر برساند».

و  فعلي صادرات روند ديگر جوابگوي تا ٢٠٠ سال ايران  وگاز ٨٠ سال ديگر
فرآورده هاي آينده صادرات از كه شارالتاني اين ميباشند، داخلي مصرف
مطابق كه نميآورد روي خود به دم مي زند بازار بين المللي به اورانيوم سوخت
آنها «ايران محرمانه گزارش در رژيم مجلس مركزپژوهش ارزيابي كارشناسان
ميتواند تنها موجود شده شناخته معادن و فقيراست بسيار نظرذخايراورانيوم از

اين  ممكن است كند». تأمين را نيروگاه ١٢٠٠ مگاواتي بوشهر سوخت ٢٠ درصد
معدن سنگ ما خوب كه بگويد اورانيوم سوختي فرآورده هاي صادرات مدعي
كه كشورديگري دهها گويا آنرا فراوري ميكنيم! و وارد خارج از را اورانيوم

سالهاست بهره برداري جامعه جهاني بدون اعتراض سوخت اتميخود چرخه از
اتمي جايگزين «سوخت  كه پينبرده اند رژيم عنصر اين مثل هنوز  ميكنند،
بر و بروند جهان اورانيوم معادن سراغ به تا « است آيندةجهان در فسيلي سوخت
فروش بازار و بگيرند، پيشي نيست بند جايي به دستش هنوز كه ايران مثل رقبايي

آورند! در تصرف خود به را سوختي اورانيوم فرآورده

اتمي : برخي  نيروگاههاي از نفت و گاز جاي به برق صادرات -٣
و نفت ذخاير شدن تمام از پس حتي انرژي، صادرات مدعي رژيم منابع از ديگر
اتمي را سوخت شتابزدة توليد منابع، اين اتميشدهاند. نيروگاههاي از ايران، گاز
ذخاير وقتي است قرار كه ميكنند تلقي نيروگاههايي در مصرف براي كشور نياز

به  برق آنها از ايران شد، تمام ديگر ٢٠٠ سال حدود احتماًال تا كشور وگاز نفت
واهي سرمايهگذاري توجيه اين با شرايطي در رژيم صادركند! كارگزاران خارج
كه داده اند، اتمياختصاص سوخت توليد تجهيزات ونصب خريد به را هنگفتي
اقتصاد كشوربه روز نيازهاي به پاسخگويي براي ايران كشاورزي صنعت و بخش

آمادهسازي  حال براي به كه تا دالري ميليارد ٣٠ حدود دارد. با نياز مبرم آن
ميشد وكتاب شده،  بي حساب سرمايهگذاري اراك و اصفهان سايتهاي نطنز و

 ١/٥ بين هم و داد افزايش مالحظهيي قابل حد تا را ايران ملي ظرفيت توليد هم
از  بگذريم كرد. ايجاد كشور فعلي بيكار حدود ٥ ميليون براي شغل ٢ ميليون تا
بسيار ذخايراورانيوم نظر «ايران از مجلس مركز پژوهش كارشناسان قول به آنكه
سوخت مدت تاسيسات چرخة بلند براي تغذية كافي و پشتوانة مادي فقيراست»

دراختيارندارد. كردهاند درست اتميكه

نظامي   كاربرد ضمني  توجيه
توليد وفن نظاميفوت كاربرد رسميمنكر طور به رژيم كارگزاران آنكه  با
به رژيم مجهزشدن براي ومنطقي ملي توجيه فقدان هستند، اتمي سوخت
تدارك مخفيانة قرارگيرد، اتميهم بمب توليد خدمت به مي تواند امكاناتي كه
مالي نكردن محل تأمين مشخص سپاه پاسداران و امكانات تحت سرپرستي اين
مركز كارشناسان گزارش ساالنه دولت(به بودجههاي در آن هزينه موارد و
توليد نظاميامكانات غير كاربرد كه هستند ملموسي شواهد مجلس)، پژوهش
نظنر نظاميتأسيسات بركاربرد  و ميبرند سؤال زير را به رژيم هستهيي سوخت
سياسي تلويجي و آشكار ميدهند. برخي توجيهات اراك و اصفهان گواهي و
الريجاني متولي دارد.  داللت تاسيسات نظامياين كاربرد بر نيز رژيم مقامات
نيست عادالنه «اين كه ميكند اعالم جمعه نماز تريبون اتميرژيم از فعاليتهاي
شما نداشته باشيد. بگويند به برخي و اتميداشته باشند سالح كشورها برخي كه
است» (خبرگزاري ما انقالب و پيام ملت و اين هستيم خود مصمم از دفاع در ما
مهاجراني، سيدعطاءاهللا نظر خبرنگاري، دهه ٦٠، دراواخر فارس۷ بهمن ۸۴ ).
و پرسيد هستهيي برنامههاي درباره را وقت رئيسجمهور پارلماني معاون
باشد، داشته هستهيي اسرائيل سالح بايد چرا او چنين گفت: در پاسخ مهاجراني
ايران كه درشرايطي ١٩ مرداد ٨٤). بازتاب (سايت باشيم؟» بيبهره آن از ما ولي
امنيت ارضي و تماميت و نيست جنگ درحال اتميدارد سالح كه كشوري با
نظاميتأسيسات كاربرد نميشود،  تهديد چنين كشوري ازجانب كشورما ملي
از جانب ميتواند بلكه نيست ايران ملي امنيت ضامن تنها اتمينه توليد سوخت

شود. تبديل امنيت اين سلب براي محملي به خارجي
حفظ  براي صرفًا فقيه واليت ناپذير تغيير و ملي ضد مطرود،  رژيم
نيروهايي مقابل در  خود مفرط ضعف جبران هواي خود وبه ساختارسياسي
قواي تعادل تغيير قصد به و پيگيري ميكنند را ايران سياسي تغييراوضاع كه
حساب ميورزد. اتمياصرار بمب ساختن امكانات نگهداري روي موجود،
خواستارسرنگوني كه جامعهيي و حساب ايران حساب از بايد را رژيم اين
مانع كنارزدن ايران ملي منافع از دفاع براي الزم شرط جدا كرد. است، آن
باد به را ما جامعة نسل و حرث است كه ملي ضد حاكميت يعني آن، سياسي

است.  فنا داده

برابر مبلغي نيز كاال بيشتر به صادرات  منظور تشويق صادركنندگان
ميشود. پرداخت جايزه تومان ۱۵۰ميليارد

براي ۱۳درصد حدود مؤثر تعرفه  نرخ  اينكه به اشاره  با  نيا طيب
خاطرنشان  گرفته شده نظر ۱۳۸۵ در سال بودجة در اليحه واردات
از صنايع داخلي حمايت که نيست اين نرخ اين كه مفهوم تعيين کرد

ايران  در تورم نرخ که اين بيان با وي مييابد. ۱۳۸۵ افزايش سال در
توضيح است، ما حدود ۴درصد تجاري طرف در کشورهاي ۱۴ و
مي رود باال خارجيها مقابل در داخلي قيمتهاي ۱۰درصد وقتي داد:
قدرت که  است اين مفهومش ميشود، داشته نگه ثابت ارز نرخ  و
منظور همين به است، رفتن بين از  حال در کشور داخل در رقابت
جايزه ندهند، از دست رقابت را صنايع داخلي قدرت که اين براي

نظر گرفته ميشود. در مؤثر نرخ تعرفه صادراتي و
اقتصاد، ۷ بهمن ۸۴)  (دنياي

نيستند.
و مرگ به منجر كه شده عيوب مشاهده و از نقصها متعدد موارد گفت: كاتوزيان

است شده خودرو كنندگان مصرف جاي و مالي صدمات

انرژي



٨ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ١٠بهمن ٧٨٤ ـ شمارة
اجتماعي

اجتماعي كوتاه اخبار

ميهنمان زنان خودسوزي از سمبليك تصويري

با درگيري به شهر را اين در مرد يك آويختن بهدار صحنة قم مردم
مأمورانسركوبگرتبديلكردند

مردم  قم، در  مألعام در  نفر يك  اعدام جريان در
درگير شدند. سركوبگر مأموران با و زده به اعتراض دست
حسين نام  به فردي ٥بهمن،  چهارشنبه روز ٨صبح ساعت
به چهار نظامي خودرو يك با فرزند داراي و قنبري متأهل
آويخته جراثقال به دار وتوسط شد قم آورده سرگردان راه
اعدام او به در صحنه حضور داشتند كه وي شد. خانوادة

كردند. اعتراض
به و زده اعتراض دست به قنبري مردم حسين اعدام با
رژيم سركوبگر نيروي مأموران بردند. حمله دار چوبة سمت
از دارند. نگه دار باالي  را وي نتوانستند ٢٠دقيقه بيشتراز
صحنه از آمبوالنس با و آورده پايين را او بهسرعت رو اين

كردند. خارج
درگير شدند. شدت نيروي انتظامي با مأموران مردم قم
كرده مأموران درخواست كمك بود كه به حدي درگيري
محل روانه معترضين سركوبي براي شورش ضد گارد و

گرديد.
پي در كه فرد اين اعدام ميگفتند معترض جمعيت

اقدامي ناحق است. بوده، امرار معاش خود
فرد اعدام هنگام قم، از ديگري گزارش براساس

كبيري فلكة در متاهل، ٢٧ساله، علي خاني نام به ديگري 
اعتراض به دست  حاضر مردم قم،  بقيهاهللا مسجد نزديك 

زدند.
آزادي، سيماي با  تماس در  صحنه شاهدان  از يكي
به رژيم سركوبگر  مأموران گفت ايران ملي تلويزيون 
قرار شتم و را مورد ضرب آنها حمله كرده و معترض مردم

دادند.

و سنندج اعتراضي اهالي دوالب تجمع
آبدانان  كبود چم  روستاي

منازل تخريب به اعتراض در سنندج دوالب منطقه  اهالي 
تجمع اين شهر شهرداري برابر در مأموران مسكونيشان توسط

كردند.
از سرما اين فصل در را خود سرپناه تنها تجمعكنندگان كه
اين دربارة سنندج شهردار توضيح خواستار دادهاند، دست

اقدام شدند.
دوالب مسكوني در منطقه ٣٠٠واحد بيش از نيز ماه گذشته
توصيف غيرقانوني» ساز و «ساخت آنچه خاطر به سنندج

شد. توسط مأموران شهرداري تخريب شده.
سه روز چمكبود روستاي محروم مردم نيز ايالم در آبدانان

زدند. اعتراض به دست آبادانان فرمانداري مقابل در شنبه
شدند. آبدانان مركزي الحاق به بخش خواستار روستاييان

«المپ شركت كارگران اعتراضي حركت
الوند» قزوين

به قزوين كارگر خانه تشكيالت اجرايي دبير ٦ بهمن ٨٤: ايرنا
و ماه حقوق پنج بيش از نكردن گفت: دريافت خبرنگار ايرنا

اين كارگران است. تجمع مزايا مهمترين عامل
پرداخت مختلف براي نهادهاي تالش افزود: عيدعلي كريمي

است. نرسيده به جايي نيز اين كارگران مزاياي و حقوق
سوي گروه از پيش سال دو كارخانه اين اينكه با بيان وي
اين گفت: شد، واگذار خصوصي بخش به بهشهر صنعتي
بهوام داشت كه فعاليتاينواحدتوليدينياز بخش براي ادامه
و اين كارگران تاكنون زمان آن از و نشد آن گرفتن موفق به

شدهاند. مواجه مشكل با توليدي واحد

بوكان شهرداري كاركنان اعتراض
به پرداخت اعتراض در بوكان شهرداري كارگران زحمتكش
اين شهر در رژيم فرمانداري مقابل در خود معوقه نشدن حقوق

تجمعكردند.
و است كه حقوق ٩ماه مدت آنها از برخي گفتند معترضين
سختي بسيار معيشتي وضعيت در و نكرده دريافت بيمه حق

مي برند. سر به

لوله سازی مقابل کارگران تجمع
عده ای نارضايتی بازهم حقوق موقع به  عدم دريافت

برداشت. کارگران را در از
حقوق به دستيابی برای غذا عمران شرکت کارگران
سازی لوله شرکت مقابل در چهارشنبه روز خود

کردند. تجمع خوزستان
، ساري در اعتراضي حركت چند

و قائمشهر ابهر
ساري شهر در رفاه، زنجيره يي فروشگاه زحمتكش كاركنان

مديرسراي بهمن٨٤، ٣ رژيم(ايرنا) خبرگزاري گزارش به
(كارتنخواب) خواب خيابان زنهاي اكثريت گفت: احسان
فحاش و پرخاشگر  خيابان، شرايط در زندگي بهخاطر 

هستند.
مختلف داليل كهبه زنها اين افزود: داهي دكترنصرتاهللا
براي خيابان شرايط نامناسب شدهاند، بهجهت خيابانخواب
استفاده ركيك كلمات از و شده  پرخاشگر زنانه، زندگي

ميكنند.
۹۱زن تاكنون مهرماه از سرما، فصل آغاز از كرد: اعالم وي
پايتخت خيابانهاي سطح از خواب)  (كارتن خواب خيابان

ميشوند. در اين محل نگهداري و شده جمعآوري
يكي گفت: زنان بين در خوابي» «مكان پديده بااشارهبه وي
خوابي مكان خواب، تعداد زنان خيابان بودن محدود ازداليل

است. زنها اين از تعدادي
دليل به زنان، براي خيابان شرايط داد: ادامه داهي، دكتر
اين از باشد، راه آخرين شايد جنسيتي، ويژه موقعيت
جهت به كه مرداني خانه هاي در زنان اين از عدهيي رو

ميكنند. زندگي مي دهند، اسكان را آنها استفادهجنسي،
شده، خانواده طرد طرف از زنها اين از افزود: عدهيي وي
كرده احسان رها سراي نزديكي در خانواده ها ديگر را بعضي
و زناشويي تحمل غيرقابل شرايط بهدليل ازآنها، تعدادي و

خانه بازنگشتهاند. ديگر به خانوادگي،
مديركل نژادبهرام» «زهرا پيش كهچندي است درحالي اين
به توجه با بود: گفته تهران استانداري دفتراموراجتماعي
خانوادگي، شغلي در سطوح مختلف زنان به خشونت نسبت
قرار خانواده از دور محيطي در آنها اينكه امكان واجتماعي،

نيست. انتظار از دور امري گيرند
راضروري افراد  اين پذيرش براي  پايگاههايي ايجاد  وي
طرد زنان براي را خواب خيابان اصطالح وگفت: خواند
براي اما كار برد، به بيخانمان، شايد نتوان خانواده و از شده
ازتبديل وپيشگيري از گزند آسيبها افراد اين ماندن محفوظ
ضروري نگهداري پايگاههاي ايجاد  ويژه، زنهاي به آنها

است.
سياستگذاري كل صدر» مدير كه «فرهاد است درشرايطي اين

تهران كشور در داخل در مقاومت فعاليتهاي هواداران

شرايط  در زندگي خواب (كارتنخواب) بهخاطر خيابان زنهاي  اكثر
هستند فحاش و پرخاشگر خيابان،

شايد آخرين  جنسيتي، موقعيت ويژه دليل زنان، به براي  شرايط خيابان
باشد راه

درخيابانهاي تهران زنان كارتنخواب
پليد آخوندي حاكميت  محصول ديگري از

گفته پيشتر اجتماعي رفاه و تأمين وزارت وحمايتي امدادي
خيابان زنان نگهداري براي  دولتي مركز  هيچ تاكنون بود:
تنها احسان»، «سراي مستقل مؤسسه و نشده طراحي خواب
نگهداري را خواب خيابان زنهاي  كه است موقتي مركز

ميكند.

دست به خود و مزاياي نشدن حقوق پرداخت نسبت به
حقوق خود پرداختن شدن خواستار و اعتراضي زده حركت 

شدند.
به اعتراض در ، ابهر شهرستان كيانچرخ شركت كارگران
اين در رژيم فرمانداري مقابل در خود، حقوق نشدن پرداخت

شهرتجمعكردند
تعليق اعتراض به در قائمشهر عالي آموزش دانشجويان مركز
ساختمان مقابل در قبلي، اطالع بدون اين مؤسسه فعاليتهاي
حكومتي ايلنا٣بهمن نمودند (خبرگزاري تجمع وزارت علوم

(٨٤

توليدي اعتراضي كارگران شركت تجمع
ايالم برق نيروي

كارگران شركت توليدينيروي برقايالميكتجمعاعتراضي
درمركزشهربرگزاركردندخبرگزاريحكومتيايلناروزشنبه
اولبهمنماه ازيكتجمعاعتراضيكارگران شركتتوليدي
از يكي از نقل به خبرگزاري اين داد. خبر برق ايالم نيروي
كارگراننوشت:دههاكارگرشركتتوليدينيرويبرقايالم

مركز شهر  حقوق خود در از٢ ماه از دريافت بيش دليل عدم به
. اعتراضآميز زدند و تجمع تظاهرات به ايالم، دست

ايلنا، كارگري با خبرنگار گروه گو گفت و در غياثي»، «علي
از٧٠٠ كارگر شركت مذكور  بيش آميز اعتراض تجمع افزود:
شدت ايالم برق نيروي توليدي ستادي ساختمان مقابل در
خواستار تجمع اين  طي كارگران و گرفته بهخود  بيشتري

شدند. خود معوقه حقوق دريافت
شركت كارگران، اعتراضآميز تجمع پي در گفت: وي
پرداختي حقوق ديركرد در كه كرده اعالم استان برق توليدي
مركز با داد قرار طرف پيمانكاري شركت سوي از كارگران
پرداخت دستمزد كارگران، در شركت و اين برق بوده توليد

تاخيرداشتهاست

«بدپوشي» بهانة به نفقه از زنان محروميت
حق گرفتن با عنوان  زنان بدپوش در گزارشي اعتماد٦بهمن
بهنام دادگستري و وكيل يك حقوقدان قول از ندارند نفقه
تكاليف از حسن معاشرت اينكه به با اشاره نوشت: سلطانيراد
در زن به مرد تذكرات چنانچه  است  خانواده در ذوجين
تلقي معاشرت مناسب سوء رفتار پوشش و رعايت خصوص

شد. خواهد فراهم دادگاه به مرد رجوع حق شود،

شكستطرحهايساماندهيزنانخياباني
درباره  بهزيستي سازمان از سوي شده ارائه طرحهاي بيشتر  
مسئوالن و جامعه عدم پذيرش دليل خياباني به زنان ساماندهي

است. شده روبهرو شكست با
حال  در گفت: زمينه اين در رژيم بهزيستي سازمان  رئيس
گفته نداريم. به خياباني زنان درباره طرحي هيچ گونه حاضر
موقت اسكان خانه سالمت، خانه در طرحهاي بهزيستي وي،
به اين اقدامات اما ميشود اجرا زنان مركز بازپروري و زنان
و تخصصي صورت بحث به اين بايد نيست و كافي تنهايي

ايرانح مردم  مختلف اقشار شدة ثبت اعتراضي ركتهاي 
و اعتراضها اين رقم از رسيد. به ۷۳۱مورد  ۸۴ ديماه در
۲۵حركت متوسط بهطور روزانه كه اجتماعي حركتهاي
بوده بيسابقه گذشته ۴سال در دربرميگيرد، را اعتراضي

است.
نسبت كه است آن  گوياي اعتراضي فزايندة حركتهاي روند
۱۳۰درصد ميزان به به آذرماه۸۴، نسبت يعني آن، از بهماه پيش
است. سال۸۳ حدود ۶برابرشده ديماه نسبت به داشته و افزايش
از ۲۷مورد كارگران، سوي از  اعتراضها  ۹۹مورد ديماه، طي
ساير عمومي اعتراضي حركتهاي ۵۹۱مورد و دانشجويان سوي

اقشار مردم بوده است.
سركوبگر نيروهاي با مردم بين درگيري ۱۴مورد ماه اين در
است. بوده مسلحانه درگيري آن ۷مورد كه داده  رخ رژيم 
طرف از صادرشده احكام و دستگيريها فزايندة موج رغم به
دارندگان عليه آخوندها، قضايية قوه سركوبگر ارگانهاي
سالح «آمار كرد اعتراف انتظامي رژيم نيروي سركردة سالح،
رشد ۱۰۰درصد  گذشته، سال به نسبت مردم دست در گرم

است. شده حكومت سران نگراني» باعث و داشته
۷زندان كشور در سياسي زندانيان همچنين، گذشته ديماه در
گوهردشت، شامل زندانها زدند.اين غذا اعتصاب به دست
بودند. بندرعباس و سبزوار سمنان، بيرجند، اوين،کرمانشاه،
و عادي زندانيان با همبندشدن به اعتراض در سياسي زندانيان
دست زنداني، يك انساني حقوق كمترين از برخوردارنبودن
زندانيان اعتصابي با رژيم وحشيانة رفتار زدند. اعتصاب غذا به
ضدبشري ديكتاتوري  عليه جهاني انزجار و نفرت از  موجي
به بنا و ۹هفته گذشت از پس اعتصاب اين برانگيخت. آخوندها
مدافع حقوق المللي بين نهادهاي و ارگانها درخواست توصيه و

يافت. پايان ايران سياسي زندانيان توسط بشر،
تنگناهاي از سالها  كه اتوبوسراني واحد شركت  كاركنان
و شغلي طاقت فرساي  شرايط دستمزدها، كمبود معيشتي، 
سياستهاي سركوبگرانة رژيم و حقوق حرفهيي فقدان حداقل

سراسري زدند. به اعتصاب مي بردند، دست آخوندي رنج
و  ضرب و سركوبگرانه تهديدات به رغم رانندگان اعتصاب  
خبرگزاريهاي حتي و يافت ادامه رژيم، سركوبگر نيروهاي شتم
است. شده  قفل تهران خيابانهاي كه دادند حكومتي گزارش
۱۵۵ميليون با كارگري اتحاديههاي  بينالمللي كنفدراسيون 
اتحاديههاي كنفدراسيون  همچنين و جهان سراسر  در عضو
از ميكند، نمايندگي را كارگر ۸۵۰هزار كه نروژ كارگري

كردند. حمايت اعتصاب اين

كارگران اعتراضي جنبش
كارگران جانب از اعتراضي ۹۹حركت گذشته، ديماه طي

ديماه ۸۴ اعتراضي  حركتهاي

است شده ۶برابر پيش سال به ديماه نسبت در ديماه  مردم ايران اعتراضهاي

بي سابقه است ماههاي ۴سال گذشته تمام به نسبت ديماه اعتراضي تعداد حركتهاي
سر بردند به غذا اعتصاب در در ديماه زندانيان سياسي در ۷زندان كشور  

است داده دشمن رخ قواي بين مردم و درگيري مسلحانه ۷مورد و سركوبگر مردم با نيروهاي رويارويي يكماه ۱۴مورد طي  
بودند مردمي و حركتهاي اعتراضها پيشاهنگ ماه گذشته در اعتراضي ۹۹حركت كارگران ايران با

بود سابقه بي تاكنون حكومت آخوندها آغاز واحد، از شركت رانندگان اعتصاب
برانگيخت ايران مقاومت و مردم با وسيعي جهاني همبستگي شهري، اتوبوس رانندگان اعتصاب و سياسي زندانيان غذاي اعتصاب  

از اعتراضها اين  عمدة بخش است. رسيده ثبت  به ايران
بهدليل كه گرفت  صورت بهجانآمدهيي كارگران  سوي
كارخانهها، مقابل در تجمع با حقوقشان ماهها پرداختنشدن
را خود حقوق آمد،  و رفت پر جادههاي در يا  استانداري
حق به دستيافتن  تا كه مينمودند تأكيد و مطالبه ميكردند
اين ازجمله داشت. برنخواهند اعتراض از دست قانونيشان
استان پره رشت، الكتريك صنعتي واحدهاي در اعتراضها
قند قزوين، الوند المپ  آبعلي،  خرم  نسوز صندوق گيالن،
شيالت شمال، پاكدشت، سازمانه خرم آباد، پارسيلون دزقول،

خرمآباد،  شهرداري تهران، شهرداري منطقة۴  خاش،  سيمان 
اصفهان، سپاهان نور كرج، قند قزوين، قند پوشينهباف نساجي
شوشتر، كاغذسازي پارس، پروفيل اصفهان، اكريل پلي
تهران، ميرال  شيشه  كاشان،  ريسندگي برك،  ايران  پشمبافي 
مهمترين از برخي گرفت.  صورت .... و بوران  يخچالسازي

ماه: اين در كارگري حركتهاي
دست ايران پلياكريل شركت گارگران از از ۲۵۰۰تن ـ بيش

داشت. ادامه پي در پي روز سه كه زدند بهاعتصاب
تجمع با  شوشتر، كارون كاغذسازي  اخراجي ۲۴۰كارگر  ـ
كارشان به بازگشت خواستار شهر اين استانداري مقابل در

شدند.
بافندگي  و ريسندگي شركت كارگران ديماه  ۱۲ روز ـ
مقابل در پيادهروي اعتراضي ۲۰كيلومتر از بعد قزوين پوشينه
خيابانهاي عبور از آنها حين تجمع كردند. اين شهر استانداري

عدالت». «عدالت ميدادند شعار قزوين پرجمعيت
تهران، يزدباف در شركت ايران برك كاركنان ۵ديماه روز ـ
نكردهاند. دريافت حقوق كه است ۱۱ماه آنان كردند. تحصن
رشت الکتريک شده تعطيل شرکت کارگران ۸دي روز ـ
كرده تجمع کارخانه  تعاوني محل در متوالي روزهاي  كه
گيالن استانداري  به سمت كارخانه تعاوني محل از بودند 

حق مي ميريم، «ميجنگيم، ميدادند شعار و كردند حركت
ديماه به سراسر در كارگران اين اعتراض مي گيريم». خود را

داشت. ادامه مدت۳۰روز
را خانواده هايشان سرپرستي كه كارگري زنان ۲۷ديماه روز ـ
خود عيدي و حقوق دريافت نكردن بهخاطر دارند، عهده بر
تجمع كرمانشاه استانداري مقابل در يكسال، از بيش مدت به
كسي جوابگوي شكم گرسنه «چرا زنان گفت: كردند. يكي از
در نمانده كه باقي اطرافيانم در كسي ديگر نيست، كودكان ما
حقوقها از افتادن تعويق به باشم». نگرفته قرض او ۱۴ماه از اين

برميگيرد. در سال را يك تا ماه سه
است، ركود اقتصادي و توليد وضعيت شدنها بهخاطر بيكار -
پنبهپاككني فعال ۱۰كارخانه از بيش گلستان استان در ازجمله

است. تعطيلي كشانده شده به
فعال  و بزرگ  كارخانه و كارگاه   ۵۰۰ در گاز قطع -
خسارت تومان ميلياردها پاكدشت، و ورامين شهرستانهاي

است. كرده بيكار را كارگر هزاران و كرده وارد

مردمي اعتراضهاي
مختلف  سوي اقشار از اعتراض مردمي ۵۹۱ مورد ديماه در

است. شده ثبت
يك انتظامي نيروي با مظفرآباد اهالي درگيري ۷ديماه روز ـ

شدند. دستگير ۴۰نفر و گذاشت به جا ۶مجروح و كشته نفر
مسير در ناهوك كدار منطقة  جوانان ۱۱ديماه، روز ـ
نيروي پايگاه يك به  حمله با ايران) شرقي  سراوان(جنوب
خلع پايگاه را اين در مستقر مأمور يازده جالق، انتظامي در

كردند.  سالح
كه اهواز مردم  نفره  ۴تا۵هزار تظاهرات ۲۱ديماه روز ـ
پليس هزاران توسط گرفت صورت قربان عيد نماز از بعد

شد. پراكنده بودند شده سازماندهي قبل از كه ضدشورش
شهر  اين استقالل ميدان در مهاباد جوانان ديماه ۲۲ روز ـ
و شتم و ضرب با انتظامي نيروي و زدند به تظاهرات دست
كرد. متفرق تظاهرات را مردم سوي شليك به و دستگيري
مزدوران بهدست مهابادي كه مزار شوانه(جوان از كه جواناني
اصلي نيروي بازميگشتند، رسيد) شهادت به رژيم جنايتكار

بودند. و درگيري تظاهرات اين
جاده  در خيابان«سهيل»نعمتآباد اهالي ديماه روز۲۴  ـ
بودند، زمينهايشان، مالكيت سند  خواستار كه مردمي ساوه،
الستيك زدن آتش و رژيم مراكزي از شيشههاي بهشكستن

حمله با انتظامي سركوبگر نيروهاي كردند مبادرت جاده در
اين شليك و دستگيري و  شتم و  وضرب گلوله شليك و

كرد. را متفرق تظاهرات
و عليه بهتظاهرات زدند دست ۲۵ديماه جوانان ياسوج روز ـ

دادند. شعار ارتجاع فقيه ولي

وسطايي قرون  اعدامهاي
شده سنگسار صادر اعدام و تعداد۵۹حكم امسال، ديماه در
مأل عام در ديگر ۱۰مورد و زندانها داخل در آنها ۱۱مورد كه

است. در آمده اجرا به
يك مرگ احكام قرون وسطايي اعدام، حكمي براي بين در
دست انگشتان قطع پيرمرد۶۰ساله، يك اعدام مادرزاد، معلول
برادر، احكام دو براي سنگسار و اعدام دوبار مرد جوان، يك
سن به  جرم ارتكاب حين كه  جوان  دختر دو براي مرگ 
بين جوانان را اعدامشدگان ديماه بودند. اغلب نرسيده قانوني

تشكيل ميدادند. ۲۰تا۳۰سال

سركوبيها از ناشي اجتماعي فجايع
و خودسوزي خودكشي آمار اجتماعي، بر اعتراضهاي عالوه
ساده نگاه حتي يك يافت. افزايش قبل نسبت بهماه ديماه طي
بهطور كه ميدهد نشان فجايع  اين نمونههاي  از بسياري به
است اجتماعي اقتصادي و و سياسي از وضعيت ناشي مستقيم

است. نموده حاكم رژيم كه
عدم به علت خنج آزاد دانشگاه يك دانشجوي ۵ديماه روز ـ

كشيد. به آتش را خود دانشگاه شهريه در پرداخت توانايي
يك  براي ساختماني كه ۵۰ روز كارگر ۱۱ دي اميرقلي روز ـ
كه ساختماني شركت مقابل در را خود بود، كرده كار شركت

جان باخت. و كشيد آتش به بود، نكرده پرداخت او را حق
حلق آويز  را خود اراك از ۱۲ ديماه دختري ۲۲ ساله روز ـ

كرد.
در  زهرا قطعة۲۵۰ بهشت در خود جواني مرد ۱۵ديماه روز ـ
بنزين خواهرش دو خود و سر شخصياش بر خودرو داخل

آتش كشيد. و به ريخت
بنزين با را خود شيري عجب اخراجي كارگر ۱۷دي روز ـ

آتش كشيد. به
دليل  به اروميه در نفره شش خانواده يك پدر ۲۶ ديماه روز ـ
مسموم سم خوراندن را با اعضاي خانوادهاش و خود مالي فقر

كرد.
از طبقة را خود مخابرات، پيماني كارمند يك ۲۷ديماه  روز ـ
نوشته مرگش از قبل پايين انداخت. مخابرات شركت پانزدهم
خانوادهام زندگي كفاف من مي گيرم، كه ناچيزى بود:«حقوق

نميدهد». را ۳فرزند با

روز٣بهمن٨٤) شود. (اخبار ريشه دارتري حل

 آلودگي هواي تهران 
شركت ٨٤:مديرعامل ٦بهمن (ايسنا)، رژيم خبرگزاري
و جوي مناسب گفت: بهرغم بارشهاي هوا كيفيت كنترل
شهر هواي آلودگي فرد،  و مقابلهيي همچون ذوج  تدابير
شهر و رفته فراتر استاندارد حد از اخير روزهاي طي تهران

شد. دوباره نفسگير تهران
طي آاليندهها انباشت اثر بر افزود: رشيدي يوسف دكتر
حد از  آلودگي استاندارد كيفيت  شاخص سه شنبه، روز 

گرفت. قرار «ناسالم» شرايط در و رفت فراتر مجاز
كه مي گيرد صورت حالي در وضعيت اين كرد: تأكيد وي
حال در تهران شهر در خودروها نوبتي تردد طرح كماكان

اجراست.

 
داخل  از مجاهد نشرية براي رسيده گزارش يك به بنا  
گاز وجود براي سوخت پمپ  تنها دو كرج  در كشور، 

مي رسد  هم  متر  ۷۰۰ تا صف طول  اوقات اكثر و  دارد
كار و از و ميمانند صف در رانندگان ساعت كه چندين
خصوص كمبود گاز  به باز ميمانند. مشكل زندگيشان  
به مشكالت تهران هواي شدن سرد با و فصل زمستان در

افزوده است. مردم 

دومين گاز محلهاي توزيع  وضعيت
اوپك!! صادركننده نفت

گاز دريافت براي صدمتري چند شدة ايجاد صف



٩ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ١٠بهمن ٧٨٤ ـ شمارة
مقاالت

اشرف شهر  دربارة اروپا پارلمان هيأت گزارش 
از اجالسي در ايران، خلق مجاهدين سازمان و
رياست كه به بروكسل در اروپا نمايندگان پارلمان

روز٣٠شهريور٨٤  در پارلمان اين اول رئيس نايب
برگزارشدوهمچنيندركنگره هايدفاعازمجاهدين
ايراني و هموطنان حضور با استكهلم و در آمستردام
كاساكا، نمايندة پائولو توسط شخصيتهاي خارجي،
گروه مشترك رئيس و  پرتغال از  اروپا پارلمان
گزارش، اين شد. تشريح و ارائه آزاد، ايران دوستان
و دروغ  با  تحقيق و  حقيقت رويارويي  واقع  در 
توطئههاي از روشني تصوير و است غرضورزي
شكست عليه مجاهدين و اطالعات آخوندي رذيالنة
شمارة در ميدهد. توطئهها به دست اين رسوايي و
خوانندگان نظر  از گزارش  اين  از بخشي  گذشته
را آن از ديگري بخش جا دراين گذشت. گرامي

ميكنيد: مالحظه

آزاديبخش ارتش
خود مبحث ادامة در اروپا  پارلمان  هيأت گزارش
ايران» خلق مجاهدين سازمان با «آشنايي عنوان تحت
و سابقه و ملي ارتش آزاديبخش از به معرفي كوتاهي

مينويسد: آن پرداخته و تأسيس علت
ژوئن در  ايران ملي آزاديبخش ارتش تأسيس 

پشتيباني  تأمين ارتش هدف شد. اعالم سال١٩٨٧
ايران براي تغيير در آنها تالش در ايران مردم براي
فقط كه آنها ميكردند استدالل مجاهدين شد. اعالم
دست ايران رژيم برابر در  راهحل  آخرين عنوان به
ديگر كه شد انجام زماني تنها اين و بردهاند بهسالح
ميان از  سياسي مشاركت  براي ممكن  راه آخرين 
مصاحبهيي طي رجوي مسعود آقاي شد. برداشته

فرانسه  در اونيته روزنامة ١٩٨٤ با ژانوية اول روز در
معتقديم، مروج آن به ما كه «...اسالمي داشت: اظهار
و رويارويي نه طالب ما هيچوقت نيست. خونريزي
جهت از آن استقبال كردهايم. نه بودهايم و خشونت
به خميني پيامي شما طريق از توضيح، اجازه بدهيد
يك است آماده خميني است: اگر اين پيام بفرستم...
به بالفاصله من  كند، برگزار آزاد واقع به  انتخابات
براي خود را سالحهاي مجاهدين مي گردم. وطنم باز
خواهند گذاشت. زمين انتخاباتي بر در چنين شركت
هراسي هيچ باشد، كه چه هر انتخابات نتايج از ما
تالش ما مسلحانه،  مبارزة شروع از قبل نداريم. 
سياسي فعاليت براي قانوني راههاي همة از كرديم
دست كرد وادار ما را ولي سركوب كنيم، استفاده
حتي يا نصف  به اندازة خميني اگر ببريم. سالح  به
اجازه دارد وجود در فرانسه كه را آزادي چهارم يك
دست دموكراتيك به پيروزي يك قطعًا ما ميداد،

ميآورديم».
تبديل كويت بحران عراق بعد از در مجاهدين حضور
بيطرفي چند كه هر شد. سازمان اين زيان براي يك به
بود، شناخته شده رسميت به جنگ در اين سازمان
كامل بهطور منطقه را نقشة ژئوپوليتيك بحران، ولي
را به ايران جاي عراق كويت، اشغال با عوض كرد.

