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شمارة ٧٨٩ 

بزرگداشت مجاهد قهرمان حجت زمانی
در شهر اشرف و  درگردهماييهای ايرانيان در 

کشورهای مختلف جهان
مراسم شهر اشرف، با حضور هزاران تن از رزمندگان آزادی، 

بيش از يک هزار تن از نمايندگان احزاب و جمعيتهای 
سياسی و اجتماعی و شهروندان عراقی برگزار گرديد

سـرمقاله

درمورد جنايت سياسی و جنايتکار چهره پنهان کرده، چگونه 
در١٧آذر٧٧  «مجاهد»٤١٨  سرمقاله  در  قضاوت کرد؟  بايد 
به  راجع  جنايت آميز»  سياست  و  سياسی  «جنايت  عنوان  با 
اين سبک و سياق آخوندها نوشته بوديم: «وقتی محاکمة 
داشت،  جريان  برلين  دادگاه  در  آخوندی  رژيم  تروريسم 
يک  وکيل مدافع آلمانی دربارة ضرورت محکوم شناختن 
سردمداران رژيم ـ که خواست مصرانة مقاومت ايران بود ـ بر 
اين واقعيت که ”موضوع اين پرونده به شدت سياسی است“ 
تأکيد کرد و گفت: ”جنايت سياسی و سياست جنايت آميز 
مالها  اتهامهای  اين  از  نبايد  دادگاه  يک سکه اند.  دو روی 
برپاشده،  برلين، يک محکمة سياسی  اين جا، در  که گويا 
واهمه يی به دل راه دهد. انتساب جنايت انجام شده به زمامداران 
گيرد“(دادگاه  جای  نهايی  حکم  در  می بايد  تهران  رژيم 
همسرش  و  فروهر  فجيع  قتل  برلين ـ جلسة  ٢١نوامبر٩٦). 
که روز اول آذر به دست حکومت جنايتکار آخوندها و با 
همان سبک و سياق شناخته شده در جنايات تروريستی آنها 
انجام شد و از سوی مقاومت ايران قويًا محکوم گرديد، يک 
”جنايت سياسی“ است و به همين دليل قبل از هرچيز حاصل 
مطبوعات  و  اما محافل  است.  ”سياست جنايت آميز“  يک 
وابسته به جناحهای مختلف آخوندی و ايادی و مبلغان رژيم 
در خارج کشور رد پای اين سياست را در زير غبار غليظی از 
دود و دم تبليغاتی گم می کنند...طينت ”به شدت سياسی“ اين 
جنايت ايجاب می کند که قبل از هرچيز قلب چرکين سياست 
جنايت آميز کنار آمدن و بيعت ننگين با استبداد خون آشام 

مذهبی را بشکافيم».
اطالعات، حقيقت  مهره های وزارت  اقرار  در گذار زمان، 
زنجيره يی  درمورد  بلکه  فروهرها،  قتل  درمورد  تنها  نه  را 
امام  انفجار حرم  و  قتل کشيشان  مثل  از جنايتهای سياسی 
سياسی  جنايت  در  آخوندهامی خواهند  کرد.  روشن  رضا 
سامره چهره پنهان کنند، اما با دم خروسهای بيرون زده از 
موضعگيريها واقداماتشان چه می کنند؟ آنها با زبان باجخواهی 

و تهديد صريح تروريستی، وقوع اين فاجعه را به روند سياسی 
عراق برای تشکيل دولت ائتالف ملی ربط دادند و در تفسير 
تلويزيون رژيم  حذف چند کرسی جريان شيعی نزديک به 
رژيم توسط هيأت تحقيق بين المللی را از عوامل تحريک 
ناآراميهای کنونی عراق برشمردند. يک هفته پيشتر، روزنامه 
ولی فقيه(جمهوری اسالمی ٢٦بهمن) درمورد نامطلوب بودن 
اين وضعيتـ  که سياست جنايت آميز آخوندها درصدد برهم 
زدن آن است ـ نوشته بود:«در نگرشی کلی تر به تحوالت 
عراق، مسائل و نشانه هايی مشاهده می شود که خوش بينيهای 
موجود را با ترديد مواجه می سازد...درحالی که نتايج اوليه 
حاکی از کسب ١٣٨کرسی توسط ائتالف يکپارچه بود در 
ليست نهايی اين رقم به ١٢٨ کاهش پيدا کرد و به اين ترتيب، 
اين نتيجه، شيعيان را از اکثريت مطلق انداخته و مانع امکان 

تشکيل دولت مستقل از شيعيان شد».
رژيم  سفارت  دوم  دبير  بعدی،  خروسهای  دم  زنجيره  در 
نبود اظهارات سفير آمريکا در عراق  در بغداد گفت:«اگر 
در خصوص وزارتخانه های کشور، دفاع و مشاور امنيت ملی 
اين حادثه قهرًا اتفاق نمی افتاد». البينه ارگان حزب اهللا عراق 
نوشت: « اظهارات اخير سفير آمريکا در مورد تشکيل دولت 
جديد عراق و اين که وزيران کشور و دفاع نبايد فرقه گرا 
را  سامرا  جنايت  تا  بود  به تروريستها  سبزی  چراغ  باشند، 
مرتکب شوند». همزمان « ستاد مرکزی حزب اهللا ايران»  در 
بيت الفساد خامنه ای بر سپردن امور عراق به دست يک دولت 
کامًال دست نشانده رژيم آخوندی تأکيد کرد. بالفاصله بعد 
از فاجعه سامرا و درحالی که مساجد اهل تسنن در عراق در 
آتش حمالت از قبل تدارک ديده شده می سوخت، سران 
حکومت آخوندی در آتش تفرقه و کشتار مذهبی دميدند 
در تفسيرهای راديو تلويزيونی و پيامهای خود به «اوجگيری  
اعتراضات در جهان اسالم عليه  توهين به مقدسات اسالمی» 
فرا خواندند. آيا در جنايت سياسی و سياست جنايت آميز 

آخوندها چيزی پنهان است؟

سياست جنايت آميز
و «جنايت سياسي» رژيم آخوندي

در صفحات ديگر

نقش نفت در تأمين هزينه های 
ـ سياسی هيأت حاکمه جديد ايران؟ نظامی 

يزدان حاج حمزه
انتظار می رفت انقالب ضد سلطنتی پرانتز و دوره 

٢٥ساله سوءاستفاده سياسی از امکانات نفتی 
ايران را ببندد و راه مصدق، از نظر شيوه برداشت 

از اين امکانات، دنبال شود. اما... 

نادر رفيعی نژاد- اشرف  ـ ترانه غرور يک خلق 
حميد نصيری ـ آن شقايق داغ هفت چشمه 

ـ رايت شرف خلق از اشرف تا گوهر دشت
عليمراد اشرفی  

ـ چه کسانی در شکنجه و قتل زندانيان با رژيم همکاری 
احمدرضا ح - ايالم می کنند 
صفحة ٩  
کاظم مصطفوی ـ پس از خبر...درباره خونی که آينه است 
رضا شمس ـ حجت زمانی سمبلی از توانايی انسان 
نرگس غفاری ـ حجت زمانی چشمه جوشان مقاومت 
صفحة ١٠  

ـ مروری بر شعبات «بانک مرکزی تروريسم» آخوندی(١)
م. مسعودی  
صفحة ١٩  

در صفحة ١١

مقاالت:

دهمين سالگرد شهادت زهرا رجبی، 
شهيد دفاع از حقوق پناهندگان
و همرزم مجاهدش علی مرادی

ملی  عضوشورای  رجبی،  زهرا  شهادت  سالگرد  دهمين 
و  مجاهدين  رهبری  شورای  اعضای  از  ايران،  مقاومت 
شهيد بزرگ حقوق پناهندگان که خون پاک او و مجاهد 
شهيد علی مرادی در اول  اسفندماه سال ١٣٧٤ به دست 
ديپلومات تروريستهای رژيم آخوندی در استانبول بر زمين 

در صفحة ٦ريخت،  در پرالشز پاريس برگزار گرديد.

در صفحة ٥

بزرگداشت شهيدان يکصد سال مبارزات مردم 
ايران در سالروز انقالب ضدسلطنتی در اشرف
سخنرانی مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران در 

مراسم گراميداشت ١٩و ٢٢بهمن
بزرگداشت سالگرد ١٩و ٢٢بهمن در شهرهای مختلف ايران 

و ٢١ شهر جهان

از لحاظ مناسبات بين المللی تحريم يک نقطه عطف محسوب 
می شود. به اين معنی که رژيم در می يابد که کشورهای طرف 
اقداماتش سياست  برابر  در  برای هميشه  نمی  توانند  حسابش 
مماشات و همراهی و چشم پوشی را ادامه دهند.   از لحاظ داخلی 
نيز مردم ايران علنًا می بينند که رژيم برای جامعه جهانی و حتی 

کشورهای پشتيبانش غيرقابل تحمل شده است. 

گفتگو با جمشيد پيمان،
شاعر و نويسنده مبارز:

شوراي امنيت، تحريم رژيم و منافع ملي

در صفحة ٤

گراميداشت ياد و خاطره مجاهد شهيد 
حجت زمانی در گردهمايی ايرانيان و 

فرانسويان در پاريس 
پاتريک بودوئن، رئيس افتخاری فدراسيون بين المللی حقوق بشر، 
اسقف گايو، منصف مرزوقی، از کميسيون عربی حقوق بشر، ژيل 
پاروئل، رئيس سابق کانون وکالی استان والدواز، پيربرسی، رئيس 
حقوق بشر نوين فرانسه، خانم رونه لومينيو، معاون دبيرکل مرآپ و 
دکتر صالح رجوی، نماينده شورای ملی مقاومت در فرانسه و سوئيس 

در صفحة ٦در اين گردهمايی سخنانی ايراد کردند

به ابتکار کميته پارلمانی دوستان ايران 
آزاد در پارلمان اروپا، جلسه يی در 

همبستگی با مقاومت ايران برگزار گرديد
در جلسه يی که تحت عنوان «احمدی نژاد و راه حلهای اروپا» 
در مقر پارلمان اروپا برگزار گرديد تعداد کثيری از نمايندگان 
و  شرکت  اروپايی  مختلف  سياسی  طيفهای  از  اروپا  پارلمان 

سخنرانی کردند.

در صفحات آخر و ۱۲ تا۱۷

جلسه بزرگداشت مجاهد خلق حجت 
زمانی در هلند با حضور خانواده اين شهيد 

و  زمانی  حجت  شهيد  مجاهد  يادبود  نماد  سالن  در 
برادر قهرمانش مجاهد شهيد خزئل  او و  از  عکسهايی 
بسيار  لوحة  جلسه  اين  در  می خورد.  چشم  به  زمانی 
زيبايی به مناسبت شهادت مجاهد قهرمان از طرف خانه 

فيلم ايران به خانواده قهرمان پرور زمانی تقديم گرديد. 

در صفحة ١٩

 به دنبال جنايت سبعانه در سامرا، مساجد و مراكز اهل تسنن وسيعًا مورد تهاجم 
عوامل ناشناس قرار گرفت و با خمپاره و نارنجك در هم كوبيده شد. سران رژيم 
به سرعت به صحنه  آمدند و به دميدن در آتش درگيريها پرداختند. رژيم آخوندي 
طي تفسيري گفت:  اولين پيامد فاجعه  سامرا، اوجگيري  اعتراضات در جهان 

اسالم عليه توهين به مقدسات اسالمي خواهد بود و از عراق فراتر خواهد رفت 
 ولي فقيه ارتجاع طي پيامي گفت:«اين يك جنايت سياسي است و سررشته 
آن را بايد در سازمانهاي اطالعاتي اشغالگران عراق و صهيونيستها جستجو كرد. 
آخوندهاي حكومتي ديگر نيز پيامهاي مشابهي صادر كردند و «از  تمامي مسلمانان 

خواستند با تمام توان درصدد مقابله با اين حوادث برآيند»

 رژيم آخوندي طرح خود براي بلعيدن عراق را به دنبال انفجارات سامرا برمال 
دفتر  در  كه  ايران»  اهللا  حزب  مركزي  «ستاد  عنوان  با  اطالعيه يي  در  و  كرد 
ولي فقيه ارتجاع تنظيم شده، خواستار سپردن امور عراق به دست يك دولت كامالًً 

دست نشانده رژيم آخوندي در پي خروج نيروهاي آمريكايي و انگليسي گرديد 
 تلويزيون شبكه خبر رژيم بدون رودربايستي حذف هشت كرسي از ائتالف 
تحريك  عوامل  از  را  بين المللي  تحقيق  هيئت  توسط  رژيم  به  نزديك  شيعي 

ناآراميهاي كنوني در عراق توصيف كرد 
 عبدالسالم الكبيسي از هيأت علماي مسلمين عراق با ابراز تأسف از انفجار گنبد  

امامان شيعيان گفت اين انفجار كار مأموران وابسته به رژيم ايران مي باشد 

 دكترعصام الراوي، عضو هيأت علماي مسلمين عراق در مصاحبه با تلويزيون 
العربيه اعالم كرد: فكر مي كنم كه دولت عراق در آن چه صورت گرفته دست 
دارد و متهم است. اخبار وحشتناكي از ربوده شدن ائمه جمعه و نمازگزاران 
مساجد و كشتن آنها به دستمان رسيده است. فقط از حزب اسالمي ١٠٣ 
مسجد آتش زده شده و كامًال ويران شده اند. مرقد كامًال در محاصره  ارگانها و 
خودروهاي پليس بوده است و بسياري از برادران در سامرا به من گفته اند كه 
حتي جن هم نمي توانسته وارد اين مرقد بشود.  پس اين افراد چگونه توانستند 
يك تن مواد منفجره را وارد مرقد شريِف جليِل اين دو امام عليه السالم، بكنند 

و در تمام طول شب از ساعت ٨ تا ساعت ٦ صبح در آنجا بمانند؟

 صالح مطلق، رئيس جبهة گفتگوي ملي عراق خواستار انحالل شبه نظاميان تحت 
فرمان سه حزب شيعي شد و گفت:«من فكر نمي كنم هيچ عراقي واقعي بتواند 

چنين انفجاري را انجام بدهد. اين عمل توسط بيگانگان صورت گرفته است»
 تلويزيون الجزيره، پنجم اسفند: ٤گروه مسلح عراقی از جنايت تبری جستند و 
انگشت اتهام را متوجه تکاوران وزارت کشور عراق کردند.  ٧گروه اسالمی سنی، 
شامل تشکيالت القاعده در عراق و تعدادی از گروه های ديگر دولت عراق و حکومت 
ايران را متهم کردند که در پشت انفجار گنبد مرقد امام هادی در سامرا قرار دارد

 ظافر العانی، سخنگوی جبهه توافق عراق در گفتگو با تلويزيون الجزيره رژيم آخوندی 
را مسئول انفجار جنايتکارانه مراقد امامان شيعه در سامرا دانست

رئيس جمهور برگزيده مقاومت 
بمبگذاری جنايتکارانه در حرم 
ا ئمه اطهار در سامرا را به شدت 

محکوم کرد

رئيس جمهور آمريکا 
رژيم ايران را 

بزرگترين حامی ترور 
خواند و خواستار 

تغيير دموکراتيک در 
ايران شد

جرج بوش، رئيس جمهور آمريكا، در يك سخنراني در 
واشينگتن، رژيم ايران را به خاطر تالشهايش براي كسب 
سالحهاي هسته يي، حمايت از تروريسم و سركوب مردم 
مبارزات  از  قرار داد و  به طور شديداللحني مورد حمله 
آخوندي  استبداد  و  ظلم  عليه  ايران  مردم  آزاديخواهانة 

حمايت كرد. 
جرج بوش كه در اجتماعی از نظاميان بازنشسته و سربازان 
قديمي آمريكايي سخنراني مي كرد، گفت:  ما با حمايت 
كه  را  روزي  رسيدن  فرا  ايران  در  دموكراتيك  تغيير  از 
مردم ايران بتوانند سرنوشت خود را تعيين كرده و آزادانه 
رهبران خود را انتخاب كنند، تسريع خواهيم كرد. آزادي 
در خاورميانه مستلزم آزادي براي مردم ايران است. آمريكا 
چشم انتظار روزي است كه دو ملت بهترين دوستان يكديگر 

باشند و ايرانی آزاد و دموكراتيك پايه گذاري شود. 
رئيس جمهور آمريكا  افزود: جامعه بين المللي  اكنون با 
صدايی مشترک با رژيم افراطي در تهران سخن مي گويد. 
ايران كشوري است كه توسط گروه كوچكي از مالها 
گروگان گرفته شده است. آخوندهايي كه مردم را منزوي و 
سركوب كرده و ابتدايی ترين آزاديها و حقوق بشر را از آنها 
دريغ نموده اند. رژيم ايران حامي تروريسم است و به طور 

فعال براي گسترش نفوذ خود در منطقه تالش مي کند. 
براي  جهان  متحد كردن  به  «آمريكا  گفت:  بوش  جرج 
رويارويي با اين تهديد ادامه مي دهد. رفتار مهاجم رژيم 
ايران و ادامة تالشش براي كسب سالحهاي هسته يي انزواي 
بين المللي آن را افزايش داده است.  پرونده  رژيم ايران در 
آژانس  بين المللي انرژي   اتمي اوائل  اين ماه مطرح شد 
و ٢٧كشور ازجمله روسيه، چين، هند، برزيل، سريالنكا، 
مصر و يمن عليه آن رأي دادند.  تنها كشوريهايي كه از 
ايران حمايت كردند سوريه، كوبا  و ونزوئال  بودند.  اكنون  
پرونده رژيم ايران در شوراي امنيت مطرح مي شود. دنياي 
آزاد پيام روشني به رژيم مالهاي تهران مي فرستد. ما به اين 

رژيم اجازه نخواهيم داد سالح اتمي داشته باشد.

خشم و خروش رزمندگان آزادي در «اشرف» در پی فاجعه هولناک انفجار در حرم ائمه در سامرا

  فاجعه بمبگذاري در حرم امام علي النقي(ع) و امام حسن عسكري(ع)، 
و مراقد مطهر نرگس خاتون مادر امام زمان (عج) و حكيمه خاتون، 

دختر امام نهم را به عموم مسلمانان و شيعيان و به ويژه به مردم عراق و 
هموطنانمان درايران عميقًا تسليت مي گويم

  فاشيستهاي دين پناه حاكم بر ايران كه، هم در زمينه اتمي و هم 
درپيشرفت پروسه سياسي و تشكيل دولت وحدت ملي در عراق، خود 
را بازنده مي بينند، منافعشان را در برهم زدن اوضاع عراق و باال گرفتن 

اختالفات و درگيريهاي مذهبي يافته اند
  خانم رجوي، با ابراز تأسف از حمالت از پيش تدارك ديده شده به 
مساجد و علما و خطباي سني در عراق، كه دست تفرقه انداز و فتنه گر 

رژيم آخوندها درآن پيداست، عموم مسلمان و شيعيان را به هوشياري و 
روشنگري درقبال توطئه هاي اين رژيم دعوت نمود

به دنبال عمل جنايتكارانة انفجار حرم امام علي النقي 
و امام حسن عسکري عليهماالسالم در سامرا، روز 
جمعه پنجم اسفندماه مجاهدان و رزم آوران آزادي 
در  «اشرف» پس از تظاهرات خشمگينانه يي در 

مقابل مسجد فاطمةزهرا(ع) گردآمدند.
قرارگاههاي  از  كه  رزمندگان  مختلف  گروههاي 
مختلف«اشرف» به سوي مسجد فاطمة الزهرا (ع) 

به  حركت در آمده بودند، از جمله شعار مي دادند: 
اين سند مسلم جنايت ارتجاع است.

 نرگس خاتون تسليت، تسليت.
 اشرف سالمت مي كند، جان را نثارت مي كند.

ياحجت ابن الحسن، ريشة ظلم را بكن، اي لعن بر 
خميني اي ننگ بر خميني.

عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، مهدي صاحب 
زمان، صاحب عزاست امروز.  

مجاهدان راه آزادي ايران با شعارهاي كوبنده و با 
مشتهاي گره كرده، پيام خاتمة دوران دجالگري 
و حتميت سرنگوني رژيم آخوندي را سر دادند و 
خشم و نفرت عميق خويش را با سردادن شعارهايي 
ابراز  اين عمل جنايتكارانه،  عليه آمران و عامالن 

نمودند. 
در ابتداي اين مراسم  برادر مجاهد محمدحياتي 

ضمن اعالم برنامه، گفت: ما مجاهدين و رزمندگان 
شهر اشرف امروز به مناسبت اين جنايت تروريستي 
اسالم  و  بشريت  به اين دشمنان  تا  جمع شده ايم 
محمدي بگوييم، ارتش آزاديبخش عزم جزم كرده 
است كه بساط ننگين حكومتتان را براي هميشه 

به گور بسپارد. 
سخناني  طي  داوري  عباس  مجاهد  برادر  سپس 
دربارة ابعاد سياسي جنايت بزرگ تروريستي و نقش 

رژيم آخوندها در آن به سخنراني پرداخت.
آنگاه رزمندگان آزادي به نماز ايستادند و پس از 
نماز به فرازهايي از دعاي برادر مجاهد مسعود رجوي 

در سال ١٣٦٩ كه در سرداب امام دوازدهم حضرت 
مهدي (عج) ايراد شده بود گوش فرادادند.

پس از پايان گردهمايي در مقابل مسجد فاطمه 
زهرا، رزمندگان ارتش آزادي در صفوف به هم فشرده 
و با خشمي صدچندان به تظاهرات پرداختند و با 
سردادن شعارهاي كوبنده عليه جنايتكاران حاكم بر 
ميهن اسيرمان ايران، به قرارگاههايشان بازگشتند. 

آنها از جمله شعار مي دادند:
ازظلم خميني به فلك غلغله افتاد، با آل علي هركه 

در افتاد ور افتاد.
حكومت  خراسان،  در  ديروز  سامرا،  در  امروز 

آخوندي، دشمن دين و قران. 
نصر من اهللا و فتح قريب، ننگ بر اين رژيم مردم 

فريب.
حكومت  مسلمان،  هر  به  توهين  سامرا  جنايت 

آخوندي دشمن دين و قرآن. 
خامنه اي خامنه اي، گنبد دجال را طال مي كني، با 

انفجار حرم امامان، خون به دل آل عبا مي كني.
يك روز جادريه، يك روز در سامرا، درد تو سرنگوني 

است اي ارتجاع رسوا.
آمر اين جنايت، حكومت آخوندي است، دشمن دين 

و قرآن، حكومت آخوندي است.