گرفت. تبهكار اصلي منطقه عنوان
به نحو را مجاهدين شرايط عراق در اخير اما، جنگ
خود بيطرفي سازمان گرچه داد. تغيير خارق العاده يي
معامله يك ولي كرد(١)، اعالم جنگ از قبل خيلي را
منجر انگلستان، و  متحده اياالت ايران، رژيم بين
استريت وال شد. مجاهدين پايگاههاي بمباران به
آمريكايي، داد: «بنا به گفتة مقامات گزارش ژورنال
عراق در ايراني اپوزيسيون نيروي هم پاشاندن از
خصوصي تضميني ايران)... خلق مجاهدين (سازمان
به مخاصمات  شروع از قبل  متحده  اياالت كه بود
را خود پاي ايران اين كه اگر مبني بر داد ايران مقامات
نيروهاي وسيلة به گروه اين دارد نگه بيرون جنگ از
گرفت... خواهد قرار هدف آمريكايي و انگليسي
رايس كاندوليزا ملي، امنيت مشاور گفت مقام اين
ميتوان كه بودند مدعي پاول كالين خارجه وزير و
همساية به آمريكا در قبال حملة كرد متقاعد را تهران
به كه بداند اگر خصوص به بماند باقي خنثي بغلي
آنها آتي تهديدات از شده و  حمله خلق مجاهدين

.(٢) ميشود» جلوگيري ايران براي
١٥آوريل٢٠٠٣، حوالي عراق و در دنبال جنگ به
در عراق ايران خلق مجاهدين سازمان با ائتالف نيروي
كرد. امضا هماهنگي متقابل» «تفاهم و توافقنامة يك
بروكس، سرتيپ وينسنت توسط در اصل قرارداد اين
دوحه در متحده اياالت مركزي فرماندهي سخنگوي
آمريكايي مقامات ساير  توسط  بعدًا  و شد  اعالم

 ٢ بريفينگ جلسة در آمريكا خارجة وزير ازجمله
اين شرايط طبق گرفت. قرار تأييد مورد مه٢٠٠٣،
را خود سالحهاي داشتند اجازه مجاهدين قرارداد،
ايادي و ايران رژيم حمالت عليه خود از دفاع براي

.(٣) كنند حفظ آن،
دوجانبه» هماهنگي و «تفاهم توافقنامة اينكه از بعد
فرماندهان و مجاهدين بين مذاكرات آمد، دست به
شد اعالم ١٠مه٢٠٠٣، روز در يافت. ادامه ائتالف
طبق آن مجاهدين طرفين به توافقي رسيدهاند كه كه
نفراتشان داده و تحويل داوطلبانه خود را سالحهاي
ري ژنرال اين توافق، با اعالم شد. خواهند سرجمع
ارتش آمريكا، نظام پياده چهار لشكر اوديرنو، فرمانده
در قرارگاه  يك در مجاهدين پرسنل همة گفت 
آنها تجهيزات كه در حالي شد خواهند جمع عراق
اين از ميشوند. بعد گردآوري قرارگاهي ديگر در
مجاهدين ميرسد به نظر گفت اوديرنو ژنرال توافق
همكاري و هستند متعهد ايران در دموكراسي به
در آنها موقعيت بازبيني موجب بايد ائتالف با  آنها
از نقل به فرانسه خبرگزاري شود. «تروريستي» ليست
كه هر سازماني است روشن «من مي گويم اونوشت:
ما با كرده است، تسليم ائتالف به را خود تجهيزات
بازبيني بايد امر  اين كه معتقدم ميكند و همكاري

سازمان تروريستي هستند يك آنها هنوز كه آيا شود
.(٤) نه» يا

دربارة جامع تحقيقات از ١٦ماه بعد ژوئية٢٠٠٤  در
نيروهاي عراق، در مجاهدين فعاليتهاي و اعضا
اعضاي رسمًا آمريكا، دولت متعاقبًا و عراق چندمليتي
شده» حفاظت را بهعنوان «افراد عراق در مجاهدين
آنها شناختند. ژنو بهرسميت چهارم كنوانسيون تحت
آن اساس بر كه  نكردند پيدا مبنايي هيچ  همچنين

.(٥) مجاهدين وارد كنند اتهامي عليه اعضاي
حاضر حال در ايران خلق  مجاهدين سازمان
در او ميشود. هدايت حسيني صديقه خانم توسط

دبيركل  دو ساله به عنوان دورة يك سپتامبر٢٠٠٥ براي
برگزار يكبار سال دو كنگره يي كه هر در سازمان، اين
پارسايي خانم مژگان جانشين او انتخاب شد. ميشود،
سال دو مدت جنگ به بعد از مأموريت او كه است
اين غيرممكن بود سازمان براي كه شد چرا تمديد

تشكيل دهد. شرايط آن تحت كنگره را

اشرف قرارگاه معرفي
پايگاه چندين مجاهدين عراق، در اخير جنگ از قبل
از بعد اما داشتند. ـ عراق ايران مرز عراقي سمت در
ائتالف نيروهاي متقابل با و هماهنگي تفاهم توافقنامة
تمامي كردند كه مجاهدين موافقت ١٠مه٢٠٠٣، در
كمپ خود يعني پايگاه بزرگترين در خود را پرسنل
كه آنطور يا اشرف كمپ آورند. گرد اشرف
شمال در اشرف، شهر ميكنند صدا را آن ساكنانش
بغداد از ٦٠مايل تقريبًا شده و واقع عراقي خالص شهر
مجموعه يك از شهر اين دارد. فاصله عراق، پايتخت
دربرگيرندة و است درست شده ساختمان و خيابان
ورزشي و اجتماعي آموزشي، امكانات نوع همه
سايز استخر چهار شامل امكانات،  اين ميباشد.
يك وحش، باغ يك خريد،  مركز  يك المپيك،
كامل به سايز يك زمين فوتبال پارك، يك دانشگاه،
حاوي تروريستي» حمالت آثار «موزة يك استاندارد،
حمالت رژيم ايران مدارك و شواهد و آثار جزئيات
،« شهيدان «موزه يك آن، پرسنل و مجاهدين عليه
اشرف ميباشد. كمپ مزار يك و حتي مسجد يك
كند عمل مؤثر بتواند اينكه براي و اندازه دليل به
حتي پمپ بنزين و نانوايي، خدماتي مانند فروشگاه،
همچنين دارد. كمپ اشرف راهنمايي خود را پليس
روز هزاران هر كه دارد را خود كارخانة نوشابه سازي

ميكند. توليد كوال» «اشرف بطري
شگفتانگيز و  استثنايي محل يك  اشرف كمپ
يك عزيز، كريستين است. عراق صحراي ميان در
ديدار اشرف كمپ از كه انگليسي روزنامهنگار
آراستگي مربع ١٤مايل «اشرف ميگويد: كرده،
اين از انسان برداشت اولين است. نقص و بيعيب
تا يك پايگاه است تعطيالت اردوگاه يك قرارگاه
جادههاي كنار در  اوكاليپتوس درختهاي  نظامي.
رسيدگي باغچهها به مردان و زنان دارند، امتداد بلند

.(٦) نان از نانوايي ميآيد» و بوي ميكنند
از ديدار بعد تايمز، نيويورك خبرنگار داگالس جل،

سال١٩٩٦ نوشت: «در اين منطقة  در اشرف قرارگاه از
فارسي به خيابانها عالئم عراق، در محاصره تحت
رئيسجمهور عراق به نه سربازان، و است نوشته شده
مينامند، مريم  آنها  كه زني به بلكه  حسين،  صدام
رئيسجمهور رجوي،  (مريم ميكنند احترام  اداي
قرارگاه نقشه، روي مقاومت)... ملي شوراي برگزيدة

يك  اما دارد. قرار بغداد شمال ٦٠ مايلي در اشرف
ايران كه اينجا مقر نظامي دقيقتر اين است توصيف
پهناور كمپ اين است. مستقل محل يك و تبعيد در
نيروي يك ملي،  آزاديبخش  ارتش  مركزي  مقر
كه ارتش اين است... ايراني اپوزيسيون قدرتمند
بيحاصل صحراي يك خاك بر قبل دهه يك حدود

و  دارد ٣٠،٠٠٠ نيرو تقريبًا شد، امروز ساخته نمك
در مسلح اپوزيسيون نيروي بهترين لحاظ هر از
آزاديبخش ارتش مي باشد. خود كشور مرز از خارج

در  عراق و ايران ٨ سالة جنگ ماههاي آخرين در
خاك ايران خود عمق به حمالتي انجام با سال١٩٨٨،
دالر ٢ميليارد ارزش حدود سالحهاي غنيمتي به با را

.(٧) كرد» تجهيز
به افسران زن را برجستة نقش داگالس جل همچنين
عنوانيكي ازممتازترينويژگيهايارتش آزاديبخش

معرفي كرد.
قرارگاه تايمز، آنجلس لس جديدتر، مقالة يك در
«اعضاي ميكند:  توصيف زير ترتيب به را  اشرف
و پرازدحام سرزمين يك  خلق  مجاهدين سازمان
كوچك روستاهاي از پر ساختندكه صلحآميز و زيبا
سربازخانه، سالنهاي شبيه زندگي با محلهاي محدود
است باغچه هايي و ورزشي  امكانات  خوري، غذا
اشرف، كمپ ميشود. رسيدگي آنها به دقت به كه
رفقاي يادبود بناي كتابخانه، استخر، يك داراي
آنجا در  كه است موزه يك و افتاده خاك  به
وحشتآور ويدئوهاي ميتوانند بازديدكنندگان
عادتهاي عجيب را تماشا كنند… ايران سبعيت رژيم
يك مجاهدين خلق اعضاي باشد، كه هر چه آنها
اخالق و  اعتقادات مجموعه  يك  و مترقي تمايل 
جهان غيرعادي است، بروز ميدهند كه در سياسي را
هستند. آتشين آنها فمينيستهايي خاورميانه. به رسد چه
ميدهند اما تشكيل را جنگجويان ٣٠درصد از زنان
رهبريكنندة مواضع زنان  از فوقالعادهيي  شمار
بهدور اشرف  به عهده دارند… را نظامي و  سياسي
را هرروز بغداد وحشتي كه ترافيك و و صدا، سر از
است. روستايي آرام مأمن  يك مانند  ميگيرد، فرا
جشن يك برگزاري براي كمپ كل هفته، اوايل در
بازمانده تعطيلي يك چهارشنبهسوري، صداي و پرسر
بسيج ميباشد، ايرانيان عيد از پيش كه اسالم از قبل از

.(٨) بود» شده

اطالعات از وزارت اطالعات غلط سابقة
ايران

گزارش از ديگري بخش در اروپا پارلمان هيأت
اطالعات وزارت تبليغاتي بسيج سابقة به خود
ايران مقاومت و مجاهدين عليه آخوندي حكومت
توطئههاي مختلف موارد بخش اين در است. پرداخته
و مجاهدين چهرة مخدوشكردن براي آخوندها
اين درمقدمة  است. شده  بررسي  مقاومت جنبش 

در گزارش اين توصيف به  بنا  كه هستند مقاومت
مي دهد: ادامه گزارش اين هستند. فعال دنيا سراسر
بر را خود تالشهاي حاضر حال در واواك «ظاهرًا
فعاليتهاي و اپوزيسيون گروههاي خنثيكردن روي
كارزار واواك يك است. كرده آنها متمركز سياسي
تأمين مالي لحاظ  به و هدايت را غلط  اطالعات
مرحلة به  رژيم  سابق  مخالفان توسط  كه  ميكند، 
سرويس قبل، سالهاي  مثل ميشود. گذاشته  اجرا
يا فعال اعضاي كه ميكند تالش ايران  اطالعات 
كند. اين عضوگيري را اپوزيسيون سابق گروههاي
زور از استفاده به تهديد با موارد، بسياري در كار
زندگي ايران در كه خانوادهشان يا آنها خود عليه
ديپلوماتيك هيأتهاي ميگيرد… صورت ميكنند
مناسب يك پايگاه در آلمان كنسولگريهاي ايران و
گردآوري كشور جهت اطالعاتي سرويسهاي براي
فراهم آلمان، مقيم ايراني مخالفان دربارة اطالعات
ميتواند جالب اطالعات اين از ميزان زيادي ميكند.
ايرانيان، براي كنسولي  خدمات  چارچوب در
سرويس عوامل اطالعات توسط اين شود. جمعآوري
تجزيه ميكنند كار در آلمان مخفيانه كه ايران مخفي
ميشوند. غني تكميلي با اطالعات و ميشود تحليل و
توسط عضوگيري پيشنهادات سر بر نهايي تصميمهاي
بين مجاني سفر ميشود. گرفته تهران در واواك مقر
واواك عوامل براي را خوبي امكانات ايران و آلمان
ايجاد مأموران، عضوگيري و ارتباطات برقراري در

است». كرده
اساسي، قانون از حمايت دفتر آلمان، امنيت آژانس

شد،  منتشر مه٢٠٠٥  در كه خود در گزارش ساالنة
چند گروه امنيت و اطالعات وزارت  داشت اظهار
سازمان به دارد. مراقبت تحت اروپا در را اپوزيسيون
عنوان به مقاومت ملي شوراي و ايران خلق مجاهدين
شد. مشخص  اشارة  اطالعات  وزارت توجه مركز
اطالعات جمعآوري «براي نمود اضافه گزارش اين
ايران اطالعات سرويس فعاليتها، روي جاسوسي و
ترك را سازمان اين مأمورين كه از شبكه يك از

كردهاند، استفاده ميكند».
هلند  داخلي امنيت سرويس ساالنة٢٠٠١  گزارش
وزارت غيرقانوني و مخفي فعاليتهاي (VVD)
عليه هلند در  به خصوص و اروپا در  اطالعات
گزارش، نوشتة اين به .(٢٠) كرد را افشا مجاهدين
ايران امنيت و اطالعات وزارت وظايف  از «يكي
خارج در كه كساني است و شناسايي رد دنبال كردن
هواداران هستند. ارتباط در  اپوزيسيون گروههاي با
بهطور خلق،  مجاهدين  اپوزيسيون، گروه  مهمترين 
هستند». ذرهبين ديگري بيشتر زير گروه هر از خاص
ايران، رژيم مقامات كه ميكند  تأكيد گزارش اين
روي گروه بر اين تحريمكردن و براي محكوم …»
وزارت اطالعات وارد ميكنند. فشار كشورهاي غربي
تالشميكنددربارةسازمانمجاهدينخلق(واعضاي
ميكنند تالش آنها لذا كند. جمعآوري اطالعات آن)
يك آنها از و بيثبات را مجاهدين ميزبان كشور در
فعاليتهاي به ترتيب اين به و دهند ارائه شيطاني چهرة
اين دهند. مجاهدين از پايان و اجتماعي آنها سياسي
مبارزة مسلحانه يك عوض آنها در فعاليتها آگاهند.
.(٢١) برند مي پيش در داخل كشور را رژيم اين عليه
مقامات ايران،  مقاومت ملي شوراي طريق از  آنها
وزارت مخفيانه فعاليتهاي  از را ميزبان  كشورهاي
عليه منفي اطالعات مي كند كه تالش ايران اطالعات

كنند». مطلع كند، پخش آنها

عراق كردهاي كشتن اتهام
ايران خلق  كويت، سازمان مجاهدين بحران از  بعد
عراق شمال كرد  مردم سركوب  در كه  شد متهم
زمان آن در اتهامات اين اصلي منبع داشت. شركت
مدتي از بعد اين اتهامات ايران بودند. رژيم رسانه هاي

باختند. رنگ شواهد فقدان دليل به
رسانههاي اتهامات جدي در اين سال١٩٩٥، در اما
شدند. سازمان مطرح مجددًا دنيا سراسر در گوناگون
كشته را بسياري كه كردهاي شد متهم خلق مجاهدين
سالحهاي از استفاده دولت عراق در نيروهاي با حتي و
اين كرد. همكاري كردنشين روستاهاي عليه شيميايي
تفريشي، جمشيد ازجمله  افرادي سوي  از اتهامات
سازمان ناراضي اعضاي داشتند ادعا كه مي شد مطرح

مجاهدين خلق هستند.
يك آموزش، بينالمللي توسعة ٢٢اوت١٩٩٥، روز
ملل سازمان در مشورتي رتبة داراي غيردولتي سازمان
ملل سازمان حقوق بشر كميسيون بيانيهيي به متحد،

تحقيقات جريان يافتههايش در حاوي  كه داد ارائه
است: آمده بيانيه اين در بود. فوق اتهامات با رابطه در
رويدادهاي از سوء گزارشهاي برخي ارائة دليل «به
ارتش عليه وارده اتهامات  خاص بهطور  ناحيه، آن
مسلح نيروهاي با همكاري بر مبني ملي آزاديبخش
حمالت در شركت طريق از ازجمله عراق دولت
و كفري هنجير، قره، كركوك، در كرد مردم عليه

شدهايم…  ناراحت آوريل١٩٩١  در كوپيار آلتون
با خود مستقل گفتگوي و  تحقيقات طريق از ما
دروغ اين اتهامات كه شدهايم درگير، متوجه طرفهاي
آزاديبخش ارتش عليه كه اتهاماتي بيشتر هستند…
مردي از سوي شده  عنوان كرد مردم با  ارتباط  در
افراد برخي  كه بوده تفريشي-انگيني نام جمشيد به
رهبر يك عنوان به او از سوكميسيون جلسة اين در
نشان ما تحقيقات ميكنند. ياد ايران اپوزيسيون سابق

سال١٩٨٨ به  در تفريشي-انگيني جمشيد كه ميدهد
مقاومت پائيني ردة با از١٩ماه بعد اما پيوست، مقاومت
امضاشدة دستنويس و استعفانامة در كرد. وي ترك را
شخصي به مشكالت ٢٣سپتامبر١٩٩٠، به تاريخ خود
كمپ يك به  انتقال و ترك  درخواست و  اشاره
كه كرد جايي سفر اروپا به سپس او پناهندگي نمود.
شواهد شد. علني كارزار وارد آزاديبخش ارتش عليه
مأمور يك واقع در او دارد كه وجود قانعكنندهيي

است»(٢٢). خميني رژيم وزارت اطالعات
وقت رئيس زيباري، هوشيار آقاي سال١٩٩٩، در
عراق كردستان  دموكرات حزب بينالمللي روابط 
ميباشد، عراق  خارجة  وزير حاضر  حال  در كه
بهعنوان (KDP) كردستان دموكرات «حزب نوشت:

كردهاي  بهار١٩٩١  قيام كردي سياسي حزب يك
داشته شركت آن در  و كرده  رهبري  را عراقي
مردم توسط نفت خيز عراق شهر  كركوك، است.
سربازان وقتي شد. آزاد (پيشمرگهها) كردستان
ساير و  كركوك كنترل و زدند پاتك عراقي 
شايعاتي آوردند، بهدست دوباره را اصلي شهرهاي
عراقي سربازان به مجاهدين واحدهاي كه شد شروع
حوادث در دليل بينظمي ولي به مي كردند. كمك
كه كرد مشخص ميشد سختي به تحوالت و
گرديد، تثبيت وضعيت كه وقتي اما چيست. حقيقت
حزب نداشتند. حقيقت شايعات اين كه شد معلوم
كه كند تأييد ميتواند (KDP) كردستان دموكرات
قيام جريان در چه مردم كرد سركوب در مجاهدين
شواهدي ما به هيچ نداشتند. آن شركت از بعد چه و
خصومتي مجاهدين القا كند كه  نكردهايم برخورد
باشند. كرده اعمال عراق  كردستان  مردم حق در
ايران در را خود سياسي كار دستور خلق مجاهدين
هيچ دخالتي داخلي عراق امور آن در و اعضاي دارند

.(٢٣) نميكنند»
درسال٢٠٠١ به  جمشيد تفريشي استشهاد كه يك در
كه ميكند اقرار وي  داد، ارائه آمريكا  دادگاههاي
او .(٢٤) است داشته همكاري اطالعات وزارت با
مي كردم من وانمود گذشته، «تا سال داشت: اظهار
داشتم درصورتيكه هستم ايران رژيم مخالف كه
اطالعات وزارت سوي از احالهشده  مأموريتهاي
فعاالنه اين سالها، من در پيش ميبردم. ايران را رژيم
مجاهدين متهمكردن ايران براي رژيم توطئه هاي در
لكهداركردن براي داشتم. شركت بشر حقوق نقض به
شركت هم ديگري طرحهاي در من مجاهدين، چهرة
سوي از مجاهدين كه ادعا اين در خصوص به داشتم،

تا  سال١٩٩٥  از  ميشوند… حمايت عراق دولت 
عنوان  به دالر ٧٢،٠٠٠ بر بالغ مبلغي مجموعًا ،١٩٩٩
دريافت اطالعات وزارت از كارم براي پرداخت 
كه چگونه دهد مي توضيح تفريشي كردم». جمشيد
سخت و بدليل چگونه پيوست، آزاديبخش به ارتش
ادامة مبارزه توان وفقدان شرايط شدن غيرقابل تحمل
او كند. ترك را آزاديبخش ارتش كرد درخواست
از منظور چه به و كه چگونه ميدهد توضيح همچنين
او ميگويد: شد. عضوگيري اطالعات وزارت سوي
ميان در ما بياعتباركردن مجاهدين وظايف از «يكي
به بود… و آمريكا اروپا در و دولتها پارلمان اعضاي
بينالمللي سازمانهاي به كه بود شده داده مأموريت من
وهمچنيندولتهايخارجياطالعبدهمكهمجاهدين
عراق شركت داشتند. در سركوب شورش كردها در
مأمور كه خواجهنوري ناصر نظارت تحت طرح اين
ديگر من و براي او ميشد. اجرا بود، در آمريكا رژيم
در ايراني ايستگاه راديوي يك مصاحبهيي با مأموران
بر خودمان مبني داستاني از داد تا لسآنجلس ترتيب
براي سركوب عراق نيروهاي با همراهي مجاهدين

اروپا پارلمان در آزاد ايران  دوستان گروه بخش،
اتهاماتي دربارة جريان تحقيقات ما در است: نوشته
عليه بشر  حقوق ديدبان سازمان گزارش در  كه
نوشتهها مرور ضمن بود و در شده عنوان مجاهدين
در آزاد ايران دوستان گروه  مختلف، سايتهاي و
آنچه از پيچيدهتر موضوع را بسا اين اروپا پارلمان
نتيجه اين به گروه ما يافت. تصور ميكرد ابتدا در كه
فراتر بسا مجاهدين عليه جدي اتهامات دامنة كه رسيد
است. آمده ديدبان گزارش در كه است اتهاماتي از
كه در گزارش اتهاماتي سقم و از صحت صرفنظر 
اتهامات اين كه شد مشخص  زود  خيلي آمدهاند،
مجاهدين بين سياسي درازمدت جدال يك از بخشي
گرفت تصميم گروه ترتيب، اين به بود. ايران رژيم و
بخش يك خود پردامنه، سابقة يا زمينه اين بررسي كه
در مندرج اتهامات از متوازن ارزيابي يك از اساسي

ميباشد. ديدبان، گزارش
تحقيقاتبيشتر ادامهمي نويسد: در اروپا هيأتپارلمان
مستقل، اظهارات شاهدان بر اساس كه ساخت فاش
و امنيت خود اطالعات وزارت طريق از ايران رژيم
اطالعات پراكندن پيچيدة و درازمدت كارزار يك
چهرة لكهداركردن با هدف را مجاهدين عليه غلط
جامعة در مهمتر از آن و داخل ايران در سازمان اين
ازگزارش بخش اين لذا انداخته است. بهراه بينالمللي
وزارت تروريستي فعاليتهاي  به مختصر  بهطور ما
برخي و گذشته ١٥سال در مجاهدين عليه اطالعات
شدة اطالعات افشا كارزارهاي از مثالهاي مشخص
شامل بخش اين خاص، بهطور ميپردازد. غلط
مشخص اتهامات تعدادي از مبسوط بررسي يك
برخي به اعتقاد نظر اول كه در مجاهدين است عليه
شد معلوم بيشتر بعد از بررسي ولي داشتند، حقيقت
ايران رژيم توسط سازمانيافته تبليغاتي كارزار يك كه

است. بوده اطالعات وزارت و
تروريسم حامي دولت فعالترين هنوز ايران رژيم
وزارت و اسالمي  انقالب پاسداران سپاه  ميباشد.
از عمليات حمايت طراحي و آن در امنيت اطالعات و
گروههاي تشويق  به و هستند  دخيل تروريستي 
اهداف به رسيدن براي تروريسم از كه گوناگوني

.(٩) ميدهند ادامه ميكنند، استفاده خود
گروه  شد، منتشر سال١٩٩٦  در كه كتابي در
عمليات از برخي به انگلستان پارلمان حقوقبشر
بر خاص بهطور و كرد استناد ايران رژيم تروريستي
شده مرتكب ايران رژيم ايادي كه تروريستي قتلهاي
بين كه مينويسد كتاب اين .(١٠) داشت تمركز بودند

از ١٥٠  بيش …» ايران سالهاي١٩٧٩ و ١٩٩٦ رژيم
خارج زندگي در كه ايراني مخالفان جان سوءقصد به
كه آورد» عمل «به تروريستي اعمال ساير و ميكردند

در  به٣٥٠ نفر صورت گرفتند. نزديك ٢١كشور در
.(١١) شدند» مجروح يا كشته حمالت اين

توصيف روش انگلستان در بشر پارلمان گروه حقوق
ازجمله ايران رژيم مختلف وزارتخانههاي همكاري
ترورها اجراي و  طراحي براي اطالعات  وزارت
و اطالعات كسب براي  استفاده مورد  روشهاي و 
«روش ديگر مينويسد: قربانيانشان به نزديك شدن
مقطع يك در كه است بريدههايي معدود از استفاده
اين مي كردند. همكاري اپوزيسيون افراد و سازمانها با
و مبارزه ادامه براي انگيزه فقدان يا كمبود دليل به افراد
مراحل در كه اجازه دادند به خود ارزشهايشان، حفظ
چنين شوند. خريداري  ايران رژيم سوي  از بعدي
خدمات و  اطالعات گستردهترين تاكنون افرادي
در اروپا قرار رژيم تروريستهاي در اختيار سياسي را
سوژههاي اطالعات فراهمكردن بر عالوه دادهاند.آنها
سازمانهايي يا افراد عليه تبليغات با رژيم، براي ترور
آنها با بدنامكردن و ميكردند آنها همكاري با قبًال كه
هستند، حاكم از رژيم بدتر به اينكه متهمكردنشان و
مي كنند فراهم مخالفان  قتل براي را  سياسي زمينة
فعاليتهاي هدايت بن،  مركز در ايران سفارت .(١٢)
مركز آن جا است. در كل اروپا ايران رژيم تروريستي
ترور، براي اطالعات دربارة هدفهاي آتي گردآوري
ميباشد ترور هدايت و مخالف ايرانيان فعاليتهاي
قبل كمي ١٨سپتامبر١٩٩٢، روز براي مثال، در .(١٣)
(يوناني) رستوران وارد مسلح مرد دو شب، نيمه از
ويلمرزدورف در برلين  حومة غرب  در ميكونوس
متعلق ٤مخالف بر روي كلت، و مسلسل با شدند و
.(١٤) گشودند آتش ايراني كرد گروه يك به
در ترور وحشيانه اين در اطالعات وزارت دخالت

مقامات قضايي آلمان  كه مارس١٩٩٦ زماني تأييد شد
اطالعات علي دستگيري رئيس وزارت براي حكمي
صادر ميكونوس قتلهاي در دخالتش بهخاطر فالحيان
كارلسروهه توضيح دادستان فدرال در كردند. دفتر
تروريستي، اين حملة از قبل چند هفته چطور كه داد
ايران تلويزيون با  مصاحبه  يك  در  فالحيان، علي
قتل حزب قربانيان اطالعات وزارت كه داشت اظهار
تعقيب خارج  و ايران در  را  آنها  و هدف گرفته را

.(١٥) كرد» خواهد
مقاومت ملي شوراي مقامات از قابلتوجهي شمار
شدهاند. ترور اطالعات وزارت توسط اروپا قلب در
ژنو در رجوي كاظم دكتر ترور شامل ترورها، اين
محمدحسين ترور (١٦) ٢٤آوريل١٩٩٠ روز در
ترور و (١٧) ١٦مارس١٩٩٣ روز در  رم  در  نقدي 
در روز استانبول در مرادي عبدالعلي و زهرا رجبي

ميباشند. ٢٠فوريه١٩٩٦(١٨)

هلند و آلمان اطالعاتي گزارش سرويسهاي
در در آلمان ايران امنيت و اطالعات وزارت فعاليتهاي
قانون از گزارشهاي ساالنه دفتر آلمان براي حراست

شده  ٢٠٠١ و ٢٠٠٥ تأييد سالهاي١٩٩٩و در اساسي
اطالعات وزارت كه دريافتند  گزارشها  اين است.
سال٢٠٠١، گزارش در است.  بوده  فعال  آلمان در
عمليات اصلي هدف ايران، خلق «مجاهدين تيتر زير
اساسي قانون از حفاظت براي آلمان دفتر مراقبت»،
آلمان در تبعيد در «اپوزيسيون ايراني ميدارد: اظهار
اطالعات مراقبت فعاليتهاي تمركز محل كماكان
كشور) امنيت و اطالعات (وزارت واواك  ايراني،
نظارت و مراقبت  تحت را  آنها كه ميباشد… 

.(١٩) است» كرده حفظ سيستماتيك
اين هدف اصلي كه ميگويد گزارش همچنين اين
ملي و شوراي خلق مجاهدين فعاليتها، و ساير مراقبتها

دروغ بـرابـر حقيقتدر
اروپا پارلمان هيأت برگزارش مروري

مجاهدين(٢) عليه «ديدبان» مغرضانة گزارش دربارة

گزارشي متعاقبًا خواجه نوري كنيم. تعريف كرد مردم
مقامات براي و كرد تهيه من نام تحت باره اين در
فرستاد». ملل سازمان و دولتي آژانسهاي و آمريكايي
موضوع اين تعقيب از  بعد  كه گزارشي در
روز در  بينالمللي آموزش توسعة سازمان توسط 

ملل  بشر سازمان كميسيون حقوق ٢٣ژانوية٢٠٠١ به
شدند. تفرشي ثبت جمشيد اعترافات ارائه شد، متحد
نامههايي اخيرًا تفريشي «آقاي گزارش، اين نوشتة به
اطالعات وزارت ميكند فاش  آنها در كه نوشته
بر عالوه دالر ٧٢هزار پرداخت (ظاهرًا با ايران رژيم
كرد استخدام خاص را به طور او غيره) و سفر مخارج
داشتن ارتش دست بر مبني دروغ اتهامات با طرح تا
اخاذي ارعاب و در يا حقوق بشر نقض آزاديبخش در
غلط اطالعات كارزار پخش تبعيدي ايراني، جامعة از
از تعدادي اجرا بگذارد. به آزاديبخش را ارتش عليه
هدف ارسال شهادتهاي بشر سازمانهاي مدافع حقوق
سوي از شده داده نامهنويسي سازمان كارزار و غلط
اين سازمانها از برخي متأسفانه، قرار گرفتند. دولت
كرده باور را دروغ اطالعات اين  است ممكن 
منحرفكردن در اين كارزار ظاهرًا متأسفانه، باشند.
توسط انساندوستانه قوانين جدي نقض از توجهات
فاحش نقض  روند استمرار و ايران مسلح نيروي 
موفق ميدهد، رخ ايران سراسر در كه حقوقبشر

.(٢٥) است» بوده

____________________ زيرنويس
هاوس، «مجله رجوي، مسعود از پيامي (١)

٣١مارس٢٠٠٣».
عراقي سمت در كه ايراني رزمندگان «آمريكا (٢)
ژورنال استريت «وال  ميكند»، بمباران  را مرز

١٦آوريل٢٠٠٣».
٢٩ آوريل ٢٠٠٣». تايمز، «نيويورك (٣)

عراق در ايران اپوزيسيون ميگويد «آمريكا (٤)
فرانسه، خبرگزاري  ميپذيرد. را خلعسالح 

١٠مه٢٠٠٣».
اپوزيسيون گروه پيگرد براي  مبنايي «آمريكا (٥)
ميشوند، نگهداري  عراق در كه ايران “تروريست” 

٢٧ژوئيه٢٠٠٤». تايمز نيويورك نميبيند،
قلم به مقدم»، صف فمينيستهاي تانك: «دختران (٦)

٢٨دسامبر٢٠٠٤». «اينديبپندنت، عزيز، كريستين
قلم به خطرناك»، و زنان، مسلح بنگريد! «ماليان (٧)

٣٠ دسامبر ١٩٩٦». تايمز، «نيويورك جل، داگلس
١٩مارس٢٠٠٥  تايمز، لسآنجلس (٨)

خارجة وزارت جهاني»، تروريسم «طرحهاي (٩)
.«٨٨ ص. آوريل٢٠٠٤، آمريكا،

قتلهاي از گزارشي ـ ترور حكومت «ايران: (١٠)
ايوبري لرد به قلم ايراني»، به دست مأمورين تروريستي

ژوئن١٩٩٦ ويلكينسون، رابرت و
قتلهاي از گزارشي - ترور حكومت «ايران: (١١)

٣ ص. ايراني»، مأمورين بهدست تروريستي
قتلهاي از گزارشي - ترور حكومت «ايران: (١٢)

٩ ص. ايراني»، مأمورين بهدست تروريستي
قتلهاي از گزارشي - ترور حكومت «ايران: (١٣)

ص.٩  ايراني»، مأمورين به دست تروريستي
قتلهاي  از گزارشي - ترور  حكومت «ايران:  (١٤)

 ٢٨ ص. ايراني»، مأمورين بهدست تروريستي
قتلهاي  از گزارشي - ترور  حكومت «ايران:  (١٥)

٣٣ تا ٣٤  ص. ايراني»، مأمورين بهدست تروريستي
قتلهاي از گزارشي - ترور حكومت «ايران: (١٦)

٤١ تا ٤٧ ص. ايراني»، مأمورين بهدست تروريستي
قتلهاي از گزارشي - ترور حكومت «ايران: (١٧)

٢٥ تا ٢٨ ص. ايراني»، مأمورين بهدست تروريستي
قتلهاي از گزارشي - ترور حكومت «ايران: (١٨)

١٧ تا ٢٢ ص. ايراني»، مأمورين بهدست تروريستي
در منتشره آلمان كشور وزارت ساالنة گزارش (١٩)

٢٤مه٢٠٠٢
امنيتي  (سرويس   BVD  ٢٠٠١ ساالنة گزارش (٢٠)

مه٢٠٠٢ اواخر در منتشره هلند)،
از را خود نظامي عمليات  مجاهدين  سازمان (٢١)

است كرده رها سال٢٠٠١
متحد، ملل اقتصادي سازمان و  اجتماعي كميتة (٢٢)

٥٥/NGO/١٩٩٥/٢.sub/٤.E/CN ،١٩٩٥ ٢٢اوت
١٤ژوئية١٩٩٩ خاردن، ون آقاي ام.اف. به نامهيي (٢٣)
تاريخ شده در امضا آمريكا، دادگاه استشهاد براي (٢٤)

٣٠اوت٢٠٠١
متحد، ملل و اقتصادي سازمان اجتماعي شوراي (٢٥)

٢٠٠١/٤.E/CN ،٢٠٠١ ٢٣ژانوية

شهيدان موزه ـ اشرف شهر

مقاومت و مجاهدين عليه آخوندي حكومت اطالعات وزارت تبليغاتي بسيج سابقة به خود از گزارش ديگري در بخش اروپا پارلمان هيأت
برايمخدوشكردنچهرةمجاهدين بررسيشده است. درمقدمةاين ايرانپرداخته است. دراينبخش مواردمختلفتوطئههايآخوندها
حقوق ديدبان سازمان گزارش در كه اتهاماتي دربارة در جريان تحقيقات ما نوشته است: اروپا، درپارلمان آزاد ايران دوستان گروه بخش،
بسا اينموضوعرا گروهدوستانايران آزاددرپارلماناروپا، بشرعليهمجاهدينعنوانشدهبودودرضمن مرورنوشتههاوسايتهايمختلف،
بسا فراتر از اتهاماتي جدي عليه مجاهدين اتهامات رسيد كه دامنة نتيجه اين گروه ما به يافت. ابتدا تصور ميكرد در پيچيدهتر از آنچه كه
اتهامات اين شد كه مشخص اند، خيلي زود در گزارش آمده كه اتهاماتي و سقم از صحت آمده است. صرفنظر گزارش ديدبان در كه است
سابقة يا اين زمينه بررسي كه تصميم گرفت گروه ترتيب، اين به بود. ايران رژيم و بين مجاهدين سياسي جدال درازمدت يك از بخشي

ميباشد ديدبان گزارش در مندرج اتهامات از متوازن ارزيابي يك از اساسي بخش يك خود پردامنه،



١٠ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ١٠بهمن ٧٨٤ ـ شمارة
مقاالت

وزارت اطالعاتر كركس جوجه با سخنم  وي
سخنم بلكه نيست، دشتي روناك آخوندي
خلق «عاشقان اصطالح به  كنگرة و مجمع با
شجاع عليه هموطنان هرزهدرايي كه به است ُكرد»!
پنجهكشيدن با  آنها آوردهاند. روي دليركردم،  و
خام خيال به مجاهد كوهمردان و شيرزنان روي به
صليب به را كرد خلق قهرمانيهاي ميخواهند خود

بكشند!
و مقاومت قهرماني، خاطرة  و  ياد كردم هموطنان
را محمد قاضي چوبةدار، بر سما رقص و وطن پرستي
تا آخرين مهاباد چهارچراغ ميدان در كه ياد دارند به
سرفرازانه سپس و جنگيد گلوله آخرين و لحظه

رسيد. به شهادت «رضاخان ميرپنج» توسط
آواره مال و مسكو اسماعيل از نيكي به هميشه آنها
كردستان مردم حقوق از دفاع پرچمداران كه و…

ياد ميكنند. بودند
تير، هزار پاسدار كه است شده چه حاال
و اطالعاتش، كمك مزدوران وزارت با احمدينژاد
«دفاع عربدههاي دجال خميني خبيث روح از الهام با

مي كشد؟! كرد» خلق از
خائني را و شكسته درهم بريدهمزدوران خلق ما
آنها بر از پشت ضدبشر، دردست دشمن دست كه
خوبي به را  ميزنند خنجر اعتقاداتشان و باورها  و
اينياوهگوييها اينخائنين بايدبدانند كهبا ميشناسند.

گذشت. نخواهند خيانتهاي آنها از كرد خلق
اهالي قتلعام خائنين و مزدوران اين آيا

شده دستگير دانشجويی قيام جريانات در که تهران دانشگاه بچههای قول به
ايستاده ايم، بيرون چه در برابر رژيم چه در داخل زندان و که موقعی تا «ما بودند
در را تسليم توبه و که لحظهيی از ولی باشيم چنگ جالد در ولو هستيم آزاد
در خارج که چند هر آنها در ميآييم اسارت به  تازه  بپذيريم برابر آخوندها

باشيم». ايران
در مختلف دوره های و ساليان طی هرکدام که سياسی زندانيان از چند تنی با
و حمايت عقيده دليل ابراز به آخوندها و تروريستی ضدبشری حاکميت رژيم
رژيم سياهچالهای و زندانها به گذرشان مخالف گروههای ديگر و مجاهدين از
مختصری اعتراضی مقاومت ديدار اجتماعات از در يکی افتاده بود آخوندی
تسليم کشاندن به و سرکوب شيوههای مختلف شکنجه و مورد در آمد و پيش
و مينمودند بيان خالصه به طور را مطالبی در زندان، مقاومتی هر نوع و نابودی
شيوه هايی و کار با سبک داشتند، ابراز خودشان تجربة شخصی از که را نکاتی
لورفته مأموران طريق از مقاومت عليه روانی جنگ در آخوندی رژيم امروزه که
مصداق و انطباق کامًال مي بندد  بهکار ايران خارج و  داخل در  بدنام خود و

دارد.
و چه در سطح زندانها در چه رژيم اينکه آن و بودند همنظر آنها در يک چيز
عام به طور عليه مردم را روانی شکنجة ننگينش، اول حاکميت روز از جامعه
اجرا و… وقفه بدون و الينقطع خاص، به طور مبارزين و مجاهدين عليه و
و امکانی هر از اين کار رژيم در است. افزوده بر حجم آن نيز هر روز و کرده

اويـنبـررویاينتـرنت
در را شريفی و عادی شهروند هيچ ميکند. استفاده نيز کنيد تصور که حربهيی
نداشته قرار رژيم روانی و روحی شکنجة مورد روزانه که نمیکنيد پيدا ايران
زندانها در نشود. واقع اذيت حاکميت استبدادی و آزار تحت طريقی به و باشد
خستهشدن دليل حتی اگر به و دارد بيشتری و حدت خيلی شدت مسأله البته
آيد پيش زندانی فرد فيزيکی شکنجة و شالقزدنها در وقفه يي شکنجهگر،
نوار مثل يک و نيست وقفهيي و تأخير هيچگونه روانی و شکنجة روحی در
شکنجههای از ناشی درد مواقع بعضی دارد. ادامه شب هر و روز هر ٢٤ساعته
زندانی برای و روانی شکنجههای روحی عوارض از فشارها و مراتب به فيزيکی

ميباشد. تحملتر قابل
وخيمی بسيار عوارض فيزيکی البته (که شکنجههای غيرفيزيکی اصلی محور
در اصطالحًا و ميزند دور مسأله روی اين باشد) بر داشته افراد روی بر ميتواند

آ.ج

هدفش خط اين است. معروف «مقاومتزدايی» خط عنوان به رژيم ايادی ميان
با نابود و را واليتفقيه نظام در برابر مقاومت و مخالفت نوع «هر که اينست
اساس از آخوندی دجاليت حداکثر بهکارگيری و واقعيت دادن جلوه وارونه
زمينه های و شده منکر را رژيم از خارج جدی مخالفت و مقاومت هرنوع وجود
کند القا و به همه خود بخشکاند؟! خيال عمومی به آنرا با سرکوب اجتماعی
وجود و نيست؟! نظام همين چهارچوب از خارج بهتر و اميدبخش چيز هيچ که
نظام تسليم و کرده توبه هم مخالفان يا نابود نموده، کامل را آنها يا ندارد. هم
صنعت آغوش اسالم بازگشتهاند. به و برده پی گناه خود و خطا به و شدهاند
و شده است». کارايی اندازی راه رژيم در خط همين بر پاية توابسازی هم
دقيقًا در نيز خارج و داخل مالها در سياسی پاسداران بريدهمزدوران و  نقش
نيز خودشان کنار، و گوشه در بعضًا که پيدا ميکند مفهوم و معنی اين کادر

رژيم سياهچالهای سابق زندانيان از يکی ميکنند. و کرده اعتراف مسأله اين به
با تشکيالتی رابطة اين که بدون مجاهدين از هواداری جرم به را من مي گفت:
مدتی طی در دستگير کردند. دانشجويی صنفی اعتراض در يک باشم داشته آنها
ميگفتند من به دائما شکنجههای جسمی، در کنار بودم مختلف زندانهای در که
ديگر و شدهاند نابود مجاهدين نمیکنی، را خود جوانی و آينده فکر چرا تو که،
(و برگشتهاند، کرده و توبه آنها مسئولين و سران همه نگاه کن ندارند، وجود
را عليه مجاهدين رژيم حرفهای که خارج در خود مزدوران از تنی چند کتابهای
نشان من به کرده بودند منتشر و برايشان چاپ ناراضی و افراد جداشدگان اسم به
ديدم)، يا ميگفتند خارج در چاپ و شکل همان در را آنها بعدًا که ميدادند.
گفتم، آخر بازجو جواب در هم من ندارند؟! وجود ديگر هم خارج آنها در
برگشتهاند نظام يا به ندارد، وجود که چيزی از جرم هواداری به را من چرا پس
طول در من گفتيد برايم آنها از شما که آنقدر داشتهايد؟ نگه و کرده دستگير
را نيست چيزی که فکر مي خواهيم حتی «ما بازجو ميگفت نشنيده بودم؟! عمرم
ببرند بين از را مقاومت در زندان روحية اينکه کنيم». يا برای بيرون سرت از هم
ما بود به سر موضع را که زندانيانی از يکی خبر توبهکردن روز ميآمدند و هر
از پس ولی ميشود آزاد زودی به و کرده توبه فالنی که ميگفتند مي دادند، و
نمودهاند؟! بازجويی و شکنجه و برده اند را زندانی همان که ميديديم روز چند
ديگر از يکی که ميکردند تکرار آن را رفته و بقيه سراغ به زندان توابين ولی باز

کرده توبه اگر بود، گفته آنها به زندانيان

خلـق ُكـرد مجمـع عـاشقـان

فـرزانـهمعـدومي
اشـرف  شهر

مقابله با در خود استراتژيك سياسي تمركز ٣سال اخير طي كه آخوندي رژيم
طرفحسابهاي و دولتها با زدوبند سرنگونيش را در اصلي مسألة مثابه به مجاهدين
براي در عراق خود عوامل امكانات و و همة اهرمها و به كارگيري عراق جنگ
قرار داده بود، كشور اين در آزاديبخش ارتش و مجاهدين حضور پايان دادن به
و ميثاقهاي قوانين بر عراق مضافًا مردم جانب قاطعتري از منفي پاسخ با روز هر
بيحد سرمايهگذاري كه ايران، آخوندهاي حاكم بر گرديد. مواجه بينالمللي
واقعيتهاي با روز هر بودند، كرده زمينه اين در خود مطامع پيشبرد براي وحصري

مردم  از نفر ميليون  ٢/٨ كه ديدند رأيالعين به آنها شدهاند. مواجه سرسختي
و آخوندي عليه رژيم را موضعگيريها قاطعانهترين خود، بيانية تاريخي در عراق
حضورشان و ايران خلق از مجاهدين را عميقترين حمايتها و عراق در دخالتهايش
همسنگر همپيمان و بهعنوان را مجاهدين سازمان و آوردند را بهعمل عراق در

نمودند. اعالم آنتيتز بنيادگرايي آخوندي و رژيم برابر در خود
نيروهاي با در رابطه و گوناگون موضعگيريها در اشكال اين هر روز اينها، عالوبر
گسترش مجاهدين از حمايت در بهخصوص عراق مردم مختلف اقشار و سياسي
در موضعگيريها اين كه كردند مشاهده آخوندها استكه اين مهمتر نكتة مييابد.
آن اخير انتخابات در رژيم دخالتهاي عليه عراق مردم ميليوني تظاهرات جريان
و كرد پيدا ديگري تجلي اجتماعي و سياسي صحنة در صورت عاليترين به كشور
و وجه قاطعانهترين به را كشور ملي اين دموكراتيك و نيروهاي و عراق مردم پيام

نمود. اعالم جهانيان به دخالتهايش و آخوندي رژيم عليه صدا بلندترين با
اين واقعيتها مقابل كه در و آخوند اژهاي اطالعات وزارت و رژيم سران حاال
عراقي! عشاير و عراق! مردم حضور با گردهمايي فكر به شده، پاره چرتشان
خود منفوريت با وقتي بيندازند. منتها راه فغان و مجاهدين فرياد عليه تا افتادهاند
شدهاند، ضدبنيادگرا مواجه و دموكراتيك ملي، نيروهاي ميان بهويژه در عراق در

استيصال آخوندهايحاكم و رسواييتشبثات جديدشان
آزادي رزمندگان قبال در

به نسبت كه آخوندي  رژيم
مقاومت هواداران  تظاهرات 
١٩ژانويه در واشينگتن در ايران
قبل مدتها از بود نگران بسيار
قيمت شده بههر كه تالش كرد
زيرا شود، آن برگزاري از مانع
تظاهرات اين اهداف از يكسو از
اتمي پروندة ارجاع ازجمله كه
هراس بود امنيت شوراي به رژيم
ديگر در برابر و از سوي داشت
ايران مقاومت و مردم خواست
ليست از مجاهدين خروج براي
مقاومت قوا تمام  با  تروريستي

قبل مدتها از بدينجهت ميكرد.
كشورها مقامات به نامه نگاري با
خواستار بينالمللي ارگانهاي و
اين برگزاري از جلوگيري
مطرحكردن با  و شد  تظاهرات
جنگ تظاهرات، آن اهداف
عليه را  گستردهيي رواني 
آن هواداران و  ايران  مقاومت
نبود روزي كرد. برنامهريزي
اطالعات وزارت سايتهاي كه
كشوريش خارج مأموران و
و لجنپراكني  به زمينه اين در 
مجاهدين عليه شكايت و شكوه

مقاومت هوادار نيروهاي و
وزير به نامهنگاري از نپردازند.
سفير و  كانادا مهاجرت ادارة 
نامه نگاري تا كانادا، در آمريكا
سياست نمايندة سوالنا خاوير به
تا و اروپا  اتحادية خارجة 
بين المللي آژانس از درخواست
تظاهرات جلو كه اتمي انرژي

را بگيرند. هواداران مقاومت
اين همه عمل  در وقتي  اما
شكست با مذبوحانه تالشهاي
هواداران تظاهرات و شد مواجه
با و بيشتر شكوه هر چه با مقاومت

ايراني و هموطن هزاران شركت
در شريف در واشينگتن و آزاده
و برگزارگرديد ١٩ژانويه روز
و گروهي  رسانههاي استقبال با 
شد، مواجه گستردة آن انعكاس
به را خود شكست كه رژيم
تنها راه بود كرده عيان مشاهده
واقعيت اين انكار در را مقابله
سايتهاي در  سو  يك  از  يافت.
انداخت راه فغان و داد وزارتي
از بيش تظاهرات اين در كه
از و  نداشتند شركت ٢٠٠نفر 
به تظاهركنندگان  ديگر سوي 
از غافل نرسيدند. خود اهداف
گسترده بهطور رسانهها اينكه
دادند انعكاس  تظاهرات اين  به
آنرا تصاوير و عكسها و
رژيم نتيجه،  در ساختند. منتشر 
برمال بيشتر را دروغهايش و
بيشتر آنرا رسوايي و كردند
تظاهرات اين انعكاس ساختند.
كنفرانسها در  كه  بود  حدي تا
نيز دولتها رسمي موضعگيري و
و شد مطرح خبرنگاران توسط

نمودند. سؤال آن دربارة
رژيم واكنشهاي  نوع اين البته 
و داشته آخوندي سابقه درماندة
كه وقتي است افتاده بارها اتفاق
ايران مقاومت فعاليتهاي از رژيم
ميكند دريافت جدي ضربات
با اين فعاليتها توطئههايش عليه و
تنها راه ميشود، شكست مواجه

انكار ميماند برايش كه مقابله يي
است، پيروزيها و واقعيتها آن
با بدينوسيله ميخواهد شايد
سرخ را  خود صورت سيلي 
سناي وقتي مثًال نگهدارد.
را بيانيهيي آرا اتفاق با بلژيك
و ايران  مقاومت  از حمايت  در 
صادر تروريستي برچسب عليه
ساختن خارج خواستار و كرد
تروريستي ليست از مجاهدين
رژيم شد، اروپا اتحادية
انكار به  فقط و فقط آخوندي 
ساخته و آن را و آورد آن روي
در دانست، مجاهدين پرداختة
خود توسط بيانيه اين حالي كه
در و اروپا پارلمان نمايندگان
در مطبوعاتي كنفرانس يك

بود. شده اعالم بروكسل
تظاهرات كه وقتي آن از قبل يا
آزاده ايرانيان  باشكوه و  بزرگ
بروكسل هواداران مقاومت در و
در و اروپا اتحادية مقر برابر در
اتحاديه اين تصميمگيري روز
برگزار ٣٥٠٠٠نفر شركت با
رژيم اطالعات وزات گرديد،
صورت دروغ تبليغ اين با تنها
كه نگهداشت  سرخ را خود 
تظاهرات اين در ٣٠٠نفر بيش از
خواسته البد نكردند. شركت
و مأموران و مزدوران به بود
خود روحيهباختة نيروهاي

روحيه بدهد.

آن هواداران و دستاورهاي مقاومت از در هراس رژيم اطالعات وزارت
كشور خارج در

ريدرز نايت از عكس در واشينگتن ـ ايرانيان تظاهرات

فرزانه معدومي

به جاي در ايران و عراق بهجاي را گردهماييها اين خالي نبودن عريضه، براي
حرفهيي بگيران حقوق از مشتي و سركوبگر مأموران حضور با عراق مردم

دادهاند. تشكيل خود برونمرزي
«همايش  برگزاري اول بهمن٨٤ از تاريخ اطالعات در وزارت ديدبان ايران سايت
شيوههاي خود در آن بهزعم تا خبر ميدهد مشهد عراق» در شهر و ايران! دوستي
به و بررسي كنند را عراق در مجاهدين سازمان با برخورد ديگري براي عملي
همچنين شدهاند، و ايران مجازات مردم كه بهدست رژيم بستگان دژخيمان اسم
تجربه زمينه اين در را مذبوحانه ديگري رژيم تشبثات برونمرزي عوامل ياري به
و مقاومت مجاهدين با در مقابله رژيم و رسواييهاي شكستها كلكسيون نمايند، تا

را تكميل نمايند. ايران
ليست ارائة ضمن هاشمينژاد جواد  نام به زادهيي  دژخيم همايش اين در
عراقي و مرزي حقوقبگيران برون از ايران، مردم مجازاتشده توسط دژخيمان
عراق از مجاهدين و رزمندگان آزادي محاكمه و اخراج مجازات و درخواست

آشفتهبازار در كه البد بيابد. عالجي مالها راه بيدرمان درد براي ميكند شايد را
وحشت آن، دستجات و باندها همة وحدت نقطه برجستهترين كه آخوندي نظام
دژخيمان اين به كه كسي نيست است، اين مقاومت كابوس از سراسيمگي و
با و بمباران مجاهدين با و ائتالف دولتهاي با با بندوبست شما كه حاكم بگويد
مجاهدين چهرة مخدوشكردن براي رنگارنگتان ترفندهاي و خاصه خرجيها همة
جز و خودتان سرشكستگي و دستاوردي جز شكست چه عراق مردم بين در
دست به عراق مردم از دندانشكن پاسخ جز و مجاهدين سرفرازي و ايستادگي
وزارت چتر  زير در  رسوايي  نمايشهاي چنين برگزاري از  حاال  كه  آورديد
اعمال و ائتالف نيروهاي آويختن به دامان بياوريد؟ يا از گير مشهد اطالعات در
آورديد كه حاال بهدست عراق در دوسال اخير، چه چيز موقت فشار بر دولتهاي

به دست آوريد؟ طريق اين نمايشهاي مسخره از
وكيل باندرول با عناصر از اين همين همايش، يكي در كه است جا اين جالب
اخراج جهت آخوندي رژيم پنبهدانة خوابهاي براي پاسخي كرده تالش عراقي كه

آخوندي اطالعات در وزارت كارفرمايانش به را در عراق مجاهدين محاكمة يا
و ريخته دست رژيم روي را پاكي آب  راهحلهاي خود پايان در  بدهد، نشان
ژنو كنوانسيون چهارم از مجاهدين برخورداري به دليل كه كرده است تصريح
اقدامي بينالمللي، نميتوان اين كنوانسيون كادر در افراد حفاظتشده بهعنوان و

داد. انجام آنها عليه
دست مالي پاكي روي آب عراق»! و ايران دوستي «همايش همين  در وقتي 
فقره با يك بعدي كنفرانس در هاشمينژاد جواد دژخيم زاده شد، جنايتكار ريخته
براي را ديگري خواستهاي مجاهدين، اخراج و محاكمه تقاضاي از عقبنشيني
برابر در ديگري راه نيز آخوندي رژيم آن بهدنبال و نمود مطرح خوشآيند مال
اعتراف در عراق درماندگيهايش و شكستها اين ريشة به جز اينكه نيافت خود
سياسي جايگاه و قدرت اجتماعي و درمورد از ادعاهاي عجيب و غريب و كند
خبرگزاري مهر وابسته توسط كه مزدورانش زبان از و مجاهدين سخن بگويد
تاكنون ايران خلق «سازمان مجاهدين كه شود شده مدعي بيان رژيم وليفقيه به
هدف آنان كه تشكيل داده است در داخل عراق را و گروه ٢٠حزب بيش از

است». عمليات تروريستي براي احزاب عشاير و سازماندهي
كه «البينه» نام به درعراق آخوندي رژيم مزدور روزنامة يك ديگر سوي از يا
٥٠هزار مبلغ «مجاهدين كرد، ميشود ادعا قدس منتشر تروريستي سپاه سوي از
دليمي عدنان دكتر به عراق ملي توافق جبهة سياسي فعاليتهاي به كمك براي دالر

كردهاند». پرداخت اشرف قرارگاه از او اخير دربازديد جبهه اين رئيس
تكذيب  ايران خلق مجاهدين سازمان سخنگوي توسط فوق دروغبافيهاي  گرچه
رژيم كه بنبستي را بهخوبي رژيم عملكردهاي و مواضع به ولي نگاهي است شده
مقابل در كه را استيصالي و درماندگي و ميدهد نشان آمده گرفتار آن درون در

بيان ميكند. دارد مجاهدين خلق ايران و رزمندگان آزادي

پيروز جعفري

را رژيم توسط  قالتان و قارنه  بيدفاع روستاهاي
ُقتَِلت؟» زنب قرآن: «باي به قول كردهاند؟ فراموش

شدند؟ كشته گناه كدامين به
در چگونه اين رژيم كه برد از ياد نخواهد تاريخ

قهرمان پرور  شهر كبري هليكوپترهاي سال٥٨ توسط
و ساختمان و كشيد خون  و  خاك به را سنندج
جوان و پير و بسته رگبار به را بيدفاع شهر محلههاي
اين جنايت از  بودن»  «كرد جرم به را  بچه  و  زن و

نگذاشت. بينصيب
ماه دو كه كردهاند فراموش كردستان مردم مگر
را در شوانه جوان چگونه رژيم اين قبل دژخيمان 

بود؟ چه گناه او راستي مثله كردند؟ مهاباد
چگونه كه كرد خواهد فراموش كسي مگر
مبارك ماه در آخوندي  سفاك رژيم  پاسداران
اتهام به را ١٣سالهيي نوجوان گذشته، رمضان
سنندج خيابانهاي در «روزهخواري» آخوندساخته
گناه اين دادند؟ قرار خود رذيالنة گلولههاي آماج

بود؟ چه نوجوان
خلق قاتالن و اتهام كيست؟! ُكردكشي راستي

هستند؟! كساني چه كرد
ميدانند خوب را سؤال اين پاسخ ايران مردم

خودفروختة  مزدوران شما  مسخره ماسك به و 
شما ميزنند. تلخ  پوزخندي اطالعات  وزارت
برخاستهايد رژيمي  از حمايت  به درهمشكستگان 
جور از پر سياه و قطور پروندهيي كردستان در كه

دارد. جنايت و
فجايع ميزان اين  هرگز  كرد  ملت  تاريخ در
كثيف، سياست اين  است. نداشته وجود  اجتماعي
يك زمينهساز آخوندها ضدبشري رژيم توسط

بدينوسيله تا  است شده  منحط  و آلوده  فرهنگ
فحشا كند. و اعتياد به مبتال را كرد عصيانگر جوانان

اين جوانان و يافت خواهد پايان اين رذالتها ولي
ارتش در ايران مردم رشيد فرزندان همراه به عاصي
انصارش و اعوان و  جالد شيخ بر آزاديبخش 

شوريد. برخواهند
با مصاف در كه سرفرازي شهداي نيستند كم
جانآفرين جان به قهرمانانه جالد، خميني دژخيمان
آخوندي سينه رژيم انصار و اعوان مقابل در تسليم و
هستند. كرد جوانان الگوهاي شهيدان اين كردند. سپر
خواهرانم و ديگر نوري شهناز فرمانده عزيزم ازجمله
مدرسي شهربانو نقشبندي، فرزانه پيرنژاد، آفت
جواهري، پرويز چون مجاهدي دليرمردان يا و و…
برادرم سيفاللهي، سيفالدين مختاري، تيمور

سحرگاه  در  كه ديگر قهرمان   ٦ و معدومي زاهد
شهر سنندج به شهادت رسيده ١٢فروردين٦٢ ١٣در

شدند. جاودانه منطقه آن مردم قلب در و
غالمعباس معدومي، راشد  شهيد مجاهدين
پهلوان اسالمي، عليرضا سنجابي، نريمان محمدپور،
اكبري علياكبر ملي  قهرمان و  و… زماني خزئل
وجود كه در ديگرم برادران و بسياري خواهران و
به انبوه كردستان مردم هستند. جاودانه جوانان كرد
در ما كنار در و برادر ُكردي كه خواهر فرماندهان
هستند، مقدس رزم اين در و آزاديبخش ارتش
تاريخ ميكنند. افتخار آنها ايستادگي به و مينگرند
و نوشته زرين برگهاي بر را فداكاريها اين زمين ايران

مفتخر است. و آن سربلند به
خلق آزادي! و ُكرد به  عالقه  و  عشق  از اما 
عاشقان! مجمع اين شناخت بهتر براي گفتيد، كرد!

سپرد. جان و شد، سكته مغزي كرده وارد او بر كه
به آمدن موفق خواهرم و برادر دو و مادر به همراه من
كرمانشاه، مجاهدين شديم. مادر هاجر، اهل نزد به
كسوت در سالهاست كه است ُكردي ٦٨سالة شيرزن
آخوندي رژيم جانيان و دغلكاران بر مجاهد يك
دو بمبارانهاي زير در دليرم، مادر است. شوريده
جنگ اول بمبارانهاي در زير و عراق، و كشور ايران

جنگ  در همچنين در سال١٩٩٠ و آمريكا عراق و
عليه ١٠دولت همدستي در و عراق و آمريكا اخير
با نبرد در كشاكش ارتش آزاديبخش، و مجاهدين
لحظهيي حاضر نشد حتي رژيم آخوندي، دژخيمان

شود. دور شرف پايمردان دژ اين اشرف، از
آزادي در راه بيمحابا را همسرش فرزندان و او
است، عاطفه و عشق از پر او قلب كرد، فديه خلقش
خاكش، به و آب فرزندان به هموطنانش، عشق به
كرد انتخاب او فرزندانش. به و همشهريانش، و شهر
دارد فداكند كه خلقش هر چه را و براي خدا كه

شرايط. سختترين در آنهم
به رفتن براي كه حالي در سال٦٣، در نيز من
هواداري جرم به آماده ميشدم، فقط تهران دانشگاه
لباس با پاسداران توسط مجاهدين، سازمان از
ابتدا شدم. دستگير بودم پوشيده خانه در كه كردي
داشتم تن بر كه محلي لباس همان از سوءاستفاده با

مسلسل ژ٣  با بر سرم گذاشته و كه كلت حالي و در
و «تله» شناسايي براي مرا بودند، رفته طرفم نشانه به
به مرا سپس آنها بردند. ٌكرد نفر دستگيري سه براي
بود كه اين تز آنها بردند، زير وحشيانه ترين شكنجهها

كرد. شكنجه يعني «زد» بايد فقط اول
بودند، كرده مرا قپاني حالي كه در مثال، براي

ناشي شديد بهخاطر درد كابل ميزدند، با همزمان
و همزمان و… و كمر پا و اعصاب كتف فشار بر از
يكي واردميشد، يكي پيكرم بر كه ضربه هاي كابلي
كه جايي تا ميشد پرتاب و شده جدا پايم ناخنهاي
ميپاشيد، دژخيم سر و صورت بر خون قطرات بعضًا

اهللا». فريادميزدم «يا مادري لهجة بياختيار به
دهان با و لگدمي زدند شكمم بر پوتين با جالدان
«ُكردي حرف نزن» و كه… كف كرده داد ميزدند
نميدانم» چيزي «من ميگفتم فارسي زبان به وقتي
«اداي تهرانيها وميگفتند… ميزدند از قبل شقيتر

نياور» ! در را
در يا و در انفرادي اسالمآباد كميتة را در مدتي
بيمارستان كرمانشاه در نيز مدتي بودم، بيمارستان سپاه
كمر سر كردم. به اوين بهداري در روزي نيز چند و
بيماريهاي و نقطه شكست، عفونتها چند از پاهايم و
تا كرات به دادن تشنگي و گرسنگي متعدد، داخلي
حالي بود در كردند. اين من اعمال به نقطة شهادت
قاچ هندوانه من بيشتر آزار براي دژخيمان خود كه
شده بود گذاشته گرفته گچ كه را روي سينهام كرده

ميكردند. نشخوار و
پا، كف عفوني شدة زخمهاي بر تيز اشياء كشيدن
از و… شعلهور الكل با پنبه بيني سوراخهاي سوزاندن

ميكردند. اعمال بود كه بر من شكنجه هايي ديگر
دژخيمان وحشيانة  شكنجههاي با رابطه  در
اعظم حسن، حاج هنگامه خواهرانم رژيم، اين
زرين برگهاي در مقدم، مليحه و حاجحيدري
همه ددمنشي اين خود بخشهايي از كتابهاي تاريخي
جنايات آن تمام گفتن از من زبان و كردهاند بازگو را

است. قاصر

است خوب آخوندي اش، نوع  از مهرورزيهاي و
اين جنايت سراپا تاريخچة به كوتاه چند هر نگاهي
از نمونه يك تنها من خانوادة كه بيندازيم رژيم

است. آن مورد هزاران
به رژيم جالدان بهدست برادرم سه من از خانوادة
طاقتفرسايي فشارهاي اثر در پدرم رسيدند. شهادت

هستند لحظاتي و روزها مبارزه، جريان در
مقابلمان در را مبارزه وظايف مبرمترين كه
همين در هم انقالبي نيروي ميگذارند. يك
ايفا را  شايستة خود نقش كه  لحظات است
ظهور را به خود ضروري و واكنش ميكند
يك كه است لحظات اين  در ميرساند.
و نبرد خونين كشاكش  در انقالبي  نيروي
ميخورد محك  مشخص،  عمل  جريان  در
و سقم فدا صحت است كه در اين نقاط و
به جريان هر پايداري و اصالت پاكبازي، و
و استقاللطلبي و ميهنپرستي ميرسد ثبت
ميتوان را لحظات اين يقينًا مي شود. بارز
صعبالعبور نقاط در به«شكاررويي»(١)
كمترين جاييكه  كرد. توصيف كوهستان 
مقاومت شد. خواهد سقوط موجب خطا
چنين در عراق به آمريكا حملة در نيز ما

شرايطي قرار داشت.
سير راه، فرودهاي و فراز در و ايام گذر در
و بلند خيزي با گاه و  بهگام گام تحوالت
ساخت مواجه سرفصلهايي با را ما غافلگيرانه
النهايه بودند و دورانساز بعضي نقاط در كه
عبارت به كشاندند. كنوني موقعيت به را ما
گذشته نيم و طي دوسال مقاومت اين ديگر
بوده مواجه صحنه هايي با و گذشته مسيري از
دوست براي كه گذرانده را آزمايشهايي و
البته نبود.  متصور  آنها از گريزي  دشمن  و
سر از اما دشمن و دلسوزي موضع از دوست

حيواني. كينة و عداوت
مغتنم را  شرايط دشمن كه بود اينجا 
كلية بند ضدانساني، زد و يك در و شمرد
كرد همراه خود با  را  ائتالف  كشورهاي

را مجاهدين و مقاومت پايگاههاي تمام و
كردند. بمباران  عراق با جنگ خالل  در
نهايتًا هم و نرسيدند داشتند كه هدفي به اما
و آمريكا  ارتش  بين توافق  يك انعقاد  به 
كه آن از بعد شد.  منجر آزاديبخش  ارتش
و كوه خورده در سنگي به ديد تيرش رژيم
و برد ائتالف باال روي را فشار اثري نكرده
در اشرف سالح مجاهدين مستقر خلع مسألة
كه بود كرده تصور چنين و كشيد پيش را
نيروهاي با و نميدهند سالح مجاهدين 
نابرابر جنگ يك در و شده رودررو آمريكا
رهبريش و مقاومت هوشياري ميشوند. نابود
با رذيالنه معاملة از بود. آنها تصور از فراتر
به حكم ديكتهكردن تا گرفته فرانسه دولت
امكاني هيچ از رژيم عراق، حكومتي شوراي
فروگذار مقاومت اين به ضربهزدن درجهت

كرد. بازهم نخواهد و نكرد
بايد كه داده تشخيص درست آخوندها رژيم
گيرد. بهكار «اشرف» عليه دارد توان در هرچه

يابد. مقاومت رهايي دست اين از شايد
درمانده پيش از بيش رژيم اقدامات اين همة با
نگذاشتهايم. زيرا باقي برايش راهي و ما شده
تپندة قلب اين  آزاديبخش، ارتش  اكنون
است مستقر جايي در ايران، مردم و مقاومت
استثمار و از عنصر بوي رهايي كه همهچيزش
بردهساز بندهاي قيد و انسان از آزادي به نيل

ميدهد.
قهرمان شهيد  يك اسم  بهظاهر  كه  اشرف
اعتبار در همين به هم خاصي جايگاه است و
رزم تمام حاضر حال  در  اما  دارد.  ما اذهان
مجاهدان درد و رنج شهيدان و تمام خون و
بيوقفة تالش  و كار تمام و زندگان و
قرن، نيم حدود طي مقاومت  اين حاميان
است. آميخته درهم و شده متبلور اينجا در

آتشفشان اشرف، كه نام نيست هم بيحكمت
و انسانيت عروج و مقاومت خاموشيناپذير
كرده آذين را يعني شهر شرف انسان حقانيت

است. 
اشرف كه  گفت ميتوان جرأت به  پس
و گذشته تجارب تمام فشردة و چكيده
رويارويي ٢٦سال طي مجاهدين تجارب
خاص بهطور و آخوندي مافيايي نظام با
آزاديبخش ارتش سترگ پايداري محصول

است. اخير سالهاي در
مردم افتخارات همة اكنون  من اعتقاد به
و اعتماد همة پايداريها، و شكوه همة ايران،
يكظرف در دعاها حمايت و همة و اميدها
«اشرف» آنها تلفيق و تركيب و آميخته درهم
است. سمبليزه شده نام اين در و گرفته  نام
و نبوده خلقالساعه پديدة يك چيزيكه
قانونمند محصول بلكه باشد. نميتوانسته
بوده آن  پيشتازان و  ايران  جامعة تكامل 
ضدبشري رژيم كه نيست بيخود پس است.
نابودي را صرف خود تمام هم وغم آخوندي
از و  كرده انساني شرف و پايداري دژ اين 
در دسيسه يي  و توطئه هيچ از نيز پس اين 
و سياسي مستحكم دژ اين در شكاف ايجاد
ايران، مردم مبارزاتي استراتژيك و تشكيالتي
و آماده ايم هم كرد. البته ما نخواهد كوتاهي
تا بجنگ گفت: بيوطن دژخيمان اين به بايد
و است ماندگار كسي چه ببينيم تا بجنگيم،

شد. خواهد نابود و نيست كسي چه
-------------------------

و باريك و تنگ معبرهاي رو» (١)«شكار
طبع جانواران باب كه پرتگاهها در لبة پرخطر
صياد طعمة تا ميگريزند آنها از شكارچيان
به اين معابر از عبور در كه چه بسيارند نشوند.