ضميمة ادبي و فرهنگي ندا (شمارة١٤)
در اين شمارة ندا مطالب زير را مي خوانيد:

ـ فروغ، طغيانی در انديشه شعری، از حميد نصيری
ـ جايی تميز و پرنور، از ارنست همينگوی 

ـ جا برای مرد شالق به دست، از کاظم مصطفوی
ـ کارل فون اوسيتسکی، از م. مشيری

ـ اشعاري از عليرضا خالو كاكايي، ح. مقدم، دکتر 
محمدقرا ئی، دکتر زری اصفهانی، سعيد عبداللهی، 

حسين پويا، کاظم مصطفوی

در يک انفجار بزرگ تروريستی و ضد انسانی بخش بزرگی از گنبد مرقدهای امامان دهم و يازدهم شيعيان در مرکز شهر سامرا در عراق تخريب شد

عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز               جنايت آخوندی، در سامراست امروز

در صفحة ٦

بقيه در صفحة ٤

در صفحة ٣

در صفحة ٣

جنايت بـزرگ انفجار حـرم ائـمه در سامـرا
مقاصد شوم رژيم آخوندی در انفجار حرم ائمه در سامرا و حمله به مساجد و کشتار اهل تسنن در عراق

کنفرانس افشاگرانه در پارلمان اروپا
با حضور نايب رئيس پارلمان اروپا

در اين کنفرانس مطبوعاتی که در اعتراض به 
حضور متکی وزير خارجه رژيم در بروکسل 

برگزار گرديد نقش وزير خارجه رژيم در 
در صفحة ٤آدمربايی افشا گرديد.

بقيه در صفحة ٢



اخبار ايران
٢ ١٣٨٤ صفحة شمارة٧٨٩ دوشنبه ٨اسفند

مجاهد قهرمان حجت پيكر تحويل رژيم آخوندي از
ميكند خودداري زماني

شهيد پيكر مجاهد تحويل از همچنان رژيم آخوندي جالدان
ميزنند  باز سر اش خانواده به زماني حجت

كشتار براي به منظور زمينهچيني كرج دشت در زندان گوهر آخوندي رژيم دژخيمان
بهسرمي برند، شايعكردهاند زندانيانسياسي مجاهدومبارزكههماكنون در اعتصابغذا
اسد مهدوي و فيض ولي اهللا امضاي به بيانيهيي در دارند. خودكشي قصد زندانيان كه اين

شقاقي آمده است:
گفتهاند شماخودتانرا  به ما بهشدتدرمعرضتهديدهستيم.طي٢٤ ساعتگذشته «ما
باچاقوخواهيدكشت يا باداروينظافتخودكشيخواهيدكرد. ما اعالمميكنيمهرگز
براي ما، اقدامينخواهيمكردودرصورتبروزهرگونهحادثه عليهجان وسالمتيخود
زندان حفاظت مسئول و كاظم حاج گوهردشت زندان رئيس عليه هوشيارمان هموطنان

ميشود». تفويض ايران ملت ما به طرف از اقامه دعوا اين كنند، دعوا اقامه
عادي بندهاي زندانيان سياسي به زندانيان زماني، خلق حجت اعدام مجاهد بهدنبال
با چاقو شتم و حمله و ضرب مورد رژيم مزدوران توسط آن جا منتقل شدهاند و در
به و مجروح به شدت زندانيان از نفر نتيجه دو در كه گرفتهاند قرار سرد سالح و

بيمارستان منتقل شدهاند.
كه كرج گوهردشت زندان سياسي زندانيان غذاي اعتصاب گزارشها، همين بنابر
به حجت زماني شهيد مجاهد پيكر تحويل دادن از رژيم خودداري اعتراض به در

دارد. ادامه هم چنان پيش شروع شده، روز چند از خانوادهاش
جنايتكاران توسط شديدًا اعدامش از قبل زماني حجت گزارشهاي رسيده بر بنا
و نموده بمبگذاري اعتراف به دوربين برابر در تا بود قرار گرفته شكنجه مورد رژيم

شدند. مواجه او وقاطعانه منفي جواب با كه كند، ندامت ابراز
مقاومت ايرانازشورايامنيت،دبيركلو كميسرعاليحقوق بشرمللمتحدو تمامي
سازمانهاوارگانهايبينالملليمدافعحقوقبشرخواهانتوجهبهزندانيانسياسيدر
جان نجات براي فوري و همچنين خواستار اقدام آخوندها مخوف سياهچالهاي

مي باشد. جمعي آنان كشتار جلوگيري از و آنان
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٢٢فورية٢٠٠٦) ٣اسفند١٣٨٤

به ارجاع اخبار از انعكاس هراس در آخوندي رژيم
مي آورد روي بهسانسور رسانهها امنيت شوراي

حاكم برايران آخوندهاي امنيت، آخوندي بهشوراي رژيم اتمي پروندة بهدنبال ارجاع
و انزوا از جديدي بهآغازدوران مربوط اخبار انتشار از بههرطريقممكن تالشميكنند،
اعمالتحريمتوسط تغييرتعادلقوايبينالملليوچشمانداز طردشدگيجهانيرژيمو

جلوگيري كند. كشور داخل در شوراي امنيت،
پوشش كنترل و مطبوعات سانسور دستورالعملهاي جديدي براي رژيم منظور، بههمين
مديران از رژيم امنيت ملي شورايعالي دبيرخانة جمله، است. از كرده صادر خبري
هستهيي پروندة ارسال در خصوص مقاالتي و اخبار درج «از مطبوعات خواسته است
جمهوري و رسيده بهپايان همه كار كه ميكند چنين القا كه امنيت بهشوراي ايران

كنند». خودداري خورده، شكست اسالمي
«مغاير با مصالح ملي، امنيت شورايعالي دبيرخانة طرف از دستور اين سرپيچي از اجراي
داده بهصورت شفاهي، تذكر و كتبي بهصورت مطبوعات، تمامي و به نظام اعالم شده»
درغيراينصورتتوقيف شدهاستكه«بههيچعنوانازايندستورالعملتخطينكنند،
و اخبار درانعكاس كه است خواسته مطبوعات از رژيم امنيت شورايعالي شد». خواهند

بگيرند: نظر مد را زير موارد تحليلها
شود، جلوگيري مردم در ميان ترس نگراني و هرگونه ايجاد ١-از

موضوع، پايان و بنبست رسيدن به القاي عدم -٢
اسالمي.  جمهوري ديپلوماسي شكست القاي عدم -٣

و معادن، در صنايع و بازرگاني اتاق سابق نايبرئيس عدالتيان، صبح امروز، جمشيد
امنيت شوراي در ايران هستهيي پروندة اگر كه گفت (ايلنا) رژيم خبرگزاري با گفتگو

شد، خواهد مواجه مشكل صادرات با و واردات به تحريمها شود، منجر متحد ملل
اوليه با مواد و بهماشينآالت نيازمند صنايع از بسياري و كند ميگردد اقتصادي رشد
روبهرو محدوديت با نيز كشور كاال در عرضة نتيجه و در شد خواهند مواجه مشكل

وضعيت در كشور تحريم، يا عدم تحريم براي نهايي اعالم نتيجة افزود:تا وي ميشود.
كه خواهد داشت مخاطره آميز و نامعلوم آيندهيي همواره و برد غيرشفافي بهسرخواهد
سردرگمي باعث و كرده اختالل دچار را سرمايهگذاري و امر دشمن اقتصاد است اين

ميشود».
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٢٤فورية٢٠٠٦) ٥اسفند١٣٨٤

پاسدارحسينتاش،رئيسهيأتاعزاميرژيمبه
مسكو،مسئولپروژهدستيابيبهسالحاتمياست

آخوندي فريبكاريهاي رژيم و بهمخفيكاريها ايران نسبت مقاومت
هشدارميدهد

رژيم ملي امنيت شورايعالي دبير معاون حسينتاش، علي خبرگزاريها، بهگزارش
طرح برسر روسيه مقامهاي با تا است شده مسكو وارد شب يكشنبه آخوندي،
روز يك رژيم بپردازد. مقامهاي بهمذاكراه كشور اين در خاك اورانيوم غنيسازي

كردند. تأكيد ايران داخل در اورانيوم غنيسازي بر مذاكرات اين از قبل
بهراديوتلويزيوندولتيايرانگفت رئيسهيأتمذاكرهكنندةآخوندها، حسين تاش،
كه كرد اضافه او ندارد. وجود روسيه و طرح ايران در غنيسازي تعليق بين رابطهيي
اشاره با آخوند حسنروحانينيز، براي مذاكراتنميپذيرد. رژيمهيچپيششرطيرا
حقوق از ايران بخواهند كه اگر مذاكرات اين «در گفت و روسيه، رژيم بهمذاكرات

خودصرفنظرنمايدموفقنخواهندشد».
اتمي نظامي مخفي اصلي برنامة و از عناصر سپاه پاسداران سرتيپ يك حسينتاش،
آمدن كار روي از قبل كه حسينتاش، است. بوده اخير سالهاي در رژيم ماليان
سالح بهويژه كشتار جمعي سالحهاي توليد مسئول و وزير دفاع احمدينژاد، معاون
اتميبود و«مركزآمادگي فنآورينوينپيشرفتهدفاعي»نيز تحتنظراوعمل ميكرد.
باالترينمتخصصاناتميرژيممانندمحسنفخريزادهتحتنظارتحسينتاشقرار
سالحهاي كشتار امر در كه نيز پاسداران سپاه به وابسته اشتر، مالك دانشگاه دارند.

تاش است. حسين ميكند، تحت نظر پاسدار جمعي تحقيقات
انداختن براي بهتعويق رژيم آخوندي مانورهاي فريبكارانه نسبت به ايران مقاومت
و رژيم آخوندي تهديد و شاتناژ ميدهد. هشدار بينالمللي و مجازاتهاي تحريمها
براي دستيابي بهبمب شوم آن اهداف نشاندهندة كه تالشهاي رژيم تشديد و استمرار
تكنولوژيك، نفتي، همهجانبة تحريمهاي بالدرنگ اعمال ضرورت است، اتمي
يعني زمان، تأخير، و تعلل هرگونه ميكند. چندان دو را ديپلوماتيك و تسليحاتي
دراختيارشان مهمترينچيزيكهماليانبرايدستيابيبهسالح اتميبهآن نياز دارندرا

قرارمي دهد.
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه
(٢٠ فورية ٢٠٠٦ ١٣٨٤ اسفند اول

سه روز  در اعدام حكم و ٢١ حلق آويز
حكماعدامبرايدستگيرشدگانخوزستانوكردستان

براي و مردمي خيزشهاي گسترش از وحشت در آخوندي رژيم اخير روزهاي طي
است. داده  افزايش به شدت  را سركوبي و اعدامها موج وحشت،  و رعب ايجاد 

اعدام  حكم صدور و ٤ زنداني از حلقآويز روز گذشته، در سه رسانههاي حكومتي
دادهاند  خبر ديگر ١٧ زنداني براي

بهنامهاي عبدي و جوان دو در روز اول اسفند حكومتي مطبوعات بر اساس گزارش
اردبيل  در نيز جوان٢٢ ساله يك شدند. آويخته بهدار انديمشك زندان محوطة در علي
اعالم  اسفند اول روز رژيم در آبادي دادستان كل نجف دري سردژخيم شد. اعدام
احكام شده و اهواز صادر در انفجارهاي اتهام شركت به دو زنداني حكم اعدام كرد:

صادر خواهد شد.  ٥ نفر ديـگر بهزودي مجازات
درروز٣٠بهمننيزرژيمآخونديحكماعداممصطفيرسولنيا،كهازدستگيرشدگان
تظاهراتمهاباددر تابستانگذشته است،دردادگاه تجديدنظرمورد تأييدقرارگرفت.
همچنينحكماعداميك زندانيسياسيديگردرزندانسنندج توسطديوانعاليرژيم
و سنندج زندانهاي در ديگر سياسي زنداني دو حال همين در گرفت. قرار تأييد مورد

اسفند ناپديد شده اند. روز اول نيز از زنجان
از يكي قتل به اتهام را زنداني يك حكم اعدام آخوندها اسفند، ديوانعالي اول روز در
اعدام از اطالعات رژيم، وزير تأييد كرد. در همين روز بجنورد در سركوبگر مأموران
«مفسد به عنوان نفر يك نيز قزوين در داد. خبر هواپيماربايي به اتهام حرداني، خالد
بهاعداممحكوم گرديدوبراييكزندانيديگر دراصفهانبهاتهامسرقت فياالرض»

جوان٢٠ ساله  يك قضاييه حكم اعدام دستگاه شد. صادر بار حكم اعدام دو مسلحانه
تهران  در را عباس، ٣٣ ساله و ٣٦ ساله غالمرضا، ٤٥ساله؛ سهنفر بهنامهاي خانعلي، و
مواد شركت اخراجي كارگر يك اعدام حكم رژيم ديوانعالي و است كرده صادر

داد. تأييد قرار را مورد بهداشتي
ديگر و بشر حقوق عالي كميسر بشر، حقوق كميسيون امنيت، شوراي ايران، مقاومت
ايران در خودسرانه اعدامهاي را بهروند فزايندة بشر حقوق مدافع سازمانهاي و مراجع
ملل شوراي امنيت به ايران در بشر نقض حقوق پروندة ارجاع خواستار ميكند و جلب

ميباشد. آخوندي رژيم عليه الزماالجرا منظور اقدامات به متحد،
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

٣اسفند١٣٨٤(٢٢فوريه)

فاجعههولناك
در يازدهم و دهم امام گنبدهاي جنايتكارانه انفجار
سامرا،قلوبتماممسلمانانوشيعيانجهانراجريحهدار
از پيش و سازمانيافته حمالت ، جنايت اين بعد از كرد.
در سني خطباي و علما و مساجد به شده، برنامهريزي

مردم  از از٢٠٠ نفر بيش شدن كشته و مختلف شهرهاي
البته برد. فرو خونين بحران يك در را كشور اين عراق،
پشت از آخوندها، پنهان دستهاي سرعت به هميشه مثل

اين اقداماتجنايتكارانهآشكار شد.
سه گزارشهايمربوطبهاين فاجعه هولناك،درصفحه

است. شده درج نشريه شماره همين

تازه خون يك جوشش
هفتهگذشته،همچنانشاهدجوششخونپاكحجت،
تنفر ابراز گسترده موج بوديم. جهان نقاط اقصي در
مهمترين از يكي بشري، بيدار وجدانهاي و هموطنان
زندانهاي از  بود. گذشته هفته در ايران، مهم  اخبار
ميهن مختلف شهرهاي تا گرفته گوهردشت و اوين
و مراسم برگزاري با كه كشور، داخل در هموطنان و
را اعالم انزجار خود و تنفر تلفني، و تماس ارسال نامه
كردند. ازرزمندگاناشرف ومردمشريفعراق گرفته
پارلمانترها تا تاهموطنانماندراروپاوآمريكاواستراليا،
و انجمنها حقوق بشري،  و سياسي شخصيتهاي  و
همه حقوق بشر، ايراني مدافع بينالمللي و سازمانهاي
و شهادت بود. پاك  خون  يك  جوشش گوياي
تمام در تكاني چنان اعدام، آستانه در او ٥ساله پايداري
و كرد آزاديخواه جهان ايجاد انسانهاي شريف و قلوب
چنانموجيازهمبستگيوهمدرديبهوجودآوردكه
الحقبرايچنين و است. بوده درسالهاياخيركم سابقه
خونين سرنوشت ميدان عاشق، كه كوهمردي اينگونه

شايسته بود. همين نوشت، در آشيل با پاشنه را
و نامهها دريافت از بعد زماني، قهرمان خانواده
اين شهيد سومين براي شهادت همدردي بيانيههاي
همدردي اظهار كه كساني تمام از نامهيي طي خانواده،
بر و تشكر  بودند، نموده اعالم را خود حمايت كرده و

كردند. تأكيد فرزندانشان، پرفروغ راه ادامه
جنايتكار آخوندي رژيم حجت، اعدام از هفته بعد دو
سخنگوي كريميراد كرد. اعتراف جنايت اين به
و بينالمللي مجامع خبر، اين تأييد ضمن رژيم، قضاييه
مورد اين جنايت، به اعتراض را بهخاطر حقوقبشري
تحويل از باز  همچنان وجود  اين  با داد. قرار  حمله
رغم اينكه به خانوادهاش خودداري كردند. او به پيكر
رژيم رفته اند، تهران ايالم به از سه بار حال تا خانوادهاش
پيكرحجترابهآنهاتحويلندادهاست.زندانيانسياسی
مجاهدومبارززندان گوهردشت دراعتراضبهتحويل
غذا اعتصاب دست به قهرمان، اين مجاهد پيکر ندادن
از حاكي گوهردشت از زندان گزارشها آخرين زدند.
و میبرند. سر به در اعتصاب غذا همچنان كه است اين
به زمانیکهخواستآنان عملینشود، اعالمکردهاند تا

داد. خواهند ادامه خود اعتصاب
بند٣٥٠  زندانيان و گوهردشت زندانيان ديگر سوي از
مراسم دژخيمان، ممانعتهاي و تهديدها رغم به اوين،
و كرده را برگزار قهرمان شهادت حجت بزرگداشت

بستند. پيمان راهش با هم ادامه براي

اعدام و سركوب تشديد
در رژيم آخوندي گذاشتيم، سر پشت هفتهيي كه در
ايجاد براي و مردمي  گسترش خيزشهاي از وحشت
بهشدت را سركوبي و اعدامها موج وحشت، و رعب
رژيم خبرگزاريهاي گزارش طبق است. داده افزايش
محكوم يا اعدام  ١٢نفر اسفند، دوم دوشنبه در فقط

 ٢١ به را آمار اين در طي سه روز و شدند. اعدام به
افزايش رغم به اعدام رساندند. حكم صدور يا اعدام
اعتراضي حركات اقدامات نظامي، تشديد و سركوب
ادامه هم چنان اين رژيم با سياستهاي مردم مخالفتهاي و
و تحصن اعتصاب، تظاهرات، ٣٤٠رشته از بيش دارد.
كه است اين گذشته بيانگر در ماه را اعتراضي تجمع
سركوب با توانست  نخواهد  آخوندي  رژيم  هرگز
مردم اقشار مختلف اعتراض و از مخالفت ارعاب و

جلوگيريكند.
ازسويديگر سرانجنايتكاررژيم،مشغول زمينهسازي
از تن دو نامه هستند. سياسي زندانيان كشتار براي
نامه آنها در گوياست. خوبي به خود زندانيان سياسي،
هستيم. تهديد «ما به شدت در معرض مينويسند: خود
را شما خودتان گفتهاند ما گذشته به ٢٤ساعت طي
نظافت خودكشي كشت، يا با داروي چاقو خواهيد با
و جان عليه  هرگز  ميكنيم، اعالم ما كرد. خواهيد
بروز در صورت و كرد نخواهيم خود اقدامي سالمتي

شوراي ملي مقاومت اطالعيه هاي دبيرخانه

 

در اعدام دستاندركار دژخيمان اسامي ايران، خلق سازمان مجاهدين
كرد اعالم را زماني حجت خلق مجاهد

احمدزاده، ماشاءاهللا دژخيم -٢ احكام اجراي سرپرست و تهران دادستان معاون ارجمند دژخيم -١
علي دژخيم -٤ گوهردشت زندان مدير كاظم، حاج دژخيم -٣ احكام اجراي ششم شعبه داديار

ارتجاع  دادگاه منشي باقري، ٦- دژخيم ٥- دژخيم محقق، آخوند زندان  زندان معاون محمدي
زندان احكام اجراي مديردفتر بابايي دژخيم -٨ زندان يكان انتظامي سودمند سركرده دژخيم -٧
سردژخيم -١٠ اعدام  حكم كننده و صادر اطالعات وزير اژهاي محسني سردژخيم -٩ گوهردشت
نام مستعار راجيمستشارديوانعالي ارتجاعو صادركنندهحكماعدام١١-آخوند سردژخيم،هاشميبا
محمودهاشميشاهرودي عراقياالصلرئيسقوهقضاييهرژيمآخونديورئيسقبليمجلس اعالي

عراق اسالمي انقالب

وپرچمدار پنجمينپيشوا شنبهسومصفر(١٣اسفند)سالروزميالداماممحمدباقر(ع)،
اسالمانقالبیوضدارتجاعي

است شده انجام كارگذاري براي زمان ساعت و حداقل١٠ تي.ان.تي تن يك سامرا با ائمه در بمبگذاري حرم عمليات جنايتكارانه

هرگونهحادثهبرايما،هموطنانهوشيارمانعليهرئيس
زندان حفاظت مسئول و حاجكاظم گوهردشت زندان
ايران به ملت از طرف ما دعوا دعوا كنند، اين اقامه اقامه
اسد و فيضمهدوي ولياهللا بيانيه ميشود». (از تفويض

شقاقي).
را،  بينالمللي مجامع و ارگانهاي توجه ايران  مقاومت
جلب سياسي، بر زندانيان فشار اعدام و افزايش روند به
در حقوقبشر  نقض پروندة ارجاع «خواستار و كرد 
اقدامات منظور به متحد، ملل امنيت شوراي به ايران،

شد. االجرا عليه رژيم آخوندي» الزم
شهرهاي ساير و تهران گذشته، در هفته ديگر سوي از
در آخوندي رژيم سران ميهن، كوچك و بزرگ
وحشتازاعتراضاتضدحكومتيدرچهارشنبهسوري
خود سركوبگرانه اقدامات و طرحها بر نوروز، ايام و
آستانه در را تهران شهر نظامي غلظت است. افزوده
پاسدار بردند. باال و ايام عيد جشنهاي چهارشنبهسوري
كرد اعالم تهران استان انتظامي نيروي سركرده زارعي