مي كنند. سقوط درهها

دشمن! چشم در گداخته تيـري «اشرف»،
اشرف شاهيوندـ علي

١١ صفحة در بقيه



١١ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ١٠بهمن ٧٨٤ ـ شمارة
مقاالت

شـوربختيهايسقوطيكفالكون!
رسانههاي در منتشرشده خبرهاي از كه آنطور
سقوط نمونة تازهترين ماجراي پيداست، رژيم
از رژيم نظامي فرماندهان حامل هواپيماهاي
دو موتورة جت ،۸۴ روز۱۹ديماه در است اين قرار

خلباني  به پاسداران، سپاه هوايي فالكون۲۰ نيروي
فرماندهان حامل كه كروندي پاسدار سرهنگ
برج به  اروميه نزديكي در  ابتدا  بوده، سپاه ارشد 
باز هواپيما چرخهاي  بوده كه داده اطالع  مراقبت
اطالع فرودگاه نزديكي در بعد اندكي نميشوند.
حدود ازكارافتاده و هواپيما موتور كه هردو داده

بعدًا  و شده قطع مكالمهها ديگر صبح ساعت۹/۱۵
باغ يك در اروميه ۱۰كيلومتري در را هواپيما الشة
مسير در بكشلوچاي بخش از آيدينلو روستاي حومة
آن سرنشينان كرده اند. تمام خوي پيدا ـ ميانه هوايي
زميني نيروي كليدي فرماندهان شامل ازجمله و

رسيدند. هالكت به حادثه اين در پاسداران سپاه
نظامي مشاغل و  اسامي به دوباره  نگاهي
را رژيم به  واردشده لطمه ابعاد هواپيما سرنشينان 

مي دهد: نشان
فرمانده نيروي كاظمي احمد سرلشكر پاسدار
شده)؛ سرلشكر شدن كشته  (بعداز  سپاه زميني
فرمانده جعفري، مهتدي سعيد پاسدار سرتيپ
نيروي هماهنگ كنندة  معاون و  ۲۷سپاه لشكر
معاون سليماني، سعيد پاسدار سرتيپ سپاه؛ زميني
نبياهللا پاسدار سرتيپ سپاه؛ زميني نيروي عمليات
زميني نيروي اطالعات معاون شاهمرادي(حنيف)،
فرمانده يزداني، غالمرضا پاسدار سرتيب سپاه؛
صفدر پاسدار سرتيپ سپاه؛ زميني نيروي توپخانة
سپاه؛ زميني  نيروي  برنامة  و  طرح معاون  رشادي، 
دفتر رئيس  آذينپور، حميد پاسدار دوم سرتيپ 
خلبان پاسدار سرتيپ سپاه؛ زميني نيروي فرماندهي
نيروي «قدر» پايگاه فرمانده مجرد، كروندي عباس
پاسدار سرتيپ پرواز، يكم خلبان و سپاه هوايي
پروازي دانشكدة الهامينژاد، فرمانده احمد خلبان
سرهنگ پرواز؛ خلبان كمك و سپاه هوايي نيروي
پاسدار پرواز؛ مهندس بصيري، مرتضي پاسدار
زميني نيروي فرمانده همراه افسر اسدي، محسن
درجات هواپيما سقوط از بعد همه (اينها سپاه.

گرفتند!) جديد نظامي

بود؟ چه پرواز هدف
از رسيده گزارشهاي  برخي از كه  آنطور
ميآيد، بر رژيم امنيتي نظاميـ ارگانهاي درون
بابت مرزهاي از كه فزايندهيي بهخاطر نگرانيهاي
بهتصويب دارد، وجود ايران  شمالغرب و غرب
و بررسيها خواستار  رژيم كه امنيت عالي  شوراي
شمالغربي و در مرزهاي غربي ويژهيي تحركات
دفاعي ويژة مأموريت سپاه زميني نيروي به بوده،

است. بوده شده ابالغ منطقه اين در
نيروهاي حضور موضوع، فلسفة و علت
نگراني كه عراق، كردستان منطقة در آمريكايي
سفر مشخص به طور و هست و بوده رژيم كلي
مورد در مذاكراتش و به تركيه سيا معاون اخير
در تركيه دولتمردان موضعگيريهاي و ايران رژيم
تسليحات به دستيابي براي رژيم تالشهاي برابر
تكاپو به بيشتر را رژيم امنيتي ـ نظامي محافل اتمي،

است. انداخته
نيروهاي برخي نظامي فعاليتهاي همچنين
نگراني و نيز متأثرند تركيه از كردهاي كه كردي،
تحوالت داخلي كه تأثيرهايي از رژيم فزايندة بالقوه
عراق كردستان محلي حكومت تثبيت روند و عراق
موضوعي نيز گذاشته، بهجا ايران، مرزي مناطق بر
تحليگران نزد  و امنيت شورايعالي در  كه است
مشغول كرده خود به را ذهنها رژيم امنيتي نظامي ـ

است.
رژيم، درون از رسيده گزارشهاي از جداي
بود، راه برده پرواز مأموريت اين به نگرانيهايي كه
بيرون پاسدار  آن يا اين دهان از آنجا و اينجا 
برمال را پشتپرده حقيقت از گوشههايي و پريده

ميكند.
پاسداران سپاه ستاد رئيس سالمي، پاسدار
لحظات سقوط از قبل روز دو «يكي ميگويد:
حنيف(پاسدار سليماني، كاظمي، سردار با را زيادي
سپري دوستان ساير با و رشادي شاهمرادي)،
و حنيف سليماني با نيز سقوط از قبل روز كردم. دو

ميكردم»(۱). صحبت
كل  ستاد بازرسي جانشين ناصح، پاسدار  
براي رفتهاند، كه «اآلن ميگويد: مسلح، نيروهاي
بحث با ضدانقالبي گروه يك رفتهاند؟ چي
جاهاي ديگر آدمهاي از خيلي آن توي ديگري كه
ضدانقالب ميگفتيم كنيد فرض قبًال بودند. هم
نبود. داخلي هم ضدانقالب االن ديگر ولي داخلي
چون چرا بودند. تويشان  هم  خارجي آدمهاي
خوب است. مطرح  ديگر  حكومت كردي  بحث
بزرگي خطر يك موضوعي هم چون يك براي
همه ايشان است. امنيتي بزرگ چالش يك است.
آنجا آدمهايي كه كنيد، دقت شما كشانده بود. را
عمليات، است، شده حساب  همه شان  رفتهاند،
اينها بودجة اينكه  براي برنامه و طرح  اطالعات،
رفته بقيه افرادي كه و ايشان و خود تأمين كندـ را

بودند»(۲).
بهظاهر سالهاست كه آن با هم رضايي سبزعلي
ميگويد: «در سرلشكر! نه و است پاسدار ديگر نه
از شدند بلند نيست جنگ ظاهر در كه شرايطي
است مدتي كه غربي مرزهاي در رفتند تهران
از حتي قبل االن ساله ده آمريكائيها اينكه به دليل
براساس آن مدار۳۲درجه بودند آمده حمله به عراق
از عدهيي مستقر شدند. كردستان عراق در آمدند
تركيهيي، آلماني حتي را ايراني غير ضدانقالب
ايران كردستان در بودند آمده اينها فرانسوي
چنين به در رفتن اينها و فعاليت مي كردند. داشتند
كاري براي رسيدند. شهادت به مأموريتي صحنة
مرزهاي را، در حقيقت امنيت كشور كه بودند رفته
زيادي تعداد البته و كنند تضمين بيشتر را كشور
بين از و گرفتند چهار ماه گذشته سه در را اينها از
كه بود مانده باقي تعدادشون يك هنوز ولي بردند
را اينها و ميكنند عمليات آنجا دارند سپاه نيروهاي

بزنند...»(۳) عقب
اين هواپيما به سقوط اثر در شدت ضربهيي كه

روضهخوانيهاي و سوزوگدازها از واردشده رژيم
بهروشني جنايتكاران  اين همدست پاسدارهاي 
جنايتبار كارنامة بر سوابق و مروري اما پيداست،
يك بهعنوان را حادثه اين اهميت آنها تكتك
ارگان ضدمردمي و سپاه پيكر بر مهم جدي و ضربة

ميسازد. روشنتر ارتجاع فقيه ولي نورچشمي

سركوب ويژة مأموران
سال۱۳۴۲  متولد كاظمي، احمد پاسدار
سركوبگريش و كشتار استعداد در است. نجفآباد

۱۸ سالش تمام نشده بود،  تازه كه وقتي بس همين
در  را بسيجي و پاسدار ۵۸ و ۵۹ دستههاي سالهاي در
از يكي در و ميكرد هدايت كردستان سركوبيهاي
شد. مجروح كردستان در سالها همان درگيريهاي
از يكي  فرماندهي عراق، با جنگ شروع از بعد 
عمليات همة در داشت. برعهده را آبادان جبهههاي
سالهاي در و داشته حضور ۸ساله جنگ نظامي

منصوب  نجف لشكر۸  فرماندهي به جنگ آخر
قرارگاه فرمانده ۷سال بهمدت   ۷۲ سال از شد.
موسوم قرارگاه اين بود. اروميه در سپاه شمالغرب
هماهنگيهاي و فرماندهي اصلي ارگان «حمزه» به
تجاوزهاي و كردستان مردم عليه سركوبگرانه

است. عراق خاك منطقه به اين در رژيم
سال «چند ميگويد: رضايي محسن پاسدار
فرستاديم ما را احمد كاظمي آقاي جنگ، از بعد
يك گفتيم ايشان به و شدند مستقر كردستان رفتند
كردستان در كامل بهطور امنيت كه بكنيد كاري
بهكار خيلي خوبي تاكتيكهاي بشود. ايشان برقرار
آرام كامًال را آنجا كردستان. مردم كمك با برد
رفتند اينها كردستان ضدانقالب كه ديد و بعد كرد
و كركوك شمال در آمريكائيها با آوردند پناه
اين طرح من كه نوشتند طرحي يك شمال عراق.
تصويب ايشان هم رهبري دادم مقام معظم خدمت
سپس شدند. خاك عراق وارد نيروهاي ما و كردند

سركوب  عراق و به كردستان مرداد۷۵ حمله در
را بودند مستقر منقطه اين در كه ايراني كردهاي
۳۰۰خودرو از بيش با حمله اين كرد. فرماندهي
در ۱۰۰كيلومتر از بيش و تا عمق گرفت صورت
استقرار گروههاي كويسنجق محل عراق (تا خاك
پيشروي كردستان)، دموكرات حزب مانند كردي

كرد»(۳).
فرماندهي  به سال۱۳۷۹  در  كاظمي احمد 
رحيم پاسدار  شد. منصوب  سپاه  هوايي نيروي 
فرماندهي دورة در هوايي «نيروي ميگويد: صفوي
امروز سپاه و شد روبهرو اساسي تحوالت با ايشان
است… خاورميانه موشكي در بزرگ قدرت يك
دست از شجاعت و مدال فتح سه جنگ، از بعد

بود»(۴). كرده دريافت رهبري معظم مقام
(حنيف) شاهمرادي  نبياهللا پاسدار  همچنين

سپاه  وارد   ۵۸ مهرماه  شادگان. در  ۱۳۴۱ متولد
اطالعات سپاه مسئول هم چون مشاغلي در و شد.
مسئول فالورجان،  سپاه اطالعات  مسئول فريدن،
و فريدن سپاه فرماندهي داران، سپاه اطالعات
تا و بود. سپاه اطالعات  اصلي عناصر از  همواره

حضور  غرب و شمالغرب منطقة در ۸۱ پيوسته سال
اطالعات معاون هالكتش هنگام و  است. داشته

بود. سپاه زميني نيروي

موشكي حملة فرماندهان
كه رژيم موشكي  حملة بزرگترين 
رياست تحت رژيم امنيت شورايعالي در
و بود تصميمگيري شده و آخوندخاتمي طراحي
به سوي ۲۹فروردين۸۰ كه طي آن ۷۷موشك در
استقرار محل قرارگاههاي در مشخص هدفهاي
مزرهاي در سراسر ايران، ملي آزاديبخش  ارتش
شخص فرمان تحت شد، شليك عراق و ايران
د راينباره خودش گرفت. صورت كاظمي احمد
اقدامهاي به  واكنش در عمليات  «اين بود:  گفته
عليه منافقين گروهك خرابكارانه و تروريستي
است آماده سپاه است…  شده انجام  ايران ملت
در آنها ادامه دهد». قطعي تا انهدام خود را ضربات

رياستجمهوري  از پس سال۸۴ كاظمي مردادماه

سپاه زميني فرماندهي نيروي احمدينژاد به پاسدار
شد. منصوب

۱۳۴۰ شهرستان  رشادي متولد پاسدار صفدر
جانشيني  شد. سپاه وارد شهريور۵۸  در ساوه،
ستاد رئيس سپاه، هوايي نيروي صاعقة قرارگاه

سپاه، معاون  هوايي نيروي الحديد تيپ۷ موشكي 
هوايي نيروي موشكي  قرارگاه هماهنگ كنندة 
نيروي مالي و بودجه و برنامه و طرح معاونت سپاه،

بود. پاسدار اين سوابق ازجمله سپاه هوايي

عملياتي  ارشد افسران
متولد۱۳۳۷  جعفري مهتدي سعيد پاسدار
ازجمله ضدمردمي سپاه در مشاغلش ورامين،

 ۲۷ لشكر عمليات  و اطالعات  فرماندهي شامل:
ستاد عمليات طرحريزي مديريت محمدرسولاهللا،
عمليات معاونت منظم، عمليات سپاه، مركزي
حمزه، قرارگاه عمليات معاونت سپاه، زميني نيروي
فرماندهي و سپاه زميني نيروي عمليات معاونت

هماهنگكنندة  معاون همزمان و سپاه  ۲۷ لشكر
بوده است. سپاه نيروي زميني

در  سال۱۳۲۸  متولد سليماني سعيد پاسدار
درآمده  سپاه عضويت به خرداد۵۹  از  كه  تهران 
طرح  فرمانده بهعنوان ۲۷ سپاه لشكر در ابتدا بود،
لشكر معاون دوم عمليات، و اطالعات عمليات، و

آخرين  و داشته ۲۷ نقش لشكر فرمانده جانشين و
بود. سپاه زميني نيروي عمليات معاون وي نقش

۱۳۴۰ شهرستان  يزداني متولد غالمرضا پاسدار
تيپ توپخانة آتشبار فرماندهي نجفآباد،
قرارگاههاي توپخانة فرماندهي محمدرسولاهللا،

تيپ۴۰ رسالت  فرماندهي يازدهم، سپاه و ظفر نصر،
توپخانة فنون و علوم دانشكدة فرماندهي (توپخانه)،

است. داشته برعهده را سپاه زميني نيروي
سال ۱۳۴۲در متولد آذينپور، حميد  پاسدار

عضويت  به  ۱۳۶۲ سال از دژ.  شاهين شهرستان 
در ذوب و خلوص شدت از و بود  درآمده سپاه
مديريت «دكتراي ۲۰سال حدود  از بعد واليت 

در  و كرده سال۱۳۸۱ دريافت در را دفاعي» امور
كاظمي احمد دفتر رئيس هواپيما، سقوط هنگام

بوده است.
شهر  ۱۳۳۷ در كروندي، متولد پاسدار عباس
و گذرانده را دافوس و چتربازي دورههاي قم،
خلبان و خلبان  استاد خلباني، دورة طي  از پس
بود. سپاه  هوايي نيروي در آنتونوف و فالكن 
جانشيني به ازجمله ميتوان وي مسئوليتهاي از
سپاه، هوايي  نيروي خلباني آموزشهاي مديريت 
نيروي آموزش معاونت خلباني آموزش مدير
هوايي نيروي پرواز ايمني مستقل مدير سپاه، هوايي

نام برد. پايگاه «قدر»، نهايت فرماندهي در سپاه و
سال۱۳۴۱  متولد الهامينژاد، احمد پاسدار
عضو  سال۶۰  ماه اسفند  اول از  سبزوار شهرستان 

سپاه بوده است.
 ۱۳۴۱ سال متولد بصيري، مرتضي پاسدار
در آن عضويت سپاه به آغاز تشكيل از كه خوي،
شده بود. ساقط هواپيماي پرواز مهندس آمده بود،

 ۱۳۵۲ سال متولد اسدي،  محسن  پاسدار
است. عهده داشته بر را احمد كاظمي حفاظت

تناقضها و ابهامها
كه سپاه سركردگان  سوابق  كه همانطور 
ميدهد، نشان  بودهاند، هواپيما اين سرنشينان 
مشخصي پروازي تركيب كه ۳نفرآخري بهجز
در بايد حال هر به كه آذين پور»!! «دكتر و هستند
حضور ميبود، سپاه زميني نيروي سركردة معيت
برخي كه همانطور پرواز  اين  سرنشنيان بقية
مضمون كرده اند، اشاره  هم سپاه  سركردههاي
سرانجام به بايد اين پرواز كه را مأموريتي خاص
بايد پيادهشدنش يا دورنماي طرحي كه ميرساند
مي سازد. آشكار را ميشد آغاز مأموريت اين در
چنين نگهداشتن سري براي رژيم تالش همچنين
تيم تركيب در ازجمله پروازي، و مأموريت
باقي ابهامي جاي و پيداست روشني به نيز پرواز،
رژيم براي آن حفاظتي جنبههاي كه نميگذارد

كميسيون اعضاي از چنانكه يكي و افكنده سايه
خصوصي گفتگوي يك در رژيم مجلس امنيت
باريك جاي به كار هست خوف تحقيقات «در گفته
در رژيم هم اطالعاتي سركردگان يكي از بكشد».
نقص كه بشود ثابت اگر تازه » است: گفته باره اين
نهسا[نيروي پرسنل روي روانيش  آثار بوده، فني

نيست». حادثه كمتر خود سپاه] از هوايي
موضوع يك بهعنوان ميكنند آن كه تالش با
بسپارند، فراموشي به را مسأله رفته رفته دروني،
و عوامل محافل نقل مختلف فرضيههاي اما
است. ذيربط ارگانهاي در رژيم سركردههاي

ازجمله:
ناشي موضوع است كه شايد اين فرضيه يك
بوده هوايي نيروي سوي پرسنل از انتقامي اقدام از
سي هواپيماي سقوط به پاسخ در هم آن باشد،

همه  كه حدود ۱۳۰ كشته فراز مهرآباد با ـ۱۳۰ بر
فرضيه اين بودهاند. نظامي  پرسنل  خانواده هاي از
انتقامجويي قصد  كه ميشود دنبال دليل  اين به
ماجرا آن قرباني پرسنل داغدار خانوادههاي از
باره در خانوادهها آن افشاگريهاي زيرا دارند. را
فني هشدارهاي به رسيدگينكردن و سهلانگاريها

است. نيامده خوش رژيم سران مذاق به پرسنل
«هواداران نقش  احتمال  حول  ديگر  فرضية
هر كه ساده اين دليل به [مجاهدين]» است. نفوذي
مي توان به مجاهدين آخوندها را در رژيم مشكلي
هم يكي  «اين اردبيلي موسوي قول به داد، ربط 

رويش»!
امنيت شورايعالي دبيرخانه  افراد  از يكي اما
بارة در مجاهدين افشاگريهاي  به  اشاره با رژيم
هر به حال تا است: گفته آخوندها تسليحات اتمي
يك نگفتنش بوده، مطرح [مجاهدين] مسالة جا
بيشتر بلكه و ضرر  دو گفتنش ولي  داشته ضرر
از افرادي شد اعالم  نظام طرف از وقتي ... دارد
كردهايم، دستگير اتمي جاسوسي  به خاطر را آنها
نيروهايشان] [از كسي كردند اعالم [مجاهدين]
در شد. تمام ما ضرر به همين و نشده دستگير
داديم آنها سود به پوئن يك ما بينالمللي سطح
اين بايد كرد. تأييد را آنها اطالعاتي قدرت كه
اين [مجاهدين] را بردن در لحاظ كنيم كه اسم را

سرباالست. تف قضيه،
تمايل سران اين به پاسخ در اساسًا سوم فرضية
را نقص موضوع ميخواهند كه گرفته رژيم شكل
در فرضيه  اين دليل همين به كنند. وانمود فني 
تبديل شده مناقشهبرانگيزي موضوع به درون رژيم
ميان به نيز را قبلي مشابه پروندههاي شده باعث و
سركردههاي نيروي از يكي كه بهطوري بكشند. 
بهحال تا نظام  ابتداي  «از است: گفته  سپاه  هوايي
روي خصوص به هوايي سوانح ارتشي هر از بيشتر
آن كدام هيچ كه داشته وجود اول تراز فرماندهان
تا كالهدوز(۵) شهيد نشده. از زمان علتيابي هم
چه علت نگفتند كه باالخره موردي را به حال هيچ

بوده؟»
نظامي ارشد فرماندهان كه تكراري واقعه اين
مشخص نتايج و ميشوند كشته پروازها در رژيم
موضوع به نمي شود، اعالم آنها درمورد تحقيقات
شده ارتش تبديل سپاه و بين افسران زمزمههايي در
رفسنجاني شخص بار تفاوت كه اين اين با اما است،
منقاد و مطيع كه فرماندهاني به كه ميكنند متهم را
جواب آسمان نباشند، «آقاي هاشمي در او شخص
احمدينژاد نزديكان از  يكي  چنانكه ميدهد»
نميشد پيدا بين سران سپاه كسي  در  است: گفته

ايشان(احمدينژاد) به كاظمي احمد اندازة به كه
نزديك باشد.

دارد!! ادامه تحقيقات نتيجة اما و
و باال فرضيههاي  جوشان و فعال واقعيت 
در ماجرا، اين باره در كه فزايندهيي زمزمههاي
فرماندهان ميان در خاص  طور  به و رژيم درون
پاسدار كه گرفت  باال  قدر آن دارد جريان سپاه
اذعان كه از دوهفته در حالي بعد  صفوي، رحيم
آمد صحنه به ناگزير دارد» ادامه «تحقيقات ميكرد
و كارشناسي فني تيم يك تشكيل با گفت:«ما  و
در تهران به هواپيما آن تجهيزات تمام انتقال و
تا چيزي كه هماكنون شبانهروزي كار فشردة يك
عوامل هيچگونه شده، اثبات ما براي حاضر زمان
هيچگونه انفجاري و نداشته دخالت توطئهيي درش
مهندسين آنچه بلكه نبوده توطئه يي يا دستكاري يا
در يخزدگي شده، مشخص برايشان محرز بهطور ما
در بوده....»(۶) هواپيما اين دوموتور يا توربين دو
تا دارد» ادامه «تحقيقات كه كرد تصريح عينحال
يخ زدن دقيقه چند فاصله علت«به كه شود روشن

است؟ بوده موتور» چه دو هر
هواپيماها همين با خودش كه صفوي رحيم
كه ميدانند مهندسانش خوب و  ميشود جابهجا
جابهجايي خاص كه فالكون  هواپيماهاي  فقط نه
ساخته (vip)مهم بسيار شخصيتهاي و فرماندهان
دارد، بلكه را ايمني خاص خودش و امكانات شده
ويژه سيستمهاي هواپيماها و جت موتورهاي تمام
قسمت در هم در لبة بالها و كه هم دارند ضديخ
بهخصوص نميدهند. يخزدگي بروز اجازة توربين
در اگر كه ميدانند خوب كذا «مهندسين»
ضديخزدگي ازجمله و فالكون ايمني سيستمهاي
از قبل عام چكهاي  در ميداشت وجود  اشكالي

بود. تشخيص بهسهولت قابل پرواز،
«لوطياش» و صفوي» «رحيم محاسبة اشتباه
است اين گذاشته، دهانش در را حرفها اين كه
ريشة و دعوا اصل «يخزدگي» اعالم با بخواهند كه

كنند! منجمد پاسدارها را جاري بين زمزمه هاي
باز  كارشان از گرهي نه تنها نتيجه اين اعالم
ميدهدكه نشان روشني به سو يك از بلكه نميكند،
چه تا «دستكاري» و «انفجار» و موضوع«توطئه»
گوياي و  است بوده مطرح  جدي  بهطور اندازه 
ماجراي در رژيم  سران بيپايان شوربختيهاي 
به آن ريشهيابي كه زيرا  هواپيماست.  اين سقوط

برد. خواهد راه پيشين هم  نمونههاي

پانويس--------------------------
۸۴ ۲۲دي رژيم تلويزيون با گفتگو (۱)ـ
۸۴ ۲۲دي رژيم تلويزيون با گفتگو (۲)ـ
۸۴ ۲۰دي رژيم تلويزيون با گفتگو (۳)ـ

۲۲دي۸۴ رژيم تلويزيون -(۴)
سپاه فرماندهان نخستين از يكي كالهدوز -(۵)
تيرماه بود كه در آن مؤسسان و در شمار پاسداران

از  بازديد  به  مربوط هوايي سفر  يك طي   ۱۳۶۰
رئيس فالحي، سرلشكر همراه به جنگ جبهه هاي
نظامي سركردة چند ارتش و مشترك ستاد وقت
سانحه هاي از مهمترين هالكت رسيد. رژيم به ديگر

هالكت  نتيجه اش داد، رخ ۷۴ سال در كه هوايي
وقت سركردة «ستاري» ازجمله و فرمانده چندين
حملههاي فرماندهان ساير و رژيم هوايي نيروي

است. اشرف قرارگاه به هوايي
گفتگو ,۸۴ ۵بهمن رژيم خبر شبكة تلويزيون -(۶)

سپاه سركردة صفوي رحيم با

سعيدي ابراهيم

است. نبوده ناشناخته
اظهارات و موجود در گزارشها تناقضهاي اما
پيچيدهتر را موضوع دروني، و علني از اعم رژيم
منتشرشده گزارشهاي نخستين از يكي در ميكند.
اعالم ۱۵نفر كشتهها آمار رژيم، رسانههاي سوي از
فرمانده نيروي جانشين ذوالفقاري ولي سرتيپ شد
كرد اعالم ۱۳نفر  را كشتهشدگان آمار انتظامي
مطبوعاتي كنفرانس  در صفوي رحيم باالخره  و

شدهاند». كشته هواپيما سرنشين «هر۱۱ گفت:
«سرلشكر به متعلق بازتاب سايت اينكه جالبتر
«حياط خلوت نظام» به كه پاسدار محسن رضايي»
واليت، نظام  رسانههاي  بين در و دارد  دسترسي 
حالل خودش بر را  «شفافيت» نان  از خوردن
راجع گزارشهايش اولين از يكي در است، كرده
نام به فردي از فالكون اين سقوط ماجراي به
هواپيما اين كشته شدگان ليست در «حاجيپور»
نام اين به  ديگر بعدي گزارشهاي در اما برده  نام
نميدهند«حاجيپور» توضيح هم نكردند. اشارهيي
ولي داشته حضور  هواپيما اين در كه  بوده كه
حتي و واجب شرعأ كشتهشدنش تكذيب و تأييد
آمار صفوي،  رحيم آيا  و  نيست؟ هم مستحب 
و كرده اعالم را سپاه) خودش(يعني كشتههاي
هم كسي است؟! نداشته كار  ديگر ارگانهاي به
آيا بپرسد،  انتظامي نيروي سركردة از كه نيست 
بليط بدون  بوده، شمرده او كه ديگري ۴جنازة 
نشدن اعالم بودند؟ يا شده سوار هواپيماي نظامي

دارد. خاصي فني! مشكل اسمهايشان
توجه قابل فني نكته تناقضها، اين وراي در
سقوط اين هواپيما موضوع هم هست كه ديگري
و فالكونها  فروميبرد.  ابهام پرده در  بيشتر را 
گنجايش مشخص كه هواپيماي اين نوع  ازجمله
عناصر براي حملو نقل اساسًا دارد، سرنشين ۱۲نفر
قرار استفاده مورد مهم شخصيتهاي و فرماندهي
بااليي ايمني از ضريب كه به خاطر اين ميگيرند.
محدودشان، آسيبپذيري  بهخاطر و برخوردارند 
مصارفي بهكار چنان براي ميكنند، بهندرت سقوط

مي شوند. گرفته
از حاكي مي تواند هواپيما چرخهاي بازنشدن
در حتي باشدـ  نگهداري و سرويس كمبودهايي در
به نقلهايي و حمل چنين براي كه هواپيماهايي مورد
هواپيما موتور هردو خرابشدن اما ـ ميروند كار
كه است نادري بسيار امر چرخها، خرابي با همزمان

بدهند. آن پاسخ قانع كننده يي به نميتوانند
برخي رسانههاي آغاز ماجرا در اين كه بهرغم
بعدًا كردند، به عمدي بودن حادثه اشارههايي رژيم
جلوگيري رسانههاي خبري در به آن پرداختن از
كه است حاكي رژيم درون از گزارشهايي اما شد
حادثه نبودن تصادفي موضوع ذيربط ارگانهاي در
دست در را  مشخص فرضية چند و است  جدي

دارند. پيگيري
پاسداران سركردة صفوي رحيم يحيي چنانكه
را خرابكاري  احتمال اول روزهاي همان در نيز 
تحقيقات» «نتيجة را به پاسخ نهايي و ندانست منتفي

داد. احاله

فرضيهها
جدي مشكل همان اما تحقيقات» «نتيجه اعالم
كناري جلسات در اخير هفتههاي طي كه است
چگونگي مورد در هم  رژيم امنيت  شورايعالي
موضوع شده و خودش بحث و بررسي پيگيريش
«تحقيقات» ادامه بر حتي كه است تازهيي نگراني

و راست از به ترتيب هواپيما سقوط در رسيده هالكت به سركردگان برخي
مهتدي سعيد صفدر رشادي، شاهمرادي، نبياهللا كاظمي، علي باال پاسداران:

غالمرضا يزداني سليماني، سعيد جعفري، 

سعی تا مي توانستند يا اينکه ميکنيد؟ و شکنجه را بازجويی او باز چرا پس
با و کنند خراب زندانی ذهن در را مخالف شدة شناخته چهرههای ميكردند
و مزدوران خودشان توابين شهادت بهکارگيری و از اتهامات گوناگون سيلی
نموده شک آنها به نسبت زندانی که بچينند طوری را صحنه زندان درون در
تسليم خود و اسير و نمايند سست را او انگيزهيی پايههای طريق اين از  و
دستگير دانشجويی قيام جريان در که تهران دانشگاه بچه های قول به کنند.
بيرون و چه زندان رژيم چه در داخل موقعی که در برابر تا بودند «ما شده
توبه که لحظهيی از باشيم ولی جالد چنگ در ولو هستيم آزاد ايستاده ايم،
چند ميآييم هر در آنها اسارت به تازه بپذيريم آخوندها برابر در تسليم را و

باشيم». ايران خارج در که
جرم من اينکه رغم به » ميگفت: ضدايرانی نظام قربانيان اين از يکی ديگر
يکسال هيچگونه حدود تا جزء اقليت مذهبی بودم و نبود با مجاهدين ارتباط
برای پدرت  مادر و گفتند که بهمن دفعه  يک نداشتم، ولی مالقات  اجازه
سالخورده مادر و پدر به و ارعاب تهديد توسل به با رژيم، مي آيند. مالقات
نموده و توبه بخواهيد او از که ميدهيم مالقات شرطی به که گفته بود من
ديگری حرف هر كند، عفو تقاضای و موضعگيری زندان در مجاهدين عليه
گفته بودند آنها به ميکنيم، هم چنين زيادتر او را حبس بزنيد اگر از اين غير
ميگيرد و طالق غيابًا تو از نکنی همسرت توبه اگر که من بگويند به که
خودش خط دست حتی و شده بود ديکته البته او که جانب از نامه يی حتی
رژيم که مي بينم چند سال اين در حاال دادند. نشانم مالقات در را نبود هم
که کار مي گيرد به اشرف خانواده رزمندگان شهر مورد را در روش همين
و لورفته گرفته ام خيلی قرار اين تجربه معرض در من که خودم برای واقعًا
اينکه مزدورانی هم طرفی از و موضع است سر بر اشرف نشاندهندة پايداری
را اجرا مجاهدين عليه رژيم روانی و روحی شکنجه خط روشها به اين که

اند». شده غرق آخوندی دنائت و رذالت در کجا تا ميکنند

و اختناق سرکوب سياستهای از سوزنی سر البته که باال نمونههای به توجه با
از آخوندی رژيم که مي توان گفت شک بدون به واقع مي دهد نشان را رژيم
سايتهای از با بهرهگيری ميخواهد خودش بدنام شده و افشا مزدوران طريق
نجات و ديدبان در انگليس، آبدارچی ليدی نظير سايت خودساخته اينترنتی
و قلم آلمان در سبحانی ژاندارم و هلند در زن کش کريم تهران، رژيم در
سلطانپور و ضد جان سعيد مثل مستعمل و اجارهيی خبرچينهای و به مزدان

بساط  ساعته،  ٢٤ طور به آمريکا  در «مالبخشيان» مانند حرفهيی هوچيهای
خارج کشور سرپا ضدرژيم در جامعه ايرانی عليه روانی را شکنجه روحی و
روز هر آخوندی تروريستی و رژيم بنياد گرا وضعيت که هرچند نگهدارد.
قرار تکليف محور تعيين بر روند تحوالت ميشود و وخيم گذشته از بيش
از دست نابودی هم و سقوط لحظه تا آخوندها که بدانيم بايد اما  گرفته،
نخواهند بر دنيا به کل بنيادگرايی و تروريسم صدور  و سرکوب شکنجه،
مي کند صادر جا همه به اينترنت بر روی را اوين زندان حتی امروزه و داشت
در ميبرد بهکار مردم ايران عليه داخل که در را و.... سرکوب خط همان و
و نظر حقوقی از که مينمايد، اجرا مزدورانش  همين به اتکا با نيز  خارج
از مقاومت ايران وقتيکه است. اما بهراستی قانونی پيگرد نيز مشمول قضائی
بنيادگرايی و ترور صدور در را حالم استبداد هوي ما عنصر اصليترين اول روز
اين سايتهای در حتی حاال نمود اعالم  خود از خارج و.....به سرکوب و
اين کاپوها بايد در عين حال است. رؤيت رژيم نيز قابل جماعت وابسته به
آزادی بيدار راه و مبارزان مجاهدان پايداری بر اثر بشريت وجدان بدانند که
بين المللی يک دادگاه در شما تک تک که نيست روزی دير و است شده
فاشيسم مذهبی کاپوهای عنوان رئيس جمهورتان و..... به و سر امامتان پشت

شويد. بشريت محاکمه عليه جنايت در شراکت به جرم تروريستی –
آن در نازيها محاکمه در تعقيب و ناتمام مرحوم روزنتال کار که خوب چه و

شد. خواهد تکميل دادگاه

بقيه از صفحه١٠ اينترنت روي بر اويـن

انتشار دليل افروتن، به الهام نام به جواني نويسندة ايران رسيده از اخبار طبق
معرض و در شده دستگير رژيم دژخيمان توسط رژيم، عليه مقالة طنز يک
«مبارزه نام به مقالهيي نوشتن او اتهام است. گرفته قرار اعدام خطر در و شکنجه
هرمزگان» «تمدن نام محلي به روزنامة يک در علني کنيم»، را حکومتي ايدز با
منتشر هرمزگان  استان در رژيم مجلس  نمايندگان  از يكي توسط که  است

ميشود.
سال٥٧  در که است ايدز تشبيه کرده به را اين مقاله خميني در افروتن الهام
اولية به عنوان ناقالن خلخاليها را و الجورديها او شد، منتقل ايران به فرانسه از
پاسداران، وزارت سپاه را بيماري کنوني تجمع مراکز و و نموده بيماري معرفي
کرده معرفي محمود احمدينژاد را بيماري عيني و نمود قضائيه قوة و اطالعات

است.
بر عالوه که کرده تشبيه آنتيويروسي به را خاتمي مقاله اين در او 
نموده عمده يي ايفا نقش بيماري اين تکثير در بيماري، نابودي عدمتوانايي در

است.
بندرعباس بوده شهر انجمن داستاننويسان اصلي اعضاي از الهام افروتن
از تن چند دارند. اعتقاد او ادبي تواناييهاي به بندرعباس شهر ادبي جامعة و
خواستار و رسانده عموم اطالع به را او وضعيت نامهيي در اين انجمن اعضاي
در هماکنون جوان نويسندة اين شدهاند. وي وضعيت دربارة اطالعرساني
ميدهد نشان امر ظواهر و ميبرد بهسر هرمزگان استان اطالعات بازداشتگاههاي

دارند. حذف بيسروصداي او سعي در جريانات حکومتي که
موردنظر مقالة انتشار به اقدام  نشريه يي که مسئوليت  که اين به توجه با
و شخص اين است،  رژيم مجلس نمايندگان از يکي برعهدة است،  نموده
ميان برداشتن از با ميكنند سعي ميدهند، قرار حمايت مورد را او جرياناتي که
و بدينوسيله نموده جبران را در روزنامة خود او مقالة چاپ نويسندة جوان اين

جنايتكارشان رؤساي نزد را روزنامه اش و رژيم مجلس نمايندة اين چهرة
كنند. بازسازي

دفاع، غيرقابل را او مقالة  نجاتش براي تالش هرگونه مقابل در آنها
مينامند.

اطالعرساني عدم نويسندة جوان و گمنامي اين نامه آمده است: اين ادامة در
و جنايت را براي هرگونه دست حکومت ايران و عوامل آن او،  وضعيت دربارة
هيچ کس بر که چنان هم و گذاشت خواهد باز آن بر گذاشتن سرپوش سپس
پروندة سياهي دارد. جنايات، اينگونه در ايران بر حاکم پوشيده نيست، رژيم
لطف به صورت گرفت، کاظمي زهرا خانم مورد در که مثال جنايتي عنوان به
باقي خواهد اذهان در هميشه رسانهيي خوب بازتاب و ايشان تابعيت کانادايي
هيچ جرمي نيز رژيم قوانين طبق حتي بر کاظمي خانم که صورتي ماند. در
نداشت. وجود توجيهي هيچ او دستگيري براي حتي و بود نشده مرتکب
تهديد را جوان نويسندة اين  که  خطري شدت  تلخ،  خاطرة اين يادآوري
فجيع مرگ به ميتواند اين مورد در اطالعرساني عدم ميکند. روشنتر ميکند،
عقايدش و آرا به خاطر نبايد انساني هيچ شود، منجر شکنجه زير انسان يک
و آرا با ما مخالفت يا موافقت شود و يا کشته زنداني گيرد، قرار شکنجه مورد
تمامي حقوق به تجاوز که او قتل و آزار برابر در که شود باعث نبايد نظرياتش

کنيم. سکوت است، انسانها
رسانهها، انجمنهاي تمامي نوشتهاند: از نامة خود پايان در نويسندگان نامه
انجمنهاي سياسي، از زندانيان دفاع از روزنامه نگاران، دفاع بشر، حقوق از دفاع
و و آزادانديش آزاده انسانهاي تمامي و سياسي فعالين حقوق زنان، از دفاع
محترم را آن مي کنند و مبارزه انديشه و بيان آزادي که براي کساني تمامي
براي مي کنيم تقاضا و… سياسي موضعگيريهاي تمام از فارغ ميشناسند،

كنند. تالش دردناك و تلخ از مرگي جوان نويسنده اين جان نجات

اعدام خطر جوان در  نويسندة



١٢ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ١٠بهمن ٧٨٤ ـ شمارة
مقاالت

(١٥) تروريست بنيـادگرايي با مـرزهاي اسـالم

دورانكهـن
ساساني) پايان دوران پيشداديان تا (از

(١٤)                                                      

تاريخايـرانزمين 
كه «تكفير برديم بهپايان اشاره با اين را (قسمت١٤) نوشته اين قبلي قسمت
خميني جرايم در سابقه و نيست بنيادگرايان غيرحاكم گروههاي ابداع مسلمانان»،
١٥قرني تاريخ در كه كرد اضافه آن به ولي بايد كرد. عمل پيچيده بسيار كه دارد
قرن اول نيمه در «خوارج» جريان مسلمانان»به «تكفير جرم ديرينه سابقه اسالم،
به اسالم را گرونده مرد اولين كه برميگردد علي(ع) خالفت و عهد هجري يكم

.( رسانيدند(١ شهادت به مرادي، ملجم بن «عبدالرحمن بهدست و خوانده كافر

خوارج افراطگرايان شعار
تكليف تعيين  براي  قبول«حكميت» كه بودند  مدعي  نهروان(٢) خوارج
است كه مائده سوره  در قران حكم  خالف معاويه و علي  ميان صفين جنگ
وحي يعني انزلاهللا» «ما برخالف كه را كساني و ميداند خدا خاص را «حكم»
بههمين خود ما ميافزودندكه و مينامد(٣) كافر كنند، داوري پيامبران به خداوند
حكميت علي(ع) نيز كه بايستي حال، كرديم و توبه اما كافر شده بوديم دليل
وي منكر»، با از «نهي براي گرنه كند و بود، توبه شده كافر و پذيرفته يادشده را
قتل بيگناهان تعرض و مرتكب و زده اردو «نهروان» در ميجنگيم. اينان سپس
نيامده، با جنين به دنيا حمل نزديك وضع باردار و از كشتن زني من جمله شدند،

كشانيدند. داخلي به جنگ را ترتيب كار به اين و نكردند. خودداري
كرده افشا اثر پر و مستدل طي خطابه يي را آنان علي(ع) نهروان»، «جنگ در
دهد. قرار در امان و نمايد منصرف از جنگ و متنبه را هزاران نفرشان توانست و
كشته جنگ اولين همان همگي در را برگزيده و باقيمانده، جنگ چندهزار اما
معروف ملجم» «ابن همان جمله، از گريختند، كه انگشت شمار برخي بهجز شدند،

شد. علي(ع) قاتل كه
«كالم معروفي دارد: سخن «خوارج» شعار اين مورد علي(ع) در حضرت
اين در علي(ع) است. گرفته قرار سوءاستفاده مورد باطل» هدفي بهقصد كه حقي
روا نيست، اما جز فرمان خداوند ُحكمي كه: «آري، هيچ كالم توضيح ميدهد
بهطور آن كه حال باشد. نبايد برقرار هيچ حاكميتي خدا جز كه دارند دعوي اينان
گناهكار، يا نيكوكار گو باشند، داشته اميري و حاكم بايد ناگزير مردم مؤكد،
زندگي مزاياي از كافران و كرده عمل بتوانند مؤمنان حاكميتش تحت كه تا

شوند...»(٤). برخوردار
جاي كنوني، تكفيري يا دستجات خوارج نهروان عقيدتي ماهيت از جدا
مجيد، قرآن آيات از ديگر بسياري مانند آيه، اين به استنادشان كه نيست ترديد
امكان بايستي ـ حسن نيت صورت در ـ كه نيست و استنباط تفسير يك از فراتر
گرفته ميشد، مفروض و استنباطها، همه اجتهادها مانند بودنش و ناصواب «خطا»
ديگري استنباط ـ اقل حد وـ  نظر داراي مانند علي(ع) شخصيتي كه وقتي آنهم
غيرتي و جدي «حكماهللا» موضوع در كه هم هرچقدر نهروان خوارج است. آري،
كنند سلب نفي و قرآن را از و استنباط ديگران اجتهاد حق مجاز نبودند كه بودند،

گرويد. به اسالم كه مردي اولين به علي(ع)، رسد چه تا
بنيادگرايان و خوارج دليل، چه به  و چرا  كه پرسيد بايد كه اينجاست
ديگران و انحصاري دانسته ديني را و برداشت تفسير حاضر، حق عصر تكفيري
و ياران حلقه در كه پيامبر(ص) صحابه انبوه با علي بن ابيطالب(ع) امام حتي را،
خود اجتهاد و در داشته را استنباط خود و فهم نميدانند كه بودند، مجاز پيروانش
جنگ پرسيد چرا بايد چنان كه شوند؟ شناخته معذور - باشد خطا هرقدر هم ـ
شمرده «واجب» معاويه به نفع نخست برضد علي(ع) و را «حكميت» كفر عليه
معاويه اردوي نخست از «حكميت» همين شعار آنكه گرفتند؟ حال پيش در و

انجاميد. او خالفت اعالم به نامشروع و بهصورتي برخاسته
در علي(ع) از باال در سخن يادشده كرد كه درك ميتوان كه است چنين
و كلمه بَاِطٌل»، بَِها ُيَراُد َحقٍّ «َكِلَمُة فرمود: كه بوده برحق كجا تا خوارج، بارٌه
و معني بَِها بَاِطٌل» كه «ُيَراُد است. عبارت كرده «اراده» باطلي را برحق كه شعاري
بر را آنان و ارادٌه تعمد خوارج و جداست اشتباه از كجفهمي و مطلقًا مفهوم آن
كه سادهدل عناصري معدود بگذريم از افشا ميكند. را جنايتباري ستم چنين

بشوند. يا و شده بازيچٌه ارادههاي خبيث تنها است ممكن
بازماندگان از پيش قرنها نهروان خوارج كه ستمكارانه بدعت بهرغم ولي

دستاويز با برترين شخصيتهاي اسالم و مسلمانان و قتل بنا نهادند امروز تكفيري
آنان نه هرگز علي(ع) مقابل، جانب از است كه توجه قابل كردند، را باب «تكفير»
سلب خودش را با ياران آنان متساوي مزاياي و حقوق نه كرد و كافر قلمداد را
ياران از كسي خودش، به خوارج علني اهانتهاي مقابل در كه داد اجازه نه و كرد
منظور بدين و كرده جنگ خوارج اعالم وقتي بدانحد كه تا متعرض آنان بشود.
جنگ از به اجتناب دعوتشان و پند از بازهم كردند، تمركز و اردو زده نهروان در
آتش در سوختن از دلسوزيها اين با نفرشان را هزاران اينكه تا نكرد كوتاهي

بودند. برافروخته خود كه رهانيد جنگي

حاكميت بهدست «تكفير» آزمودن و خميني
جبرانناپذير فقدان مانند فاجعهيي كه اسالم تاريخي در سابقٌه اين به نظر
و خميني پديده كرد، آوار و تاريخ اسالم بر امت علي(ع) را امام پيشوايي چون
«بنيادگرايي الگوي اين كه زيرا باشد شگفتانگيز بيشتر چهبسا وي «تكفيري» مرام
را علي(ع) امام همان شيعيان يعني شيعيان، مرجعيت دعوي تروريست»، اسالمي
از مستند واقعيتي اين بههرحال، رسيده بود. حاكميت به پايه همين بر و داشته
يك قواره در ملجم» «ابن بازآفريني است كه اسالم و تشيع كنوني ايران و تاريخ
متفاوت به صورتي معاصر تاريخ و در بار شيعه، اين و بهاصطالح صاحبنام مالي
با و توانست كرد ظهور بر مسلمين در «حاكميت» معاصر نسخه و اين شد تكرار

ايران برخيزد. بهترين فرزندان مسلمان قتل به «تكفير» و بيسابقه گستردگي 
مدتي تا را قتلعام مسلمانان نقشه نهروان، خالف خوارج بر خميني البته،
مبارزه با يكصدسال بيستم، قرن ايران در كه چرا كرد. علني دنبال اعالم بدون
چنان تكرار براي زمانه جامعه، اين در حاصله تاريخي رشد و آزاديها، براي
خميني ناگزير و نبوده مناسب زياد شيعه، به اصطالح مالي اين بهدست جناياتي
از قضاوت پنهان تا مدتي ـ كم ـ دست خويش را مقاصد ماهيتي و كه اهداف بود

كند. دنبال عمومي
و خميني سياسي و عقيدتي مشي و افكار پيرامون جامع تحليل و تفسير
است. نوشته اين گنجايش از فراتر زمينهها اين در او منافقانه ويژگيهاي برشمردن
بهدست «تكفير»  كه  كنيم اكتفا وي  «تكفيري» عملكرد  و مرام به  تنها اينجا، 
تمامي براي بيسابقه آموزش يك و گذاشت نمايش به را بنيادگرا حاكميتي
نهروان، خوارج با اين تفاوت خميني بنيادگراي اسالمي برجاي نهاد. دستجات
بنيادگراي جريانهاي ديگر كه وضعيت مطالعه است و دقت شايان بابت اين از
كه هنگامي به بهخصوص ميكند. ترسيم را احتمالي حاكميت شرايط در تكفيري
گوناگون ابزارهاي با بيستم و در قرن دولتي نيرومند در رأس «حاكم» تكفيركنندٌه
اسالم تاريخ مهم در بس تحولي اين ميبندد. كمر مسلمانان قمع قلع و به قرن اين
نگذاشته اند كه برجاي خود از آزموني تكفيريون خميني، از قبل تا كه است چرا

بگذارد. بهنمايش حاكميت شرايط در را ماهيتشان و سيما
همانند ديني، كمترين بهانٌه كه بود اين نهروان با خوارج خميني مهمتر تفاوت
چرا نداشت. تكفير براي مائده، سورٌه در بحث مورد آيه از نهروانيان سوءبرداشت
مقدس ارزشهاي تمامي به متعهد نيرويي خلق، مجاهدين تكفيرشوندگان، كه
در خميني تنها با اختالفشان بودند و غيره و از قرآن ديانت متون معتبر و اسالمي
مدتي تا خميني كه بود و همين بود. ملت رعايت حقوق و كشور ادارٌه چگونگي

كند. علني را مجاهدين «كفر» اندر صريحي كالم نتوانست طوالني،

و قتل عام مجاهدين تكفير
موضع به نخست كه است الزم مطلب بودن روشن براي مبحث،  اين در
از اجراي پس سالها كه بپردازيم مجاهدين» «تكفير در خميني و صريح قطعي
خطاب را «تكفير» اين نهايتًا آن، جنايتهاي ناشي از و و قتل تكفير همين پنهاني
نوشته شخص خميني خط به فرمان كه اين امضا كرد. و خود مكتوب عوامل به
بود، قصد كرده را مجاهد زندانيان «قتل عام» كه شد صادر شد، زماني امضا و
زندان مدتي به و محاكمه خميني  خود دادگاههاي  توسط  قبًال كه زندانياني
هيچ امكان حاكم، ارتجاع ديني و استبداد با قياس حتي در و بودند شده محكوم

ديگري باشد. مجازات سزاوار كه نداشتند را اقدام تازهاي
به خط يادشده، يعني ترتيب به خميني كه خلق مجاهد قتلعام زندانيان حكم
خويش حكومت سال يازدهمين در (اوت١٩٨٩) مرداد١٣٦٨ در خود امضاي و
كه ـ بنا مجاهد انجاميد انبوهي مسلمان قتلعام يكجاي به كرد، و ابالغ و صادر

با اين شرير اين حكم بالغ ميشود. ٣٠هزار زنداني به شمارشان معتبرـ تخمين بر
هرچه و نبوده اسالم معتقد به هيچوجه به «منافقين خائن ميشود: عبارات شروع
پيدا ارتداد اسالم آنها از سران اقرار به و آنهاست حيله ونفاق از روي ميگويند

كردهاند».
مجاهدين، به شده  داده نسبت  عناوين و حكم اين  مفاد بررسي  از پيش
عناوين و اين كه كنيم توجه «ارتداد»، و... بهجاست «خيانت»، «نفاق»، از قبيل
حاكمه سران دستگاه از برخي كه بود باورنكردني و واقع برخالف چنان انتسابها
پندآميز زمزمههاي كرده و خطر احساس حاكميت مصالح خود بابت از خميني،
آينده و خميني شخص و حيثيت منافع و  همين مصالح به ناظر شكوه هايي و
را كوتاه، اين رژيم مدت زماني رسانيدند، بهحدي كه در به گوش وي رژيمش
جانشين ميان، اين در كرد. مواجه هنگام آن تا شقهشدن و شكاف بزرگترين با
شد. مقام خود از استعفا به مجبور منتظري، آقاي خميني، اعالمشده و قانوني
و امام لقب «اميد با رژيم رسمي اين خطابهاي محاوره و در اين هنگام تا كه كسي
در خميني ديرينه يار معتبرترين اين استعفا، و شقه اين نقطه از اما ميشد. ياد امت»
لقب از ايران، در برپايي حاكميتش بعد از و وي، قبل سياسي عمر مختلف مراحل
اعتبار ساقط از وي را بهطور كلي بتوانند برخوردار ميشود تا مگر «ساده لوح»
بنيادگرايي اين پليد درون و ماهيت معرف خويش، بهجاي كه رويدادي كنند.

است.  خودشان دروني تفاوتهاي و نظرها با برخورد در به اصطالح اسالمي،
دارد) (ادامه
زيرنويس----------------------------------------------
و ترور نيز و عثمان عمر راشدين، يعني خليفه علي(ع)، دو پيش از كه ميدانيم .١
شعار با خليفه، دو دشمنان اين و بهطور كلي قاتالن تفاوت كه اين با كشته شدند

جنايت نزدند. به «تكفير» دست
تاريخ مشروح منابع را نهروان» «خوارج سرنوشت و پيدايش ماجراي .٢ 
جنگ در كه: ميشود اشاره توضيح مختصر، حد يك در و اينجا آورده اند. اسالم
با مخالفت در خالفت عمر، زمان از شام حاكم ابيسفيان، بن معاويه كه ِصفين
معاويه كشيد. حكميت به كار برافروخت، علي(ع)، حضرت وقت، مشروع خليفه
در و بود، عموزاده معاويه و قريش بنياميه از كه خونخواهي عثمان ادعاي با
رد را علي(ع) با بيعت خالفت، به بنياميه قبيله و خودش دستيابي حقيقت براي
اين جنگ بود. در شده نيز مصر، بهخصوص ديگر، ايالتهاي مايه تهديد كرده و
را قرآن «حكميت» وي شعار شد، آشكار معاويه كه عالئم شكست طوالني، وقتي
دادند. عالمت را شعار اين نيزهها، فراز بر قرآنها برآوردن با لشكرش و كرد مطرح
شده حكميت خواهان لشكريان علي، از مهمي كه بخش شد موجب ترفند اين و
تحميل علي(ع) به نماينده اردوي خودي به عنوان اشعري» را «ابوموسي سپس و
اساس قرآن بر عاص، عمرو معاويه، يعني نماينده اردوي با گفتگو طي كردند تا

كنند. تكليف تعيين را منازعه پيامبر(ص)، سنت و
موسي» و نخست «ابو گفته سخن از اتفاق نظر نماينده، هنگام اعالم رأي، دو
در سپس «عمرعاص» و كرد اعالم معزول خالفت از جمع حضور در را علي(ع)
كه رأي را اين كرد. اردوي علي(ع) خالفت منصوب به را «معاويه» سخنانش
سنت» نداشت، مردود و «قرآن در اساسي هيچ شده، برخالف چارچوب توافق
كرده خروج «حكميت» نادم از علي(ع) اردوي از ميان، گروهي اين در دانستند.

شدند. ناميده «خوارج» و
اهللاُّ أَنَزَل بَِما َيْحُكم لَّْم  َمن «َو آيه: از نظر مورد بخش  ترجمه و متن .٣
داوري فرستادٌه خداوند آيات مطابق كه كساني و ...) اْلَكاِفُروَن»، َفُأْولَـِئَك ُهُم
همان از اين قسمتي كه ميشود يادآوري كافرانند). خود پس، آنان نكرده اند،
كنوني تكفيريون استناد كه آورديم قسمت١٤، در كه است مائده سورٌه از آيٌه٤٤
نشريٌه است. آمده قسمت همان اين استناد در چگونگي است. آيه همين به هم

تاريخ٤بهمن). به مجاهد٧٨٣
(عليه السالم) له كالم من «و خطبه٤٠: البالغه: نهج از حضرت آن كالم متن .٤
بَِها َحقٍّ ُيَراُد : َكِلَمُة السالم) (عليه َقاَل هللا»: إال حكم «ال قولهم لما سمع الخوارج في
ِمْن ُبدَّ لِلنَّاِس إِنَُّه َال َو .ِ هللاَِّ ِإالَّ إِْمَرَة َال َيُقوُلوَن َهُؤَالِء َلِكنَّ َو هللاَِِّ ِإالَّ ُحْكَم َال نََعْم إِنَُّه بَاِطٌل
در كه اْلَكاِفُر...». توجه ميدهد فِيَها َيْسَتْمِتُع َو اْلُمْؤِمُن إِْمَرِتِه ِفي َيْعَمُل َبرٍّ َأْو َفاِجٍر َأِميٍر
كافران رفاه تروريست، بنيادگرايان و ديني ارتجاع علي(ع) برخالف نيز، خطبه اين
از نظري كه فاصلهاش و موضع مي شمارد. خليفه و امير را از وظايف (استمتاع)

است. آشكار بسيار خميني امثال رياكارانٌه دعاوي و فقيه» «واليت

  
گنجهاي جالل

معصومي عبدالعلي

بيستون در اول داريوش كتيبة
پس  كه شورشهايي دروغين» و «بردياي بر از چيرگي پس اول  داريوش
پيروزي اين نگارة داد فرمان آمد، پيش كورش، پسر كمبوجيه، مرگ از

در  كنند. حجاري ١٠٥ متري ارتفاع بيستون در كوه در صخره سنگي بر را
در  نيز دروغين بردياي ميشوند. ديده اسير ٩ شورشي و داريوش كتيبه، اين
چيرگي و شورشها اين گزارش سنگنگاره اين پيرامون در اوست. پاي زير

است. نوشته شده بر آنها داريوش
اين است. خط ميخي به نوشته زمان هخامنشي بيستون، مهمترين كتيبه
شهر كيلومتري سي در است، دوران آن صخرهيي كتيبة بزرگترين كه كتيبه
هند و باكتريا (بلخ) مرز تا كه رو كهن ـ كاروان راه در كنارة كرمانشاه،
هگمتانه بابل به دارد. راه قرار پيوند ميداد ـ شرق را به غرب داشت و امتداد

ميگذشت. كنار اين كتيبه از (همدان)
از كه انساني چهره با ميبينيم، را اهورامزدا سنگنگاره، اين در باالي
و سر بر تابناك با تاجي است، نمودار شده بسيار بزرگ خورشيد يك ميان
سر پشت و قراردارد سو داريوش يك در خدايي است. نشانة كه شاخهايي با
سوي در و دروغين»، او «بردياي پاي زير در شاهي و نيزهدار و كماندار او

ويژة  لباس هريك و است شده بسته پشت از دستهايشان كه ٩ شورشي ديگر
آن نام است كه نوشتهيي هريك سر باالي بر و دارد تن را به سرزمين خود
شده است. نوشته كرده، شورش هخامنشي دربار عليه آن در كه و محلي فرد
هنگام سكاهاست كه به قوم از سران سر دارد، بر درازي كاله كه آخرين نفر
(خراسان) خاموش نشده پارت سرزمين در او شورش حجاري كتيبه هنوز
شد. كنده كتيبه راست گوشة بر او تصوير كار، پايان از بعد رو، اين از بود.

دراينكتيبهداريوشباچهرةاصليوبا١٨١ سانتيمتر قد، نقش شدهاست. 
اهورامزداست، نماد كه فروهر، سوي به پرستش، نشان به او، راست دست
به سوي حلقهيي با را چپش دست اهورامزدا نگاره، اين در است. دراز شده
داريوش. به پادشاهي قدرت تقديم است از نشانهيي كه كرده دراز داريوش

داريوش در بيستون: نوشته بند از سنگ چند
پسر كشورها، شاه پارس، شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه داريوش، «من
آن از بخشيد... به من را پادشاهي اهورامزدا آرشام هخامنشي... نوة ويشتاسپ،
نبودم، بدكردار كه كه هستند، خداياني ديگر كرد و ياري مرا اهورامزدا رو
كردهام، رفتار دادگري با دودمانم. نه و من نه نبودم؛ خطاكار نبودم، دروغگو
پاداش او را همراهي كرد، كسي كه با خاندانم نكردم؛ توانا بدي ناتوان و به
درخور دادم... را، كيفري او گشود، زيانكاري دست به كه آن دادم و نيك
زندگي و در هم خواهد شد؛ نصيبش او بخشش را بپرستد، اهورامزدا آن كه

بيستون) در اول (سنگ نگارة داريوش مرگ...» از پس هم
         

كتيبة گنجنامة همدان
خشايارشاست.  و داريوش دوران يادگارهاي از همدان «گنجنامه»  كتيبة
همدان غرب ٥كيلومتري الوند در كوه از صخرههاي يكي بر كتيبه اين دو
پارسي قديم، زبانهاي به و دارد ستون سه هريك كتيبهها است. حّكاكي شده

است. شده و ايالمي كهن نوشته بابلي
كه چپ سمت كتيبة و به خشايارشا است مربوط راست سمت كتيبة
تعّلق دارد بزرگ هخامنشي داريوش  به كوه كنده شده، در باالتر اندكي
را زمين اين  که مزدا، اهورا است بزرگ «خدای است: چنين آن  متن و
مردم برای را آسمان را آفريد، که مردم را آفريد، که شادی آن که آفريد،
شاهان، شاه بزرگ، شاه کرد… منم داريوش، شاه را داريوش که آفريد،
پسر دراز، و دور سرزمين شاه دارند، گوناگون نژادهای که سرزمينهايي شاه

ويشتاسبهخامنشی».
خدايان بزرگتريِن اهورامزدا است، بزرگ «خدای خشايارشا: کتيبه متن
که آفريد، را مردم که آفريد، را آسمان که آفريد، را زمين اين که است،
بسيار، شاهان ميان يگانه از کرد، را شاه خشايارشا آفريد، که شادی مردم برای
شاه بزرگ، خشايارشا، شاِه من بيشمار. فرمانروايان ميان فرمانروا، از يگانه
دوردست بزرگ شاه سرزمين بسيار، ملتهاي کشورهايي دارای شاه شاهان،

هخامنشی» ايران، پسر داريوش شاه بزرگ پهناور
              

رستم» «نقش در هخامنشي مقبره هاي
نام كوهي به سينه بر تختجمشيد)، كيلومتري (پنج «نقش رستم» در
دارد. مقبرههاي هخامنشي وجود شاهان به مقبره مربوط «حسين» چهار كوه
اول داريوش مقبرة  دوم. داريوش و اول اردشير اول، خشايارشا، داريوش
«ايالمي» باستان»، «فارسي زبان سه به كتيبهيي داراي راست) سمت (نگارة

است. «بابلي» و
           

شاهي» «راه
راههايي شهرها بين رفت  و آمد شدن آسان براي  هخامنشي شاهان
در رودخانه ها روي بر زمان آن تا بود. شاهي» «راه آنها مهمترين كه ساختند
بقاياي ساختند. پل رودخانهها بر روي هخامنشيان نداشت. وجود پل ايران
كنون تا لرستان» كشكان «پل مانند كهن، دوران پلهاي از اندكي شمار

است: بهجامانده
كه پيكها و اين براي بودند، ساخته مهمانسراهايي شاهي» در سراسر «راه

به دركنند. را خستگي راه آنها مسافران در چاپارها و
و ميشد (پارس كده) آغاز پاسارگاد از در زمان هخامنشيان شاهي» «راه

شوش ميرسيد. به ارجان و بهبهان نزديكي گذشتن از با
اژه،  شرقي درياي كنارة در ليدي»، (پايتخت سارد به از شوش راه  اين

ادامه مي يافت. بود، ايران سرزمين جزء آن زمان در كه
سلطنت  با همزمان ٤٢٠ ق.م، سال در كه يوناني تاريخنگار  هرودت،
درميانة مي نويسد: شاهي» «راه دربارة درگذشت، خشايارشا، پسر اول، اردشير
كاروانها و بود پانصدكيلومتر و دوهزار آن درازاي كه سارد، تا شوش راه

اين  بود. شده ساخته كاروانسرا  ١١١ مي كردند، طي  ماهه  سه  را  راه اين
بود. و مسافران پيكها استراحت كاروانسراها، محل

كهن پيكهاي
هنوز  پديدآمد، ايران در دولتهاي آريايي نخستين كه روزگاري در  
سنگين و نامههاي پيامها بودند، ناگزير نامهبرها و نداشت. پيكها وجود كاغذ
خود كوله بار بود، در شده پخته در كوره بعد و شده ِگل نوشته روي بر كه را
نامة از او يادشده، سنگينترين كهن كه در تاريخ نخستين پيكي كنند. حمل
در را ِگلي كيلويي ده نامه يك اين پيك كه ميبرد. خود با را جهان تاريخ
نامة تا كرد، طي پياده، را، جيُرفت تا شوش راه ميكرد، حمل خود خورجين

برساند. جيرفت شهر پادشاه ايالم را به حاكم باجخواهي
به ياري هخامنشيان كه وجود داشت تيزروتري هم پيكهاي آن زمان در
(همدان) تابستاني تختگاه از دو مهم سياسي خبرهاي رساندن براي آتش،
فرمان بودند. به كرده درست سرزمين ايران مرزهاي به زمستاني (شوش) و

تا  همدان، و شوش از كرد)، سلطنت ٤٨٦ تا ٤٦٥ ق.م، سال از (كه خشايارشا
باالي در و معين ساختند فاصلههاي با بلندي بسيار ايرانزمين، برجهاي مرزهاي
به كه مخصوصي عاليم و حركتها كمك به شبها تا گماشتند نگهباناني آنها
مختلف كشور نقاط رويدادهاي مهم ميدادند، فروزان نشان وسيلة مشعلهاي

برسانند. تختگاه شاهي ديگر، تا به به برج برجي از را،

دارد ادامه

رژيـم لرز و و ترس سوريـه تحوالت برایدموکراسـیياپيـرویازنظامآخونـدی

فلسطينالف در اخير انتخابات نجام
شد انگيزهيی حماس  پيروزی و
دريافت و درک با رابطه در تا
يکی شوم. را متذکر چند نکته دموکراسی از
ابتدايیترين شايد و دموکراسی، مفاهيم از
و بیچون پذيرش مفاهيمش، فريبنده ترين و
است. جامعه يک در اکثريت آرای چرای
هميشه آرا، اکثريت تفوق حقيقت در آيا اما
اين من میباشد؟  دموکراسی تفوق معنی  به
نمیخواهم که دليل بهاين نه ندارم. باور را
نه هم چنين نهم. گردن اکثريت تصميم به
آرا بيشترين دارندگان گزينش که دليل بهاين
دليل بهاين بلکه نمیآورم. تاب را جامعه در
برداشتی نمیتوان دموکراسی از امروزه که
بر اکثريت رأی تفوق حد در مجرد و منتزع
داشت. پيششرطی،  هيچگونه بدون اقليت، 
صدر در و سابق سوسياليستی کشورهای در
دراز ساليان جماهير شوروی، برای اتحاد آنها
اعضای درصدی، نود ـ  هشتاد اکثريتهای
و بعضی، در میکردند. انتخاب را پارلمانها
هم ايران بر دور و از کشورهای بسياری شايد
دور راه  هستيم. اينچنينی گزينشهايی شاهد 
حاکميت سلطة زير و خودمان ايران در نرويم.
پاسدار و خاتمی آخوند که شاهديم آخوندی
دموکراسی نمادهای بهعنوان را احمدینژاد
چهار هر و میکنند قالب مردم به ايران، در
انتخابات بهنام مضحکه يی بار يک سال
بگوييم ممکن است به راه میاندازند. مجلس
اصلی دموکراسی عنصر برای اين مثالها در که
تأثيرگذاری بدون آزاد، رأیگيری يعنی
امکان و  فرصت حاکم، رژيمهای تقلب  و
اتفاقًا يکی است.  درست کامًال ندارد. وجود
برآوردهنشدة و قديمی بسيار خواستهای از
گذشته، سال صد  در ايران  آزاديخواهان 
هم امروز است. بوده  آزاد  انتخابات  انجام
پايانيافتن شرط ايران، آزاديخواه اپوزيسيون
برابر در  آن تسليم را رژيم با مبارزة قهرآميز
انتخابات يک به دادن تن و مردم حاکميت

میدانند. و غش، بیغل و آزاد
در و  مفروض حالت يک در اما 
جريان يک اگر آزاد، انتخابات يک جريان
دينی تمايزات و تبعيض  بر مبتنی  و فاشيستی
بر مبتنی نظام همين مثل جنسی(دقيقًا و
پيروزی به ميهنمان)  بر حاکم واليتفقيه 
واقعی بايد دموکراتهای و برسد، آزاديخواهان
پيروزی پيروزی، اين آيا بگيرند؟ جشن را آن

دموکراسی محسوب میشود؟
اصل مهمترين مدرن دموکراسی در

جامعه. حقوقی آحاد برابری از  است عبارت
اساسی قانون در بايستی حقوقی برابری اين
تبعيض هرگونه نفی طريق  از و باصراحت
شده تضمين نژادی و  دينی  قومی، جنسی،
و شرط پيش بهعنوان اصل اين اگر باشد.
هيچگونه بدون  و دموکراسی زمينة  پيش
قانونی يک ترکيب تفسيري،  در و جای تعبير
وجود از  صحبت باشد، نداشته وجود جامعه 
بيش مفتی حرف جامعه آن در دموکراسی
باور آنرا  مردم درصد نود اگر نيست، حتی

و پذيرفته باشند. داشته
مبارز، من برای مختصر، توضيح اين با
در تنها ايران بر  حاکم فعلی نظام  با مبارزه
محال به فرض اگر که نمیشود خالصه اين
فاشيستی مذهبی جريان اين ايران اکثريت مردم
حقوق از اندک بسيار ولو بخش برگزيدند، را
يا و مذهب و دين به بی اعتقاد  ايرانی يک
شود. نقض باورمنديش اينگونه بهدليل خدا،
نيست که چون معنا بهاين برای من دموکراسی
هستند، شيعه و مسلمان ايران مردم اکثريت
از بيشتر اساسی قانون در آنها بنيادی حقوق
می گويم نمونه برای باشد. آنها مقابل اقليت
بايد رئيسجمهوری که اصل اين وجود که
نفی معنی به دقيقًا باشد مسلمان و الزامًا حتمًا
مقام و احراز اين برای حق ايرانيان غيرمسلمان
دموکراسی با مغاير اين را من قانونيست. نهاد
آزاديخواهان که کسانی به بنابراين میدانم.
رأی از چرا  و بیچون تمکين به دعوت  را
غيردموکراتيکی شرايط چنين زير در اکثريت
به اگر که ساخت خاطرنشان بايد میکنند،
سود به و موجود وضع حفظ جهت در عمد
دچار حتمًا نمیگويند، سخن همين تبعيضات

هستند. اشتباه و توهم
ديگر مثال رابطه خوبست يک همين در
ملی شورای منشور  و اساسنامه در  بياورم.
و اصلی اپوزيسيون بهعنوان ايران، مقاومت
الزم شرطهای پيش حاکم، رژيم آلترناتيو
جامعه در دموکراسی استمرار و استقرار برای
هم اينکه شدهاند. بيان کامل صراحت با
مسعود آقای شورا  مسئول و مقاومت  رهبر
مقاومت برگزيدة رئيسجمهور هم و رجوی
نظارت با و آزاد انتخابات خواستار بارها
شده اند، ايران در بينالمللی صالح مجامع
اين که است اصل بوده اين مبتنی بر بالاستثنا
و مردم حاکميت چارچوب در بايد انتخابات
بشری حقوق ناقض و تبعيض آميز حاکميت نه
انجام برای پيشنهاد گيرد. انجام واليتفقيه
برابر حق نفی مسير از هرگز انتخاباتی چنين
باشد اين جز اگر نمیگذرد. ايرانی شهروندان
شرطهای پيش اين بر تأکيد بدون کسی اگر و
يک برگزاری خواستار  فقط و  فقط اساسی

گوشزد او به بايد باشد رفراندم يا انتخابات
چارچوبی و اصوًال محتوا مبارزهاش که کرد
يا آزادی نهضت  مبارزة ندارد. دموکراتيک 
قانون که ايندست از گروههايی و احزاب
از پذيرفته اند را حاکم نظام ستونبندی و اساسی
دموکراتيک و آزاديخواهانه مبارزة يک بنياد
برای برابر قانونی حقوق  تحقق جهت در و
عبارتست مبارزه اين نيست.  ايرانی شهروند
قدرت تمامی يا بخشی کسب برای تالش از
سراسر حاکميت همين چارچوب در سياسی
عرصههای در تمايزات و تبعيض به آلوده

بشری. حقوق
نکتة يک به که بهجاست اينها همة با
يک جريان در اگر شود. اشاره هم ديگر
و دخل هيچگونه بدون  و  آزاد انتخابات
اکثريت آن، دستکاری در نتايج برای تصرف
رأی دموکراسی ضد بر جامعه يک افراد
غيردموکراتيک جريان يک داوطلبانه و دادند
برای هم بايد صورتی چنين در برگزيدند، را
دموکراسی، برای هم و جامعه آن اقليت