همراه ٩٠٠  امنيتي١٧٩ تيم، طرح افزايش چارچوب «در
شدند». گرفته كار به پليس

بنا بهگفتهاينپاسدار طيروزهاياخيربيش از١٠٠٠نفر
دستگير در تهران سركوبگرانه اين طرح چارچوب در
مانورهاي و سركوبگرانه اقدامات با همزمان شدهاند.
و مطبوعات در رژيم  -نظامي امنيتي سران  خياباني،
راديو تلويزيون بهخطونشانكشيدنهاي پيدرپي براي
اماگزارشهايرسيدهازشهرهاي جوانانمشغولهستند.
تهديدات رغم به كه است  حاكي  ميهنمان مختلف
براي را خود همچنان جوانان رژيم، سران سركوبگرانه
چهارشنبهسوري باشكوهتر جشنهاي هرچه برگزاري

آمادهميكنند.
و  بر سركوب هم چنان آخوندها  نيروهاي سركوبگر
مأموران ميدهند. ادامه واحد شركت كارگران بر فشار
دستگيرشده اعضاي به منازل آخوندي رژيم اطالعات
يورش منصور اسانلو جمله از شركت واحد سنديكاي
سي.ديها و دست شامل مدارك و اسناد برده و تمامي
زندان از رسيده گزارشهاي بردند. خود با را نوشتهها
زير سنديكا  شده  دستگير اعضاي كه  است حاكي 
سلولهاي در و داشته قرار شبانهروزي بازجوييهاي

انفرادينگهداريميشوند.
انزواي شدن آخوندي در هراس از علني رژيم سران
زمينه در خود فريبكارانه سياست شكست و جهاني
اتمي،خواستارسانسوروخفهشدنرسانههايحكومتي
شدند.دبيرخانةشورايعاليامنيتمليرژيم،ازرسانههاي
در مقاالتي و است، «از درج اخبار خواسته حكومتي
امنيت بهشوراي ايران هستهيي پروندة ارسال خصوص
و رسيده  بهپايان كار همه كه ميكند القا چنين كه 
و كنند»، خودداري خورده، شكست اسالمي جمهوري
شده ناميده نظام» مصالح «مغاير دستور اين اجراي عدم

ست. ا

ماوراي يا مذاكره براي مذاكره
براي خريد وقاحت آخوندي

زمان
جامعه فريب براي  گذشته هفته در آخوندي  رژيم
تحريمهاي و مجازاتها انداختن تعويق به و جهاني
و بروكسل بازيهايي در خيمهشب به امنيت،  شوراي
فراوان سروصداي با همراه مذاكره عنوان تحت مسكو
دستزد،اما ازهيچ كدامنتيجهيينگرفت. دربروكسل،
در متكي، منوچهر سرپرستي  به رژيم  هيأت مذاكره
كميتهسياستخارجه پارلماناروپا، بهشكستانجاميد.
تاش، حسين سرپرستي پاسدار رژيم به هيأت مذاكرات
خاك در طرح غنيسازي مورد روسيه در مقامهاي با
رويترگزارشكرد: پايانيافت. بدوننتيجه اينكشور،
در پيشرفتی بدون هيچ ايران «مذاكرهكنندگان هسته يي
مسكو در روسيه، پيشنهاد غنیسازی اورانيوم ايران باره

كردند». ترك را
اتحاديه خارجي سياست مسئول سوالنا بروكسل در
دو مذاکرات به ديگر «اروپا گفت: صراحت به اروپا،
و گوی و داد نخواهد ادامه ايران با نيمهاش و سال
در منوچهر متكي میسپارد». روسيه و ايران را به ميدان
پارلمان نمايندگان انتقاد و سؤال مورد بارها بروكسل
اينكه كما گرفت، قرار مختلف زمينههاي در اروپا
سلسه در متكي كه اروپايي روشن بود مقامهاي براي
هستهيي محلي پرونده مورد در مراتب تصميمگيري
انتقاد و جلسه به اروپا، پارلمان جلسه ندارد. از اعراب
بود. تبديل شده آخوندي رژيم به سياستهاي اعتراض
اروپا، پارلمان ديگري از سالن در جلسه و اين با همزمان
منوچهر مستقيم قربانيان از يكي توسط ديگري جلسه

مستقيمش و دخالت تروريستي تركيه، سوابق در متكي
رژيم كه سفير (زماني مخالفان، و آدمريايي شكنجه در

كرد. افشا را بود)، تركيه در
وضوح به نيز متكي منوچهر اروپا، پارلمان جلسه در
فرييكاري و مانور هرگونه اتخاذ در رژيم، ناتواني به
و گسترش هستهيي، فعاليتهاي ادامه بر و اعتراف كرد
توسط اعضاي وي كه هنگامي ورزيد. نيز اصرار آن
پروژه مورد در  اروپا پارلمان خارجه سياست  كميته
نقض حقوقبشر، تروريسم و اتمي، حمايت از مخفي
شكايت و شكوه متكي به بود، قرار گرفته مؤاخذه مورد
پناه مجاهدين به چرا كه پرداخت غربي كشورهاي از

دادهاند؟!
اتحاديه خارجي سياست رئيس سوالنا، خاوير
پيشنهاد رژيم ايران هيچ گفت: «وزير خارجه اروپا،
به غرب هستهيي با خاتمه نزاع به براي كمك جديدي
مباحثات ايران ارائه نداد...اعضاي هيأت اروپا اتحادية
واقعي ماهيت ولي  كردند تكرار را ادعاهايشان  و
سوم رويتر خبرگزاري بود». نكرده تغييري موضعشان
خاوير و متكي منوچهر «مذاكرات داد: گزارش اسفند
روسيه براي غنيسازي طرح آب سردي روي سوالنا
طرح از ايران رژيم ريخت... كشور اين خاك در
هستهيي فعاليت ادامه جهت خريدن وقت براي روسيه

خوداستفادهميكند».
فاقد كه دومي دست مقام حضور با روسيه مذاكره اما
توانتصميمگيريبود،تنهاجنبهنمايشيداشتونتيجه
دريافت. روسي مقامهاي  توضيحات  از  ميتوان را
به مذاکرات بگويم «میتوانم گفت: پوتين والديمير
به نتيجهيی بتوانيم اميدواريم اما پيش نمیروند، آسانی
سرگئی روسيه، خارجه وزير يابيم.» دست مثبت
مذاکرات مورد در «هنوز زود است گفت: نيز الورف
استفاده يا موفقيت شکست از عبارات مسکو روزه دو
به ما كه گفت صراحت الورف به گذشته شود». هفته
به طور رژيم ايران كه ميشويم اين پروژه شرطي وارد

كند. منتفي كشور داخل در را غنيسازي نامحدود
ادامه مذاكره به هم باز كه بود اين مذاكره نتيجه تنها
همين به آخوندي كه سران رژيم است سال سه بدهند،
به مذاكرات اين پناه در خريده و زمان خود براي گونه
فعاليتهايمخفيانهاتميخود ادامهدادهاند.سخنانحسن
اختصار به كه بر اين مدعاست روشني گواه روحاني
ناظران همه براي  اكنون كرد. خواهيم اشاره  آن به
به اين از رژيم كه روشن است سياسي تحليلگران و
مجازاتهاي از فرار جز چيزي هيچ مذاكرات، اصطالح
تكميل براي زمان بهدستآوردن و امنيت، شوراي

پروژههاياتميشدنبالنميكند.
رژيم فريبكاريهاي به نسبت ديگر بار ايران مقاومت
داد هشدار اروپا روسيه و اتحادية بين مانور و آخوندي
تحريمهاي بالدرنگ اعمال خواستار اطالعيهيي طي و
همهجانبةنفتي،تكنولوژيك،تسليحاتيوديپلوماتيك،
دستيابي از ضدبشري رژيم اين محرومساختن جهت

بهتسليحاتاتميشد.
«رژيم  نوشت: از ديپلماتها به نقل نيز رويتر  خبرگزاري
ادامه جهت خريدن وقت براي روسيه طرح از ايران

فعاليتهستهييخوداستفادهميكند».
اتمي انرژي گزارش آژانس اينكه زمان به توجه با
اجالس شوراي حكام ١٥اسفند در نزديك ميشود و
سران شد، خواهد برگزار رژيم اتمي پرونده مورد در
پرونده ارجاع عواقب از سراسيمه و وحشتزده رژيم،
دجالگريهاي و شعارها همه رغم به امنيت، شوراي به
براي در تالش شدت به كشور، در داخل آخوندي
ديگر كشورهاي برخي از يارگيري و حمايت جلب
روي پي در پي و تورهاي مسافرتي مالقاتها به و بوده،
به متكي معاون اندونزي رفت، الريجاني به آوردهاند.
رئيس سرپرستي با روسي هيأت يك كرد. سفر هند
روز٤اسفند، و معاون روسيه اتمي انرژي فدرال آژانس
مذاکرات انجام براي ٥اسفند چين، خارجه امور وزير
پايان در آمدند. تهران به رژيم اتمي پرونده باره در
كه گفت آقازاده روسي، مقام با مذاكره، روز چند
است،كه بوده  بوشهر نيروگاه  باره  در ما مذاكرات 
شكست و طرفين  توافق عدم  از حاكي وضوح  به

مذاكراتميباشد.
انرژي آژانس ديپلماتهاي ٤اسفند روز ديگر، سوي از
سبز خبر نام نمك به پروژهيي افشاي وين، از اتمي در
نگرانی بر پروژه اين افشاي گفتند: ديپلوماتها دادند.
اتمی به توليد بمب رژيم ايران از نزديک شدن آژانس،
ايران يافتن رژيم دست نشاندهنده واقع و در ميافزايد

است. اتمی بمب ساختن در تعيينکنندهيي مرحله به
از وين «از داد:  گزارش  ٥اسفند فرانسه خبرگزاري
حال در ايران كه رژيم خبر مي رسد ديپلوماتها قول
برايغنيسازي حاضريك مجموعه١٠سانتريفوژيرا

است. كرده راهاندازي اورانيوم
اتمي  بين المللي انرژي آژانس معاون ٧ اسفند يكشنبه
«مشکوک» طرح  باره در  دارد قصد  و آمد ايران  به
طرح اين کند. سؤال رژيم مقامات از اتمی بمب توليد
مشکوک كهنمکسبزنام دارد، برایتوليدبمب اتمی
بود.كما شده افشا ايران مقاومت توسط و قبًال است.
خوشبين تحقيق اين نتيجه به كسي پيشاپيش اينكه
«ديپلوماتهايمقيموين بهگزارشخبرگزاريها، نيست.

بعيددانستندکهرژيم ايران درپی دودههپنهانکاريهای
را هستهيی خود همه فعاليتهای که باشد هستهيی آماده

اسفند). روشن کند»(راديو فردا٧
آخرين احتماًال جديد و اتمي گزارش آژانس انرژي
را رژيم ايران اتمي پرونده مورد در خود را، گزارش
شوراي عضو كشورهاي اختيار در ٨اسفند روز در
گزارش اين آينده هفته در و داد. خواهد قرار حكام
خواهد قرار بررسي مورد حكام شوراي اجالس در

گرفت.
بيجان پيكر نظريه پردازان و طراحان ديگر سوي از
تز آخوندي، رژيم استمالت و مماشات قبله به رو و
«آمريكا كه و پيشنهاد كردند كرده مطرح جديدي
با ايران اروپا انتظار مذاكره اتحاديه در جاي اينكه به
وارد مستقيم طور به بايد باشد، هستهايش برنامه درباره
مذاكره با اروپا سه سال ايران بشود». مذاكره با رژيم
فعاليتهاي هستهيي ادامه براي  آرام» ايجاد« فضاي و
اصحاب براي اتمي  بمب توليد  به شدن  نزديك و
قاطع واكنش با پيشنهاد اين  نبود. كافي استمالت
وزارت خارجه معاون شد. مواجه مقامات آمريكايي
رژيم با آمريكا گفت كرد و را رد پيشنهاد اين آمريكا
«رژيم افزود: وي كرد. نخواهد مذاكره ايران كنوني
و کند تبعيت بينالمللي قراردادهاي از بايد ايران

بين الملليبدهد». بهجامعه تضمينهايالزمرا
خاورميانه در آزادي الزام

رژيم سخنراني، يك در آمريكا، رئيسجمهور
بهخاطرتالشهايشبرايكسبسالحهاي آخوندي را
به مردم سركوب  و  تروريسم از حمايت  هستهيي، 
تغيير از و داد قرار حمله مورد شديداللحني طور
كه كرد تأكيد كرد.وي حمايت ايران در دموكراتيك
مردم ايران براي آزادي مستلزم خاورميانه «آزادي در

٦اسفند). فردا (راديو است»
به كاندوليزا رايس سفر خبرگزاريها تحولي ديگر، در
از كشورها اين حمايت جلب زمينه در را، خاورميانه

خواندند. موفق ايران رژيم عليه آمريكا سياست
كرد:  گزارش اسفند سوم الجزيره تلويزيون جمله  از
اتمي رژيم پرونده به نسبت عربي متحده «امارات
تأكيد هم چنين امارات دولت كرد. نگراني ابراز ايران
آن و كرده حمايت تروريسم از ايران رژيم كه ميكند

تأمينماليمينمايد». را
بار ديگر رايس، درجريانمسافرتخودبهخاورميانه،
جهاني تروريسم مركزي بانك را ايران بر حاكم رژيم
اتميرژيمايران برنامه به «مسألهمنحصر ناميدوگفت:
بلكهمسألهدر حمايتاين رژيمازتروريسمدر نيست،
ايران رژيم كه است واقعيت اين است، جهان سراسر
است» شده مبدل جهاني تروريسم مركزي بانك به

اسفند). ٤ آمريكا (راديو
رئيس بروک  المار ديگر، موضعگيري يك  در
بدون اروپا پارلمان خارجي  سياست کميسيون
بازي زمان با ايران رژيم  شد كه يادآور پردهپوشي
حرکت اتمي بمب ساخت بهسوي هدفمند و ميکند
شوراي در اگر كه داد خبر هم چنين وي ميکند.
و شود، روسيه بحث رژيم عليه مجازات بر سر امنيت

کرد. خواهند جانبداري آن از هم چين

حسنروحاني: اگر تصويركاملي
ميداديم اتمي فعاليتهاي از

در امنيت، عالي دبير سابق شوراي روحاني حسن آخوند
مركز ارگان راهبرد، فصلنامه در كه علني سخنراني يك
نظام، مصلحت تشخيص مجمع استراتژيك تحقيقات
پشت از موضوعات بار اولين براي است،  شده چاپ
وضوح به و برداشت. پرده رژيم هستهيي پرونده پرده
اعتراف پروژه در اين رژيم، و نظامي امنيتي مقاصد به
جامعه نگرانيهاي و مقاومت افشاگريهاي صحت بر و

تأييدزد. بين المللياز ماهيتفعاليتهايرژيم مهر
دغل متوسل و كرد كه اگر به دروغ روحاني اعتراف
به را خودشان كارهاي از واقعي گزارش و نمي شدند
امنيت شوراي به پروندهشان ميكردند، ارائه آژانس
بحث مطرح اين نظام سران جلسه «در ارجاع ميشد.
تصوير کامل که مؤظفيم سپتامبر قطعنامه طبق که ما شد
آژانس به  گذشته سالهای طول در را هستهيی برنامه 
تصوير ارائه آيا که بود اين اصلی بحث کنيم. ارائه
تصوير اگر نه؟ يا را حل کند مشکل ميتواند کامل
ما ممکن بود تصوير آن خود ميکرديم، را ارائه کامل
معنای به نمیکرديم ارائه اگر ببرد. امنيت شورای به را
اجرا را قطعنامه اين که بهدليل و بود قطعنامه از تخلف
بحث بنابراين ميرفتيم. امنيت شورای به بوديم، نکرده
و فرقی نمیکند کنيم انتخاب را راهی که هر بود اين
در دليل به اين رفت. خواهد امنيت به شورای ما پرونده
اروپاييهادراينزمينه جلساتکارشناسیبحثشدکهبا

شروع کنيم». همکاری را
همينچندجملهبهخوبيروشنمیسازدکهتمامآنچه
هزينه با دجالگري و اين رژيم با امروز سردمداران که را
مردم و جهاني جامعه ميخواهند به خورد بسيار تبليغاتی
هستهيی صلحآميز «فناوری ما هدف که بدهند، ايران
چه تا منافع ملي وحقملت سخن ميگويند، از و است»،

است. پرفريب و بیپايه اندازه
تعليق، زمان در كه اذعان كرد روحاني حسن آخوند

كرده اند: تكميل را اتمي مخفي پروژههاي اغلب
توانستيم ايجاد كرديم، كه  آرامي  فضاي  با واقع «در
اصفهان امروز الحمدهللا كه  كنيم  تكميل را اصفهان
به را زرد كيك كه ميتوانيم و است شده تكميل

بسيار  مسأله  اين كه كنيم تبديل  يو.اف٦  و يو.اف٤
اصلي  تغذيهيي  ماده  يو.اف٦  واقع  در دارد. اهميت 

ماشينهايسانتريفوژاست».

را نقشه من كه باري آخرين
عراق خاك در بصره كردم، چك

داشت! قرار
آمريكا سفير خليلزاد، زالماي سخنراني و موضعگيري
گفته بنيادگراي آخوندي، به مورد رژيم عراق، در در
ناظران وتحليلگرانسياسي «بهطرزغيرمعمولي صريح»
از اين حاكي برخي ديگر «بيسابقه» بود. و به گفته و
رژيم توسط عراق  پنهان اشغال تدريج به  كه است
جهاني و جامعه دستاندركاران مورد توجه آخوندي،
نكته بسيارمهميكه سهسالپيشتاكنون قرارمي گيرد.

است. كرده جهانيان اعالم به به كرات، ايران مقاومت
گفت: مطبوعاتي در بغداد در يك كنفرانس خليلزاد،
«رژيمايرانبارساندن سالح،دادنآموزش وحمايتهاي
ديگربهشبهنظاميانوگروههايشورشينقشمنفيدر
از بخشي ايران رژيم كمكهاي ميكند.... ايفا عراق
بهدنبال يكاستراتژيفراگيرتوسطبازيگرياستكه

تسلطبرمنطقهاست».
خروج بر مبني رژيم فراخوانهاي صراحت، به خليلزاد
كرد را رد جنوب عراق بصره در نيروهاي انگليسي از
امري در دخالت «با ميكند، ايران تالش رژيم گفت: و
كنوني بحران از را توجهات نيست»، مربوط آن به كه
سازد. آخرين باري منحرف سر مسأله هستهيياش بر
خاك عراق قرار در كردم، بصره چك من نقشه را كه
به عراق نسبت دوگانه يي سياست ايران داشت… رژيم
و است ديپلوماتيك معمول رابطة آن از بخشي دارد،
افراطي گروههاي و شبهنظاميان با «كار آن ديگر بخش

است». آنان سالح براي و آموزش تأمين و
با همراه عراق، در آمريكا سفير صريح و علني مواضع
موضعگيرينيروهاي دموكراتيكو ضدبنيادگراييدر
ائتالف مطلوب كه فرقهيي دولت با مخالفت و عراق
رژيم بر را عرصه  بود، آن تشكيل صدد  در رژيم
شوم زمان عليه مقاصد تحوالت و كرد. تنگ آخوندي
و جنايتكارانه انفجار سوگرفت. و سمت عراق در رژيم
از ممانعت و اختالفات مذهبي به زدن براي دامن تالش
به بايد منظر اين از را، عراق در سياسي پروسه پيشرفت

تماشانشست.
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گزارش

ملل متحد امنيتسازمان شوراي
در بمبگذاري مللمتحد سازمان امنيت شوراي
خواست عراق مردم از و كرد محكوم را سامرا
به از حمالت تالفي جويانه و كرده خويشتنداري

نمايند. خودداري سنت اهل مساجد
متحد ملل دبيركل

از كرد اعالم متحد ملل  دبيركل  عنان، كوفي
عراق شيعيان در امامان مرقدهاي بمبگذاري در

است. اندوهگين شده و شوكه عميقًا
اين حمله از «هدف كرد: اعالم بيانيهيي طي وي
آن دنبال به و تحريك اختالفات فرقهيي به وضوح
است». عراق در صلح و ثبات به رساندن آسيب

«حداکثر خواست عراق مذهبي جوامع از وي
اقدامات اين با مواجهه در را خويشتنداري
ملل متحد سازمان دهند. انجام تحريك كننده

آشتي ملي به رسيدن و عراق مردم به براي كمك
مي زند». اقدامي دست هر به

رئيسجمهورآمريكا
بيانيه يي طي آمريكا رئيس جمهور بوش، جرج
عميقترين آمريكا سوي مردم از «من كرد: اعالم
به خاطر عراق به مردم را  خود مراتب تسليت
مي دارم. ابراز سامرا شهر در خشونتآميز انفجار
چه آن به است كمكي خشونتآميز اعمال
تروريستهاميخواهندبا چنيناعمالوحشيانهيي

برسند». آن به
ثابت عراق در هم باز «تروريستها  افزود: وي
اعتقادات و مقدس اماكن همه دشمن كه كردند
برابر آنان بايد در جهان انساني هستند. مذهبي و
كند. حمايت عراق مردم از و كرده ايستادگي
است مردمي با رويارويي جنايتكارانه عمل اين
متحده اياالت هستند. مذهبي باورهاي داراي كه

شديدترين به عمل وحشيانهيي را چنين آمريكا
ممكن محكوم ميكند». وجه

نخستوزيرانگلستان
بيانية طي انگلستان نخستوزير  بلر، توني
كرد محكوم را  سامرا بمبگذاري شديداللحني 
حمله اين مرتكب كه «كساني نمود: تأكيد و
ميخواهند داشتهاند. آنها يك هدف شدهاند،تنها
ايجاد خشونت و نزاع عراق در شيعه و سني ميان
عراق برقرار در هماكنون كه را تا دموكراسي كنند
«مردم افزود: كنند».وي خارج خط ميشود،از
اين بيفتند. پهن شده كه برايشان دامي در نبايد
عراق در در گروهها تمامي كه است امر حياتي
خويشتنداري از خود تحريك خشن، اين مقابل
آن تروريستها براي انتقام جويي تنها بدهند. نشان
كرد» خواهد تأمين هستند آن دنبال به كه را چه