ساخت. برپا عزاداری مجلس
برای دارد اقليت حق اينست: آيا سؤال و
پايان و شدهاش پايمال  حقوق  به دستيابی
تبعيض آميزی وضعيت چنين به بخشيدن

چگونه؟ و چرا کند؟ مبارزه
دموکراسی که يادمان باشد هرصورت در
بهوسيلة تعريفشده دموکراسی  همان امروز

نيست. افالطون

انحطاطدجمشيد پيمان و منطقه يی تنشهای اوج ر
بر جنايتکارحاکم رژيم همه جانبه
عمومی ناباوريهای ميان در وطن،
با خدام عبدالحليم ماليان، به ويژه ناباوری
افشاگری شروع با جمال» «ابو واقعی نام
رفيق انفجاری بمب خودش حکومت عليه
سياسی بمب را به انفجار لبنان در حريری
مناسباتش بهميزان لذا کرد. تبديل منطقه در
ما حساسيت و توجه مورد ايران حاکمان با

میگيرد. قرار
بهعنوان   ۱۹۷۴ تابستان در خدام
اين با و شد  برگزيده نخست وزير سوريه
وی به حساس  منصب  دو پستی  ارتقاي 

شد: واگذار
تاريخ آن در  که لبنان  مسئوليت  ۱ـ  

به حساب میآمد. مرکزثقل نفوذ سوريه
و ايران روابط اداره مسئوليت -۲  
ميان پسند  خمينی جنگ ادامه در سوريه 

ايران و عراق.
مناصب بر عالوه  خدام، عبدالحليم
اعضای از و اسد حافظ اصلی متحد فوق
دهه سه به مدت  که بود بعث حزب  مهم
و داشت  تکيه حکومت عالی مناصب بر 
مدت و رفت پيش حکومت دوم مقام تا
وي كه بود. همراه اسد حافظ با ۵۵سال 
سال در اسد بشار رسيدن  بهقدرت در
ماه اوائل در داشت بهسزايی ۲۰۰۰سهم
سراسری اجالس حاشية در گذشته ژوئن
براي كنارهگيري قصد خود  بعث حزب
اعالم حريری رفيق ترور از بعد ۵ماه را،

داشت.
وزير  غازی کنعان، پيش نيز ماه  چند
عمر به  کارش دفتر در سوريه کشور 
ريختن فرو صدای  و داد پايان  خويش
رساتر را سوريه حکومت اصلی ستونهای

ساخت.
تمامی و ايران بر حاكم فرتوت رژيم
حتی درقدرت و شريک جناحهای باندها و
نيز حکومت حاشيهيی افراد و جريانات
عبور بدون با که دارند و داشته هميشه سعی
اتفاقات کشور، درونی بحرانهای از راهحل
که کنند طوری نقل را بهويژه منطقه جهان
جناياتشان به توجه از مردم تودههای ذهن
آن و شتاب تحوالت اما باشد. بی تفاوت
در ماليان اول تراز متحد که سوريه در 
است بوده ما کشور نشيبهای و فراز بسياری
دائمی اين حيلهگری میرود که پيش چنان
با حکومتشان بحرانهای از عبور يعنی رژيم
خنثی کشورها اتفاقات در ديگر بزرگنمايی
و آحاد درونی و لرز، ترس تبع آن، به و

است. گرفته فرا را رژيم حاشيهيی

در۱۴دي بازتاب حكومتي سايت
پروژة امنيتی، «صاحبنظران مینويسد:
پيش ازيکسال که را سوريه فروپاشی
و آمريکا مرکزی اطالعات سازمان توسط
مقدمة مهمی برای است، موساد آغاز شده

ارزيابی می کنند». با ايران برخورد
ادامة مدعی خاتمی، محمدرضا
با در مصاحبه رژيم، در درون اصالحات
...» میگويد: ايسنا حکومتی خبرگزاری
نمیماند سوريه به منحصر تغييرات اين
آمريکا جديد استراتژی میرسد بهنظر و
اين میکند... اگر عمل دارد منطقة ما در
وقت آن پيروز شود در سوريه  استراتژی
خواهد برهم را منطقه معادالت از خيلی
خواهد هم ديگر کشور تا آن دامنة و زد

.« رفت...
آن و كليه سهامداران ايران حکومت
منطقه در ديکتاتوريها که می دانند خوب
داشت. نخواهند پايداری ايران در مسلمًا و

عنوان  با ژانويه  ۷ در هم اعتماد روزنامه
نگاهنويسنده«اعتماد»سوريهکليدخاورميانه!
خدام عبدالحليم افشاگريهای به اشاره در
صرف افشاگری يک از «طرح نوشت:
مخملی نوع از انقالبی خيال بيرون است و

است...»  سر در آن امثال و يا نارنجی
تحول تغيير و که از موج روزنامه اعتماد

مینويسد:  ۱۸دي۸۴ نيز در كرده، وحشت
مهمتر ازهمه چيزايراناست اين «اما برایما
تأثيري چه زلزله وار و بزرگ حوادث همه
دقت ايرانيان به همه دارد حتمًا ما کشور در
عکسالعمل مردم دارند. نظر زير اوضاع را
حادثه پيچيدگی و همه اين در برابر ايران
امروز خواهد بود؟... تحول چه و تغيير و
و تدبير فکر معدل ديگر زمان از هر بيش
ايرانيان آيندهنگری  و مسئوليت شناسی و
آزمون يک رقيب پر و بزرگ ميدان در

رو دارد». تاريخی راپيش
مصاحبه در نيز خامنهای مشاور واليتی

میگويد:  شرق روزنامه با ۱۵دي۸۴ خود
کنيم بیتدبيری حوزه يی هر در «اگر
دولتهای رفت... خواهد دست از فرصت
سوريه نوبت امروز که بدانند بايد عرب
خواهد آنان تک تک نوبت فردا و است

رسيد».
ديکتاتوری نوبت االن گفت بايد اما
در ما کشور و آخوندهاست شما پليد
دارد رو پيش در که تاريخی آزمون اين
اين عملکرد در که مسئوليتشناسی با
اثرگذار نيروي با  است و جاری مقاومت
آزاديبخش ارتش يعنی مقاومت اين
مفقوده حلقه بالفعل  مادة که  ايران ملی
اين صفحه است، ايران تاريخ جنبشهای
آزادی باد باشعار زنده را  تاريخی آزمون

گشود. خواهد

محسني

اصل مهمترين مدرن دموکراسی در
آحاد حقوقی  برابری از است عبارت 
در حقوقی بايستی اين برابری جامعه.
از طريق و باصراحت اساسی قانون 
قومی، جنسی، تبعيض هرگونه نفی
باشد. اگر شده تضمين نژادی دينی و
پيش و شرط پيش به عنوان اصل اين
هيچ گونه بدون و  دموکراسی  زمينة
ترکيب در تفسيري،  و تعبير  جای
نداشته باشد، قانونی يکجامعهو جود
آن در دموکراسی جود و از صحبت
حتی نيست، مفتی بيش حرف جامعه
و داشته باور آنرا مردم درصد نود اگر

پذيرفتهباشند

داشت پيششرطی، هيچگونه اقليت، بدون بر اکثريت رأی تفوق حد در مجرد و برداشتی منتزع نمیتوان دموکراسی از



١٣ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ١٠بهمن ٧٨٤ ـ شمارة
مقاالت

«مردم
گروه ساقط مردم

مبهوت تكيده و دلمرده و
جسدهاشان شوم بار زير در

رفتند مي ديگر غربت به غربتي از
جنايت دردناك ميل و

ميشد».  دستهايشان متورم در   
روزنامههاي حكومتي حوادث به صفحه وقتي
ميخوريد بر تكاندهندهيي خبرهاي به ميكنيد، نگاه
در سينهها نفس و ميكند راست انسان بر اندام مو كه
فكر اين ابتدا به بياختيار انساني ميشود. هر حبس
در سقوط اخالقي و انحطاط چنين كه چرا مي كند
جنايت همه و اين شده حاكم آخوندزده ما جامعه
ميافتد. اتفاق  چگونه باورناكردني، و تكاندهنده 
«سنگدلي» و «شقاوت» تباهي، و فساد كه گويي
پيدا راه جامعه آخوندي به عمق حكومت رأس از
سلولهاي است كه بدخيمي غدة و گويي است. كرده
مي خورد لحظه به لحظه را جامعه انساني و عاطفي
خبرگزاري حكومتي كه خبري به نابود ميكند. و
كه زني  مورد در  امسال ١١آذر  تاريخ در ايسنا

رسانده  قتل به را خود ٢٤ سالة دختر و ٥٣ساله همسر
اختالفات همسرم با  كه اين دليل «به  كنيد: نگاه
در فرزندانم و او كه شب يك داشتم، خانوادگي
به قتل و او را كوبيده سرش بر خواب بودند با چوب
چاه فاضالب حياط در داخل جسدش را رساندم و
همسرم قتل از  ماه  چند از گذشت انداختم…پس 
قتل ماجراي متوجه بزرگم  دختر  كه شدم متوجه
شيوه همان با خواب در نيز را او بنابراين است، شده
انداختم». چاه داخل در را جسدش و رسانده قتل به
چاه داخل مقتوالن البسههاي و «استخوانها بعد هم

شد». كشف
ماهه كه نوزاد چند مردي از زبان خبري را حاال
عاملي كدام  كه ببينيد تا  بخوانيد  ميكشد را  خود
مي رساند انحطاط از درجه اين به را انسان كه است
براي همسرم «وقتي بزند: جنايتي چينن به دست تا
ما امكان مالي وضعيت گفتم او به شد باردوم باردار
نميتوانست ولي او نميدهد ما به فرزند را دو داشتن
بدنش در گرفته جنين شكل كند. به سقط را فرزندش
آرزو دلشوره ٩ماه بعداز نهايت در بود. گرفته انس
كودك با روحي نظر از ابتدا  همان  از آمد. بهدنيا
او ميكردم سعي هرچقدر كردم. پيدا مشكل دومم
نيز مالي مشكالت نمي شد. باشم، داشته دوست را
حقوق كم من بود. از آرزو شده تنفر داليل از يكي
مالي فشار روز حادثه را نمي داد. زندگيمان كفاف
درست و كرد وارد فشار به من روحي مشكالت و
در كه آرزو سمت به حمام رفت به الهام كه زماني
براي الهام كه را  بزرگي متكاي رفتم.  بود خواب
بود قرارداده او كردنش كنار حركت از جلوگيري
آرزو ناگهان گذاشتم. آرزو صورت روي برداشته و
با من ولي بلندي زد جيغ بود. پريد. ترسيده خواب از
او بود او روي صورت برروي متكايي كه دستم فشار

ساكت كردم». براي هميشه را
انحطاط اين با را ما بيشتر شايد سوم نمونه اين
روزنامه حكومتي از گزارشي كند. شقاوت آشنا و
اعدام به همسرش قتل  اتهام به كه  مردي خراسان.
نوجوان فرزند چهار كه مردي است. شده محكوم
سه و ١٥ساله مهديه كه بزرگترينش دارد خردسال و
او هستند. ببينيد از كوچكتر و برادرش خيلي خواهر
ببينيد باز و شدهاند دچار شومي سرنوشت چه به كه
توسط دخترش قتل انتقام ولع از كه پيرمردي سنگدلي
اين هاي ناله و ضجه هاي به نيست حاضر دامادش
را كودك تن بدهد. چهار كودكي كه مادرش چهار
پدر مرگ و حاال شاهد دست دادهاند از پدر دست به
عفوش خواستار ايستاده و شيونكنان دار چوبة پاي در
حکم است و جمعيت از مملو ميدان «اطراف هستند: 

اما اجرا در ميآيد. به مکان محمد-ن در اين اعدام
انتظار روز هر که فرزندي چهار ديدن ميان اين در نه،
درک قابل تماشاگران بين در دارند را پدرشان آزادي
آمده فريادکنان مهديه ميرويم جلوتر کمي نيست
بگيرد، دار چوبه را در پاي پدرش رضايت تا است
درد را به آدمي گريههاي دو دختر دل هر ناله ها و
دخترش از عکسي با مقتوله) پيرمرد(پدر ميآورد.
دار طناب ميخواهد و گرفته قرار ميدان وسط در
حامل ماشين داماد قاتلش بيندازد. گردن به خود را
در ميشود پياده ماشين از مجرم ميرسد، محکوم
همان مثل درست شايد کند  چه  نميداند حاليکه
ميشود؟ پيرمرد نميدانست چگونه قاتل لحظهيي که
التماس با  داماد و خود تصميم بر مصمم همچنان 
مقابل در دم را عفو کند.اولياء او تا ميخواهد او از
دار طناب ماندهاند حمايتي هيچ بدون که بچههايي
در را دخترش عکس و مي اندازد محمد گردن بر را
صحنه اين شاهد هم او تا ميگذارد دار چوبه پاي
پيرمرد از و ميآيد در صدا به يکباره به جمعيت باشد.
صداي نه  و مردم صداي نه اما مي خواهد رضايت 
رضايتي پدر آخر با وداع در پياپي بچه ها گريههاي
باال به چوبهدار طناب محمد با نميآورد. بهدست را
در مييابد خاتمه اين پرونده جريان و ميشود کشيده
و برادرش با خواهر ١٥ساله مهديه پرونده که حالي

است». باز همچنان
عنوان با جنايتي از خبر رژيم ديگر روزنامه

همسر  كه ساله يي   ٥٣ مرد ميدهد.  بستر» در «قتل 
به  بزرگ فرزند چندين داشتن با را خود ساله  ٤٥
متِن كسي، اگر نيست. باوركردني ميرساند. قتل
اول، درنگاه باشد، نخوانده را بستر» در «قتل خبر
را ميخواند. نمايشنامه درام يا يك عنوان فيلم گويي
بوده هولناكي جنايت كه مييابد  در سرعت به اما
«هنري» عنوان اين ايسنا حكومتي خبرگزاري كه
خوانندگان نظر البد تا كرده،  انتخاب برايش را
جزييات وقتي اما، بعد، گام در كند. جلب را بيشتري
مو ميشود، داده عبور ذهن از خبر اين تكاندهنده
مغز از كه است و درد راست ميكند آدمي اندام بر
اول اليه زير در  شايد ميكشد. تير انسان  روح و
سنگدلي و شقاوت «فرهنگ» قساوتي، چنين سنگيني
در جيرهخوارش و مزدوران مطبوعات و آخوندها كه
و نا پيدا مي زنند، دامن و مي كوشند آن و تبليغ ترويج
«مجرم» شخص ذهن روي همه باشد. و مدفون حتي

و دعوت از  كه فرهنگي شود. متمركز و  معطوف
از تا آدمها  برخي كشاندن و خيابانها در جارزدن 
اعدام»، «مراسم به تماشاي شده» له چشمهاي «پشت
چاپ بيشمار بايستند، تا انگشتان و قطع يد و سنگسار
«شوهركشي»، سوزي»، «خود «خودكشي»، جنايات،
نمونههاي ديگر «خودكشي جمعي»، و كشي»، «زن
اين به الاقل ايران جامعه در هيچگاه كه بديلي بي
اگر كه نمونه هايي  است. نداشته رواج گستردگي 
بپيوندد، به وقوع  عادي  شرايط در  آنها از  يكي هر
تالش همه، و همه بههم ميزند. را جامعه يي تعادل
اين با مردم رساندن انطباق به براي است كثيفي
در درد.  از حس آنان تهيكردن فضاي دهشتناك و
وقاحت بي شرمي و با تلويزيونيش كه دلقك رژيمي
با ميكند تالش و ميكند افتخار شكنجهگري به 
بريزد، را جنايتباري كثيف و كار چنين قبح لودگي
داشت؟ بايد انحطاطي چنين رشد از غير انتظاري چه
ن»، «محمد كه است اين جانكاه و تلخ حقيقت
قصههاي اين «قهرمانان» بقيه و بستر» در «قتل قهرمان
ارتكاب از پيش همه، جانگداز، و تلخ ممتد و ادامهدار
هستند كه ضدبشري قرباني رژيم خود اين جنايات
فرهنگي آنها هم و اجتماعي و اقتصادي از بابت هم
اين البته نمونهيي است. كشانده اين «بستر قتل» به را
را ايران جامعه جگر كه است تلخ فجايع بيشمار از
جريحهدار را  ايراني ميليونها عواطف و  ميخراشد

تكاندهندهيي  خبر  ٥٥ ٥٤يا سالهاي در  ميكند. 
«اياز» كرد.  جريحهدار را  ايران جامعه احساسات 
ربوده را ١٣سالهيي كرج، دختر شهر حومة نامي، در
تبعات و شرح رسانده بود. به قتل تجاوز، از پس و
و ميكرد پر را روزنامه صفحات روزها خبر اين
حداكثر اين حادثه از شاه رژيم ديكتاتوري كه البته
برد. افكار مردم كردن مشغول براي را سوءاستفاده 
ايران مردم كه بود، اين واقعيت از ديگري بخشي اما،
بهويژه جامعه ايران چنين جناياتي بودند و شاهد كمتر
را هولناكي جنايات چنين  تحمل  فرهنگي نظر از
به مراتب جنايتي كه نيست روزي االن اما، نداشت.
زده آخوند مملكت كنار اين گوشه و در قساوتبارتر
مملو ها روزنامه حوادث  نپيوندد. صفحات  بهوقوع

جنايات. اين از است
 ٤٢ «مرد ٧فروردين٨٣: خبر مركزي  واحد 
كه  شلنگ با فرزندانـش كردن خفه از پس سالهيي
زيرچرخهاي  خود را بودند، سر ساله ١٢ و ١٠ و ٣

خـودكشـي كرد».  و گذاشـت قطار
كه ميانسالي «زن شهريور٨٤: فارس٩ خبرگزاري
بكشد، آتش به خواب در را فرزندانش داشت قصد

كرد». خودكشي درنقشهاش ماندن ناكام از پس
وجود در باور قابل غير و دردناك حس وقتي
و پدرها از را سوال اين كه، ميافتد غليان به آدم
به عشق بكنيم كه پرداختكننده يك طرفه مادرها
كدام بهراستي هستند. جگرگوشههايشان و فرزندان
و نه يك شرايطي هر تحت است حاضر و مادري پدر
خودش دستان با فرزندش را پنج چهار و و سه بلكه دو
قساوتي از تاريكي را فجايع اين برساند؟ پس، قتل به
را اين سؤال و افكنده بيرون بكشيم آن سايه بر كه
چنين «ميل و مجرمان قاتالن، اين بهراستي كه بكنيم
ميكنند؟ و كرده كسب كجا از را جنايت» دردناك
همچنانكه ميگيرد. خود بيرون از را انگيزهاش انسان
يعني مييابد. راه درون انسان به بيرون از هم نفرت
دارد، بيرون پديدههاي  به نسبت كه  واكنشي با
رشد ميزند و وجود انسان جوانه در يا نفرت عشق
قساوت و جنايت اين انگيزه ديد بايد پس ميكند.
است اين كدام «فضايي» كجا آمده است. از عريان
بيهودگي مي كشد» و و زشتي طرف را به كه «آدم
«آدمها اين، كه است كدام جنايتپرور» حباب «آن
هزار و  بيخانماني فقر، ميكنند»؟ زندگي آن  در
اليه به اليه آخوندها سر دولت از كه ديگر مصيبت
را ميتواند انساني يك هر افكنده، مردم سايه سر بر
را دگرگون زندگيش مسير يا كند هستي ساقط از
خردسالش كودك كه پدري بياوريم به ياد سازد.
به وقتي، داروخانه در و بود گرفته آغوش در را
منفي پاسخ بچه شيرخشك تأمين براي درخواستش
زمين كوبيد بر را خشم كودك و كالفگي از دادند،
آن بهياد بياوريم، باخت. جان معصوم، درجا، طفل و
در را پنج فرزندش اشكبار با چشماني كه را پدري
سپس و كشت يكي يكي تهران شهر وسط در پاركي
پس اوكودكانش زعم به داد، تا پايان خود زندگي به
نشوند. بهياد دچار غمبارش سرنوشت مرگش به از
يكي فرزندش را سه كه را دردمند مادر بياوريم آن
بهياد بياوريم هزاران چاه انداخت. در كشت و يكي
خود كردن فرزندان سير براي كه بختي را نگون زن
براي را سياهي سرنوشت ميدهند و به خودفروشي تن

و… ميزنند. رقم خود
مرز از فقرش خط كه رژيمي حاكميت در
روزنهيي چه گذشته، ماه در تومان ٢٨٠هزار درآمد
نه زندگي كه انساني ميشد؟ ديده آنها پيش چشم در
در را حتي آينده اش خطوط و تالش و كار نه دارد
غريبگي سرگرداني و از و نميببيند سراب هم بستر
«بستر آيا  است بيگانه نيز خويش خويشتن با  حتي
مسبب اين عالج درد، نمي بيند؟ راه بهعنوان را مرگ»
اين آينده و راه كسي چه كيست؟ جنايت و درد همه
رژيم كسي جز چه بست؟ را كودكانشان قربانيان و
شعر فرخزاد در فروغ ياد زنده ضدبشري آخوندها.
كه شاه ديكتاتوري به «فضاي» زميني» «آيههاي زيباي
داده سوق  دردناك جنايت» ميل «به  آن عده يي در
مورد مصاحبهيي در در است. او كرده ميشوند، اشاره
اين نوشته آوردم، ابتداي در شعر از همين قطعهيي كه
داشتم. نظر در را جنايتپرور حباب آن بود:«من گفته
در آنها زيبايي، درك حتي بيگناهند. وگرنه آدمها
جانيان كوچك، تركيب نمي كنند. باور نمرده، فقط
بدبخت». جانيان بي گناه، جانيان بياراده، جانيان يعني
و امثال «غنچه» يا «محمد.ن»، ضدبشري، اين رژيم در
را برادرش يا فرزند همسر، پيكر اينكه از قبل را آنها
را و خود بكشند جنايت بهخون قدرت وحشتآور با
متالشي درون از كنند، متالشي سرسام آور سرعت با
بودند، مردم» ساقط «گروه جمله از آنها، بودند. كرده
رژيم اين تا كه اميد وآينده و هستي از شده ساقط

بود.    خواهد هست و ساقط نشود، ضدبشري

حميدنصيري

نام شهيديخ با وقتي اما سرخ است. ون
سرخي، اين ديگر ميشود، همراه
با نيست. خون معمولي سرخي آن
مفهوم و مي كند فرق خيلي ديگر سرخيهاي
اين از كه تداعي ميكند. حسي را ديگري
هيچ وجه به ميدهد، دست انسان سرخي به
سرخهاي سرخي كه نيست حسي همان
هم و ميجوشد هم سرخي اين دارند. ديگر
مقدس انگيزاننده و ميآورد. جوشش در به
شجاعت كه نيست ترسآور تنها نه است.
كه هستند خونها از بعضي اما ميبخشد.
«خانه ميدمند و ميدرخشند. بر اينها، عالوه
را دوباره خودش گويي روشن مي كنند». را
ميكند. شبيه ديگر تزريق رگ انسانهاي در
سروده مصرع از يك اين تصويرهايي كه در
خونم در  را «قلمت است: فلسطيني زيباي 
لبانم به بنويس/  سرودي زبانم از و  بر/ فرو

مي گويند». چه سان قاطعانه شعر كه بنگر
زبان به  (ع)  حسين  امام  نام  كه  هرگاه 
تداعي ذهن در خون بالفاصله ميآيد،
گويي جوشان. و  مقدس خوني  ميشود.
شدة تعريف و قانون  تداعي، يا  رابطه اين
نميشودكرد. هيچ كاري هم و است تاريخ
و بگيريم كه قاب هم نيست خودمان دست
زنده رابطه اين بسپاريم. فراموشي ديوار به
بسياري حاليكه در  دارد.  حيات و است
تاريخي ديگر حماسههاي و نبردها از
و عظمت  همه با افسانهيي و اساطيري يا 
ايجاد ذهن در تداعي چنين بزرگيشان،
ميدهند. ديگري  تصويرهاي نميكنند. 
رنگش، و است، خون دليل  همين  به شايد
است. گرفته بهخود شده تقديس رنگ
نيز احمد حماسه اثر نبرد و و تصويرها جنس
وقتي نيست. كسي دست است. اينطوري
و رنگ جنس از مفاهيمي اسمش ميآيد،
ذهن در «قاطعيت» «شجاعت» و «فداكاري»،
مجاهدي اين احمد، خون ميگيرد. شكل
خونها بود. اين از كبيرگرفته، لقب به حق كه
اعماق تا  كه درخشيد و ميزد برق آنقدر 
و الله فقط  كرد. نفوذ نيز زندانها تاريكي 
سطح جنبش چنان در شقايق عاشق نروياند،
مي شود گلستان بهار با كه تنها دميد روحي

كرد. مقايسهاش
به خاطر را سلطنتي ضد انقالب دوران

مهدي و احمدرضايي اسم  وقتي بياوريم.
مي آمد. زبان به رضايي رضا و رضايي
و تداعيكننده برادر، سه اين از هريك
حرف در  كه بودند خاصي ارزش حامل 
با شهيدان بقيه كه بود جاري مردم شعار و
اين يكي كه نداشتند. منزلتشان همه شأن و
بينانگذار چيزي بود، مجاهدين اولين شهيد
هميشه، مجاهدين االن و تا همين تا بودكه
گرو در را ماندگاري خود ميبالند و آن به
فقط بهخاطر نه ميدانند. آن به پايبنيدي و
نوع به خاطر شهيد، اولين به عنوان شهادتش

شهادتش. يعني «فدا».
و حماسهساز اولين احمد آري
درك همين بود. مجاهدين حماسهسراي
مجاهد كه بود احمد شهادت و نبرد از واال
خبر زندان در وقتي محسن، سعيد بنيانگذار
و فرمان برخاست شنيد، راديو از شهادتش را
او احترام  پاس به مجاهد زندانيان همه داد 
بخوانند. سرود رسايش در و برخيزند جا از
در افتخار و غرور  از  برقي  حاليكه  در و
«راه گفت. ميزد، موج  چشمانش و سيما
شد. احمد حق بزرگي به گردن سازمان باز
است». مبارك جنبش  براي  واقعًا  دارد. 
مي گفت سخن «راه» كدام  از محسن سعيد
نسل براي شايد بود؟ گشايندهاش احمد كه
خون از جوشاني رود  به وقتي  امروز ما،
حرف آن كه مفهومي ميكنيم، نگاه شهيدان
مجاهد زندانيان براي زندان در محسن سعيد
بگوييم «عادت» باشد. ما نوعي براي داشت،
فداكاري، از زندگي مجاهدين با كه سراسر
است. عجين شده شهادت خودگذشتگي و
و پر پربار جملة اين زماني محسن ولي سعيد
اين «راهگشايي» خلق براي گفت و را معني
روزنه و كورسو كمترين كه گفت تبريك
بودند. راه آغاز  در مجاهدين  نبود.  اميدي
و بيش بنيانگذاران نزده، عمل به هنوز دست
ناگهاني ضربه اثر بر مركزيتش ٩٠درصد از
زنجير به  غدار دشمن حصار در و دستگير 
در بايد هم را سعيد تبريك بودند. شده كشيده
نمود. نقش فهم نگاه كرد و همين چارچوب
رهبري بازسازي و در احمد به فرد منحصر
برجسته آنقدر زندان از بيرون در سازمان
اما نيست، متصور برايش جايگزيني كه بود
جنبش عزم و روح در حماسهاش كه نقشي

از ريشه دارتر و ماندگارتر بسا كرد، ايفا
عوارض كه چرا بود. تشكيالتيش سازندگي
خوره همچون ميتوانست  ضربه  از ناشي
اما كند.  پوك  و بجود را نوپا پيكر جنبش 
يك خلق آنهم با احمد «خون» پيكر وقتي
روانهاي و جان در سرعت به ريخت، حماسه،
نه داد. بار و حيات بخشيد و كرد نفوذ ديگر
جنبشي جان در كه همرزمانش، جان در تنها

بودند. آغازگرش مجاهدين كه
و واالتر  ارزشي  احمد حماسه  در
جاي كه ارزشي بود. نهفته  هم گرانبهاتر
اين گرفت. را سراغش نميتوان ديگري
شايد نشد. خلق  لحظه در  البته «فدا»كاري، 
كرد، يا صحنه تعيين ميكرد را چگونگيش
و در احمد نهفته ضمير در از پيش اما عزمش
مضمون همين مگر بود. شده طراحي ذهنش
رضارضايي، كبير مجاهد ديگرش برادر را
نامهيي در شهادتش سالگرد در بعد سال يك
احمد كه  نگفت بود، نوشته مادرش به  كه
گرماگرم پيكار در كه مي كرد «هميشه آرزو
و دست دشمن نيفتد». و زنده به شود شهيد
شهادتش، با «احمد  كه: داد گواهي  حق به
آموخت ما به را فداكاري» راه شجاعت، راه

راهگشا بود». و دهند «شهادت احمد..اميد
مادرش به رضا نامة  در  آنچنانكه
زنده نبايد كه پيشتر گفته بود احمد پيداست،
خلق حماسهيي او اما افتاد، دشمن دست به
نگذاشت كه باقي پيكرش از چيزي كرد كه
بيفتد. دشمن دست به هم بيجانش جسم
مزدوران از تن محاصره دهها حقله در وقتي
ترديدي قرار گرفت، مسلح ساواك دندان تا
غران همچون شيري گويي راه نداد. خود به
تنگ حلقه در را خود  و جهيد  بيشهيي از
ابلهانه چه بيچارگان، داد. قرار مزدوران
را خود تسليم قصد گوييا كه ميپنداشتند
نارنجك انفجار صداي بعد لحظه يي اما دارد.
«به افكند. طنين ستمگر ديكتاتور كاخ تا
و اطالعات نه سالح، نه  نداد. هيچ  دشمن
درس همان اين را». خودش جسم حتي نه
واالمقام اين شهيد كه  بود  «فدا»يي  سنت و
آنرا مجاهدين  و گذاشت جا به خود  از
و و رمز مكتب سرلوحه «مقدس» مي نامند.
مجاهدين پيروزيهاي از بسياري كه رازي

خواهد بود. ابد تا و است مرهون آن

مجاهـد كبيـراحمد رضـايي
مجاهدين حماسهسراي و حماسهساز اولين

قتـلآرزوهـا

رفت سايه به مردي روشن كه براي سرود
شاملو احمد

قناعتوار
بود تكيده

بلند و باريك
دشوار پيامي چون

در لغتي
چشماني با
از سؤال و

عسل
برتافته رخساري و

و حقيقت از
باد.

آب با گردش مردي
مختصر مردي

خود بود. خالصة كه
مينگرند. سوءظن به جنازهات در خرخاكيها
خاكسترش كند صاعقه خشم آنكه پيش از

كشيده بود. گاو توفان گرده تسمه از
را كهن ايمانهاي آزمون
عتيق معجرهاي قفل بر

بود. فرسوده دندان
راهها افتادهترين پرت بر

بود. كشيده پوزار
نامنتظر رهگذري

ميشناخت. پل آوازش را و هر بيشه هر كه
ميمانند بيدار تو قدمهاي خاطره با جادهها

ميرفتي پيشباز را روز كه
هرچند
سپيده

را تو
دميد پيشتر آن از

خروسان كه
بانگ سحر كنند.
بالهايش شگفت مرغي در

پستانهايش در زني
درختش در باغي

ميشكوفيم تو عتاب در ما
شتابت در

ميشكوفيم تو كتاب در ما
لبخند تو از در دفاع

و باور است. كه يقين است

كردهايـم  اراده كه هستيم آزاده و رها زناني ما  
دهيـم را برباد رژيم آخونـدي دودمان

اشرف  رزمندگان شهر از يكي فتانه شريفي  من
و ضدانساني رژيم با مبارزه است ١٦سال كه هستم
هزار روزي كردهام. انتخاب را خميني اسالمي ضد
هدايت به اين راه را شكر مي كنم كه مرا خدا بار
در را نكردههايم و غفلتها خداوند اميدوارم كرد،
اين سرنگوني تا جزمم  عزم بر و  ببخشد راه اين
از تنها كه مردمي  حكومت استقرار و  پليد رژيم

كند. كمكم است، امكانپذير مجاهدين طريق
با شاه رژيم سرنگوني از بعد اوليه سالهاي من
كه اسالمي آشنا شدم. واقعي اسالم با قرآن خواندن
در قرآن نداشتم. آن نسبت به شناختي آن موقع تا
ميگفت سخن انسانها برابري از كه ديدم را اسالمي
تأكيد انساني و ارزشهاي درست خوبيها تمام به و
بر عطوفت و و سراسر رحمت ميكرد سفارش و
مستوجب آنها را و و پليديها نهي بديها و از بود مردم
اين به خصوص ميداد. نشان خدا غضب و خشم
راه كه خاص كساني ميدانست را غضب و خشم
اين پيادهشدن راه يعني مي بندند، مردم روي را خدا
همان هم مخاطب  كه انساني ارزشهاي و  برابري
كه كساني حتي نه و بودند فروش دين آخوندهاي
آمرزش راه كه ميشوند  خطاها مرتكب  ندانسته

است. باز آنها هميشه روي بر خدا
اين آمدن كار  روي ابتداي از كه آنچه  اما
١٨٠درجه ميديدم اسالم نام  تحت  پليد رژيم
شناخته قرآن در  اسالم  از كه بود چيزي عكس
را نميشناختم مجاهدين سازمان آن زمان در بودم.
گفته قرآن در كه واقعي اسالم كه  نميدانستم  و
و در ما همين دوران در زندهيي مادي و شده نمونه
رو دررو با سخت و جنگي در دارد كه خود ايران
است. مسئوليتهايش مشغول انجام آخوندي به رژيم
احساس مجاهدين شناخت در تأخير اين از هميشه

دارم. نداده انجام وظايف از سنگيني
شدم.  آشنا مجاهدين  سازمان  با  ٦٨ سال  در  
يكطرف از آشناييام با مجاهدين، در ايران از پيش
طرف از ولي مي بردم زيادي به سر سردرگمي در
به كه آنچه و اين رژيم در برابر نميتوانستم ديگر

بمانم. ساكت ميكرد، اجرا اسالم نام
وقتي رفسنجاني جمهوري رياست زمان در
براي را مقنعه رژيم و بودم مخابرات اداره كارمند
به نسبت اعتراض در كرد  اجباري  كارمند زنان
فيالدين» الاكراه آيه» به استناد با و آن  گذاشتن
گذاشته خودم انتخاب به را روسري اينكه و
رژيم اجباري مقنعه با را آن نبودم حاضر و بودم
تصميم و كرده رها اداره در را كارم كنم، جابجا
اجحاف نوع هر مستقيمًا كه دولتي اداره گرفتم از
آن اخراج در با تهديد و اسالم نام  تحت را زوري و
در ولو آزاد شغلي در شوم و خارج ميكرد، پياده
مينيمم ولي زندگي بهكار بپردازم، سطح پايينترين
شناخته بودم قرآن اسالم و كه در حرمتي و آزادي

دارم. نگه درخودم را
ادامه زندگي براي اداريم، شغل از از خروج بعد
اقتصادي مشكالت دليل به و رفتم مشهد شهر به
جامعه اقشار پايين ترين همسطح زندگي يك به
رژيم از چهره ديگري  با كه در آنجا بود رسيدم.
ايران مردم حق در آنرا جنايت ابعاد و شدم آشنا

كرد. روشنتر برايم جامعه پايين اقشار خصوصًا
ميكرد، تقريبًا بيداد محل آن در اعتيادي كه

فجايع شاهد روزانه بود.  گرفته را  خانوادهها اكثر
فشارهاي كه از شدت زني بودم، از جمله مختلفي
بعد و بريد را فرزندش دو سر اجتماعي و اقتصادي
متوجه هم همسايهها و وقتي كشت را خودش هم
بههوش بعداز دادند، نجات را وخودش شده
پاره را  گلويش  بخيههاي بيمارستان، در  آمدنش 

و جان سپرد. كرد
دليل اعتياد كه به ٧سالي زير كوچك ٧بچه يا و
وگرسنگي گريه شبها با و گرسنه بودند مادر و پدر
گرسنگي بايد رنج چرا نميفهميدند ميخوابيدند و
فهم و كه اعتياد معتادي مادر و كنند. پدر را تحمل
گوشت بود، مقدار آنها گرفته از را انساني  شعور
ماهها از بعد قاليبافشان ١٠ساله دختر كه را ناچيزي
سبدي در و ميخريد خانواده براي نخوردن گوشت
درست غذايي بعد روز تا ميكرد آويزان درحياط
را تا خرج اعتيادشان و مي فروختند دزديده كند،

دربياورند.
مي رفت ضربههاي شالق زير معتادي كه جوان
درحاليكه بخورد، شالق بايد چرا كه نميفهميد و

بودند. را معتاد كرده خودشان او آنها
عواقب و اعتياد بهدليل كه معتادي جوانهاي
آنها تحمل خانواده ديگر خانواده، براي آن سخت
مثل سرما از شبها بيرونشان ميكرد و و نداشت را
مي كندند حفرههايي زمين در صحرايي موشهاي
نميرند سرما از تا زندگي كنند حفرهها آن در تا
شاهدش كه روزمره ديگري هزار فاجعه هزاران و
همه بهرغم همين مردم اينكه ميديدم ضمن بودم،
ميآورد آورده و خميني به سر آنها كه رژيم باليايي
و كند خالي انساني ارزشهاي از را آنها نتوانسته ولي

هم شايسته بهترين زندگيها بودند. بههمين دليل
شبهاي حاليكه در آنها از خيلي ميديدم
ميديدند وقتي گرسنه بودند ولي خودشان زيادي
لقمه اگر گرسنه است، بغل دستيشان همسايه بچه
به فكر و ميدادند تكه اش را به او يك داشتند ناني
گرسنه خودشان مجددًا  شب فردا كه نبودند اين
همين زندگي خرج ميديدم طرفي از ميمانند.
آرزوي و ايدهآل فقط كه سال طول در خانوادهها
و استاندارد زندگي يك حتي نه و بود خودش
خانواده ساعت يك خريد  معادل  چيزي معمول

بود. حكومتي از يك فروشگاه عناصر
كاري نميتوانستم اينكه و فجايع اين ديدن
غيرقابل و در شرايطي سخت مرا بكنم  آنها براي
ديگر چارهيي و راه دنبال تا بود داده قرار تحمل
خدا لطف به بود كه هم همان شرايط در بگردم.
مجاهدين سازمان صداي مجاهد با راديو طريق از
چاره راه فهميدم تنها شدم و آن آشنا ايدئولوژي و
مسير در اين خودم همينطور و آن مردم نجات و
ارتش آزاديبخش پيوستن به تصميم به دارد و قرار

نيز  اكنون هم پيوستم و ارتش ٦٨ به سال در گرفتم.
را دارم. مسير اين افتخار پيمودن

انتخاب علت از بود كوتاهي توضيح اين
مبارزه مسير  وارد مرا كه  پروسهيي و مجاهدين 
زني به من را كه مسيري است. رژيم كرده اين با
چه هر حال كرد. تبديل جدي و مصمم و بااراده
و ناآگاهي اندرباب ميخواهند رژيم مزدوران
سخنهاي داد و.... مجاهدين  در  زنان بستهبودن
سر بر سر آرمانمان ما و از پايداري بدهند سخيف

بكوبند. سنگ به را خود
وسيله يي  تنها آنها، كثيف ايدئولوژي در  زن

كثيفشان است، براي اميال

فتانه شريفي

بقيه در صفحة١٥

آذري كار سال
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تئوری يک اساسًا را کوانتوم مکانيک قطعيت، عدم اصل
در بگوييم نمیتوانيم هيچگاه که معنا بدين میکند. آماری
مختلفی سناريوهای از افتاد. خواهد اتفاقی چه آزمايش يک
هر افتادن اتفاق احتمال بيفتد میتوانيم  اتفاق است ممکن که
که بگوييم به قطعيت نمیتوانيم مثًال کنيم. را محاسبه سناريو
نه. يا شد تجزيه خواهد ديگر ثانيه چند راديواکتيو در اتم يک
مثًال است. ميزان چه به آن احتمال که بگوييم میتوانيم فقط
يا و شود تجزيه ديگر در پنج ثانيه دارد احتمال درصد دهم يک
آخر. و الی شود آينده تجزيه طول سال در امکان دارد ٢٠درصد
میتوانيم داشته باشيم راديواکتيو اتمهای از اين مجموعه يی اگر
خواهند تجزيه آنها از تعدادی چه زمانی هر در که کنيم محاسبه
به زيادی  شباهت اين باشيد که شده  متوجه است شد. ممکن
اين زمينه موجود در فاحش تفاوتی اما مکانيک آماری دارد.
که معتقدند فيزيکدانها تمامی  گفتيم  که طور همان است.
اکثريت اما است. آماری تئوری يک اساسًا مکانيک کوانتوم
در اشياست. ماهيت حاصل بودن، آماری اين که معتقدند آنها
مهار برای بود وسيلهيی آمار و احتماالت آماری، شيوه مکانيک
ادعا هيچ وقت مکانيک آماری يعنی از اين. بيش و نه پيچيدگی
ماست محدوديت بلکه اين باشد، واقعيت آماری که نمیکرد
نمیکنيم. طلب از آن بيشتر هستيم و آماری قانع توضيح به که
عدم قطعيت، اصل که است معتقد کوانتوم مکانيک حالی که در
واقعيت که چرا میکند، محدود آماری تعبيری به را واقعيت

نيست. اين از بيش
باز  مسأله شايد تا بزنيم آمار مورد در مثالی دهيد اجازه  
دارد  ٢/١ بچه خانواده هر آمار يک طبق بر که کنيد تصور شود.
يک  اين دارند. ١/٥ تا ٢/٥ بچه بين خانوادهها درصد شصت و
از اگر ندارد. ديگری معنای هيچ مسلمًا و است آماری عبارت
نخواهند کدام هيچ دارد بچه چند که کنيد سؤال خانواده هر

البته  مسخره خواهد بود. اين جمله دارند! و ٢/١ بچه گفت که
واقعيت اين که ولی کنيم، استفاده آمار از که ايرادی ندارد هيچ
ثقيل است. اين حرف کمی نيست يک احتمال چيزی بيش از
او معروف جمله کوانتوم بود. مکانيک اينشتين با مخالفت دليل
است. مخالفت اين دهنده نشان نمیکند» بازی قمار «خداوند که
اين درباره ساعتها دانمارکی، فيزيکدان (Bohr) بور اينشتين و
يک کوانتوم تئوری اينشتين، ديد از میکردند. بحث موضوع
ديگران، ديد از نمیگفت. را واقعيت تمامی و بود ناقص تئوری
از بيش چيزی و آنچه گفتنی بود، میگفت هر کوانتوم تئوری

بود. نمانده باقی گفتن برای آن
نور شعاع که بگيريد نظر در شد، زده که مثالی آخرين در
تداخل يکديگر با پرده يک سطح بر و کرده عبور شيار دو از
ما را پديده ها اين درست میکنند. را تداخلی طرح و میکنند
منبع نور جای به اگر حال داديم. توضيح موجی توسط تصوير
به يکديگر کمی را شيار دو و دهيم قرار تفنگ الکترونی يک
دهيم، قرار تلويزيون پرده، يک صفحه جای به و کنيم نزديک
کرد. خواهيم مشاهده تلويزيون صفحه بر را تداخلی طرح همين
نيست. خيالی آزمايشی و است شده انجام عمل در آزمايش اين
فقط که پايين آوريم قدری به را تفنگ الکترونی قدرت اگر
تلويزيون صفحه بر ثانيه هر کند، شليک ثانيه در الکترون يک
روشن اين نقطه محل ترتيبی به ما و ديد خواهيم روشنی را نقطه
بگذاريم را عالمت است صفحه به برخورد الکترون جای که
نيم از بعد ولی میآيند. اتفاقی نظر به روشن نقاط اين ابتدا در
نوارهای يعنی تداخلی، طرح همان که ديد خواهيم ساعت
الکترون هر که به گونهيی گرفته است. شکل تاريک و روشن
به بايد که «میداند» است، کرده برخورد تلويزيون صفحه بر که

برخورد کند. نقطه خاصی
بودن  موجی فرض با فقط گذشته هم چون آزمايش  اين
احتمال» «موج يک موج اين البته است. توضيح قابل الکترون
میکند ايجاد را طرح تداخلی تلويزيون يک صفحه بر که است
که بگوييد شايد می شود. نمايان سياه و سفيد نوارهای با که
الکترون يک می کند برخورد تلويزيون صفحه به آنچه سرانجام
الکترونها اين از کدام موج و هر يک نه است ذره يک است،
از غير به و کرده اند  دو شيار عبور اين از از يکی حال هر به
ديد که اين خير. میگويد کوانتوم مکانيک باشد. اين نمی تواند
قطعيت بر اصل عدم بنا و است اشتباه يک ذره است الکترون
توانست بگوييم نخواهيم و کنيم تعيين نمی توانيم آن را مکان
ذره يک اين دليل همين به است. کرده عبور شيار کدام از که
بر وقتی اما کرده است. تداخل که موج است يک بلکه نيست،
پديدار ذره شکل به میشود به گونهيی نمايان تلويزيون سطح

میشود.
اوًال نيست. قانعکننده توضيح که بگوييد است ممکن
ولی بود  موج مانند الکترون تداخل هنگام که شد چطور 
يک شکل به بلکه موج شکل به نه شدن نمايان موقع ناگهان
واقعی يک موج موج اين که است اين جواب پديدار شد؟ ذره
زمانی يک الکترون تا و است موج احتمال» اين يک« نيست.
امکان يک شکل به فقط و ندارد! وجود شود اندازه گيری که
امکان شامگاه از فاضل مرد آن قول به است. مطرح احتمال يا
هستيد متوجه البته می گيرد. صورت معجزهيی تحقق سحر گاه تا
میکنيم و صحبت فوتون يا و الکترون يک مورد در داريم که ما
واقعًا سال هيچکس صد بعد از گذشت هم ديگر. هنوز چيزی نه
از میرسيم. يقين تحقق به وقوع احتمال چگونه از که نمی داند
شکل کوانتوم مکانيک از گوناگونی تفاسير و تعابير جهت اين
مشاهده تعبيری، بر بنا را توضيح دهد. «معجزه» اين تا است گرفته

است.  تعيينکننده میکند ايجاد او که شرايطی و و مشاهدهگر
منوط را خارجی واقعيت که چرا مینمايد. ثقيل بسيار تعبير اين
اگر که شنيدهايم را فلسفی مثال اين است. کرده گيری اندازه به
افتادن صدای که کسی نباشد زمين بيفتد و به جنگل در درختی
اين که است؟ میبينيد افتاده درخت اين واقعًا آيا بشنود، را آن

بود. آزار دهنده بسيار علمی برای واقع گرايان تعبير
بنا میکند. بازی مکانيک کوانتوم در خاصی نقش مشاهده،
بخش تفکيک ناپذير مشاهده کوانتوم، مکانيک تعبير از همين به
کنيم. دنبال کمی را مبحث اين که دهيد اجازه است. واقعيت از
و است احتمال» «موج که الکترون را تعبير اين که کنيد فرض
بخواهيم و باشيم قبول نداشته را وجود ندارد اندازهگيری از قبل
از میشود شليک از تفنگ که هر الکترون سرانجام که بدانيم
خواهيم مشاهده است. با چگونه آن مسير میگذرد و شيار کدام
دهيم. را خاتمه داستان ببريم و اين پی اصل مطلب به توانست
احتياج ديدن برای ببينيم. را الکترون می بايست مشاهده اين برای
که برای آن و است شده تشکيل فوتون از نور و نور است به
موج طول بايد که الکترون کجاست مشخص کنيم بتوانيم دقيقًا
فوتونی چنين استفاده کمتر از فاصله دو شيار باشد. مورد فوتون
انرژی و بود خواهد باال آن فرکانس که است چرا بسيار نيرومند

گيريم کار به را فوتونی چنين اگر است. فرکانس با متناسب آن
شيار کدام الکترون از هر که کنيم تعيين دقيقًا توانست خواهيم
که بار هر فوتون است. اين کرده طی مسيری را چه و کرده عبور
آن مسير و برخورد کرده آن میکند،  به را روشن الکترون مسير
را مسأله صورت الکترون مسير مشاهده واقع در میدهد. تغيير را
طرح همان که آخرين نتيجه رفتن بين از سبب و کرده عوض
مسير تعيين برای  ما مشاهده يعنی  است. است، شده تداخلی
ديگر و است گرفته را آنها موجی خاصيت الکترون، ذرات
حاصل می بينيم صفحه تلويزيون آنچه بر و نيست کار در موجی
از که هستند گلوله هايی همچون که است الکترون ذرات شليک

نمیشود. ديده طرح تداخلی هيچ میکنند و عبور شيار دو
است  نگرفته انجام دقت با مشاهده اين که بگوييد  شايد
عدم اصل طبق بر خطاست. در دليل همين به آزمايش نتيجه و
دست به تلويزيون صفحه بر تداخلی طرح اين که دليلی قطعيت
هر بر بدون تأثيرگذاری نمیتوانيم است که جهت بدين آمده
بتوانيم را مسيری چنين اگر کنيم و مشخص را آن مسير الکترون
دادهايم. تغيير را آزمايش خود مشاهده با گاه آن کنيم مشخص
مشاهده و را اندازه بگيريد خواص ذرهيی الکترون بخواهيد اگر
الکترون ذرات جز چيزی دهيد، ترتيب منظور بدين را خود
الکترون که دهيد اجازه  خود مشاهده  در اگر  ديد. نخواهيد
آنچه آن گاه نباشيد، مسير هر الکترون تعيين دنبال نباشد و ذره
عدهيی که است شده سبب تعبير اين است. موج يک میبينيد
اين با گرايان واقع را می سازد. واقعيت ناظر، يک که بگويند

دارند. فراوان مشکل نيز تعبير
و اصل عدم قطعيت اين آنچه واقعی است جمع تضادهاست
شوند. همان يک جا جمع در متضادها می دهد که اين امکان را
است گزافی بسيار قطعيت بهای عدم گفتيم اصل ابتدا در که طور

است. شده اشيا پرداخته بطن در جمع تضادها قبول برای که
(Feynman)تعابير ديگری نيزوجوددارد،مثًالتعبيرفاينمن
لحظه در هر الکترون هر میدهد اجازه که فيزيکدان آمريکايی،
فاينمن تعبير، اين اساس بر کند. عبور واحد آن در شيار دو هر از
استفاده همه مورد اکنون نيز هم که اختراع کرد شيوه محاسبهيی

است. فيزيکدانان
هيچگاه ما و است  آماری تئوری يک کوانتوم  تئوری
کجای در الکترونها از کدام هر که کنيم پيشبينی نمیتوانيم
از زيادی عده برای می توانيم فقط شد. خواهد پديدار صفحه
اگر کنيم. محاسبه را آنها مجموعه برخورد نتيجه الکترونها اين
آن در بتواند يک الکترون که نظر که اين میکند فکر خواننده
به است، موهوم و منطقی غير هنوز هم کند عبور شيار دو از واحد
دسته اين با که فيزيکدانانی جمله از نيست. تنها که گفت بايد او
شرودينگر و اينشتين، پالنک، میتوان از موافقند، خوانندگان از
پايهگذاری مکانيک در از اين افراد کدام هر برد. دوبورلی نام
آنها مورد در که را تعابيری اما داشتند، عظيم سهمی کوانتوم

نداشتند. قبول کرديم صحبت
گفتيم تعبيری کوانتوم مکانيک توضيح برای حال تا به آنچه
اين تعبير است. شده قبول فيزيکدانان اکثريت طرف که از است
آنجاست از نامگذاری اين دارد. شهرت کپنهاگ» «تعبير به
مرکز تعبير، اين بنيانگذاران  از دانمارکی، فيزيکدان  بور، که
بود. داده قرار دانمارک پايتخت کپنهاگ، در را خود تحقيقاتی
از ديگری تعبير که بودند هم  اقليتی  فيزيکدانان بين در
که اغلب فيزيکدانان و خالف بور بر داشتند. کوانتوم مکانيک
مبنایردواقعيتگذاشتهبودند، نتايجعجيبمکانيککوانتومرا
آن عميقتر از و پيچيدهتر بس واقعيت يک از نشان را عده يی آن
فيزيکدان افراد، اين از يکی می دانستند. است کردنی تصور چه
جديد تعبيری او بود. (David Bohm)بوهم ديويد آمريکايی،
گاه هيچ الکترون بوهم، به عقيده داد.  ارائه کوانتوم مکانيک از
همراه را با خود ذره، موجی اين است؛ ولی و يک ذره نيست موج
است. الکترون جهان برای بقيه از اطالع کسب آن کار دارد که
و کسب الکترون اين محيط درباره را الزمه اطالعات موج اين
الکترون طرحهای اساس، اين بر میکند. راهنمايی الکترون را
بازی طبيعت در نقشی هيچ احتماالت می کند و ايجاد را تداخلی
کنار و دور از تأخير، گونه هيچ بدون خيالی موج اين نمیکنند.
در را و الکترون کرده جمعآوری را و محيط آزمايش شرايط
نبايد و نيست فيزيکی موج اين اما میکنند. راهنمايی شرايطی هر
می بايست سريعتر از سرعت مثًال باشد. فيزيک قوانين به محدود
بتواند الکترون تا باشد خبر جهان با تمامی از لحظه در يک و نور
که بوهم برای بود هم تعبيری کند. اين به خوبی راهنمايی را

به کار گرفت. توضيح اين «معجزه»
کوانتوم مکانيک با تئوری اين نتايج که داد نشان بوهم
مجموعهيی جهان بود که معتقد او به عالوه دارد. کامل همخوانی
فيزيک تئوريهای مشکل و است يگانه و کامًال پيوسته هم  به
تبديل هم از جدا غيرپيوسته و اجزای را به جهان که است اين
مکانيک کوانتوم ديگر از تعبير يک هم حال اين هر میکند. به
مکانيک از گوناگون  تعابير میبينيد که طور همان  است.
در آنها اما تمامی ديگری عجيبتر است؛ پس از يکی کوانتوم
نظر دارند. اتفاق هم با بر می گردد مشاهده به که آنجا و تا انتها
تعابير را مجازی اين تمامی عملگرا فالسفه از بعضی رو اين از
نمیکنند، اين تعابير فرقی در عمل میکنند. از آنجا که عنوان

نيست. سودمند آنها مورد در بحث
برای اما پراگماتيستهاست، و عملگرايان ديدگاه اين
روش اما است. واقعيت کشف علم، کار رئاليستها و واقعگرايان
تعابير يکی از اين نمیتواند است استوار پايه مشاهده بر علمی که
که است اين سؤال شود. خارج علم حيطه از و کند انتخاب را
لزومًا بیمعناست؟ باشد، خارج مشاهده حيطه از موضوعی اگر

مباحث وارد فيزيکدانها  گفتيم، ابتدا در که  طور همان
اين البته هستند. مشخصتری سؤالهای دنبال و نمیشوند فلسفی
از بلکه ندانند، مهم را سؤالها قبيل اين جواب که نيست معنا بدان

میکنند. سلب صالحيت خود
مورد فلسفه در گمانهزنی اجازه خود به ما مقاالت اين در
اعتقاد واقعی بودن جهان به عده که آن به يقين برای داديم. را
می دهد. واقعيت پيچيدگی از خبر کوانتوم مکانيک دارند،
مهم نقشی ناظر شايد تضادهاست. جمع حامل واقعيت حتمًا
هم به تمامی جهان شايد داشته باشد و شکل گيری واقعيت در
تداخلی طرح و هر الکترون حرکت و يگانه است کامًال پيوسته و
گمانهايی اينها همه دارد. نهفته خود در را جهان تمام اسرار آن
راهی ما در مقابل دو کوانتوم شک با مکانيک ولی بی است،
واقعی و کرده رها را واقعيت به اعتقاد که اين يا داريم. قرار
و خود بدانيم ذهن حاصل و همه چيز را کنيم انکار دنيا را بودن
واقعيت اين باشيم.  از واقعيت درکی جديد دنبال میبايستی به يا
بخشهای از و باشد ديناميک ايستا نباشد.  میبايست باشد، چه هر
را تضاد وجود بايد باشد. يگانه و نشده تشکيل مجزا و گوناگون
را واقعيت آن که تئاتری تماشاگر نمیتواند بپذيرد. مشاهدهگر

است. بازيگر ناچار به بلکه باشد، میناميم
فيزيک  يگانگی در از و میگرديم بر علم به مقاله آينده  در

گفت. خواهيم مدرن

درمسيـر
يـگانگي

از  اوليه فيزيک ذرات توتونچی دكتر  شاهين
دانشگاهماساچوست

اعالم گردشگري جهاني  سازمان  دبيركل
در بار نخستين براي جهان گردشگران شمار كرد:
۲۰۰۵ميالدي ۸۰۸ميليوننفردرسال تاريخ از رقم

گذشت.
سازمان دبيرکل فرانجيالي»، «فرانسيسكو
در ۵بهمن۸۴، سهشنبهشب، گردشگری، جهانی
توريسم» اعتالي براي «اتحاد كنفرانس بينالمللي
پايتخت اسپانيا مادريد، در به «اكسلتور» موسوم
گذشته سال  در  گردشگري بخش رشد  افزود: 
ميان، اين در كه بود ۵/۵درصد جهان در ميالدي

پيشتازاست. با۱۰درصدرشد، آفريقا قاره
درمنطقهآسيا ويرشدبخشگردشگريرا
قاره و ۶درصد آمريكا قاره ۷درصد، اقيانوسيه و

كرد. بيان به۶درصد نزديك اروپا
فرانجياليگفت:بخشگردشگريدرحالي
و ۲۰۰۴ميالدي سال از كه خود شتابان رشد به
پسازوقفهناشيازحمالتتروريستي۱۱سپتامبر
سال كه ادامه داد است، آغاز شده ۲۰۰۱ميالدي
متعدد حوادث شاهد و آشوب» «پر سالي گذشته
و آسيا شرق جنوب سونامي در همچون طبيعي

توفانهايفراواندردريايكارائيببود.
بخش آينده به نسبت  اگرچه  گفت: وي
اما است خوشبين جهان اقتصاد در گردشگري
به نسبت را خود نگراني نميتواند حال عين در
شيوع تروريسم، فقدان امنيت، مانند تهديدهايي
كه سوخت نرخ افزايش و پرندگان آنفلوانزاي

دارند، بخش اين رشد روند در منفي تاثيراتي
كتمان كند.

گردشگري وضعيت  فرانجيالي، عقيده  به
يك با بخش كه اين ميدهد ۲۰۰۵نشان سال در
يك است:«از گريبان به دست عجيب» «تناقض
روبه رو حدي بيش از و خطرات آسيبها با سو،
برابر در فوقالعاده مقاومتي سو، ديگر از و است

دارد». رويدادها گونه اين
اين در گردشگري جهاني سازمان دبيركل
ميان،ازشيوعبيماريآنفلوانزايپرندگانبهعنوان
توريسم عليه بخش تهديد و جديترين تازهترين
همواره «وحشت،  گفت: اما  برد نام جهان  در
بدتريننصيحتاست...بهترآناستكهبتوانيماز
نزديكبراوضاعنظارتكنيموبرايروياروييبا

سازيم». آماده را خود آن، بدترشدن
«خوزهلوئيسزورادا»معاوناجرايياكسلتور
سال در اسپانيا كرد كه اعالم كنفرانس نيز در اين
به را خود  مقام همچنان توانست ۲۰۰۵ميالدي 
عنوان دومينقطبگردشگريجهانحفظ كند.

سال در بخش گردشگري اسپانيا را رشد وي
به اين كه گفت و كرد بيان ۵/۶درصد  گذشته
پس گردشگران شمار نظر از كشور اين ترتيب،
بخش اين ناشي از درآمد ميزان نظر و از فرانسه از

دارد. قرار جهان در آمريكا از پس
گردشگراني را كل شمار اسپانيايي، اين مقام
۶/۵۵ميليون كهسالگذشته بهاسپانيا سفركردند،

 ۴۶ ناحيه اين از را كشورش درآمد ميزان و نفر
ميليارديورواعالمكرد.

ويپيشبينيكردكهشمارجهانگردانيكه
۲۰۰۶ازاسپانياديدنميكنندبه۵۸ميليوننفر سال

افزايش يابد.
امسال كه اكسلتور بينالمللي كنفرانس
به ساله هر كرد برگزار را خود دوره سومين

و تقويت راههاي بررسي هدف با روز يك مدت
برگزار در جهان اسپانيا جايگاه گردشگري بهبود

ميشود.
بخشهاي اندركاران دست كنفرانس، اين در
جهاني مقامهاي سازمان و گردشگري  مختلف
گردشگري ،چشماندازهايمختلفاين بخشرا

ميدهند. قرار نظر تبادل و بحث مورد

شمار وقوع سوانح طبيعی رکورد رغم به
شد شکسته سال٢٠٠٥ در جهان گردشگران

شوند؟ می اجتماعی روابط تحکيم موجب ايميل و اينترنت آيا
و ايميل  و  اينترنت از استفاده گسترش  با 
اينسؤال بهخصوصاستفادهگستردهجوانانازآن،
روابط و ايميل اينترنت آيا است که شده مطرح

اجتماعی انسانها راکاهش میدهد؟
زمينه در که اينترنت، پيو آمريکايی شرکت
 «اينترنتو زندگی»فعاليتمی کنددر گزارشاخير
نقش زمينه در شرکت اين تحقيقات نتيجه خود
را در جامعه آمريکا اجتماعی در روابط  اينترنت

منتشرکردهاست.
اينترنت پيو توسط شده  انجام تحقيقات
در کنندهيی تعيين نقش اينترنت میدهد نشان

تصميمگيری۶۰ميليونآمريکايیايفامیکند.
مورد در تا می کند کمک مردم به اينترنت
بيماريها مورد در بگيرند، تصميم بهتر شغل انتخاب
نتايج اساس کنند. بر پيدا خانه بگيرند يا اطالعات

برای آمريکاييها ۴۵درصد شده انجام تحقيقات
يافتنکمکبهاينترنترجوعمی کنند.

به پاسخ نتايج تحقيقات که  میرسد نظر به
تحکيم «ايميل» موجب و اينترنت که آيا سؤال اين
خصوصًا میداند مثبت میشوند؟ اجتماعی روابط
اينترنت برای از  زمانی که مردم هنگام بحرانها و
گروههايی از نيروی اجتماعی يک آوردن گردهم

درارتباطندبهرهمیگيرند. آنها با که
درگذشتهتصور میشداينترنت وايميلممکن

دهد. تقليل را ها انسان واقعی روابط ميزان است
«قدرت عنوان  با که گزارش اين در  اما
به ايميل است آمده شده تهيه اينترنتی» روابط
تحکيم را آنها عادی، دوستيهای جايگزينی جای

میبخشد.
گزارش نويسندگان از  يکی بواس جفری

يک اجتماعی شبکه گستردگی «هرچه میگويد:
مهمتر ايميلهايش باشد تر  متنوع و بزرگتر نفر

هستند».
دوستان و با همه نمیتوان افزايد: «اغلب او می
اما کرد، يا مالقاتشان تلفنی گرفت تماس آشنايان
آنها همه برای کليک چند با و آسانی به میتوان

يکايميلارسالکرد».
«دوستانتان که قديمی باور اين میرسد نظر به
مجازی دنيای در شناسيد» می سختيها زمان در را

اينترنتنيز همچوندنيایواقعی، مصداقدارد.
جانهوريگان،يکیازمديرانتحقيقاتیپروژه
نياز کمک به اگر «اين روزها میگويد: پيو شرکت
يک است بزنيد، کافی شيپور لزومی ندارد داريد،

فهرستبلندباالازايميلداشتهباشيد».
متنوع منابع به دستيابی برای وسيلهيی اينترنت

اطالعاتی دراختيارآمريکاييهاگذاشتهاست. بهباور
بودن دردسترس و اعتماد جامعه شناس، ولمن، بری
تازه اجتماعیخلقکردهاست. اينترنتيکپديده
شرکت گزارش اين  تهيه در که  ولم آقای
کاربران که حالی در است  معتقد است، کرده
ارتباط محلی کمتر با گروههای مدرن فنآوريهای
مرزهای آنها فردی شبکههای میکنند، برقرار
را نامحدود گسترهيی و مینوردد در را جغرافيايی

دربرمیگيرد.
تازهيی تعريف مشخصه، «اين میگويد: او
به جای مردم میکند. خلق «اجتماع» مفهوم برای
به برای پاسخگويی خاص گروه تنها يک بر تکيه
يافتن فعاالنه بهدنبال اينک خود، اجتماعی نيازهای
و شرايط برای منابع  و افراد از متنوعی  مجموعه

موقعيتهایگوناگونمیگردند».

جهانی  ٨٤ کنفرانس ٥بهمن دوشنبه، روز
واقع داووس کوهستانی دهکده در اقتصاد
کنفرانس اين  در يافت. گشايش سوئيس  در

و شرکتها  دولتها مقامات از  نفر  ٢٣٠٠ از بيش 
و خبرنگاران و غيردولتی سازمانهای و
آمريکا از اکثرًا که کردند روشنفکران شرکت
سال که از اجالس اين بودند. در و ژاپن اروپا و
شرکتهايی می شود برگزار ساالنه ١٩٧١ميالدی
يک از آنها ساالنه  سود که میشوند دعوت

باشد. دالر بيشتر ميليارد
مهمترين داووس ٥روزه کنفرانس در
رژيم، اتمی بحران جمله از بينالمللی مسائل
عراق آينده فلسطين و اسرائيل، صلح چشمانداز
اقتصادی قدرت افزايش جديد، انتخابات از بعد
بحث قرار نفت مورد قيمت و هندوستان و چين

گرفت.
در مراسم آلمان صدراعظم «آنگال مركل»
جهاني اقتصاد اجالس ششمين و گشايش سي
مشكل حل بر  و کرد سخنرانی داووس  در

كرد. تاكيد جهان در بيكاري
مرکل، آنگال سخنان با که کنفرانس
گفتگوی با  بود شده افتتاح آلمان صدراعظم 
خارجه وزير رايس، کاندوليزا ماهوارهيی زنده
گفتگو اين  در که وی يافت.  ادامه آمريکا 
کنفرانس در شرکتکنندگان سؤاالت به
بخشی در  می داد پاسخ داووس اقتصاد جهانی 
کانالهای از به طور مستقيم که سخنرانیاش از
ايران رژيم گفت: می شد پخش تلويزيونی

چالش يک و تروريسم حامی کشور مهمترين
بين المللی است. جامعه در و خطرناک مهم

مشکل يک که بدانيم «بايد افزود: وی
هم چنين ما است. تروريسم  ايران  رژيم با ما
که بزرگی مردم يعنی ايران مردم بدانيم بايد
شده منتخب ربوده مشتی غير اميدهايشان توسط

هستند». جامعهالمللی در حضور شايسته
در نيز که البرادعی تايمز نيويورک نوشته به
اما کرد. ديدار مرکل با داشت حضور کنفرانس
احساس زيرا بود نشده دعوت ايرانی مقامات از

داشته باشد. وجود گفتگويی زمينه نمیشد که
رهبران کنفرانس اين ادامه در جمعه روز
مسأله به را خود توجه جهان اقتصادی و سياسی

آفريقا معطوف کردند.
فعاالن از که معروف خواننده بونو،
گفت آفريقاست برای کمک جمعآوری
کمکهای زمينه در توجهی قابل پيشرفت
فقير آفريقا کشورهای بدهيهای لغو اقتصادی و

است. آمده بهدست
در نيز جهانی بانک رئيس ولفوويتز، پل
و کرد صحبت آفريقا در  اداری فساد مورد
پديده اين  با مبارزه از  خوبی  نمونه را نيجريه 

خواند.
داووس در جهانی اقتصاد ادامه اجالس در

دولتهای  بزرگ و ٢٣٠٠ شرکت حدود مديران
يک ايجاد پيرامون را خود گفتگوهای مختلف

دادند. ادامه جهانی آزاد بازار
تالش جهانی تجارت سازمان اعضای

ماه از قبل تا را فیمابين  اختالفات  تا کردند
ديدار پايتخت دوحه  در قرار است که آوريل

فصل نمايند. حل و کنند
اقتصادی آن در رشد که اين اعالم با چين

زنگ  است رسيده درصد  ٩/٩ به   ٢٠٠٥ سال
اين اگر به صدا در آورد. را  اجالس گشايش
و ژاپن و آمريکا از بعد چين باشد درست رقم
و است جهان بزرگ اقتصاد چهارمين آلمان
چين استفاده است.  جلوتر و فرانسه انگلستان از
ديگر توليد کنندگان رقابت با جهانی و منابع از

است. بينالمللی نگرانی موضوع
اقتصادی زمينه در هرساله داووس اجالس
پيشبيينهايیمیکند.اماسايتاينترنتینيوزويک

سال  پيشبينيهای صحت اگر ٦بهمن٨٤ نوشت:
موفق بسيار  آنها دهيم قرار شاخص را گذشته 

نيستند.
داووس اجالس مبلغين افزود نيوزويک
در تغييراتی ٥روزه میگويند اگر اين کنفرانس

ممکن جهان بهوجود نياورد نسبت به شما ديد
جا برنگرديد. اين به شما ديگر که است

در وی دبيرکلی دوره که عنان کوفی
هنگام در می يابد پايان جاری سال دسامبر ماه
گفت: جهانی اقتصاد اجالس با خود خداحافظی
خود ديد افق با معطوف ساختن بايد ملل سازمان
هستهيي بحران  از  موضوعي هر  در آينده  به
گسترش پيمان منع به آن پايبندي ايران و رژيم
و فجايع تداوم تا گرفته هستهيي تسليحات
بيماري گسترش  خطر و  دارفور  در شقاوتها 

بپردازد. نقش به ايفاي مرغي آنفوالنزاي
نيز مايكروسافت شرکت رئيس گيتس، بيل
اعالم گيتس کرد. سخنرانی داووس اجالس در
دارد وي امسال قصد انجمن خيريه متعلق به کرد
براي پزشكي تحقيقات به خود مالي كمك
گيتس افزود كند. بيل برابر را سه سل مبارزه با

دالر  ميليون ٩٠٠ به  كمكها اين  ٢٠١٥ تاسال
رسيد. خواهد

کنفرانسجهانیاقتصادبهبررسیمهمترين
مسائلبينالمللیپرداخت

دارد ادامه

٢٠٠٤ در سال مقصد گردشگران

بندی نفرکشوررده بازارميليون سهم درصد
٧٥/١٩/٩فرانسه١
٥٣/٦٧/١اسپانيا٢
٤٦/١٦/١آمريکا٣
٤٨/٦٥/٥چين٤
٣٧/١٤/٩ايتاليا٥
٢٧/٧٣/٦انگلستان٦
٢١/٨٢/٩هنگکنگ٧
٢٠/٦٢/٧مکزيک٨
٢٠/١٢/٧آلمان٩

١٩/٤٢/٦اتريش١٠
گردشگران کل ٧٦٠/٠جمع

پيامدهایآن انتخاباتفلسطينپيروزیحماسو
فلسطين در پارلمانی انتخابات روز چهارشنبه
بخش و دولت فلسطين تحت کنترل خاک سراسر
و نيم يک حدود تا آغاز شد شرقی بيتالمقدس
اين در دادن رأی شرايط واجد فلسطينی ميليون

کنند. شرکت انتخابات
شد. برگزار خشونتی هيچ بدون رأیگيری

 ٧٧/٦ فلسطين انتخابات کميسيون  گزارش به
شرکت انتخابات اين در شرايط واجدين درصد
اين به را انتخابات  نتيجه کميسيون اين  کردند.