آمريكا خارجه امور وزير
انفجار نيز آمريكا خارجه وزير رايس، كاندوليزا
مردم عراق از و خواند «تراژيك» واقعهيي سامرا را
افراد تروريسم عليه «براي محكومكردن خواست

باشند». يكديگر متحد با اماكن مقدس عليه و
اتحاديهاروپا

و يازدهم اتحاديه اروپا انفجار حرم امامان دهم
كرد. محكوم شدت به را درعراق شيعيان

كشورش حاضر حال در كه اتريش خارجه وزير
دارد، عهده بر را اروپا اتحاديه دورهيي رياست
و «جنايتكارانه سامرا را مقدس در مراقد به حمله
تا خواست از كليه عراقيها كرد و ظالمانه»توصيف
عمل نمايند». متقابل” احترام و روحيه گفتگو “با

٥ اسفند ٨٤). (آسوشيتدپرس:
ملل متحد سازمان در سفير آمريكا

و ملل سازمان در آمريكا  سفير  بولتون، جان
شوراي اعضاي گفت: امنيت شوراي كنوني رئيس
آن به دنبال كه را حمالتي حمله و اين امنيت
گرفته«قويا صورت مذهبي اماكن ديگر عليه

محكوم»ميكنند.
اعضايشورايامنيت«نگراني افزود: جانبولتون
و اقدامات جنايتكارانه به چنين نسبت را خود
تحريك نزاع با هدف مقدسات مذهبي توهين به
از و فرقهيي  تنشهاي به زدن دامن و مذهبي 
ابراز عراق در ثبات و صلح چشمانداز بينبردن

ميدارند».
در عراق سفير آمريكا

سفير خليلزاد، زالماي سفند ٤ا روزچهارشنبه
در شيعه امامان مرقد انفجار عراق در آمريكا
عراق نبايستي گفت: مردم كرد و را محكوم سامرا
جدا كند. را ازهم آنها جنايت كه اين اجازه بدهند

انجام فرقهگرايانه يي  جنايت چنين كه آنهايي 
تأمينميكنند. منافع تروريستها را تنها ميدهند
درگيري به عراق كشاندن خواهان تروريستها

فرقهگرايانههستند.
دولتايتاليا

جنايت اين كردن محكوم ضمن ايتاليا دولت
طاليي گنبد كه كرد پيشنهاد  تروريستي،
را شيعيان يازدهم و دهم امامان مرقدهاي

٥ اسفند ٨٤) (آسوشيتدپرس: كند. بازسازي
انفجار اسالمی حزب و توافق  احزاب

محکوم کردند سامرا را
ديگر و عراق اسالمي  حزب و توافق جبهه 
سامرا انفجار كشور اين در تسنن اهل جريانهاي

كردند. محكوم را
عمل اين توافق جبهه دبيركل الدليمي عدنان
از «ما گفت: و كرد  محكوم را  جنايتكارانه
قاطع و جدي موضع ميخواهيم كه عراق دولت
اهل تسنن مساجد اشغالكنندگان و داشته باشد
توسط برخي اشغال و ما را بيرون كند. مساجد
و سياسي ديني مراجع از ما است. محاصره شده
و كنند محكوم را عمل اين كه مي خواهيم شيعه

كنند». تخليه را ما مساجد كه بدهند دستور

روز  صبح  دقيقه پنج  و  چهل  و  شش ساعت
لباس  كه مسلحي افراد اسفند،  سوم چهارشنبه
يك در داشتند، تن  به  را  عراق  ويژة پليس
از بزرگي بخش اقدام به انفجار رذيالنه، جنايت
در شيعيان يازدهم امامان دهم و مرقدهاي گنبد
مسلح افراد نمودند. بغداد شمال در سامرا شهر
پس و تصرف كرده را مراقد حفاظت از مركز
بمب حفاظت، دو مأموران پاي و بستن دست از

گذاشتند. كار گنبد طاليي زير در
در سبعانه، جنايت اين از بعد كوتاهي فاصله با
تروريستي، هماهنگ و  همزمان تهاجم يك
گسترده مورد بهطور اهلتسنن مراكز مساجد و
و موشك با و گرفت قرار ناشناس عوامل تهاجم
و كشته و شد كوبيده هم در نارنجك و خمپاره
زمان تنظيم اين تا گذاشت. زخمي بسيار برجاي
سنيها ١٨٤مسجد كه حاكيست خبرها گزارش،
آنها كه ازميان شدهاند يا تخريب ديده آسيب
زدهشدهاند. يا آتش ويران و كامًال ١٠٣مسجد
ربوده ١٥تن و كشته ١٠روحاني همچنين
تنها تهاجمات اين كشتهشدگان تعداد شدهاند.

است. گذشته ٢٠٠نفر از بغداد در
به  بغداد و نجف كاظميه، بصره، شهرهاي  مردم
تعطيل و مغازهها اعتراضي برخاستند تظاهرات
مرقد دو بين گستردهيي تظاهرات همچنين شد.
برگزار كربال در العباس ابوالفضل و حسين امام

گرديد.
اسالمی: حزب دبيرکل

مذهبی است جنگ اين يک
در عراق، اسالمي حزب دبيركل الهاشمي، طارق
انفجار دنبال به گفت: مطبوعاتي كنفرانس يك
كردند. اين حمله سنت ٢٩مسجد اهل به سامرا
گرفته صورت بمب و نارنجك وسيله به حمالت
حمله شده بصره در حزب اسالمي مركز به است.
حزب مقر ٧٠٠نفر كردهاند. محاصره آنرا و
مركز يك كردهاند. محاصره را بصره در اسالمي
آتش به  كامل طور به را اسالمي حزب ديگر

كشيدند.
ويافزود: اينيكجنگ مذهبياست. كسانيكه
فعال همچنان بودند، فعال عراق سقوط زمان از

بسوزانند. با هم را و خشك تر تا هستند
صريح مردم با كه ميخواهيم دولت از افزود: وي
را دستاندركاران كشف براي تحقيقات و باشد
قبلازتحقيقحزباسالمي بهجريانبيندازد.چرا

كرديد؟ معرفي مسئول را
با  كه٥ اسفند ديگري مصاحبه در الهاشمي طارق
ويژه نيروهاي گفت: داد، انجام الجزيره تلويزيون
محاصره اعظميه را مسجد كشور عراق وزارت
كشيدند. آتش را به خودرو مسجد دو و كرده
كردند. عقبنشيني نيروها اين مردم ورود از پس
سجاد نام به ديگر مسجد يك حاضر حال در
شامل مسلح نيروهاي توسط محادث منطقه در
وزارت ويژه نيروهاي و  شبه نظامي گروههاي
بيانيهيي قبل روز دو ما است. شده محاصره كشور
مسئول را  جريان صدر و ائتالف شيعي و داده

اعمالخشونتباردانستيم.
يك است. ناامن بسيار اوضاع حاضر حال در
براي نابودي كشور و حساب شده توطئه بزرگ
برنامهو عراقدرراهاست.گروههايشبهنظاميبا

طراحيبراينابودياهل تسننعملمي كنند.

دولت هيأتعلمايمسلمين:
گرفته صورت آنچه در عراق

دارد دست
دكترعصامالراوي،عضوهيأتعلمايمسلمين
تلويزيون با  مصاحبه در اسفند سوم  عراق،
دولت كه ميكنم فكر من كرد: العربيه اعالم
و دست دارد صورت گرفته، در آنچه عراق
ربوده شدن وحشتناكي از متهم است..... اخبار
و مساجد نمازگزاران و  ائمه  و امامجمعهها
اكنون است. هم رسيده دستمان آنها به كشتن
قرار حزب اسالمي از فقط من ليستي مقابل در
و خراب و شده زده آتش ١٠٣مسجد كه دارد

شدهاند. ويران كامًال
و زرقاوي داشتن  دست الراوي عصام  دكتر
كرد سامرا تكذيب حرمين انفجار را در القاعده
از اثري سامرا نه در كه است چهار ماه گفت: و
در كامًال مرقد مقاومت. از نه و هست زرقاوي
پليس خودروهاي و ارگانها و نيروها محاصره
من به سامرا در برادران از بسياري و است بوده
اين وارد هم نميتوانسته جن حتي كه گفته اند
يك توانستند چگونه افراد اين پس بشود. مرقد
شريِف مرقد اين دو وارد منفجره را مواد تن
در تمام و بكنند عليهالسالم، امام اين دو جليِل

در  ساعت ٦ صبح تا  ٨ ساعت از شب طول
آنجابمانند؟

علماي  از هيأت  الكبيسي
كار انفجار اين عراق: مسلمين
ايران رژيم وابسته به مأموران

ميباشد
مسلمين علماي هيأت از الكبيسي عبدالسالم
امامان دهم انفجار گنبد مرقدهاي به عراق نسبت
اين و گفت تأسف نمود يازدهم شيعيان ابراز و
مي باشد. ايران رژيم به وابسته مأموران كار انفجار
خبر اين كه  آمريكا در  نايتريدر  خبرگزاري 
مصاحبههايي مختلف افراد با مي كرد، مخابره را
در كه كساني از بسياري افزود: و داد ترتيب
آمد، عمل به مصاحبه آنها با سامرا تظاهرات
است طرفهاي خارجي كار كار، كه اين معتقدند
گرفته صورت خارج يعني ايران، از آن طراحي و

است.
اسالمي حزب از صبري فريد

كه است اين مشكل عراق:
با كساني اداره مي شود دولت
رابطه دارند ايران با رژيم كه

به تلويزيون عراق اسالمي ازحزب صبري فريد
بسيار عراق در «وضعيت گفت: سي.ان.ان
دولت ازطرف عراق در خشونت است. خطير
وزارت كشور و اعمال ميشود…وزارت دفاع
سني دست جامعه عليه حمالت در اين عراق

داشتهاند».
عراق اين سؤال كه آيا صبري در پاسخ به فريد
گفت: است، قرارگرفته داخلي جنگ آستانه در
كساني با دولت اين است كه عراق در «مشكل
رابطه با حاكمان مذهبي ايران ميشود كه اداره
و هستند دولت در در عراق شبهنظاميان دارند.
به كه افرادي مي كند. مالي تأمين را آنها دولت
پوشيده پليس يونيفورم كردند حمله زيارتگاه
رفتهاند زيارتگاه به تردد منع ساعات طي و بودند
مسائل اين به كه است عراق دولت خود اين

دامنمي زند.
كرد: اضافه ادامه در  اسالمي حزب عضو
فشار روي دولت بايد انگليسيها و آمريكاييها 
را عراق امنيتي سرويسهاي كه افرادي و بياورند
ادارهميكنندتغييربدهند.تاوقتياينشبهنظاميان
يك عنوان به نه و باند يك بهعنوان را عراق
وجود براي عراق آيندهيي اداره ميكنند، كشور

(تلويزيونسي.ان.ان٥اسفند). ندارد»
خود خبري درگزارش سي.ان.ان  تلويزيون
اين به گفت: افراد مسلحي كه ٤اسفند روز در
به عراق ويژه پليس لباس كردهاند، اقدام انفجار

تنداشتهاند.

تيپ القاعده: بمبگذاري كار
وابسته به شبهنظاميان بدر و

مي باشد  ايران رژيم
القاعدههرگونهدستداشتنخوددرانفجارهاي
بمبگذاري نمود، و اعالم را تكذيب كرد سامرا
كاردولتتحتسلطةشيعيانو تيپ مرقد سامرا

ميباشد. ايران رژيم به وابسته شبه نظاميان بدر،
القاعده از نقل به ٥اسفند، فرانسه خبرگزاري
را خود هستند تالش در جنايتكاران مي افزايد:
كه داد نخواهيم اجازه اما بدهند. جلوه قرباني
مساجد سني و جوامع عليه تجاوزهاي وقيحانه

كند. ادامه پيدا آنها
نقلاينخبر افزود:  ٥ اسفند، با تلويزيونالجزيره
جستند تبري جنايت از عراقي مسلح «٤گروه
وزارت تكاوران متوجه را اتهام انگشت و
سني، اسالمي ٧گروه  كردند. عراق كشور
از تعدادي عراق و تشكيالت القاعده در شامل
ايران و حكومت عراق ديگر دولت گروههاي
مرقد گنبد انفجار پشت در كه كردند متهم را

دارد». قرار سامرا در هادي امام

شيخيوسفالناصري:حكومت
حادثه اين از پيشاپيش عراق

است داشته اطالع
از اسالمي  انديشمند الناصري، يوسف شيخ
عرب تلويزيوني شبكه با مصاحبه حين بغداد،
٥اسفند، در العالم، بهنام آخوندي، رژيم زبان
كه خود اظهارات  حين در و آمد، ستوه  به
آنرا ميكرد، تالش به شدت برنامه گرداننده
عراق «....حكومت گفت: بهناگهان كند، قطع
چرا است، داشته اين حادثه اطالع از پيشاپيش

كهارگانهايامنيتيدوهفتهپيش،يكگزارش
اين دادند....در ارائه وزيران  هيأت به امنيتي،
و انفجار به حرم اين كه، است آمده گزارش
روي موضوع اين و است، شده تهديد تخريب
هيچ ما ولي است، آمده عراق حكومت ميز

نديديم». سوي حكومت واكنشي از و اقدام
كالم قطع بر سعي برنامه گرداننده حاليكه در
بلند صداي با الناصري يوسف شيخ داشت، او
يادآوري را مهم نكته يك «ميخواهم افزود:
جنبه از  اگر  انفجار كار اين كه، آن  و  كنم
به اقدام كه شود،كساني  بررسي  مهندسي
طرح يك با كردهاند،  صحن اين  انفجار
مهندسيگسترده ودقيقاقدامبه اينبمبگذاري
كار منفجره مواد آن در كه ستونهايي كرده اند،
نيم فقط بينشان گنبد دو و است شده گذاشته
بيرون بهسمت مي باشد، گنبد طاليي فاصله متر
به سمت داخل داخلي گنبد و است منفجر شده
ميدهد نشان اينها تمامي و است شده منفجر
صحن درداخل تروريستها كه زماني مدت كه

يك  از يا حتي بيش و از١٠ ساعت بيش بودند،
ميباشد». كامل روز

هيأت خانه دبيركل به حمله
علماي مسلمين عراق

حارث خانه كه داد خبر العربيه تلويزيون
عراق، مسلمين هيأت علماي دبيركل الضاري،
گرفته قرار محاصره تحت مسلح افراد وسيله به
گفت: العربيه تلويزيون به الضاري حارث است.
اين است،  شده افشا همه براي موضوع «اين 
عراق و را تصفيه همه متأسفانه مي خواهد دولت
اماماخويشتنداريكرديم...سؤال تقسيمكند. را
قتلهاست؟ اين پشت  كسي  چه  كه است اين

محاصره  را خانه ساعت٩ صبح مسلح در ٢٠فرد
اين كار پشت كسي چه بستند، رگبار به و كرده

كشتن من است؟» خواستار و چه كسي است
به پاسخ عراق در مسلمين هيأت علماي دبيركل
مقامات از آيا كه اين مورد در العربيه تلويزيون
عهده به را شما حفاظت كه نمي خواهي دولت
كني؟ گفتگو كسي با نميخواهي آيا و بگيرند
حفاظت من از كه نميطلبم قاتل از «من گفت:
را ما كه هستند دولتي نيروهاي اينها كند.
و توافق گفتگو قاهره در ما محاصره كردهاند.
آنرا و همه و بيانيه رسيديم حل به راه و كرديم
يورشها و دستگيريها صورتي كه در كردند امضا
نام با است و شده اجساد از پر شد. خيابانها بيشتر
صدها روزانه ميكشند. دارند هويت اساس بر و

نفركشته ميشوند».

تصرفمسجدهاي براي حمله
تسنن در بغداد متعلق به اهل

كرد: گزارش  ٥اسفند  الجزيره تلويزيون 
تن بر عراق پليس لباس كه مسلحي «نيروهاي
سنينشين كه بغداد اعظميه منطقه به داشتند،
مسجد تصرف قصد آنها كردند. حمله است،
شدت به حاليكه در مردم داشتند. را «ابو حنيفه»
كردند تجمع مسجد اين مقابل در بودند، نگران

خودداري كنند. آن به رساندن از آسيب تا
اهلتسنن عراق، اوقاف اداره از مقامهاي يكي

ويژه گارد لباس با مسلح نيروهاي گفت:
داشتند، تن بر سياه لباس كه كشور وزارت
را نيز بغداد پنجم پليس منطقه در مسجد ُكبيسي

درآوردند». محاصره به

شبهنظاميان خليلزاد: زالماي
بايدخلعسالح شوند

يك عراق، در آمريكا در زالماي خليلزاد، سفير
گروههاي كه كرد تأكيد نايتريدر با مصاحبه
عراق در  ثبات ايجاد براي بايد شيعه سياسي 
(سي.ان.ان خلعسالح نمايند. شبهنظاميانخودرا

٥اسفند٨٤).

آمدند صحنه به رژيم سران
حكومت آخوندي به سران اين انفجار، بعد از
آتشي در دميدن به و آمدند صحنه به سرعت
آنان خواست نظر و مورد شعلهورشدن آن كه

است،پرداختند.
يك «اين گفت:  پيامي طي ارتجاع ولي فقيه 
بايد را  آن سررشته  و است سياسي  جنايت 
و عراق  اشغالگران اطالعاتي سازمانهاي در
صهيونيستهاجستجوكرد.قدرتهايسلطهگركه
هدفهاي با عراق را و اجتماعي سياسي اوضاع
نقشههاي در تضاد مي بينند، خود سيطرهجويانه
و ناامني تشديد كه ميپرورانند سر در شومي

ايجاداختالفهايمذهبيازجملهآنهاست».
«اين گفت: پيامي طي نيز احمدينژاد پاسدار
صهيونيسم نجات هدف با تروريستي اقدامات

صورتميگيرد»..
طرحوليفقيهبرايبلعيدنعراق
را خود طرح آخوندي، تروريستي ديكتاتوري
برمال برايبلعيدن عراق،به دنبالانفجارات سامرا
مركزي «ستاد عنوان با اطالعيهيي در و  كرد
ارتجاع وليفقيه دفتر در  كه ايران» حزباهللا
امور عراق سپردن خواستار است، تنظيم شده
رژيم دستنشانده كامًال دولت يك بهدست
و آمريكايي نيروهاي خروج پي در آخوندي

انگليسيگرديد.
حزباهللا مركزي ستاد يك  شماره بيانيه در
نام سايت به از سايتهاي رژيم دريكي ايران كه
است: آمده  گرديده، منعكس ٥اسفند  آفتاب
مسلمانان فهيم همه ايران حزباهللا مرکزي «ستاد
راهبردي و عملي به وحدت را شيعيان ويژه به
از و نموده دعوت جهاني تهديدات قبال در
تشکيل تسريع در با ميخواهد دولتمردان عراق
زمينههاي کامل، امنيت استقرار ضمن دولت،
از را انگليسي و  آمريکايي اشغالگران  خروج

نمايند». فراهم زودتر چه هر کشورشان
اين مسئوليت  رژيم سران 
و آمريكا متوجه را جنايت

اسرائيلكردند
مقامات ورسانههاي رژيم آخونديبراي سرپوش
براي همچنين خود و جنايت ننگين بر گذاشتن
مسئوليت عراقي-اتمي، دجالگرانه مصارف
مصوب وليفقيه را طبق طرح انفجارهاي سامرا

واسراييلميكنند. متوجهآمريكا ارتجاع،
نقل به ٤اسفند رژيم خبر شبكه تلويزيون

رهبري معظم «مقام  كرد:  تأكيد  خامنهاي  از
ريشه سياسي است و جنايت فرمودند اين يك
اشغالگران اطالعاتي  سازمانهاي در بايد آنرا

عراقو صهيونيستهاجستجو كرد!».
تفسير رسمي يك  ٤اسفند در رژيم تلويزيون
و رژيم ايادي  عليه آمريكا، سفير اظهارات 
به نسبت موهن كاريكاتورهاي انتشار همچنين
اما دانست. عراقيان خشم موجب را مقدسات
تي.ان.تي تن يك كه باره اين در توضيحي هيچ
چگونهطي ساعتها به داخلحرمدر سامرا بردهو

نداد. است، شده كارگذاري
٥ اسفند  در نمايش جمعه آخوند امامي كاشاني
امروزتهرانبرايپوشاندننقشرژيمدرجنايت
انفجارهاي عامالن گفت: سامرا انفجارهاي 
آمريكا، سردمداران و  غرب  استكبار سامرا،

موساد، سازمانسيا و صهيونيستها هستند.
كل رژيم دادستان آبادي» نجف آخوند دري
نيزپيشازخطبههاينمايشجمعهتهران،گفت:
چه پشت پرده كه نميدانيم عراق حادثه اخير در
نميتوان، صهيونيستها، قطعًا هستند. اما كساني

كرد. را مبرا اشغالگران آمريكاييها و

اهداف شوم رژيم آخوندی
برمال مي كند را خود

رژيم راديوي در تفسيري طي آخوندي رژيم
سوءاستفاده از  را خود شوم اهداف  ٥اسفند
امام و علي النقي امام مطهر حرم انفجار از

داد. سامرا نشان حسنعسگري در
است: آمده رژيم راديو تفسير از قسمتي در
اوجگيري سامرا، امروز فاجعه پيامد «اولين
به توهين تكرار عليه اسالم جهان اعتراضات در
مقدساتاسالميخواهدبودوبيترديدابعادآن

رفت». نيز فراتر خواهد عراق از
از را آخوندها نيت تفسير اين در رژيم راديو
نشان عراق  انتخابات  در جبران شكست خود
صهيونيستي نقش عوامل به «با توجه افزود: و داد
گرامي پيامبر مقدس ساحت به اهانت توطئه در
همين كه دارد وجود نيز احتمال اين اسالم،
اقدام در غيرمستقيم يا مستقيم نوعي به عوامل
باشند. بوده دخيل سامرا امروز تروريستي

حاكم  نومحافظهكاران همراه  به صهيونيستها
عراق و امنيت در و ثبات برقراري بر آمريكا، از
پارلماني اساس انتخابات فراگير بر دولتي تشكيل
به و ميكنند، احساس نگراني كشور اين آذرماه
و ناامنيها جديد دور به زدن دامن با ميرسد نظر
تشديداختالفميان شيعيانو سنيها،ميخواهند

كنند». پيگيري را خود نيمهتمام اهداف
براي دخالتهايش كه درحالي آخوندي رژيم
پردهپوشي براي شده عيان كشورها تمام
ميان معنادار «ارتباطي افزود: مداخالت اين
خليلزاد، زالماي اخير مداخلهگرانه اظهارات
جك غيرمنتظره سفر عراق و در آمريكا سفير
بامداد امروز تروريستي اقدام با بغداد، استراو به
اين مسئوليت مشاهده ميشود كه سامرا در
در روزهاي كه را تروريستي ديگرحمالت و اقدام
اشغالگر دولتهاي متوجه پيوسته، وقوع به اخير
برگزاري رغم به دولتها اين كه چرا ميكند.
انتقالمسئوليتهاي انتخاباتمردميهمچناناز
هستند، مردم که منتخب کسانی به امنيتي

خودداریميكنند. 

سوم چهارشنبه روز در سامرا در اطهار ائمه مطهر حرم در بمبگذاري هولناك فاجعه پي در
را بزرگ جنايت اين ايران، مقاومت برگزيده رئيسجمهور رجوي، مريم خانم اسفند٨٤،
امام مطهر حرم در تروريستي تهاجم و بمبگذاري فاجعه گفت: و كرد محكوم شدت به
امامزمان(عج) مادر خاتون نرگس مطهر مراقد و حسنعسكري(ع)، امام و عليالنقي(ع)
و مردم عراق به ويژه و به شيعيان و مسلمانان عموم به را امام نهم دختر حكيمه خاتون و

ميگويم. تسليت عميقًا ايران در هموطنانمان
پيشرفت در هم اتمي و زمينه در هم ايران كه، بر دينپناه حاكم فاشيستهاي افزود : رجوي خانم
را منافعشان مي بينند، را بازنده خود عراق، در وحدت ملي دولت تشكيل و سياسي پروسه
يافتهاند. وقتي مذهبي درگيريهاي و اختالفات گرفتن باال و عراق اوضاع زدن هم بر در
ميآورند. روي قتلعام و تروريسم بمبگذاري و آخوندها به نميكند، افاقه كاريكاتورها
است، محكوم شدت به جهان در آزادهيي انسان هر سوي از شك بدون كه تلخ فاجعه اين
عراق در تفرقهاندازي پي در اين ايام در ويژه به آخوندي كه رژيم سوي از ميتواند تنها
جنايتكارانه روشهاي با بهخوبي عراق مردم كه رژيمي گيرد. قرار برداري بهره مورد است،
در عراق مردم هشتصد هزار تن از و دو ميليون ازجمله،  تفرقهاندازانه آن آشنا هستند. و
رژيم شده شناخته اهداف از را قوميتها» و  مذاهب  بين «تفرقهاندازي گذشته، فروردين
نيروهاي اروپا، هيأت پارلمان سهجانبة اجالس نيز امسال تيرماه در برشمردند. بر ايران حاكم
انگشت حقيقت همين بر خود بيانيه خلق ايران در مجاهدين سازمان و عراق دموكراتيك
و صلح در سالها عرب، كرد و عراق، و سنيهاي شيعيان «در حاليكه كرد: تأكيد و گذاشت
را تروريسم در عراق هنگفت هزينههاي صرف با ايران رژيم زندگي كردهاند، هم با آشتي

ميريزد». زمين بر را بيگناهان بسياري خون و ميزند دامن
فاجعه در آخوندي حكومت ننگين سابقه يادآوري با مقاومت، برگزيده رئيسجمهور
و خامنهاي رذيالنة بهغايت بالدرنگ و بهره برداريهاي و (ع) رضا امام مطهر حرم انفجار
حق به قلوبشان و ايران عراق در ويژه شيعيان را - كه به و عموم مسلمانان رژيم، سران ديگر
تفرقهاندازيهاي قبال در هوشياري به جريحهداراست- سامرا در مطهر حرم در انفجار فاجعه از

رژيم آخوندي فراخواند. مطلوب
به خاطر مجدد تسليت ضمن ديگري، پيام در ٥اسفند نيز جمعه در روز متعاقبًا خانم رجوي
و سازمانيافته از حمالت شديد تأسف ابراز و با سامرا در اطهار حرم ائمه در انفجار فاجعه
كه عراق، مختلف شهرهاي در سني خطباي علما و و مساجد به شده ديده تدارك پيش از

كرد: تأكيد پيداست، آن آخوندها در دينفروش فتنه گر رژيم و تفرقهانداز دست
عليالنقي حرم مطهر امام در جنايتكارانه انفجارهاي از پس ايام اخبار عراق در و رخدادها
قبلي آمادهسازيهاي و شوم مقاصد پيش،  از بيش السالم،  عليهما عسكري حسن امام و
سلطهجويي و تفرقهاندازي جنايت، براي در اين را ايادي آنها و ايران بر حاكم آخوندهاي
دشمن بدترين ُُالِخصام» و «اََلّد قران، آيات مصداق به كه رژيمي برمال ميكند؛ عراق، در

است. مسلمانان و اسالم
كشيشهاي مثلهكردن ربودن و در مشهد، در رضا امام حرم انفجار رژيم در اين ننگين سوابق
ثبت بلوچستان به و و سيستان كردستان و كرمانشاه در اهل تسنن علماي ترور و در مسيحي
مجاهد و شيعه و زنان مسلمان و اما مردان ميزند، تشيع دم و اسالم از اين رژيم رسيده است.
و كبيري مادر مادراني چون و مصباح فاطمه مانند خردسال دختران باردار و زنان حتي و
با نيز رژيم امروز همين قتل ميرساند. به وحشيانهترين شكنجهها زير را در ذاكري مادر
و ترور و ارتجاع صدور در پي آخوندي، منحوس نظام براي حفظ قبلي، زمينهسازيهاي
و مساجد اهلسنت به و حمله ائمه اطهار ساحت تجري به و از برآمده در عراق خونريزي

نميكند. سني فروگذار علماي و خطبا نمازگزاران و كشتار
علما ازهمه زن مسلمان، يك به عنوان و ايران و مقاومت مردم از سوي افزود: رجوي خانم
از تفرقهاندازي» و مذهبي رودرروي«فتنهانگيزي كه سني و شيعه سياسي رهبران و مراجع و
سامرا مطهر حرم ميگويند و پاخاستهاند به آخوندها ضدانساني و ضداسالمي رژيم سوي
اعم بزرگ مسلمانان امامان از امام دو مرقد بلكه سني، مسجد نه و شيعه است مسجد «نه
در ايران، بر حاكم مذهبي فاشيسم ميكنم: خاطرنشان و قدرداني است»، سني شيعه از
سياسي روند و در اتمي پرونده و در ميزند  پا و  دست  پاياني مرحله بحرانهاي  گرداب
برهم زدن صدد در قويًا ميبينند، بازنده را خود عراق در ملي دولت وحدت تشكيل براي
و ناظران روست كه همين از است. مذهبي درگيريهاي آتش و شعله وركردن عراق اوضاع
به نسبت و ميكنند توصيف حياتي»  را «يك لحظه سامرا حمله به بينالمللي گزارشگران
بيتالفساد آخوندي و پليد حكومت همزمان، مي دهند. هشدار عراق خطر«تكهپاره» شدن
امور سپردن لزوم از صراحت به « ايران حزب اهللا مركزي «ستاد اعالن و تدارك با خامنهاي،
در آخوندي حاكميت الگوي تحميل و رژيم اين دست نشانده دولت يك دست به عراق

ميزند. دم كشور اين
مسئوالنة مداخلة لزوم و اوضاع حساسيت بر تأكيد با ايران، مقاومت برگزيده رئيسجمهور
ديني ديكتاتوري شوم نقشههاي كردن خنثي براي شيعه، و سني مراجع و سياسي رهبران
رژيم توطئههاي قبال در روشنگري و به هوشياري را شيعيان و مسلمان عموم ايران، بر حاكم

نمود. دعوت ايران تفرقهانداز حكام دستهاي قطع فعاالنه براي و تالش آخوندي

 رئيسجمهوربرگزيدهمقاومت 
بمبگذاريجنايتكارانهدرحرم

رامحكوم مطهرائمهاطهاردرسامرا
كرد

سازمان مجاهدينخلقايران جنايت
و دهمين حرم مطهر تروريستي در بزرگ

يازدهمينپيشوايانآرمانياسالم
محکوم کرد را ضد ارتجاعي

يازدهمين و دهمين مطهر حرم در تروريستي بزرگ جنايت ايران خلق مجاهدين سازمان
به كه را، سامرا در عسگري حسن امام و هادي امام ضدارتجاعي، آرماني اسالم پيشوايان
آنرا و كرد محكوم قويًا شد، منجر طال گنبد از نيمي فروريختن و  ضريح آسيب ديدن
از ممانعت و مذهبي اختالفات به زدن دامن جهت در ايران بر حاكم ارتجاع ننگآلود تالش

عراق توصيف نمود. در پيشرفت پروسه سياسي
حرفه مذهبي، احساسات از سوءاستفاده و تحريك كرد: اعالم ايران خلق مجاهدين سازمان
مداخلهجويانهاش سياستهاي ميكند  كه احساس است بر ايران حاكم مذهبي فاشيسم متداول
شوراي در نيز اتمياش پنهانكاريهاي پرونده بهزودي و است شكست آستانه در عراق در
بودند: كرده نشان خاطر عربي رسانههاي برخي اين از پيش شد. خواهد باز متحد ملل امنيت
نشست.... نخواهد ساكت قرار داده، نفوذش در عراق را هدف ضرباتي كه مقابل در ايران «اما
به شورش شهرهاي شيعه برانگيختن به است، محدود عراق در ايران آن جاييكه گزينههاي از

متوسل خواهد شد». مسلحانه سپس شورش مدني و
امام  در حرم مشابهي جنايتكارانه انفجار به ايران بر سال١٣٧٣ آخوندهاي حاكم ٣٠خرداد در
فضيحت اين مجاهدين انداختند. گردن به آنرا بالدرنگ سپس و يازيدند دست (ع)، رضا

شد.. افشا رژيم ايادي خود توسط متعاقبًا

عـراق در اهـل تسنن كشتـار و مسـاجد به حملـه سـامـرا و در حـرم ائـمه انـفجـار در آخـونـدي شـوم رژيـم مقـاصـد

با موجي جنايترذيالنهانفجاردرسامرا
از محكوميتجهانيمواجه شد

شد. تبديل خاك از تلي به يازدهم  و دهم امام گنبدهاي طاليي بزرگ تروريستي جنايت اين انفجار بر اثر

رژيمايرانرا رئيسجمهورآمريكا،
بزرگترين حاميترورخواندو خواستار

ايرانشد تغييردموكراتيكدر
اول صفحه از بقيه

شفافيت ندارد. كه رژيم ايران چرا هستند نگران كشورهاي آزاد جهان بوش گفت: جرج
خطرناكترين كه يابد نميتواند اجازه است، تروريسم اصليترين حامي كه غيرشفاف رژيمی

باشد.. اختيار داشته را در جهان سالح
ايران  مردم ميشويم، از خواست ايران رژيم هستهيي جاه طلبيهاي حالی كه مانع در  بنابراين
مردم از بسازند. شفاف و دموكراتيك آزاد، جامعه يك تا مي كنيم. حمايت بودن آزاد براي

آورند. بدست را آزادي خود ميكنيم تا حمايت ايران
عراق در در پرتشنجي روزهاي اگرچه نيز گفت: عراق مورد در سخنان اين در جرج بوش
دولت تشكيل به را مذهبي و سياسي جريانهاي همه و هستم خوشبين من اما است، پيش
عراق سخت ملي وحدت دولت تشكيل پيرامون مذاكرات اگرچه ميخوانم. فرا وحدت ملي

رساند. خواهد صلح به جنگزده را كشور اما اين بود. خواهد دشوار و

جنـايـت بـزرگ،انـفجـارحـرمائـمهدر سـامـرا



٤ ٧٨٩ دوشنبه ٨ اسفند ١٣٨٤صفحة شمارة
گزارش

اول صفحه از بقيه
مسئول داوري، عباس آقاي مراسم ادامه در
سخنراني مقاومت به ملي كار شوراي كميسيون

پرداخت:

ترديدي هيچ ديگر داوري: عباس
از طرف جنايت اين که باقي نمانده

بودهاست رژيم
الرحيم الرحمن اهللا سم

فِيَها ُيْذَكَر َأن اهللاِّ َمَساِجَد مََّنَع ِممَّن َأْظَلُم  َوَمْن
َأن َلُهْم َكاَن َما ُأْولَـِئَك َخَرابَِها ِفي َوَسَعى اْسُمُه
َوَلُهْم ِخْزٌي نَْيا ِفيالدُّ لُهْم  َخآئِِفيَن  ِإالَّ َيْدُخُلوَها

(١١٤ (بقره َعِظيٌم َعَذاٌب ِفياآلِخَرِة
مانع که است کسي آن  از  ظالمتر کسي چه
و ياد شود در مساجد خدا که اسم اين مي شود از
به آنها نيامده تالش ميکند آنها کردن خراب در
آنان براي ترس، با مگر شوند، مساجد وارد که
عذاب آخرت در و  است عار و  ننگ دنيا در

بزرگي است.
سالماهللا زهرا  فاطمه  حضرت مسجد  در  امروز
جسارت رژيم از جمع شدهايم که السالم عليها
حکومت و جنايتکاران کانون اين آخوندي، پليد

حرمت مقدسترين به متجاوزان و اين آدمکشان
اي کنيم: فرياد و بجوييم تبري مسلمانان، مکان

خميني! بر لعن اي خميني، بر ننگ
محمد، آل قائم  مادر حريم و آن جا حرم آخر

است. خاتون نرگس
ابومحمد امام و عليالنقي هادي امام حرم آنجا

است. عسکري حسن
بهدست بزرگوار امامان شهادت محل آنجا آخر

بود. روز آن مرتجعان
است ١٢قرن بيش از که محلي است آخر آنجا

دارند. را حرمتش مسلمانان همة
باقي ترديدي هيچ ديگر گذشته ٤٨ساعت در
بودهاست. رژيم جنايت از طرف اين که نمانده
و بهرهبرداري براي قوا تمام با رژيم اين
سرعت با که عراق سياسي روند درهمريختن
و شده وارد است، حرکت در رژيم عليه زياد
دو رسمي بهطور زده و را کنار پردهها عواملش

ميكنند: بيان را چيز
تحقيق  هيأت را  آنها کرسيهاي  اينکه  اول  
در ديگر و درآورده  دستشان از بين المللي 

نيستند. اکثريت
و کشور وزارت اختصاصيافتن اين که دوم
مرز خودشان، از بهغير  را عراق  دفاع وزارت

ميدانند. سرخ
با بغداد در رژيم سفارت دوم دبير ساداتي
آمريكا سفير نبود اظهارات «اگر گفت: صراحت
كشور، وزارتخانههاي درخصوص عراق در
اتفاق قهرًا  حادثه اين ملي امنيت مشاور و دفاع

نميافتاد».
رضايي محسن پاسدار  به متعلق بازتاب  سايت
نيروهاي گذشته،  روز چهل سي، طي  نوشت:
برخي امنيت  مديريت آمريكايي، نظامي 
مردمي نيروهاي  دست  از را  عراق شهرهاي 
كشور، اين دفاع و كشور وزارتخانه هاي و عراقي
بروز احتمال كنوني، وضعيت ادامة گرفته اند.

مي دهد». افزايش را تروريستي جديد حوادث
نوشت: عراق حزب اهللا ارگان البينه روزنامه
تشكيل مورد در آمريكا سفير اخير «اظهارات
دفاع و كشور وزيران اينكه و عراق جديد دولت
بهتروريستها سبزي چراغ باشند، فرقهگرا نبايد

را مرتكب شوند». سامرا تا جنايت ديروز بود
ارتجاع وليفقيه  سخنگوي  که  كيهان روزنامة 
بحران اشغال است عراق، است، نوشت: «بحران
اشغال نتايج از اول درجة در بيفتد كه اتفاقي هر و
نشان آمريكاييها  بنابراين ميشود. محسوب 
امنيت اختيارداشتن در صالحيت كه دادهاند

را كشور اين امنيتي مسائل بايد و ندارند را عراق
واگذارند». رژيم) (يعني عراق بهدولت

«نميتوان نوشت: اعتماد حكومتي روزنامة
پيروزي با تروريستي را بيارتباط عمليات چنين
نيز و انتخابات  در يكپارچه عراق ائتالف 
باجگيري براي انگليسي ـ آمريكايي فشارهاي
حقة حقوق از چشم پوشي جهت پيروز ليست از

دانست». خويش
بهاين دست رژيم ترديدي نيست که هيچ بنابراين

جنايت زده است.
دستداشتن عراق در مسلح گروههاي همة
و کردند تکذيب جنايت اين در را خودشان

است. کار در رژيم دست که نمودند اعالم
را مقدس  حريم  کدام  حرمت  رژيم  اين 

نريختهاست؟
در سال  عاشورا نبود که در روز رژيم  مگر اين
کرد؟  منفجر را السالم عليه رضا  امام حرم  ٧٣
را به که سه کشيش مسيحي رژيم نبود مگر اين
نيز عراق االن در رساند؟ قتل به فجيعترين شکل

ميکند. الگوبرداري جنايتها همان از
تصريح عراق  مسلمين  علماي هيأت  سخنگوي 
گرفت، قرار هدف  سامرا در كه «مكاني  كرد:
مسلمانان بزرگ امامان از كه است امام دو مرقد

سنيها مربوط به هم كه هستند ميباشند. اماماني
از است بعد اماكن نادري و از شيعه و هم هستند
است سني و شيعه احترام مورد كه مدينه و مكه
ائمة را جماعت آنها سنت و عنوان اهل به ما و
واجب آنها حرمت نظر ما و از مي دانيم بيت اهل

است».
خود ننگين حکومت تداوم براي رژيم اين اما
تمام فروگذار نميكند. و دنائتي جنايت هيچ از
و ترور ارعاب و با که است اين رژيم در تالش
عراق، با جبههبندي جنايتي در دستيازيدن به هر
روزهاي در که جديد مردم عراق را و قوي بسيار
مقابله شده تشکيل اين رژيم دخالتهاي عليه اخير
اگر حتي بازگرداند. جوي به را رفته آب و كند

باشد. باالترين حرمتها ريختن قيمت به
که چنين شجرة خبيثهيي از خود لعنت بر خميني
اين مقابل در چرا دين علماي گذاشت. بهجا
مقابل از بگذاريد هستيد؟ ساکت رژيم جنايت
خبيثه شجرة به اين عليهاالسالم فاطمة زهرا مسجد
اعالم آدمکشان حکومت و جنايتکاران کانون و
پس را خود ننگين و تاريخي تقاص که کنيم
که رژيمي بارگاه و گنبد بيترديد و داد خواهند
عسکري حسن امام و عليالنقي امام حرم بهگنبد
خراب سرشان بر کند، جسارت خاتون نرگس و

شد.  خواهد
ميکند، سالمت اشرف خاتون، نرگس

را فدايت مي کند جان
را بکن ظلم ريشة ابنالحسن يا حجة
خامنهاي توانست عقيدتي نياي عمر بنسعد، اگر
آدمکشان هم خواهند اين گندم ري بخورد، از
ننگين بهحکومت  حرمتشکني اين با توانست 

دهند. ادامه خود
يا ابا الحسن علي بن محمد الزکي السالم عليک

الثاقب النور الراشد
شکافنده نور اي تو بر سالم

بن الحسن محمد ابا  يا موالي يا عليک السالم
االمام المنَتَظر ابا ويا الهادي علي

منتظر امام پدر اي تو بر سالم
اسرار الملک والمْوَدَعة االمام والدة علي السالم

االنام ألشرف الحاملة و العالم
التقية النقية  المرضية الصديقة ايتها السالم عليِک

االنجيل في الموصوفة
خداوندي اسرار ملک امانتدار و مادر امام بر سالم

انسان شريفترين حمل کننده و
انجيل.  در وصف شده اي تو بر سالم

و بركاته. رحمهاهللا و والسالم عليكم

در سامرا ائمه حرم در انفجارجنايتكارانه پی در «اشرف» در آزادي رزمندگان و خروش خشم

حجت  قهرمان مجاهد خاطرة بزرگداشت مناسبت  به
اسفند ماه١٣٨٤ حاميان مقاومت  دوم سهشنبه روز زماني
آكسيون يك به برگزاري اقدام الهه هلند در شهر ايران

اعتراضي نمودند.
كشور در اين پارلمان ساختمان مقابل در اين آكسيون
شهيد حجت خانواده از اعضاي چند تني حضور الهه با

شد. آغاز پرگهر مرز ايران اي اي سرود با زماني
رژيم عليه خود كوبنده شعارهاي با شركتكنندگان
سياسي، زندانيان از  حمايت در و آخوندها  جنايتكار
سال چهار را كه زماني حجت خلق سبعانه مجاهد اعدام
خود پيمان و عهد سر دژخيمان رژيم بر اسارت در نيم و

كردند. محكوم ايستاد ايران مردم رهايي و آزادي به
اين زندگينامه از كوتاهي خالصه گردهمايي اين در

شد. قرائت مقاومت و پايداري شهيد
حزب از پارلمان نماينده بومل، فن آقاي آنگاه
سخنان وي در پرداخت. سخنراني به سوسياليست هلند،
ماليان رژيم  توسط بشر حقوق  فاحش نقض به  خود

كرد: تأكيد و پرداخت
كار روي امنيتي را نيروهاي از «احمدينژاد كابينه يي
و اعدامها قتل است. آلوده خون به كه دستشان آورده
هستند. مشخص نيز و قاتالن گرفته صورت جناياتي و

برسند. مجازات و به محاكمه شده بايد اينها
ديكتاتوري عليه ايران  مردم  حق  به مبارزة  از حمايت
اينجا در امروز من وظيفه است. بنابرهمين وظيفه يك

پيدا كرده ام. حضور
حمايت ديكتاتوري  عليه شما  مبارزات از من  حزب
هلند پارلمان در ما  حزب خاطر همين  به و ميكند
پيگيري را زماني و اعدام حجت بشر حقوق نقض مسأله

خواهد كرد.