پارلمان گروه  ١٣٢ کرسی  از نمود: اعالم ترتيب
بقيه و ٤٣کرسی الفتح جنبش ٧٦کرسی، حماس
حماس بهدست آوردند. اکنون ١٣کرسی گروهها
به می تواند آرا مطلق اکثريت آوردن دست به با
پس از اعالم نتايج بدهد. دولت را تشکيل تنهايی
کابينه و قريع احمد فلسطين، نخستوزير انتخابات
عباس، محمود کردند. تقديم را خود استعفای وی
سمت خود در کرد اعالم فلسطين دولت رئيس
دولت تشکيل برای مذاکرات و ماند خواهد باقی

شد. خواهد آغاز آينده
بر صلح بردن پيش به  متعهد  چنين هم وی
دولتی هر گفت و شد راه نقشه صلح طرح اساس
طرح اصول و طرح اين از بايد شود تشکيل که

نمايد. مطابعت راه نقشه
مشورتهای فوری برای محمود عباس گفت
هم چنين وی میکند. آغاز را جديد تشکيل دولت
از طريق اسرائيل با آينده مذاکرات اظهار داشت

میشود. انجام فلسطين آزاديبخش سازمان ساف،
انتخابات در حماس پيروزی دنبال به
الفتح جنبش و حماس هواداران بين درگيريهايی
از تعدادی مجروح شدن به که رخ داد غزه نوار در
اقدام الفتح طرفداران جمعه روز شد. منجر طرفين
به و کردند هوايی و شليک مسلحانه راهپيمايی به
حماس پيروزی از را ناخشنودی خود  وسيله اين
راهپيمايی متقابًال نيز حماس طرفداران کردند. ابراز

کردند.
به فلسطين در پارلمانی گيری رأی آخرين
انتخابات آن در که برمی گردد پيش ١٠سال حدود
خود به را پارلمان کرسيهای آرای اکثريت الفتح

داد. اختصاص
مختلف داليل به بار  هر اخير  سالهای در

بود. افتاده به تعويق منطقه پارلمانی اين انتخابات
فلسطين پارلمانی انتخابات در حماس پيروزی
برانگيخت. جهان در را  گسترده يی  واکنشهای
به خطاب  آمريکا  رئيسجمهور بوش،  جرج 
اسرا ئيل نابودی شما موضع اگر گفت حماس
و باشيد صلح نمیتوانيد شريکی برای پس است

هستيم. صلح خواهان ما
از که آمريکا خارجه وزير رايس، کاندوليزا
بود تماس  در داووس  اجالس با ماهواره طريق
در پا يک و سياست در پا يک نمیتوان گفت:

داشت. ترور
اعضای ديگر و رايس دوشنبه روز است قرار

و  روسيه اروپا، اتحاديه رهبران شامل  ٤ گروه
تالشهای نتايج ارزيابی برای متحد ملل سازمان
درباره تصميم گيری و راه نقشه به موسوم صلح

صلح گردهم آيند. چگونگی ادامه روند
اسرائيل اولمارت، نخست وزير موقت اهود
اسرائيل بردن بين از خواستار که دولتی با کرد اعالم
دبيرکل موسی نخواهد کرد. عمرو گفتگو باشد
حماس برقرار که کرد دولتی عرب اعالم اتحاديه
داد خواهد تشکيل را فلسطينی کشور کرد خواهد
کوفی عنان زندگی کند. در صلح با اسرائيل که
و سالح حمل  گفت متحد ملل سازمان دبيرکل 

تناقض دارد. پارلمان باهم نشستن در
حماس گفت وزير انگلستان نخست بلر تونی

را يکی مسير خشونت يا مسير دموکراسی بين بايد
کند. انتخاب

فلسطين ملی امنيت مشاور رجوب، جبرئيل
علت درباره الجزيره تلويزيون با مصاحبهيی در
پيروزی گفت حماس پيروزی و الفتح شکست
الفتح جنبش پيروزی  پلوراليسم بر  دموکراسی
پيشی گرفت از الفتح که حماس اين است. علت
بودند مستقل خيلی از کانديداها ما بين که بود اين
بايستی که من معتقدم را خورد. جنبش رأی اين و
که ماست حق اين و  بشود تحقيق  و حسابرسی
از انتقاد نيز ضمن عباس بکنيم. محمود حسابرسی
فتح جهت خالی کردن ميدان برای حماس گفت ما

کنيم. مجددًا فعال را ساف نقش نظر داريم در

پارلمان فلسطين ساختمان و حماس در فتح طرفداران درگيری بين

شرکت مايکروسافت رئيس گيتس، بيل در کنار حال سخنرانی در نيجريه اوباسانجو، رئيس جمهور

(قسمتچهاردهم)



١٥ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ١٠بهمن ٧٨٤ ـ شمارة
مقاالت

سبز بيداري حس

اشرفيها شرف بهخاطر

رسا                                 ي.

سرشاري! باران
را با تو چه رازيست آسمان

تو، قطرههاي قطره بال بر كه
فرشتگان جابوسة

باقي ست؟!

زمين گوش در
مي خواني، ترانه را كدامين

تو صداي پاي كه
كويري خاك اين خواب اعماق  در

است؟! بيداري سبز حس

رعد دستان شعلهور! خروش
زيتون! رگان سبز خون

برافراشتي تو چگونه
عشق، رنگينكمان اوج بر

طاق نصرتي از احساس شرف
                 [و از آهن؟!

من! محبوب
بگو با من!

مرواريد، باغ راز از
ريشههايت

كدامين چشمه مينوشند از
در پاييز مي رويند، حتي كه

سوسن! و بنفشه بهاران
من. با بگو

و داشتند دوست را او همه
صراحت و صميميت صفا، بهخاطر
و او  مجذوب و برخوردهايش  در 
سالهاست گويي ميشدند. فروتنياش
ساده لبخند يك و با ميشناسد را همه
بهسرعت را مكان و  زمان فاصلههاي
همان در  را او همه  و  مي كرد كوتاه 

مي يافتند. آشنا اول لحظه
محروم خود رنج طبقة كه حميد
لمس كرده خود گوشت و با پوست را
گذشتن و كمك در  لحظهيي  بود،
ديگران براي داشت كه آنچه از
خزانه كوچههاي نميكرد. فروگذار
و خندهها هنوز تهران نازيآباد و
انتظارند. در را دوباره اش  صميميت
در ميگويد:  دوستانش از يكي 

يكروز  ٣٠خرداد٦٠  از قبل ماههاي
هنرستان وارد ميخواستيم كه صبح
درب پاسداران ديدم بشويم صنعتي
هواداران ورود از و  بسته را هنرستان
در را مجاهد نشريه كه مجاهدين
جلوگيري ميكردند، توزيع مدرسه
ميكردند نگاه بههم بچهها ميكنند.
حميد كنند. چكار نمي دانستند و
آن وقتي و رسيد مدرسه درب به
مرعوب اينكه بدون ديد، را صحنه
كه را نشريهيي چند شود، پاسداران
همان در و درآورد داشت كيفش در
مجاهد «نشريه فرياد زد: مدرسه بيرون
خلق سازمان پرافتخار مجاهدين ارگان
و شكست را فضا اينكار با و ايران»
بيرون مدرسه در او بهدنبال نيز بچهها 

كردند. مجاهد نشريه  به توزيع  شروع
تيمهاي  فعال ٣٠خرداد٦٠ عضو بعد از
شد دستگير شد. دوبار نظامي عمليات
جسارتي و هوشياري با بار هر ولي
مزدوران چنگ از توانست خارقالعاده

رفت  كرمانشاه به سال٦١  بگريزد. در
منطقة كردستان به را توانست خود و
مدتي كه دوستانش از يكي برساند.
ميگفت: بوده او با كرمانشاه در
شرايط را با خودش خيلي سريع حميد
از پس  و كرد منطبق  كرمانشاه  شهر 
منطقه در مجاهدين به توانست مدتي
پا از  سر حميد آنروز شود. وصل 
كه بود پرندهيي مانند و نمي شناخت
رفتيم باشد.آنشب  شده رها قفس  از
آنجا حميد در بستان، طاق باالي كوه

طي سختيهايي كه از برايمان صبح  تا
گذرانده مقاومت مسلحانه اول دوسال
سرشار روحية و ما از كرد تعريف بود

مي گرفتيم. انرژي او
و سازمان استراتژي به حميد
وجودش تمام با آزاديبخش ارتش
ارتش بهقرارگاههاي  و داشت ايمان 
انجام سر ميورزيد. عشق آزاديبخش
كه او صحنه يي رسيد. فرا روز موعود
نداشت. آرام  و قرار آن در لحظهيي 
گلههاي برابر ميغريد و در شير مانند
از يكي گفتة به ميخروشيد. پاسداران
ستون زبر وقتي چهار در تنگة يارانش:
بود، شده متوقف آزاديبخش ارتش
باال كوه  يالهاي از  همچنانكه  حميد 
بچهها بياييد… ميزد ميرفت، فرياد

نبرد روز سه از پس قهرمان حميد
روز در  دشمن  پاسداران با رو  رودر 

رسيد. شهادت ٦مرداد٦٧،به

جاودانه شد جاويدان فروغ عمليات قهرماني كه در حميدرضا شهيد مجاهد به ياد

صالبت «نازلي» صخرهيي پر

قبل ماه چند يعني سال۶۱، تابستان
طريق از تهران، در دستگيريم از
شدم. آشنا شيرين با دوستانم از يكي
اسم كه فهميدم زندان  در بعدها
دانشجوي او است.  نازلي  اصليش

بود. اهل گرگان و پزشكي
او وقتي از اين همه سال بعد اكنون
كلمات بياختيار ميآورم، بهياد را
ميكنند پيدا ديگري رنگ ذهنم در
و حماسه ها در كه كلماتي همة و
در شنيدهام و خواندهام افسانهها
بهتر شايد  ميشوند.  رديف   ذهنم 
خلق مجاهد شيرزن همان را او است
تاريخ در جديد يكپديدة كه بنامم
و مقاومت در كه زني است. ايران
اعتقادش و ايمان  سر بر  استواري
استوار و سخت صخرهيي  چونان
تكيه به او  ميتوانستم من و  بود
كوه همچون  واقعي بهطور و كنم. 
پرصالبت صخرهيي وهمچون مقاوم
بهزانو مقابلش در دژخيمان كه بود

درآمدند.
را او  بار  اولين دستگيريم از  بعد 

پاهايش  ديدم. عمومي۲۴۶  بند  در
راه بهسختي و بود شده پانسمان
شده زرد رويش و  رنگ ميرفت.
بيرون در كه زماني بهنسبت و بود
بهشدت بودم، ديده را او زندان
ولي لبخند شده بود، الغر و ضعيف
همواره همچنان هميشگيش مهربانو
مرا اينكه بهمحض بود. لبهايش بر
با عينحال  در و هوشياري با ديد 
شناخته شدهاش سرشاري مهرباني و
نيا، من پيش  «زياد گفت: بهآرامي 
بهمن مي شود. درست دردسر برايت
كمترين بهبهانة اينجا نده. آشنايي
حد تا را بچهها دوستانه،  تماسهاي
كه تو است بهتر ميبرند. اعدام
بتواني نيست چيزي  پروندهات  در
قطعًا من  چون شوي، آزاد زودتر 

خواهم شد». اعدام و رفتني هستم
او حاليكه در بود.  شگفتي صحنة
يك و يكمعلم يكخواهر، برايم
دوستداشتني و عزيز بسيار دوست
بكنم، دل او از نمي توانستم و بود
دستوراتش و توصيهها  بودم  ناگزير
من و تالش صحنه اين را اجرا كنم.
هم ديگر چندبار او  با تماس براي
نزديكش كه من و هربار شد تكرار
ناراحت مرا ميكرد  تالش  ميشدم 
كه ميفهميدم بهخوبي من نكند.
است جدي برايش همرزمش حفظ
عواطفم بر ميتوانستم بهسختي ولي
در اين هميشه غلبه كنم و نسبت به او

نبودم. موفق كار
با را مادرم  و من  كه  ديگر يكبار 
برادر زدند، صدا بازجويي براي هم
نيز داشت ۵سال كه حامد كوچكم
و مادرم من همراه بازجويي اين  در

شيريان، خلق حسن شهادت مجاهد از ٢٤سال
ولي ميگذرد. بهشهر قهرمان ميليشياي فرمانده
صبورانة رفتار و خندان و شاداب چهرة هنوز
خاطرم در او انقالبي فروتني و از تواضع آكنده 
صحبت هر وقت كه است اين است. واقعيت زنده
ميشود ميليشيا خونينبال نسل و مسعود نسل از
ذهنم در گردنفراز گرد  آن  خاطرة بياختيار

مي شود. تداعي
در   ١٣٣٩ متولد شيريان حسن شهيد مجاهد
انقالب از پس كه بود پاكبازي ميليشياي زمرة
و شناخت را  مجاهدين مسعود نام ضدسلطنتي 
حرفهيي بهصورت و شتافت سويش به بيتأمل
مجاهدين شد. تبليغاتي و سياسي فعاليتهاي وارد 
و مدرسه او بيوقفة و خستگيناپذير فعاليتهاي
كه بهطوري ميگرفت  دربر  را مختلف  محالت
ذيصالح فرماندة يكسال به يك گذشت از پس

بود. شده تبديل ميليشيا تيمهاي
رابطة در  ١/٥سال به قريب كه من براي
بهدليل ويژگيهاي بودم او با و نزديك تنگاتنگ
بود. الگو يك حسن مجاهدياش و انقالبي
مشكالت، سختيها، برابر در هيچگاه كه رزمندهيي
ارتجاع ذرهيي فاالنژهاي و چماقداران فشارهاي
از دفاع صحنه هاي در هميشه  و نيامده كوتاه
و سينه و آماده بود آخرين قطرات آزادي حاضر

ميكرد. سپر
پشتيباني  با چماقداران وقتي فروردين٥٩  در
(هواداران موحد جوانان انجمن به پاسداران
اين جانانه از كردند تهاجم ايران) مجاهدين خلق
و وچماق چوب ضربات به رغم و كرد دفاع سنگر
ديگر قهرمان ١٢٠ميليشياي سنگ بههمراه اصابت
پشت از كردند كه مجبور را رژيم نشد. تا تسليم
بيرون دجالگرانة «مردم هميشه درصحنه» ماسك
وارد را سپاه و فرمانداري و دادستاني رسمًا آمده و

كند. صحنه
مجاهدين هوادار انجمن تنها تعطيلي از پس
برزن و هركوي تسليمناپذير، ميليشياي بهشهر، در
كرد. افشاگرانه فعاليتهاي سنگر و ستاد به تبديل را
بهشهر عرصة كه خيابانهاي نبود روزي از آن پس
پاسداران و ارتجاع چماقدار وحوش تاز و تاخت
نبود روزي نباشد. مجاهدين هواداران به تعرض و
يا و اعالميه پخش بهخاطر فقط را هواداري كه 
در اين نزنند. شالق و نكنند دستگير نشريه فروش
پيشاپيش و برجسته تر شيريان  حسن چهرة ميان

ميكرد. دفاع آزادي سنگر از همه
خميني  هار پاسداران ٣٠خرداد٦٠  از پس
مجاهدين هواداران فقط نه افتادند مردم جان به
دستگير داشته مخالفت رژيم با ذره يي هركه بلكه
سرحد تا  بسيار شتم و ضرب از پس و كردند 

آن نوساز  زندان و  پاسداران سپاه  مقر به مرگ 
محمد آخوند  شرع، حاكم ميكردند. منتقل 
و «خوشخو» نام به خونآشام دادستان و ايماني
مجلس كنوني (نمايندة جنايتكار توكلي احمد
«يعقوب و  سپاه  فرمانده «بني كاظمي» و  ارتجاع) 
ديگر جالدان و سپاه عمليات فرماندة هاشمي»
شيريان حسن  شود. سپرده  تيرباران  جوخة  به

شرع  حاكم بردند. بهبيدادگاه ١٠تير٦٠  روز را
نظر كرده  مسلحانه جنگ اعالم «سازمان گفت:

چيست؟ تو
ديگري راه شما چون ميكنم، تأييد «كامًال
پخش تحمل  حتي شما نگذاشتيد، باقي ما براي 
شما نداريد. را  سخنراني  يك  و  اعالميه يك
باليي هر تا بكشانيد تسليم به را ما ميخواهيد
ميكنم افتخار  من بياوريد. مردم سر خواستيد 
مانع همانكه  و مجاهدين هستم هوادار سازمان
باكي هم هيچ اعدام از و شماست اهداف پليد اين

ندارم».
رگبار به را  بقيه و تو داشتم سالح  االن

ميبستم».
آساي رعد  غرش انتظار  كه  ابله آخوند 
و كرد سكوت نداشت را خلق مجاهد ميليشياي
سلولش به حسن را كه داد دقايقي دستور از پس

فكر كند. قدري اصطالح تا به ببرند
بردند. بيدادگاه  به را حسن دوباره بعد  روز
را «آيا فكرهايت پرسيد: شرع حاكم ضد دوباره
كه ميدهم فرصت بهتو ديگر يكبار كردهاي؟
را خودت بي خود جواني، خيلي تو كني، توبه

نده»! كشتن به رجوي بهخاطر
و توبه اهل گفتم شما  «به گفت: حسن
راه در قدم  كه ميكنم  افتخار  نيستم،  پشيماني 
آنرا مواضع  همة گذاشتم، مجاهدين سازمان 
مسعود راه در كه ميكنم افتخار و دارم قبول

شوم». شهيد رجوي
صخرة چنين  با كه جنايتكار آخوند 
شد مسجل برايش و بود شده مواجه نفوذناپذيري
خلق مجاهد اين رزمندة ارادة  در نميتواند كه
به شب نيمه نداد. ادامه ديگر كند وارد خللي
از پشت را دستانش ريختند، حسن سلول انفرادي
اجازه ببندند را چشمانش خواستند وقتي و بستند
سازمان مجاهدين خلق «درود بر فرياد زد: نداد و
ارتجاع». بر مرگ رجوي، مسعود بر درود ايران،

را او و نكرده  تحمل ديگر جالد پاسداران
به و كردند خودرو نيسان پاترول سوار بهسرعت

بردند. اعدام محل
شيريان حسن شهيد مجاهد سترگ عزم
درهم زندان سنگين فضاي كه شد موجب
بگيرد. اوج  استواري  و مقاومت روح  و  بشكند
بلند با صداي مجاهد زندانيان از بهطوريكه يكي
كشك «اعدام زد: محاكمه فرياد منتظران بند در

است».
ديوار روي شهادتش  از  قبل قهرمان  حسن
رضا كبير مجاهد  شعر از جمله اين  سلولش
است اين «سخن  كه: بود كرده را حك رضايي

باشد». ديگر رزمآور تخم تو خاكستر كه
رزمآور هزاران ققنوس اين خاكستر از
اسير ميهن  جاي جاي در و كشيدند پر آزادي 
قطرة هيچ نگهداشتند. فروزان را مقاومت شعلة
و اكنون هدر نرفته به شكنجي رنج و و هيچ خوني
ارتش كسوت در  باالبلندتر بسا شاخساري در
و مقاومت و شرف دژ در ايران، ملي آزاديبخش
نشسته بار به «اشرف» يعني آزادي تپش پر كانون

است.

حسن شيريان  مجاهد شهيد ياد ميليشياي قهرمان، به

تو خاكستر است كه اين «سخن
باشد» ديگر رزمآور تخم

تا متين كريممرتضيرضوي بود راهرو شعبة۷ نشسته در آمده و
كه نمي دانستم شود. تمام ما بازجويي
بازجويي براي هم را نازلي روز آن

بودند. آورده
و بازجويي جريان در آن روز
كردند، اعمال كه  شكنجههايي
بهسرم كه  ضربههايي بهخاطر 
با و بودم  شده  بيحال بود،  خورده 
راهرو گوشة در نيمهبيهوش حالت
بهطور وقتي بودم. افتاده دادستاني
هقهق صداي آمدم،  بههوش  نسبي
در كه بود حامد شنيدم.  را آرامي
ترس و مهرباني با و نشسته كنارم
ميفشرد. را دستم كودكانهاش،
بلند و كردم  جمعوجور را  خودم
حامد؟ چه شده پرسيدم: او از شدم.

گريه ميكني؟ چرا
بدون بزرگها خالف بر كه حامد 
صحنههاي مي آمد، به شعبه چشمبند
بود. ديده  فاصله اين در را زيادي 
ديده بهآنچه ميخواست وقتي
كند، توصيف و  كند  فكر بود
ميشدند گشاد آشكارا چشمهايش
را چهرهاش تمام وحشت و ترس و
بغض تا دادم مجال بهاو ميپوشاند.
از بعد كند. خالي را كودكانه اش
بيصدا و آرام  چنددقيقه تا  اينكه
آن گفت: و آمد بهزبان  گريست،
و تو دوست  كه ديدم  را خانمي 
بود، مهربون  خيلي كه بود، مامان 
بوديم هم با كه خانه يي بههمان كه

ميآمد...
نازلي از خاطراتش و نشانيها همة
را دستهايش درحاليكه حامد بود.
و ميفشرد بيشتر دستم در هرلحظه
خانم «آن داد ادامه بود كرده بغض
پاهايش نداشت، پا ديگر انگار
شده پرخون گوشت  يكتكه  مثل
براي هم را مردي كه تو همان بود.
زمين روي را او كرد، صدا بازجويي
خودش و توالت به طرف برد و كشيد
چكارش مي كني  فكر برگشت. 
خوني هم اون بازجو دست كردند؟
خوني بود. تو هم لباسش شده بود، 
كردند؟ چكار مامان با ميكني فكر
از كه نديدم را مامان هنوز من
هم را مامان بيايد. حتمًا بيرون اتاق
خيلي هم را تو ميكنند اذيت خيلي

زدند؟».
به او كنم. را آرام حامد كردم سعي
داري، دوستش هم تو كه آن گفتم
مقاومت خيلي حتمًا است. مجاهد
شده اند خسته دستش از آنها و كرده
كردهاند. حامد را كار اين او با  كه
اصطالحات با مدت اين در كه
من از بود، شده  آشنا هم  زندانيان
است. اعدام زير «پس حتمًا پرسيد:
خوب كه بكنه يك كاري خدا نميشه

نكنند؟» اعدامش و بشه
ديگر هم كه يكبار از آنروز بعد 
با و نزديك شوم كردم بهنازلي تالش
لحن آرام و همان با او صحبت كنم،

ضرب زير «من گفت: بهمن مهربانش
مشكالت بيجهت كار اين با هستم،

ميشود» زياد هم تو
اما بود بند در كوتاهي مدت نازلي
در را او يا ميافتاد بهاو نگاهم هروقت
مي كردم احساس ميديدم بند راهرو
و نگاهش  با چندلحظه آن در 
ميزند. من انبوهي حرف با لبخندش
نميآيند در بهكلمه كه حرفهايي
عجيب خود را تأثير سالها ولي بعد از

گذاشتهاند. باقي قلبم و ذهن بر
شگفتي تركيب چهرهاش و نگاه در
در عينحال و استواري صالبت و از
موج شادابي و شور  و سرزندگي
تحت پيش از بيش مرا هربار و ميزد
سالها كه هم هنوز ميداد. قرار تأثير
فكر بهاو وقتي گذشته آنروزها از
كه مي رسم يقين به بيشتر ميكنم،
اعتقاد و واال ارزش به يك ايمان
آزادي و نو  يك جهان بهساختن 
كه است عاملي اساسيترين انسانها،
بهيك آدمي شخصيت و چهره در
سرشت او ميشود. تبديل پيام
و نداشت انسانها ديگر از متفاوتي
وفاداري به جز ويژهيي هيچ سرماية
سر بر ايستادگي  براي كه پيمانش 
بود، بسته نفس آخرين تا اعتقاداتش
ساير و  من براي اندازه اين تا را  او
دوستداشتني و جذاب همرزمانش

نميكرد.
كوچكي احساس مقابلش در
بهطرز احساس اين ميكردم.
انگيزاننده و بالنده شگفتآوري
او مثل روزي ميخواست دلم بود.
نيستم او مثل هنوز اينكه از بشوم.
ميگرفتم انگيزه اما ميخوردم، غبطه
فاصلهيي بودم.  سرحال  و  شاداب و
بهمن وجود داشت  او و  بين من كه
تا ميداد  را  امكان و انگيزش  اين 
بايد كه بگويم بهخودم  هرلحظه
فهم برسم. بهاو  تا كنم تالش  بيشتر
و تواناييها ارزشها با واقعيت كه اين
سرنوشت و مثبت  خصوصيات  و
بهموتور دارم، فاصله شكوهمندش

بود. شده تبديل من محرك
بهاو و  بودم نگرانش دلم هميشه در
هميشه در سئوال اين و فكر ميكردم
و ميكردم دعا و  ميگذشت ذهنم
خواهند چه او با خدايا كه ميپرسيدم
پناه و پشت و حافظ خودت كرد؟

باش! او
در مرزي چه دشمن نمي دانستم
را او است. گذاشته باقي او مورد
كه بودند كرده شكنجه آنقدر
مخيله ام نميگنجيد. آن در از بيشتر
و بود نمانده چيزي پاهايش در ديگر

بود. پيدا بهوضوح پايش استخوان
واقعيت اين نميخواست نازلي
و مقاومت عليه  عنصري و  به عامل
كه ميدانست شود.  تبديل  مبارزه
ميتواند خيليها براي او وضعيت
مقاومت الهام دهندة و انگيزه منبع
اين به او عينحال در اما باشد.
زندان در  كه داشت توجه واقعيت 
با عناصري و آدمها  از  مجموعهيي
هستند مختلف تواناييهاي و ظرفيتها
مسئول عنصري كه اين بهدليل او
كمترين خودش از نميخواست بود،
مبارزه باقي و مقاومت در تأثير منفي
نميداد ديگران اجازه بگذارد. نازلي
بر نتايج شكنجهها صحنه و ديدن از
پاهايش هميشه شوند. آزرده بدنش
زيادي درد مقابل در  ميپوشاند. را
وضعيت آن در ميدانستيم كه
چهرهاش در هيچ وقت ميكشد،
نميشد ديد. را احساس دردكشيدن
طبيعي نالههاي او از كسي نهتنها
بلكه دردهايش را نميشنيد، از ناشي
بارزترين سرشارش، اميد و شادابي

ويژگي او بود.
درمانده را شكنجهگرها و بازجوها او
و نفس بود. آنها تا جايي كه كرده
او اما ميزدند را نازلي داشتند توان
شكايتي حتي و نميگفت چيزي
از يكي جاييكه تا نمي كرد.

گفته و آمده بهفرياد شكنجه گرانش
كردي كه تحمل همه اين «از بود
بزن! كم دادي نشدي؟ دست خسته

بكن!» نالهيي و آه
شديدترين زير  در وقتي نازلي  اما
قرار شرايط سختترين و ضربهها
و بود بلد يك شعار تنها مي گرفت
طنين صدايش و ميگفت «ياحسين»!
همة مي پيچيد، شعبه راهرو در كه
ميداد. قرار  تاثير تحت را زندانيان 
را انسان آزادي پيشواي او وقتي
اين سرنوشت با بهياري ميخواند و
تأثير ميكرد،  عهد تجديد تاريخي 
من ميگذاشت. سايرين بر عجيبي
وقتي كه شنيدم هم ديگر زندانيان از
و بودند  شده روبهرو صحنه اين با 
از را نازلي گفتن «ياحسين» صداي
گويي بودند، شنيده شكنجه اتاق
توان و يكزندگي و ديگر روح
جالد مقابل  در مقاومت براي تازه 

شده بود. دميده جانشان تن و در
بود آمده بههواخوري  كه  يكبار
تالش و رفتم سراغش فرصتي در
در نازلي كنم. صحبت او با كردم
دستگيريش نحوة كوتاه  ديدار آن
تشريح برايم مختصر بهطور را
دارد عمد ميكردم احساس كرد.
در خوب و كند منتقل را يكتجريه

جابيندازد. ذهنم
بيخبر ما دستگيري از ميگفت
كه بود رفته خانهيي بههمان و بوده
در مزدوران رژيم بوديم. آن  در ما
اول و بودند نشسته بهكمين خانه آن
قفل پشت از را دودستش بهسرعت
هيچواكنشي نتواند تا بودند كرده
دستبند او به هم بعد و بدهد نشان

بودند. زده
ميگذاشتم زنده «نبايد نازلي گفت:
و خلقم مجاهد من بيندازند. گيرم
دشمن ميخواهد اسير آنچه هرگز

شد». نخواهم
كه كرد تعريف  برايم  همچنين 
بهآستانة شكنجه زير در يكبار
خونش فشار  و بود رسيده شهادت 
شكنجه تخت روي  و آمده  پايين
ديده كه بازجوها بود.  رفته حال از
هراطالعاتي شهادتش شانس با بودند
پا و دست  به  مي دهند. از دست  را
نگهدارند. كه او را زنده بودند افتاده
تاحدي را و او دكتر آورده بهسرعت
بودند. كرده  درمان بماند زنده  كه
آخرين تا  كه او جزم عزم در  ولي
كمترين نگويد هيچ بهآنها نفس

نكردند. پيدا خللي
حالش آن واقعه از يكماه بعد حدود
آن در ولي گذاشت بهوخامت رو
خود نشاط او سرشاري و هم شرايط

نداده بود. از دست را
صدا براي بازجويي او را كه يكروز
بعد چند روز  برنگشت. زدند ديگر 
نازلي وسايل گفتند بههماتاقيهايش
چنين بدهند. تحويل بند به دفتر را
بسياري تجربة به بنا و منطقًا روالي
نازلي شهادت از ديگر،  نمونههاي
نميخواستم من اما ميكرد. حكايت
باور را دردناك و تلخ واقعيت اين
خواهر، چنين  دستدادن از  كنم.
نخستين در  برايم معلمي و  مسئول
سخت بسا راه طوالني اين قدمهاي
مدتي از بعد مينمود. طاقتفرسا و
و متوجه ديدم زندان در خواهرش را
شهيد شكنجه در زير نازلي كه شدم

است. شده
و حيات از ما براي او كه ميراثي
يكدرس گذاشت، باقي شهادتش
عمر در او  نبود.  صرف  تجربة  و
زندگي با پربارش، اما ۲۳ساله كوتاه
زندگي و سرنوشت مقاومتش، و
نقش اين  زد. رقم را ما از خيلي 
كيفيتي بهحيات و شهادتش كه بود
مادرم جاييكه  تا بخشيد. متفاوت 
ميگرفت انگيزه او ياد و نام با نيز
و سختيها او مقاومت ياد با و
بهجان را مقاومت و مبارزه مشكالت

ميخريد.

سرزمين در
(١) شعرهاينمايان

بسرايم كه ميخواهم
خود كوچك دل براي نه

و بزرگ  دلهاي  تمامي  براي  كه 
پاك

ميداند كسي چه
بتوان شايد

لبخند و ترانه با
تصميم  اراده و  و

آميخت هم در را قرآني واژههاي
سرود  باراني شعري  و
خود كوچك دل براي نه

و بزرگ  دلهاي  تمامي  براي  كه 
پاك

آنگاه خود، و
شد. سبز خويش شعر در

. . . . . .
بسرايم كه ميخواهم

. . . . . .
آنجا سرزمين شعرهاي منست

پسرانش و دختران با
زمين در مصمم گامهاي با

صبحگاه
سرود ترنم نرم يك با

تالش كار و با
شبانه خستة خرناسههاي با

جامهها و جورابها بوي با
روي بر قاشق ضربه هاي با

بشقابها
كسي حضور كه

ميكند. را تداعي ملي غذاي يا
آنجا سرزمين شعرهاي منست

پاك پاِك قلبهاي با

من سرزمين اي آه
نمايان شعرهاي سرزمين اي

بفشار من بر گلوي را سرخت تيغ
ـ بنشان ـ
بسرايم تا

خود كوچك دل براي نه
و بزرگ  دلهاي  تمامي  براي  كه 

پاك
-----------------------

-
قهرماني حميدرضا را شعر اين (۱)
نوشته برادرش براي نامهيي در

است.

فراموشيناپذير اسطورة هزاران شيخ ابراهيمي»، يكي از مجاهد خلق «نازلي شيرزن شهادت و مقاومت حماسة
آمدند زانو در به مقابلش دژخيمان در خميني كه سياهچالهاي رژيم در و فدا مقاومت

ميكشند را كلمه و …
رحمانيان احسان

بابا آب نداد
مرد مادر

بردند بهيغما را سارا انار
...... كوكب خانم خراب شد خانه

فراموشي وكودكان
ميكنند تقدير مشق
ترس از تنديسي با
چشم مردمكان در

حسرت مادران نوازش شبهاي در
پدران نوميدي و

+++
نوشت ميتوانتان چگونه ... آي

آويخت ميتوان چگونه
را بزرگتان اندوه

قلب خانه هاي ديوار بر
تكرار چشمهاي برصفحات

محكوم كلمات و
اعدام تيركهاي بر

نامهايتان شعر ميشوند:
شهر ديوارهاي آنسوي

گريخته كودكان
مشت انار سرخي در با

مشق
مي كنند. شمشير

دودمان اراده كردهايم كه هستيم آزاد رها و زناني ما اما
بدهيم. بر باد را رژيم

چند آخوندي پليد رژيم به خطاب ميخواهم اينجا در
يادآور شوم. متذكر و نكته را

در را  سختي سرنگوني خدا كه بداند بايد اينكه يكي 
از و گريزي داده قرار مقاومت ايران و مردم به دست تقديرش
مسخ مردم كه ديد خواهد را روزهايي زودي به و ندارد آن
حقوق و خارج ميشوند سحر اين از فساد اعتياد و توسط شده
طلب را آخوندها توسط خودشان ساليان شده پايمال انساني
براي چنين روزهايي در مردم غضب و قطعا خشم ميكنند.

بود. خواهد طاقتفرسا و سخت خيلي آخوندها
انتخاباتي مصاحبه است رفسنجاني در يادم اينكه ديگر
تلويزيوني كه درست مبتذل شعبدهبازي نمايش اخيرش در آن
يا نه؟ مرگ مي ترسيد از پرسيدند شما از او وقتي كرده بود

دارم. دلهره آخرتم از كمي گفت
آخوندهاي  ساير  و  رفسنجاني به خطاب  خواهم  مي  

در خدا كه هستيد كساني آن مصداق شما كه بگويم جنايتكار
هيچ فهم كه زده دلهاي آنها و چشم وگوش بر مهر قرآن گفته
ديگر دنياي و خدا از ترس ذرهيي اگر حتي وگرنه نميكنند
ضدانساني فجايع اينهمه داشت، وجود جنايتكاران شما در
نميشديد. مرتكب را بوده بينظير ما تاريخ طول در كه
گرفتار را خودتان اعمالتان، با نفهميد چه و بفهميد چه ولي
زودتر هرچه تا كنيد آرزو پس كرديد، خدا عضب و خشم
اضافه و جنايتتان جرم بر بار هر روز و فرا برسد سرنگونيتان

نشود.
سختيها باالترين رنج و كه هم ايران كشيده رنج مردم به و
اين پايان كه  مي گويم كردهاند تحمل رژيم آخوندها در را
زودي به  خودشان كمك با و است نزديك رنجها و  درد
و ميشود برگردانده خودش  روي به  رژيم اين سالحهاي
رقم آن و رهبري ايران مردم مقاومت درخشاني توسط آينده
پاك پليد رژيم تباهي اين ظلمت و ايران از و خورد خواهد

روز كه دور نيست. آن خواهد شد. به اميد

بقيه از صفحه١٣ دودمان كرده ايـم اراده هستيم كه آزاده و رها زناني ما
دهيـم برباد را آخونـدي رژيم



١٦ دوشنبه ١٠ بهمن ١٣٨٤صفحة ٧٨٤ ـ شمارة
گزارش

سعيد عيد مناسبت به  بزرگي جشن  اشرف شاهد شهر ماه، ٢٩دي پنجشنبه روز
مجاهدان، تاريخي مقتداي و معرفي موالي متقيان، امام روز خم، خجسته غدير

بود. وآله عليه اهللا صلي اكرم پيامبر وصي و جانشين عنوان (ع) به علي
از زندان سياسي زندانيان دستة آخرين آزادي سالگرد همچنين اين جشن در

اشرفزنان  و رجوي مسعود آقاي ٣٠دي١٣٥٧ كه روز در سلطنتي ديكتاتوري
بودند، آنان ميان در خياباني موسي شهيد سردار با همراه خلق مجاهد

شد. گراميداشته

جشنعيدسعيدغدير
وسالگرد٣٠ديدرشهراشرف
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