الهه در تظاهرات

ايرانيان  تظاهرات
انجمن هواداران اسفند ٨٤: ٣ كرانت  فولكس
عليه الهه پارلمان در ميدان  ايراني متخصصين
روز كردند. تظاهرات ايران در حقوقبشر نقض
مجاهدين عضو حجت زماني ايران در ١٨بهمن
برنامه اين در است. شده حلق آويز خلق
بودند. شده قائل ويژه توجه وي براي بهطورخاص

ايران در حقوقبشر نقض مسأله  نبايد هيچ وجه به
معني بدين بگيرد. قرار رژيم اتمي مسأله وجهالمصالحه
بردارد حقوق دست اتمي از اگر شود گفته به رژيم كه

شد. ناديده گرفته خواهد بشر
دنبال جدي بهطور مسألهيست كه بايد حقوقبشر نقض
و اروپا جنايي دادگاههاي در ايران مردم قاتالن و شود

گيرند. قرار محاكمه مورد بايد بينالمللي دادگاه
حجت اعدام محكوم كردن  خواهان دولت هلند از ما

هستيم. زماني
خارجي كميسيون مسئول وايتسما، رابرتز آقاي سپس
گفت: آغازكرد و خود را سبزها، سخنان جوانان حزب
شهادت بزرگداشت جمع شدهايم براي اينجا امروز «ما
ايران مردم به كه هستيم اين جا ما امروز زماني. حجت
دادند نشان ايران مردم هستيم. آنها همراه كه بدهيم نشان
آزادي براي مبارزه در را آنها ما و ميخواهند چه كه
با ما و ندارد وجود در ايران حقوقبشر ميكنيم. ياري
ببينيم. وضوح به را اين توانستيم زماني حجت شهادت
ما و نكرده توجهي اين موضوع به اروپا كه مدتهاست
وقتها بعضي همراهي كنيم. مقاومت كه با شويم بلند بايد
ولي بكنيم نميتوانيم كاري هيچ ما كه ميرسد بهنظر
طريق از كه  هست راهحلها خيلي نيست، درست  اين
تظاهرات كنيم، همراهي را ايران مردم ميتوانيم آن
ميتوانيم كه است كارهايي همان از انتخاب يك امروز

بكنيم.
اعدام بگوييم هلند دولت به كه آمدهايم اينجا امروز
است كه آن وقت محكوم كنند. االن زماني را حجت
خواسته خود ايران مردم بياوريم. دادگاه به را رژيم ايران
اكثريت مردم دادند. نشان انتخابات در بايكوت كردن را

هستند». دموكراسي خواهان كه هستند جوانان ايران
پخش فيلمهايي داشت به بعدي برنامه اختصاص قسمت
شهر در قهرمان  حجت شهادت بزرگداشت ازمراسم 
و قرارگرفت شركتكنندگان استقبال مورد كه اشرف
رژيم اين جنايات عليه آنان كين و خشم بر پيش از بيش

افزود. قرونوسطايي
بستگان از يكي توسط زماني خانواده نامه برنامه ادامه در
مقيم ايرانيان جوامع نامههاي آنگاه شد. خوانده شهيد
قرائت گرديد. زماني حجت اعدام در محكوميت هلند

 
ايراني نمايندگان جوامع مختلف برنامه هيأتي از اين در
مجاهد كوچكتر برادر بههمراه شهدا، مادران شامل
مقاومت هوادار جوانان نماينده زماني، حجت شهيد
معاون منشي با ايراني متخصصين انجمن نماينده و
در نمودند. مالقات هلند پارلمان خارجي كميسيون
همراه به مقاومت ليست شهداي جلد يك مالقات اين
پس از وي شد. داده وي تحويل تظاهرات متن قطعنامه
ضمن زماني حجت شهيد مجاهد شهادت جريان شنيدن
نقض موضوع هلند «پارلمان گفت: همدردي ابراز
خود دقيق بررسي تحت را ايران رژيم توسط حقوق بشر

است». داده قرار

ازجمله هلندي هاي رسانه از تعدادي گردهمايي اين در
دفولكس و روزنامه سراسري جي.پي.دي خبرگزاري
و گزارش به تهيه هلند اقدام آژانس عكس و كرانت

نمودند. عكس
شخصيتهاي از تعدادي تظاهرات برگزاري طي در
نمايندگان دستياران  و سفرا پارلمانترها، شامل  هلندي
گردهمايي همبستگي اين در خود حضور نيز با مجلس

داشتند. ابراز اهدافشان و شركت كنندگان با را خود
جمع به هلندي  شهروندان از تعدادي همچنين 
بهخاطر همدردي و ضمن ابراز پيوسته تظاهركنندگان
اعالم را  خودشان همبستگي قهرمان، شهادت حجت

نمودند.
ايران را بشر در نقض حقوق

كنيد محكوم
تقاضاي  به ٢ اسفند ٨٤:  اس.پ حزب سايت

در هلند حجت زماني جلسه بزرگداشت شهيد
ميكشند و زمين به ستارهيي هر شب
غرق غمزده آسمان اين باز

ستارههاست
و  يادبود مراسم بهمن،  ۲۹ يكشنبه روز  عصر
سالن حجت زماني در بزرگداشت مجاهد شهيد
از زيادي شمار حضور با «بارن» شهر شهرداري
با و مقاومت ملي وشوراي  مجاهدين  هواداران
حجت شهيد  مجاهد خانوادة اعضاي حضور 
هلندي – ايراني دوستي انجمن توسط زماني

هلند برگزار شد. شهر اوترخت در
حجت شهيد مجاهد يادبود نماد مراسم سالن در
مجاهد قهرمانش برادر و او از عكسهايي و زماني
شروع خورد. مي بهچشم زماني خزئل شهيد
شهيدان ميهن سرود دستهجمعي اجراي با برنامه

بود.
مجاهد شهادت خبر ويدئويي  نوار سپس
برنامه، ادامة در شد.  پخش  زماني حجت خلق
توسط زماني حجت قهرمان  مجاهد  زندگينامة
قرائت شهيد بستگان از فتحاللهي غالمرضا آقاي

گرديد.
از بستگان نادري علي آقاي آن مصاحبة از پس
قهرمان رزمندگان از كه حجت شهيد مجاهد

پخش شد. ميباشد شهر اشرف

قهرمان حجت درباره  كوتاهي  فيلم  آنگاه
شد. داده نمايش

روزنبام كشيش سخنان
روزنبام روبرت برنامه، ابتدا آقاي دوم قسمت در
مقاومت، يار و هلندي  انساندوست  کشيش
مورد توجه بسيار ايراد نمود که سخنان پرشوري
سخنانش اتمام از  پس روزنبام دكتر  شد. واقع
سمبل مسيحيت مذهب در  كه  را ويژهيي شمع
كنار در و نموده روشن ميشود، شناخته شهيد

قرار داد. حجت شهيد نماد يادبود
سخناني مقاومت ياران برخي ديگر قسمتي در
جمله از كردند. ايراد او شأن و حجت مورد در
كه قهرمان  حجت  بهياد سخنرانان اين  از يكي 
توبه حاضر به و نكرد سرخم درمقابل دژخيمان
نگرديد، تسليم و نشد خود گذشتة افتخارات از

گفت: حضار به خطاب
اتفاقي نبود، يك انتخاب قهرمان «شهادت حجت
و مقاومترين از يكي آخوندي ضدبشري رژيم
براي را سياسي درميان زندانيان افراد استوارترين
حماسه، اين از فراتر اما كرد. انتخاب جنايت اين
مشي خط و از آرمان و دفاعش پايداري حماسه

بود». سازمانش

هاري بومل آقاي ايراني در هلند انجمن متخصصين
بعدازظهر حزب سوسياليست امروز از مجلس عضو
تظاهرات يك  در الهه در پالين) (هت  ميدان در
كرد. سخنراني ايران  در بشر حقوق  نقض عليه
اعدام و شكنجه سياسي زندانيان خانواده اعضاي

داشتند. حضور هم شده
٢٠٠٥ بدتر  سال در وضع حقوق بشر گزارشها  طبق
خود نگراني آقاي بومل بوده، از آن قبل سالهاي از

 ٢٠٠٦ سال در بشر حقوق نقض شدن بدتر از را
ابرازنمود.

هلند هشدار پارلمان در سوسياليست سخنگوي حزب
گفتگوهاي مربوط در بشر حقوق نقض كه مبادا داد
به را تمام توجهات حال حاضر در اتمي كه مسأله به

شود. خرج خرد پول مثل كرده جلب خود
كميسيون جلسه در بومل آقاي آينده پنجشنبه روز
بوت آقاي خارجه وزير حضور در پارلمان خارچي

ايراني مختلف انجمنهاي پيامهاي برنامه، ادامه در
قهرمان مجاهد  اعدام محكوميت در هلندي  -

گرديد. قرائت زماني حجت
بر احترام گارد گلگذاري باشكوه مراسم آنگاه

ماه ۱۳۸۴  ۱۹ بهمن سالگرد در شهيد اشرف نماد
زدن كف با كه گرديد پخش اشرف شهر در

. بود همراه شركتكنندگان
حجت كوچكتر برادر برنامه، پاياني قسمت در
با و مبارزه راه حجت ادامة ضمن تأكيد بر زماني،
جلسه اين كساني كه در آخوندي، از همة رژيم
لوحة سپس نمود.  تشكر بودند، كرده  شركت
قهرمان حجت شهادت مناسبت به زيبايي بسيار

قهرمانپرور خانواده به ايران فيلم خانه طرف از
گرديد. تقديم زماني

دستهجمعي به صورت قسم سرود برنامه پايان در
صفوفي در  شركتكنندگان  و شد  خوانده 
كردند. گلباران را قهرمان حجت نماد منظم
دور راههاي از كه مراسم در شركت كنندگان

بودند، رسانده  مراسم  اين به را  نزديك خود و
عزمي با كه ميكردند ترك را مراسم درحالي
حجت راه ادامه بر محكمتر ارادهيي و جزمتر
بيشتر هرچه  حمايت و نهايي پيروزي تا قهرمان 
اشرف شرف، شهر رزمندگان و مقاومت اين از

ميكردند. تأكيد

تشكيل ايران مورد در اروپا سياست مورد در كه
صريحًا اروپا كه خواست خواهد موكدًا ميشود.

كند. محكوم را در ايران اخير بشر حقوق نقض
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گزارش

بينهييبرپايداريپرشكوهمجاهدين  حجتو
درسهمگينترينشرايطتاريخ

زماني حجت قهرمان مجاهد زندگي از فرازهايي

َوُأوُذوْا ِدَياِرِهْم ِمن َوُأْخِرُجوْا َهاَجُروْا الَِّذيَن
َعْنُهْم ُألَكفَِّرنَّ َوُقتُِلوْا َوَقاَتُلوْا َسبِيِلي ِفي
َتْحِتَها َتْجِري ِمن َجنَّاٍت َوُألْدِخَلنَُّهْم َسيَِّئاِتِهْم
ُحْسُن ِعنَدُه َواهللاُّ اهللاِّ ِعنِد  مِّن  َثَوابًا اَألنَْهاُر

( ٩٥ الثََّواِب (آلعمران
از شدند رانده يا كردند هجرت كه آنان
راه من، كشتند آزار ديدند در سرزمين شان و
است بهشتهايي جايگاهشان شدند، كشته و
جانب از پاداشي شد، خواهند واردشان كه

خداست. نزد كه پاداش بهترين و خداوند

پيش ٣١سال زماني حجت شهيد  مجاهد
تحصيالت آمد، به دنيا هفت چشمه ايالم در
بهپايان شهر  همين در را متوسطه و  ابتدايي
تربيتمعلم، دانشسراي دورة پايان با و برد
ايالم مدارس در  معلمي بهشغل  مدتي
عمليات وقوع  با همزمان حجت پرداخت. 
با بود ١٤ساله حاليكه در جاويدان فروغ
همان در شد. آشنا مجاهدين سازمان نام
حجت نزديكترشدن باعث  عامل دو سال
پيوستن اول عامل شد. مجاهدين به نوجوان
كه بود خزئل زماني بزرگترش پهلوان برادر
عامل پيوست و مجاهدين به همين سال در
توسط خويشاوندانش از  يكي اعدام ديگر
جنايات به بيشتر را او كه رژيم، پاسداران
آگاه مجاهدين مبارزات  حقانيت  و رژيم
و نوجواني سنين از حجت تالشهاي نمود.
اين خالل شد، آغاز ١٥سالگي از مشخصًا
آغاز را  مجاهدين  كتابهاي مطالعة او  سالها 
مجاهد همراه با گوشدادن به صداي و كرد
آگاه مختلف زمينه هاي در سازمان مواضع از
سنين در زماني حجت شهيد مجاهد گرديد.
مجاهدين راه را بر ادامة خود عزم نوجواني
پيوستن تكاپوي در ١٧سالگي و از جزم كرد

سال١٣٧٦  در سرانجام تا بود. بهمجاهدين

سازمان وصل به با را جديد زند گيش دوران
كرد. آغاز مبارزاتي زندگي و مجاهدين
راه در مبارزاتي دانش با توأم را عمل انقالبي
پيشبرداهداف مجاهدينعليه رژيمضدبشري
كارآمد به عنصري به زودي و گرفت بهكار
نوشته نامه يي همان زمان طي در شد. تبديل
عشقي از جوانه ها اولين كردم «احساس بود:
برميآورد، اين سر درونم در رهبري وافر به
مسائلي از بسياري  حالل  و راهگشا عشق
به حل آن قادر هرگز ميكردم بود كه فكر
بهدست كه جديدي درك با بود. نخواهم
كه آنچه از  خيلي كه  مي فهمم  آوردهام، 
ذهنيام بود». ساخته هاي بنبست ميپنداشتم،
تنها قهرمان حجت نوشتههاي و حرفها اما
با او نبود، بهزودي شعار شور و از برخاسته
مواجه سنگيني و آزمونهاي صعب و ابتالئات

خزئل  پهلوان برادرش ديماه٧٨  در گرديد.
تهاجم مقابل در چشمه هفت در قهرمان،
شهادت به جانانه مقاومتي از پس پاسداران
عزم برادر مجاهد از دستدادن يك ميرسد.
ابتالئات در او سال بعد ميزند. در صيقل را او
ميشود. دومين كشيده آزمايش به بيشتري 
ديگرش برادر زماني، خانوادة از مجاهد
آخوندي دژخيمان با مصاف در نيز فالح
اصلي آزمون سرانجام و ميشود. شهيد
تيرماه١٣٨٠، در مينمايد.  روي  حجت به

سربازعاشورا

بزرگداشت درمراسم عباسي رقيه مجاهد خواهر
از فرازهايي زماني، حجت قهرمان مجاهد خاطره

كرد بيان را او زندگينامه

«اشرف» در زماني حجت مجاهد قهرمان شهادت بزرگداشت مراسم

درمراسمبزرگداشت مجاهدقهرمانحجت
شهيدان مزار مرواريد، قطعة در كه زماني
و مجاهدان  شد، برگزار اشرف شهر در 
يكهزار از بيش بههمراه آزادي رزمآوران
نمايندگان احزابو جمعيتهايسياسي تناز
و عشاير سران حقوقدانان، اجتماعي، و
شهروندان و اجتماعي و سياسي شخصيتهاي
مناسبت همين به عراق سراسر از كه عراقي
راه ياد و بودند، گردآمده شهر اشرف در

داشتند. گرامي را قهرمان مجاهد اين
مسئوالن اعضاي شوراي رهبري، از شماري
ملي آزاديبخش فرماندهان ارتش و سازمان
با حضور داشتند و مراسم در اين ايران نيز
كه نمادي بر گل  دستههاي حلقه ها و نثار
شهيد اين از شده بود، بر پا مناسبت همين به

كردند. تجليل قهرمان
مجيد، تالوت آياتي از قرآن از پس ابتدا در
مقابل در ويژهيي آيين طي احترام گارد
اداي زماني حجت  قهرمان شهيد  تصاوير

مسئوالن از جمعي سپس و نمود احترام
نمايندگان و شخصيتها همچنين و سازمان
حلقهها قراردادن با شركتكننده گروههاي
را خويش احترام مراتب گل، دستههاي و

ابراز نمودند. قهرمان شهيد به اين نسبت
سپسپياممسئولاولسازمانمجاهدينخلق
توسط خواهر مجاهد صديقه حسيني، ايران،
از ملكمحمدي، معصومه مجاهد خواهر
مجاهدين رهبري شوراي ارشد اعضاي

شد. قرائت
بر سالم است: آمده پيام اين از در قسمتي
فرزند حجت زماني، سالم بر مجاهد خلق
سالم چشمه، هفت گرد دلير بر ايالم، دالور
كه قهرمان حجت برادران فالح، و بر خزئل

٧٨ و ٧٩ توسط مزدوران رژيم  سالهاي در
درود و سالم و رسيدند. شهادت آخوندي به
سالم زماني. مجاهدپرور و غيور خانواده بر
كه روزي و شد زاده كه روزي حجت بر
برخاست. خلق پليدترين دشمنان با ستيز به

پايداري مجاهد خلق سنت او كه سالم بر
خون قطره تا آخرين نفس و آخرين تا را
و ايستاد استوار و محكم داشت. نگه زنده
در را دشمن پوزه سرانجام تا نكرد سرخم
سالم خاك ماليد. به و خواري ذلت نهايت
دامن غرور پر و سرفراز كه روزي حجت بر
به سوي و  كرد رنگين خون به را  محبت 
قهرمان بدرود  كشيد. پر فروغها جاودانه 

حجت
است: آمده پيام اين از ديگري قسمتي در
شوراي و خودم جانب از مي خواهم اجازه
مجاهدان سوي تمام از مجاهدين و رهبري
شهادت اشرف شهر در آزادي رزمندگان و
همه به را فراموشيناپذير  قهرمان  اين
به ويژه به و ايران مردم  عموم و مجاهدان
غيور جوانان و به مردم و سرفراز او خانواده

بگويم. تسليت و تبريك هفتهچشمه
حجت روزي كه همشهريان نيست دور
در بهستوه آمده مردم و سرچشمه و در ايالم

شهيد اين  خون انتقام زمين ايران سراسر 
را آزادي راه شهيدان تك تك و قهرمان
ايران بگيرند و پليدش دودمان خميني و از
و پاك رژيم اين وجود لوث از را زمين

نمايند. پاكيزه
انجمن رئيس  العزاوي، اكرم شيخ آنگاه 
خطاب سخناني  طي عراق، متحد علماي 
حجت شما همة گفت: حاضر مجاهدان به
كه است اين خونها اين پيام ميشناختيد، را
ميگويد سياستبازان همة و دژخيمان به
همينجا است. بس شكنجهگران با مماشات
شهيد اين كه مي گويم اسالمي امت بههمة
خدا است و اسالمي امت از شهداي قهرمان

را رحمت كند. او
ملي عشاير  تجمع از ربيعي، جواد دكتر 
قهرمان حجت شهادت گفت: عراق،
ايران رژيم وحشي دژخيمان بهدست كه

است. آزادي راهگشاي گرفت، صورت
اعضاي عباسي، از رقيه خواهر مجاهد سپس

تشريح به مجاهدين رهبري شوراي ارشد
حجت افتخار پر  زندگي از  فرازهايي

پرداخت. قهرمان
اسماعيل مرتضايي، مجاهد ادامه، برادر در
ايران، خلق مجاهدين سازمان مسئوالن از
دليل و حجت شهادت گفت: طي سخناني
حقانيت و پيروزي و سربلندي افتخار سند
عينحال سند مجسمي در راه است و يك
پوسيدگي و  زبوني ذلت، شكست،  از
و ٤سال از پس كه مفلوك رژيم يك
خود بهزعم كه  فشاري و  شكنجه نيم
مجاهد يك روحية درهم شكستن  براي
ايمان برابر بست، سرانجام در به كار خلق
روي از زد و زانو خلق پايداري مجاهد و
قهرمان، تن حجت بهاعدام ناتواني عجز و

داد.
درصحنة تا كوشيد ٨سال زبون رژيم
نشان خود از ديگري چهره بينالمللي
در گويا  كه كند وانمود اينطور و دهد 

را اسير مجاهد است قادر مفلوكش رژيم
برابر در ولي بشكند، درهم و نكند اعدام
درآمد بهزانو قهرمان  حجت  سترگ ارادة
شكست قهرمان، حجت اعدام با سرانجام و
جهان به را ٨سالهاش رسواي نمايشهاي

اعالم كرد.
است. مرحله اولين شهيد اين زماني حجت
اتمي پروندة ارجاع با آن در كه مرحله يي
توطئهها شوراي امنيت، بهرغم همة به رژيم
است نشسته گل به رژيم كشتي بندوبستها، و
حجت، اي گفت: بايد كه جاست همين و
اسطورة اشرف، اي شهر نمايندة پايداران اي
دژخيمان، خلق در اسارت مجاهد شهادت
پيشتاز كه درود  هزاران و درود  تو بر
شكست افول و دوران در و مجاهدين شدي
قاطع «حجت» كه هستي تو رژيم، خفتبار
رژيم حتمي سقوط و ايران مردم پيروزي بر

آخوندها شدهاي!
اين مي كند مقاومت اشرف وقتي آري

راه برزني و بههركوي مقاومت و پايداري
و همه ميكشد سر زندانها به پيدا ميكند،
در مجاهدين مقاومت و پايداري شاهد

مي شوند. برزن و هركوي
كانون اي اشرف، اي تو بر سالم پس
پرشكوه برپايداري جهان امروز كه مقاومت
آبشخور سرچشمه و اي و پايدار است تو
كه نيست در سراسر گيتي، دير هرمقاومتي
چيره خميني اهريمن بر اشرف پايداران
ميدان در  مردمشان با را پيروزي و  شوند

بگيرند. جشن آزادي
طي از رزمندگان آزادي ادامه، چندتن در
و مجاهدت زندگي از سخناني، بهفرازهايي
رثاي در اشعاري خواندن و قهرمان حجت

پرداختند. او
حجت قهرمان، شهيد بزرگداشت مراسم
اجراي با اشرف مرواريد قطعة در زماني
فاتحهخواني و قسم  سرود  دستهجمعي

رسيد. پايان به حاضران،

تهران ونك ميدان در تردد به هنگام حجت
بهاسارت و گرفت قرار شناسايي مورد
درآمد. آخوندي رژيم جنايتكار پاسداران
فوق و شكنجه هاي دوران بازجويي بالفاصله
با حجت شد. آغاز اوين در او عليه طاقت
دژخيمان مجاهد، يك خور در مقاومتي
بهطوريكه واداشت. عجز به را آخوندها
چهارسال غيرعادي بهطور او بازجويي مدت
در دژخيمان مدت اين طي كشيد. بهدرازا
گرفتند مختلف هر رذالتي را بهكار زندانهاي
و روحي، جسمي شكنجههاي انواع زير  تا
آورند. وارد خللي او مجاهدوار عزم در
حجت عليه تهديدها از سلسلهيي سرانجام

را  قهرمان حجت تير١٣٨٣  در و شد آغاز
اعدام بار بهچهار فرمايشي محاكمة يك در
اعدام حكم پس آن از كردند. محكوم
خود را آزمودة آن با تا بود حجت حربهيي
او ازجمله بگذارند. آزمايش به بارها و بارها
مجرمان عادي بهبند سياسي زندانيان از بند را
و قاتالن معتادان، ميان در تا ساختند منتقل
را مقاومتش مسري، بيماري داراي زندانيان
اعتصاب با اعالم حجت بشكنند. اما درهم
در كوبنده يي  سياسي امواج زندان در غذا 
به پا رژيم عليه  بينالمللي و  داخلي سطح
دوران سال٨٣، زمستان و پاييز ماههاي كرد.
مجاهد قهرمانانة  غذاي اعتصاب طوالني 

گذشت با كه بود زماني حجت قهرمان
به سياسي زندانيان از  بيشتري  تعداد هرماه
مسبب را حجت آخوندها مي پيوستند. آن
داده تشخيص زندانيان مقاومت شكلگيري
جنايتكار وزير اژهاي، محسني آخوند و
نام به ديگري  شخص بههمراه اطالعات 
كشور ديوان شعبة عنوان تحت راجي نبي
كه حكمي  كرد. تأييد را او اعدام حكم 
او بود. حجت مبارزاتي زندگي كمال نقطة
دادگاه درحالي كه مجاهديش سرفرازي با
آخوندي فاسد و پوسيده حاكميت كل و
را اعدام حكم  ميبرد سؤال زير  به را
حكم زير در شهامت با  و گرفت بهسخره
همچون ديگر بار ندارم!» «اعتراضي نوشت:
قتلعام شده مبارز و مجاهد ٣٠هزار زنداني
سرنوشتي از و باكي هيچ بيم كه كرد تأكيد

است پذيرفته مردمش رهايي راه در كه
گمان كه زندان جالدان ماههاي بعد ندارد.
مجاهد مي توان اعدام نهايي حكم با ميبردند
خللي وارد او ايمان در يا درآورد از پاي را
به ضرب و  افزودند خود فشارهاي بر  كرد،
حجت آوردند. روي زندان در او شتم و
به زدن  دست با را خود مقاومت ديگر بار 
آغاز گذشته ١٧شهريور روز از غذا اعتصاب
روحية قهرمانانه غذاي اعتصاب اين كرد.
باال سياسي زندانيان ساير در را مقاومت
موج پيوستند. غذا به اعتصاب نيز آنان و برد
بينالمللي حمايتهاي و داخلي اعتراضهاي
افسارگسيخته كه بهرژيمي نيز بار اين
بين المللي داخلي و عرصة تاز در و بهتاخت
تهديد و كه فشار داد بود نشان آورده روي
خواهد مجاهد مقاومت عنصر بر شكنجه و
را قهرمان سرانجام دژخيمان حجت افزود.
خطرناك زندانيان بند به بيشتر فشار براي
تا كردند منتقل انفرادي بهسلول آنجا از و
شود. در دهة قطع زندانيان ساير تماس او با
بسيار وحشت با رژيم امسال محرم ماه اول
صبحگاه در بينالمللي و داخلي بازتابهاي از
اعدام مبنيبر خود جنايت ١٨بهمن، روز
درآورد. به اجرا زماني را حجت خلق مجاهد
شهادت از بلكه زندگي از تنها نه آخوندها
بودند هراس در آنچنان قهرمان مجاهد اين
واهمه خبر رسمي اعالم  از روز ده تا  كه

داشتند.
آزادي ايران زمين امروز يكايك مجاهدان
سرور شهيدان به بيپايان درودهاي سالم و با
مفتخر و  مباهي را خود مجاهدان، امام  و
ساليان همة چون  نيز امسال كه  ميدانند
سر مجاهد ديگري عاشورا در روز گذشته،
بي ترديد حضرت نهاد و بر قدوم آن و راه بر
خواهد محشور حضرتش خاكپاي شهداي با

شد.

حجت قهرمان مجاهد شهادت يا و ناپديدشدن از نقيضي و ضد خبرهاي كه بود روزي چند
بهخودم تسلي باز ولي ميريختم بههم درونم در و ميكرد نگرانم خبرها اين زماني ميرسيد.

است بشنوم. زندان در حضور حجت خبر نهايي را كه حتمًا كه مي كردم دعا و ميدادم
بگيرم.  خبرها قرار آخرين جريان تا در كردم در ساعت١٤ باز را مطابق معمول سيماي آزادي
و لرزاند را قلبم آزادي، سيماي گوينده چشمان در پنهان اشكهاي و شكسته گلو در بغض
خون سر كينه از بازهم ضدبشري دشمن كه فهميدم و شد جاري چشمانم از ناخودآگاه اشك

زمين ريخته است. بر مجاهد ديگري را
تبار از ايالم، خطة قهرمانان از قهرمان يلي و سرفراز سروي تكاندهنده بود. مثل هميشه خبر

خفته بود. خود خون در زماني خزئل پهلوان و اكبري علياكبر همچون شيران قهرماني
نموده را ابدي آزادي آرمان و مردم با پيوندش خويش، سرخ و پاك با خون حجت اينك

است.
و باشد زنده حجت ميخواست دلم سو مي آورد. از يك هجوم به ذهنم متناقضي لحظات
سوي از كنم و دور، حس راه از چه اگر خودمان، روز هر مبارزة در نبضش را قلب و ضربان
آن برابر در و ميكردم تحسين جسارتش و رشادت پايداريش، حماسة بهخاطر را او ديگر

ميآوردم. فرود تعظيم سر
پر پيچترين شرايط و سختترين در مجاهدين از پايداري پرشكوه ٣سال گذشت از پس اينك

اين؟ از باالتر افتخاري و چه است شده تبديل بينة آن و سمبل به حجت تاريخ،
غرور مايه اينك كه عزيزم برادر قهرمان، حجت آرمان و راه به را خودم هر ثانيه، گذشت با
پرچم و مي ديدم جاري رگان خودم در را خون او نزديكتر مييافتم. است، شده مجاهد هر

مييافتم. دوش خودم بر را بود كشيده دوش به او مناالذله كه هيهات
او ناحق ريخته به خون اما بود. نخواهد پرشكوه مسير اين شهيد آخرين حجت قهرمان قطعًا

نشست. خواهد ثمر به شد، ريخته زمين بر ارتجاع دژخيمان بهدست كه
چشمه هفتاد كه چشمه هفت نه او خون از اينك  نبود. هفتچشمه قهرمان تنها حجت،
ريش و ريشه كه شد خواهد تبديل بنيان كني سيل به و آورد برخواهد سر جوشان و خروشان،

آخوندها را از بن بركند.
و هجوم و حمله برابر در استقامت و پايداري با خود، اسارت نيم و سال چهار طي حجت
نشاند. خواري و ذلت خاك به را آنان آخوندي، قرون وسطايي رژيم شكنجههاي و فشار
اعتصابي و هر اعتراض در مردم به عشق از قلبي ماالمال پرشور و سري با كه حجت بود اين
تنگ زندان دژخيمان را بر عرصه و مي يافت حضور سياسي ساير زندانيان كنار در زندان در

مينمود.
هيچگاه تن به خلق دشمن داد: مجاهد به واضح پيام روشن و يك خود حجت با شهادت

داد. ندامت نخواهد و توبه تسليم و و سازش
بود به عصيانگري نبود.حجت به اسارت كشيده شده، كه مجاهد قهرمان يك حجت تنها
تهديدات به بياعتنايي با و خويش در زندان با هر اعتراض و هرگام با او سرنوشت. و تقدير

را مينگاشت. مقاومتش زرين برگهاي اعدام، رژيم براي ايادي
درآورد. زانو به دشمن را و گرفت سخره به مرگ را كه گردنفرازي گرد

در آنان اراده بر عزم و و پيوند مي دهد با هرمجاهدي را شهيد حجت زماني مجاهد آنچه
در رازي و مي كند، چيست؟ چه رمز مصممتر نهاد، جان و آن سر كه او بر راهي پيمودن
و صبر در ما هركدام براي حجت و پيام و راز من رمز بهنظر است؟ نهفته مجاهد اين خون

اوست. شكيبايي و پايداري
تعيين نمود. خود شكوه شهادتش را نيز و لب به اعتراض نگشود هيچگاه مجاهدي كه

ايران. مردم مقاومت سراسر افتخار در كارنامه است بينهيي درخشان و دليل زماني، حجت
بدرود با درود، زماني، شهيدم، حجت برادر

حوري سيدي



٦ اسفند١٣٨٤صفحة دوشنبه٨ ـ شمارة٧٨٩
گزارش

آزاد  ايران دوستان پارلماني كميته ابتكار به (۲۲ فوريه) ۱۳۸۴ اسفند سوم چهارشنبه بعدازظهر
و راهحلهاي «احمدي نژاد عنوان تحت ايران مقاومت با همبستگي در جلسهيي پارلمان اروپا، در
تعداد كثيري آزاد شامل كميته دوستان ايران گرديد. در بروكسل برگزار اين پارلمان مقر اروپا» در

ميباشد. اروپايي سياسي طيفهاي همه از اروپا پارلمان نمايندگان از

كارزارمقاومتدر هفتـهييكهگذشت

ايران خلق مجاهدين سازمان از حمايت در دوستان ايران آزاد پارلماني كميته جلسه اروپا- پارلمان

ايران رژيم كثيف با معامله به پائولوكاساكا: اعتراض
نماينده كاساكا پائولو آقاي مشترك رياست با كه جلسه اين در
استيونسن استروان آقاي و سوسياليست گروه از اروپا پارلمان
گرديد، برگزار پارلمان  مسيحي  دموكرات  گروه  رئيس نايب
تروريستي برچسب بياعتباربودن به اشاره ضمن كاساكا، آقاي
ايران «رژيم گفت: جمله از ايران، خلق مجاهدين سازمان عليه
ديگري فرد  يا گروه هيچ به و مي كند حمله مجاهدين به  فقط
رژيم اين جدي و واقعي اپوزيسيون تنها آنها چون ندارد كاري
ثابت تا ندارد سندي اروپا هيچ كه اتحاديه دارم اطالع من هستند.
بهپيشنهاد بنا بلكه بمانند. باقي ليست اين در بايد مجاهدين كه كند
شدند. گذاشته ليست در اين كه مجاهدين بود ايران رژيم مشخص
ديدهبان سازمان گزارش نبود. كثيف معامله يك جز چيز هيچ اين
و من هستند. بياساس همه شد زده مجاهدين عليه كه اتهاماتي و
كه رسيديم نتيجه اين  به و  بازديد كردهايم اشرف  از همكارانم
پايه هيچ است، مجاهدين زده به بشر ديدبان حقوق كه اتهاماتي

ندارند». مبنايي و
اروپا پارلمان در رژيم خارجه وزير متكي سخنراني كاساكا آقاي
بود تركيه در كه دوراني متكي در كه گفت و كرد محكوم را
كه همكارم سؤالي به جواب در و بود آدمربايي و به قتل متهم
اصًال وي كرد، خارجي كميسيون جلسه در او از ماير اريك آقاي
به مجاهدين به حمله شروع عوض در و اين جناياتش نشد منكر
است. جاني و قاتل يك وي كه ميدهد نشان خوبي به اين كرد.

است واقعي حل راه يك سوم حل راه كالم: تونه
استوني از اروپا پارلمان نماينده كالم، تونه آقاي سخنران بعدي،
محافظهكار، گفت: مسيحي- دموكرات گروه عضو هيأترئيسه و
در شود. گفته فعلي رژيم باره در مثبتي نكته است مشكل «بسيار
چون نظامي نيست رويارويي يك دنبال كسي رژيم اين با مقابله
حاكمان به داشت و خواهد عكس نتيجه زياد به احتمال اقدام اين
اگر بخواهيم ديگر طرف از كرد. خواهد خدمت بنيادگرا بيشتر
بمب به نهايتًا رژيم صورت اين آن كنيم، در صبر و فقط بنشينيم
بتوان تا خيلي دير خواهد بود ديگر پيدا خواهد كرد و اتميدست
حال به اين رژيم تا گرفت. منطقه در جنگ ديگر را يك جلو
تسليحات به جهت دستيابي در و داده را فريب بينالمللي جامعه
اولينبار كه اپوزيسيون ايران بود و اين كرده است حركت هستهيي

كرد. افشا را اتميايران برنامه
از تغيير به داشتن اميد خاطر به را استمالت سياست همان نبايد ما
خارجي جنگ و مماشات بدهيم. انتخاب بين ادامه رژيم درون
ملي شوراي توسط كه راهحل سوم كه  مي كنم فكر من نيست.
مقاومت و مردم از حمايت يعني گرديده اعالم ايران مقاومت 
اپوزيسيون از بايد پارلمان اين  است.  واقعي راهحل يك ايران

كه متأسفانه اپوزيسيوني همان يعني كند حمايت دموكراتيك ايران
اين ميرسد كه نظر قرار داده شده است. به ليست تروريستي در
خيلي غيرعادالنه با رژيم ايران بوده است. يك معامله از بخشي
كه واقعًا بدهيم قرار سازمانهايي كنار را خلق كه مجاهدين است
از اين را مجاهدين خلق بايد ما رساندهاند. قتل را به مردم بيگناه

كنيم». خارج ليست

مقاومت با همبستگي ابراز هدفم سونسون: بريت اوا
است ايران

كميسيون نايبرئيس سونسون، بريت اوا خانم بعدي سخنران
محكوميت به كوتاهي سخنان  در سوئد،  از اروپا  پارلمان زنان
اشاره سوئد مطبوعات به و پرداخت ايران در بشر حقوق نقض
كرده چاپ را ايران در اخير خياباني اعدامهاي عكسهاي كه كرد
اين در شركت از هدف من كه كرد سونسون تأكيد خانم بودند.

ميباشد. ايران مقاومت با همبستگي ابراز جلسه

است ايراني ميليونها اميد رجوي خانم رستاريس: كارين
مخالفند مذهبي ديكتاتور با كه

ليبرال گروه از پارلمان اتريشي نماينده رستاريتس، كارين خانم
از و محكوم كرد را آخوندي اتمي رژيم برنامه سخنراني خود در
را تروريستي ليست تا خواست اروپا اتحاديه در اتريش رياست
سخنان خود از بخشي در رستاريتس خانم بدهد. قرار مورد بازبيني
ديكتاتوري با اين كه است ايراني ميليونها رجوي اميد خانم گفت.
و بياوريم حمايت به عمل رجوي خانم از مخالفند. ما بايد مذهبي
ديالوگ يك كه اين است هم اروپا براي اتحاديه سياست بهترين

بكند. آغاز رجوي مريم خانم با را

از را مجاهدين كه كنيم  تالش  بايد كامره: موگنز 
خارج كنيم ليست تروريستي

يو.اي. ملتها براي اروپا اتحاد گروه رئيس نايب كامره موگنز آقاي
كه است مقاومت جنبش يك «مجاهدين گفت: دانمارك از ان
آنرا اروپا اتحاديه چرا پس مي جنگد. آزادي و دموكراسي براي
بسيار ضعيفي سياست اروپا اتحاديه است؟ داده قرار اين ليست در
داشته بهحال  پيش تا ۲۵سال از مذهبي ديكتاتوري با رابطه در
مماشات ماليان با قيمت هر به كه كرده قبول اروپا اتحاديه است.

ادامه بدهد. را و ديالوگ بكند
دليل همين به است. ضعف عالمت يك سياست اتحاديه اروپا اين
رژيم كند. اتخاذ ايران رژيم درمورد را درستي سياست نميتواند
جواني دختر مي كند مثل اعدام را جوانان هر روز عوض در ايران
محكوم گرديد. اعدام به تجاوز برابر در خودش از براي دفاع كه

جهت در چون است. زمان ديگر خطرناكتر هر از اكنون رژيم اين
يكسال عرض در ميتواند و ميكند حركت هستهيي تسليحات
اين ندارد. دشمني  واقع در ايران بياورد. دست به را  اين سالح
سالح رژيم اين ميباشند. ايران مردم دشمن كه هستند آخوندها
در سياستهايش گسترش براي و خويش موجوديت براي اتميرا

خاورميانه ميخواهد».
جنگ خواهان  ما كه است مشخص  كرد:  اضافه كامره آقاي 
ايران مردم براي آزادي و دموكراسي را ولي ما نيستيم ايران با
پيشرفت ديكتاتورها از نداريم. حرفي جانيان اين با ميخواهيم. ما
تا ميكنند استفاده بهانهيي  از هر  لذا ميترسند و دموكراسي و
خواندن تروريست حربهها اين از يكي و بگيرند را مردم جلوي
بدهيم ايران مردم ميباشد. ما بايد اين پيام را به خلق مجاهدين
حرفهيي آدمكشان نميتوانيم با اين نيستند. ما هرگز تنها آنها كه
آزادهيي فرد هر باشيم. داشته ديالوگي هستند حاكميت در كه
تقريبًا ولي هست. هم رژيم اين دشمن است آزادي دنبال كه
سرنگون را اين رژيم خالي دستهاي با كه مردم است غيرممكن
گيرند. قرار غرب حمايت مورد توسط نميبايد ماليان و لذا كنند
تالش بايد ما هستم. موافق كامال رجوي مريم اهداف خانم با من
حمايت كنيم. خارج تروريستي ليست  از را مجاهدين تا كنيم
اهميت حائز هدف اين از اروپا پارلمان نمايندگان از تعداد اين

است». بسياري

است بياساس كامًال ديدبان بري: گزارش آندره
كميسيون خارجي عضو بري، آندره دكتر آقاي سخنران بعدي
احمدينژاد اخير اظهارات وي بود. چپ از گروه ائتالف پارلمان
كردهام. بازديد اشرف از دوبار «من گفت و كرد محكوم را
رابطه در مشخصي نتيجه به يك  تا  كردم  زيادي تحقيقات من
به را زيادي اتهامات بشر كه ديدهبان حقوق سازمان گزارش با
اين رسيديم كه نتيجه اين  به ما بود، برسم. زده مجاهدين خلق
ديدهبان نظرم به  است. بوده بياساس كامًال ديدهبان گزارش
نه داد دست از با آن گزارش كامًال خودش را اعتبار بشر حقوق
سؤال عالمت زير اعتبارش طور كلي بلكه به ايران با رابطه در فقط
كامالًِ متقاعد و رفتهام مريم رجوي هم خانم مالقات به من رفت.
تروريسم ندارد. با رابطهيي هيچ خلق مجاهدين كه سازمان هستم
تشكيالت يك  و مقاومت مشروع  جنبش  يك مجاهدين خلق
از را مجاهدين كه كنيم تالش بايد ما مي باشند. دموكراتيك
گذاشته رژيم بر فشار بيشترين تا كنيم خارج تروريستي ليست

شود».

است خورده شكست استمالت سياست ماير: اريك
سخنران بعدي اين اروپا پارلمان هلندي نماينده آقاي اريك ماير،
بسيار ايران بشر در  حقوق «وضعيت بود. وي گفت: كنفرانس
مي باشيم. جوانان اعدامهاي شاهد ما روز هر است. وحشتناك
از بعد زماني حجت سازمان مجاهدين خلق، عضو يك پيش هفته

شد. سپرده اعدام جوخه به اسارت ۵سال
احمدينژاد وخيمتر شده است. آمدن روي كار وضعيت بعد از
انتصاب كه گفته بود: با هستم موافق كامًال رجوي مريم خانم با من
خامنهاي رژيم علي فقيه ولي رئيسجمهور، به عنوان احمدينژاد
سوي از نمود و تشديد مردم ايران را عليه طرف جنگ يك از
رژيم امروز است. داده جنگ اعالن بينالمللي  جامعه به ديگر 
و داده قرار جنگ اين خدمت در را خود تماميامكانات مذهبي

است. ايجاد كرده منطقه در بنيادگرا نيروهاي جبههيي از يك
را ايران در مدرهها اصطالح به تا كرد تالش سالها اتحاديه اروپا
و خورد شكست استمالت كامًال اين سياست ولي كند. تقويت

كردهاند». پيدا اتميرا دستيابي به بمب امكان آخوند ها اكنون
يك اتخاذ زمان  اكنون  نظرم  «به  اضافه كرد:  ماير  اريك  آقاي
تغييرات مقاومت ايران براي و ايران در برابر مردم جديد سياست
مجاهدين راستا، اين است. در فرا رسيده ايران در دموكراتيك
ايران شوند. مردم خارج بالفاصله ليست تروريستي از بايد خلق
و دموكراسي از يعني آنها باشد در طرف اروپا كه دارند انتظار
رژيم طرف  در اينكه  نه و  كند حمايت  بشر حقوق  و آزادي 

بگيرد». قرار

از مجاهدين ساكاالس: حمايت الويساس
سوسياليست گروه از پارلمان نماينده ساكاالس، آلويساس آقاي
سازمان از را  خود  حمايت كوتاهي سخنان طي  ليتواني  از
براي مشخص اقدامات اتخاذ خواستار و كرد بيان خلق مجاهدين

گرديد. تروريستي ليست از مجاهدين كردن خارج

اپوزيسيون از واقعي حمايت زورينو:راه حل ياروسالو
است رژيم اين سياسي

چك جمهوري اروپا از پارلمان نماينده ياروسالو زورينو، آقاي
وي بود. بعدي سخنران كار محافظه مسيحي- دموكرات گروه از
ايران جوانان در اعدام نيست. آزادي از مهمتر «هيچ چيزي گفت:
حمايت واقعي راهحل نيست. قبول قابل ميشود كه سركوبي و
جنبشي و سازمان هيچ اين رژيم است. من سياسي اپوزيسيون از
كه ميكنم من آرزو نميبينم. خلق از مجاهدين قدرتمندتر را
باز جلو به راهشان و بكنند  پيشرفت مقاومت  اين و مجاهدين
افراد وحشي يعني اين ماليان رژيم با است كه خيلي مشكل بشود.

كرد». ديالوگ و گفتگو

مخالف كه دهيم نشان مالها به بايد نورا كائوپي: پيا
هستيم آنها

رئيس و اروپا پارلمان  فنالندي  نماينده كائوپي، نورا پيا خانم 
كار، مسيحي- محافظه دموكرات گروه در اين كشور فراكسيون
دنبال با ايران را مماشات سياست سالها «ما خود گفت: سخنان در
ما بايد به ماليان بدهيم. را تغيير خودمان كرديم. ما بايد سياست
اينكه از قبل  و هستيم آنها سياستهاي مخالف كه بدهيم  نشان
به دنبال آنها بكنيم. اقدام بايد بدهند فشار را بمب ماليان شاسي
به تا ميكنند تلف وقت فقط دارند و هستند هستهيي تسليحات
فقط كه مي كنند وانمود طور اين و بكنند پيدا اتميدست بمب
پس چرا بود درست حرف است. اگر اين صلحآميز براي مقاصد
همه ميباشد؟ پاسداران سپاه كنترل  تحت اتميايران تاسيسات

اتمياست. بمب دنبال رژيم كه فهميدهاند االن
بهخصوص همسايه كشورهاي فعاليتهاي رژيم در نگران همچنين ما
تقلبات به رژيم دست عراق، اخير در انتخابات در  هستيم. عراق
را گيري راي اوراق از پر كاميونهايي حتي و بود زده گستردهيي
شيعه گروههاي به همچنين ايران ميفرستاد. عراق داخل به ايران از

است. كرده فراواني مالي كمكهاي هم
راهحل نظرم به كرد؟ بايد چكار كه است اين سؤال اكنون
بايد خلق مجاهدين مي باشد. ايران اپوزيسيون از حمايت درست
نبايد يعني است كار شوند. اين مهمترين خارج تروريستي ليست از

داريم را آنها انگار كرد كه برخوردي چنين  ايران اپوزيسيون با
ميكنيم». مجازات

و مجاهدين  از حمايت بحث مهمترين فريرا: آن 
است تروريستي از ليست آنها كردن خارج

گفت: سوسياليست گروه از فرانسوي نماينده فريرا، آن خانم
بحث موضوع، مهمترين گفتند، امروز من همكاران كه «همانطور
اين ساختن خارج و آنها از حمايت و خلق مجاهدين سازمان
نمايندگان كه هستيم شاهد ما ميباشد. تروريستي ليست از سازمان
اين بايد بتوانيم ما سمت ميآيند و به اين روز بيشتري هر چه هر
اين از را مجاهدين سازمان تا كنيم گستردهتر چه هر را موضوع

كنيم». خارج ليست
كه رژيمي است تنها ايران، رژيم استروان استيونسن:

كرده است را سفيد روي نازيها
ايران دوستان گروه مشترك رئيس استيونسن، استروان آقاي
اروپا نيز پارلمان در سياسي گروه بزرگترين رئيس نايب آزاد كه
اخالقي جرائم به خاطر نوجوان كه سخناني اعدام دو طي ميباشد
دو اين كه گفت كرد. وي محكوم شدت به شدند را آويخته دار به
طناب طوري و اعدام شدند ميكردند كه گريه حالي در نوجوان
بدهند. جان آهستگي به و تا خيلي كند انداختند آنها گردن به را
اعدام رژيم اين  حاكميت دوران  در  مجاهدين از  نفر ۱۲۰هزار
گرفته صورت ۱۵۰اعدام از بيش احمدينژاد زمان از شده اند.
را آلمان در نازيها روي رژيم در واقع كه رژيمياست اين است.

است». كرده سفيد
كرد خواهد  قضاوت تاريخ من نظر «به گفت: استيونسون آقاي 
عراق يعني بود ژئوپوليتيك هديه يك عراق نظاميبه حمله با
در خود نفوذ گسترش حال در ايران كردهايم. ايران تقديم را
پرش سكوي يك عنوان به عراق از و مي باشد تماميخاورميانه

ميكند. استفاده
نظاميبراي راهحل يك دنبال نميتوانيم «ما افزود: استيونسن آقاي
آتش شعلههاي بنزين به ريختن معني به اقدام زيرا اين باشيم ايران
بازتري خواهد دست افراطيون هم به كه ميباشد  منطقه اين  در
در بعضي طرف از كه مماشات سياست ديگر طرف از داد.
جك استروا رسيد. نخواهد جايي به ميشود دنبال اتحاديه اروپا
تحت كه بود است گفته مي كرده بازديد ايران ماهانه از تقريبا كه
محتوا در حرف اين با من كرد. نظامينخواهند اقدام شرايطي هيچ
و داشتن نگه راضي نيتش فقط كه گفت نحوي به او ولي موافقم
كه اقتصادي كالن قراردادهاي تا  است  بوده ماليان با مماشات
خورده مماشات شكست كند. ولي پيدا دارد ادامه با ايران انگلستان
سوميكه راهحل از كرد. حمايت رجوي مريم خانم از بايد است.
از اپوزيسيون كرد يعني حمايت است بايد حمايت پيشنهاد داده او

ايران.
پاي و دست  به كنندهيي   قانع  دليل  هيچ  بدون اين كه   جاي  به
فعاالنه بايد و كنيم باز را  زنجيرها بايد ببنديم،  زنجير اپوزيسيون
سازمان يك ايران خلق مجاهدين كنيم. حمايت اپوزيسيون از
ليست در آخوندها  درخواست بر بنا آنها نيست. تروريستي 
از مجاهدين شدت به آخوندها  چون داده شدند قرار تروريستي 
رژيم اين تا  حمايت كنيم  مجاهدين از فعاالنه بايد ما ميترسند.
چون پايان يابد رنج مردم متمدن ايران درد و تا سرنگون كنند را

آخوند هاي پير  اين ستم تحت كه ۲۷ سال است حدود مردم اين
هستند».  ريشو و

مطبوعاتي بزرگ كنفرانس يك اول اسفند ۱۳۸۴) ۲۰ فوريه ( دوشنبه ظهر از بعد
پارلمان اين در مقر آزاد ايران دوستان پارلماني گروه اروپا توسط پارلمان در
رژيم جنايتكار خارجه وزير متكي منوچهر حضور به اعتراض در بروكسل در

برگزار گرديد. آخوندي 
رئيس اول نايب كوآدراس  ويدال آلخو آقاي مطبوعاتي، كنفرانس  اين در
آزاد، ايران دوستان گروه  مشترك رئيس كاساكا، پائولو آقاي  اروپا، پارلمان
محوي، عضو فيروز آقاي و خارجي پارلمان كميسيون عضو ماير آقاي اريك

سخنراني كردند. ايران مقاومت ملي شوراي كميسيون خارجه
مأموران رژيم كه بود زاده مجتهد ابوالحسن مهندس كنفرانس، اين مهمان اصلي

را  بود، او تركيه در آخوندي رژيم سفير متكي ۶۷ زماني كه سال آخوندي در
زنداني و شكنجه را او متكي زير نظر مستقيم استانبول كنسولگري ربودند و در

كردند.
محكوم  شدت را به رژيم خارجه وزير حضور كاساكا آقاي جلسه، ابتدا اين  در
رژيم توسط او كه و گفت پرداخت زاده مجتهد معرفي آقاي به سپس وي كرد.
از بود و ربوده شده تركيه بود در رژيم سفير كه وي در دوراني شخص متكي و

كند.. شروع را خود صحبتهاي كه خواست وي
ماشين  كارم سوار به محل تردد ۱۹۸۸ در اكتبر در من : گفت زاده مجتهد مهندس
مرا  گرفتند و مرا جلو ساختگي تصادف يك ايجاد با ۴ خودرو رژيم كه بودم
امن بردند. به يك خانه و يك ماشين انداختند پشت در مرا به زور ربودند. آنها
اين به شكنجه كردند. به شروع بستند و بدن مرا چسب نواري سراسر آنجا با در
رژيم كنسولگري  به مرا روز چند از بعد  مي گفتند.  فوتبال بهاصطالح شكنجه
كردند. مربع حبس متر يك از كمتر آهني قفس يك در و استانبول بردند در

منوچهر من كه از همين روزها بود يكي در من ادامه داشت و شكنجه آنجا در
و پسر همسر ميخواهي گفت كه به من تركيه را ديدم در رژيم وقت متكي سفير
ادامه ببيني؟ متكي بياوريم تا هستند، زنداني يكي اتاق آن كه در را كوچكت
صدا آقا حاجي رژيم مزدوران ساير را متكي است. تمام عمرت امروز كه داد

كردند. مي
بهترين از تن چندين گفت : خود سخنان از بخش ديگري در مجتهدزاده آقاي
و ربودند را قرباني اكبر  علي شدند.  شهيد تركيه  در من  همكاران و دوستان
اقدامات اين پيدا كردند. خيلي از جنگل در جسد مثله شدهاش را بعد ماه چند
كه متأسف هستم خيلي من و شده است متكي انجام مستقيم نظر تروريستي تحت

است. شده پذيرفته تروريست ديپلومات اين جا اين در امروز
اين در حاضران و خبرنگاران كليه  مجتهدزاده آقاي  تكاندهنده افشاگريهاي

داد. قرار تأثير تحت شدت به را كنفرانس
از كوتاهي سخنان در اروپا، پارلمان نايبرئيس كوآدراس ويدال آلخو آقاي
سياست اتخاذ يك خواستار و نمود انزجار ابراز اروپا پارلمان متكي در حضور

ماليان گرديد. رژيم قبال در قاطع
با متكي اينكه از هلند، از پارلمان خارجي كميسيون عضو مارير، اريك آقاي
ابراز گرفته است به محوطه پارلمان اروپا را سوابق تروريستي اجازه ورود چنين
پيگيري موضوع را خارجي، اين كميسيون علني در جلسه كه و گفت كرد تعجب

خواهد كرد.
كميسيون عضو و  ليتواني سابق جمهور رئيس الندزبرگيس، ويتاتاس آقاي
متكي در پارلمان حضور به نسبت داشت، شركت كنفرانس كه در اين خارجي

گرديد. مسأله اين علت درباره تحقيق خواستار و نمود شگفتي ابراز

اروپا پارلمان نايب رئيس حضور با اروپا پارلمان در افشاگرانه كنفرانس
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علي مرادي مجاهدش و همرزم پناهندگان از حقوق دفاع شهيد زهرا رجبي شهادت دهمين سالگرد
سالگرد شهادت  ٢٩بهمن١٣٨٤ مراسم دهمين شنبه  روز
دست به مرادي،  علي و رجبي زهرا شهيد مجاهدان 
در تركيه، در آخوندي رژيم ديپلومات-تروريستهاي
خانواده مراسم اين در گرديد. برگزار پاريس پرالشز
مجاهدشهيد زهرارجبي وجمعي ازمسئوالنكميسيونهاي
از ونيز تعدادكثيري شورايمليمقاومت واعضايشورا

هموطنان ويارانمقاومتشركت داشتند.
شد. پخش كالماهللامجيد از آياتي برنامه، اعالم از پس
زنان كميسيون مسئول چيت ساز، سروناز خانم سپس
معصومي دكترعبدالعلي ايران، مقاومت ملي شوراي
عضوشورايمليمقاومتايرانوآقايابوالقاسمرضايي،
سخنراني پرداختند. متن به ملي مقاومت دبير شوراي

سخنرانيهارادر همين صفحهميخوانيد.
پناهندگان  حقوق مزار شهيد برنامه  بعدي قسمت  در
دسته ابتدا شد. در  حاضران در صحنه گلباران  توسط
گذاشته او برمزار شهيد خانواده سوي از گلهايي
رجوي، مريم خانم سوي از دستهگلهايي سپس شد.
مقاومت ملي شوراي برگزيدة مقاومت،  رئيسجمهور
رهبري شوراي  و ايران خلق مجاهدين سازمان ايران، 
شد. نهاده زهرارجبي شهيد مزار بر مجاهدين سازمان
شهيد، مزار بر گلهايي شاخه تقديم با حاضران آن از پس
علي همرزمش قهرمان و شهيد آن ياد خواندند و فاتحه

مراديراگراميداشتند.
زهرا شهيد مجاهدان بزرگداشت مراسم پايان بخش
توسط حاضران قسم سرود اجراي مرادي و علي رجبي
درمراسمبود.شركتكنندگانباخواندنسرودبارديگر
آخوندي تأكيد با رژيم مبارزه بر ادامه عزم نهاييشان بر

كردند
. رسيد پايان به درساعت١٧ مراسم

سرونازچيت ساز: فديههاي بزرگپيروزيهاي
ميكند محقق را بزرگ

دوستان عزيز،
گرد (فائزه) رجبي زهرا مجاهدم خواهر مزار بر امروز
آغاز در را گرامي بداريم. هميشه زندة او ياد تا آمدهايم،

ميفرستم. آزادي درود راه همه شهيدان به و او به
تركيه، در  آخوندي رژيم تروريستهاي پيش  ۱۰سال
خونزهرارجبي،شهيدبزرگدفاع بهطرزشقاوتباري،
مجاهدين و رهبري شوراي عضو و پناهندگان از حقوق

بر زمينريختند. همرزمپاكبازش عليمراديرا
ملت ايران براي نبود، مقاومت اين شهيد فائزه البته اولين
بزرگي فديه هاي دموكراسي و آزادي و حقوقبشر
عاشوراي شهداي خاطره پيش روز ده است. كرده تقديم
سردار مجاهدين، اشرف زنان مجاهد اشرف رجوي و
با همزمان و داشتيم گرامي را خياباني موسي خلق كبير
عاشورايحسيني،رژيمجنايتكارآخوندي،خونمجاهد
زماني، حجت قهرمان شهيد ريخت. بر زمين را ديگري
تحت خميني در زندانهاي نيم سال و چهار از بيش كه

فشاروشكنجهبود.
در آخوندي  ضدبشري رژيم است ۲۷سال  چه اگر 
دار به ميهن را و پاكترين فرزندان اين ايرانزمين بهترين
اما ايندرس مداوم آويخته وشكنجه واعدامكردهاست،
فديههايبزرگپيروزيهايبزرگرا محقق تاريخ است.
و به آزادي دستيابي را براي ملتي و شايستگي مي كند

دموكراسيبهاثباتميرساند.
اينجا در واالمقام شهيدان اين شهادت در سالروز امروز
تابناكشان خاطره گراميداشت ضمن تا آمدهايم گرد

بارديگرباآنهاتجديدعهدكنيم.
دستدادنت از غم چه اگر كه بگوييم فائزه به تا آمدهايم
همواره خواهر عزيزم، تو جاي و است  سنگين بسيار
زنان جوشان است. تو خون اما است، ما خالي كنار در

مسئوليتپذيري با خلق مجاهد استوار و باصالبت
اين در شايسته توست، كه آنچنان را جاي تو بيمانند،

مقاومتپركردند.
سخت سه سال كه طي صديقه و سرداراني مانند مژگان
و فشردند پاي خلق آزادي آرمان بر نشيب فراز و پر و
سكون و تسليم بر كه مجاهد قهرمان مرد و زن هزاران
توطئههاي حمالت و در مقابل پايداري با و  شوريدند
شهر اشرف، در را خلق مجاهد نام و همدستانش رژيم
جاري همه زبان بر هميشه از  سرفرازتر و پرافتخارتر

ساختند.
كردند اثبات و ايستادگي بيمانند خود، پايداري با آنها
همچنان مقاومت ساير شهيدان اين و تو پاك خون كه

زنده است.
هنوز و بريدهاند را سحر مرغ گلوي

شفق،  شِط اين در
او جاريست آواز سرخ

پايداري اشرف، در در را خون اين آري امروز جوشش
مقاومت در و ايران، در هموطنانمان اعتصاب و اعتراض

ديد. رشد زنان ايران، مي توان رو به و فزاينده
خلقيكهمصمماستبههرقيمتارتجاعمذهبيراكنار
ايران زمين براي دموكراسي را برابري و و آزادي، زده

محقق كند.
زيركشيدن حاكميت به براي نسل، اين عزم جزم آري
جهاني و طردشدگي از انزوا جديدي دوران آخوندي،

آغاز كرده است. را براي رژيم آخوندي
اگرچهقاتالنوتروريستهايي كهزهرارجبيوعليمرادي

اما  بهدستعدالتسپردهنشدهاند، بهشهادترساندند، را
جنايت و كرده تأكيد ابتدا از ايران مقاومت همچنانكه
حجت زماني، بار خلق مجاهد اعدام ماليان يعني اخير
برابراينرژيم، اثباترساندكهدر به ديگراينحقيقترا

قاطعيت است. آن و دارد وجود مؤثر پاسِخ تنها يك
همرزمانت، حضور در اين جا  در امروز  عزيزم، فائزه
خانواده حضور در بهخصوص و برادرانت و خواهران
هرگز كه بگوييم، تو به آمديم، تا گرد داغدارت و عزيز
شد، ريخته آن راه آزادي كه خون تو در آرمان و راه از

لحظه ييكوتاهنخواهيمآمد.
مطمئنم نامتوويادتودرروزآزاديخلق،شكوفا خواهد
جاودانه زمين ايران آزادي تاريخ در هميشه براي و شد

خواهيبود.
او آرمان و ياد فائزه براي گراميداشت كه شما همه به

گردآمدهايد،درودميفرستم.

زهرا  جوشان خون معصومي:  محمدعلي
را آزادي تشنة جانهاي زمانيها حجت و رجبيها

شعلهوركرد
آزادي  ماندگاِر هميشه سرو بيقراِر و بيدار همواره ياد  با
مردمايرانزمين،زهرارجبي،شهيدبزرگدفاعازحقوق
پناهندگانوعضوشورايمليمقاومتايران،كهدهسال
پاكبازش، مجاهد همسنگر با روزهايي، در چنين پيش
تروريستهايرژيم شهيدعليمرادي،به دستديپلوماتـ 
رودخروشان به و رسيد شهادت به استانبول در خميني

زمين پيوست. ايران آزادي شهيدان راه
ايران زمين،  آزادي جاودان سرو ماندگار ياد با باز   و
گوهردشت زندان در پيش، هفته دو كه زماني، حّجت

باخت. جان آخوندي رژيم دژخيمان دست به كرج
خزان جفاي كند تحّمل درخت هر نه

قدم دارد اين كه سروم غالم هّمت
بحرانهاي چنبرة در روزها، اين آخوندي، بهگور پا رژيم
از تن چند يا يك كه نيست روزي بينالمللي و داخلي
بهانههاي يا به آزاديخواهي جرم به را ايران زمين فرزندان
ايجاد براي و نكند محكوم تيرباران و اعدام به واهي،

جز نياويزد؛ رژيمي كه به دار مألعام در هراس، و ُرعب
توان حتي اعدام، و شكنجه و جنايت و سركوبي مدد به

ندارد: هم قدرت را روز در يك ماندن
كدامغنچهكهخونشبهدلنمي جوشد
كدامگلكه گرفتارطعن خارينيست؟
كدامشاخكهدستحوادثشنشكست

نيست؟ شورهزاري روز يك كه باغ كدام
چه وحشيانه،  سركوبي و جنايت ۲۷سال  اين  اّما   
حجم روزافزون نفرتهاي جز افزايش رهآوردي داشت،
خروش خشم و بيشتر چه هر شعلهورترشدن اجتماعي و
بر حاكم و رهايي از چنگال اهريمنان آزادي براي مردم

و مال مردم؟ جان
رجبيها   ودراينميانخون جاريو همواره جوشانزهرا
در آزادي، جاودان شهيد ۱۲۰هزار و زمانيها حّجت و
كرد شعله ور آزادي را تشنه ميدان جانهاي و محله هر
ميهن داغدارمان بر حاكم اهريمنان با ميدان مبارزه به و

كشاند.
رزمندگانراه شرفو افتخارايران زمين، مجاهدينخلق
با رزم پرچم قهرمان، اشرف حماسه ساز سرداران ايران،
ايران در تنها نه را، آخوندي تروريستپرور دژخيمان
نيز برپاكردند عراق همسايهمان كشور بلكه در زمين
با افشاگرانه ميدان مبارزه سامان را، آن خاك سراسر و
و كردند جنايتكار آخوندي رنگارنگ رژيم مزدوران
آخوندي ارتجاع هار سگان زوزههاي كه نيست روزي

برنخيزد. ازاينافشاگريهاي دامنگستر بههوا
وزارت يكي از سايتهاي ميكنم: از آن اشاره نمونهيي به
روز۳۰آذر ديدبان» در «ايرانـ  به نام اطالعات آخوندي
تاريخ» نوشت: «..اتفاقات «تكرار عنوان در مطلبي با ۸۴
و مواضع و صدام سرنگونی از پس عراق و تحّوالت
از دوران پس يادآور مدت، اين طی عملکرد مجاهدين
تاريخ انقالبايراناست و درحقيقتبهگونهيیديگر،
به نگاهی با روزها اين تکرار میشود... آنان در مورد
که در میشود آن چه را خوب خيلی عراق، تحّوالت
پاسخ روزهایبعداز پيروزی انقالب اتفاقافتاد،ديد وبا
مجاهدين ربطی به چه عراق تحّوالت که سؤال اين به
عراق داخلی  امور  در آنها دخالت همه اين  و دارد؟ 
تشنجآفرينی و عوامفريبی حجم  به میتوان  چيست؟
موضعگيری در مسائل گوناگون روزگار که آن در آنها
تا همان آنها قصد دارند پی برد... امروز نيز میکردند،

.« رفتند در٣٠خرداد که بروند را راهی
كمترازدوهفتهبعد،علي الريجاني، رئيس شوراي عالي 
دو، هراس تلويزيون شبكة با در مصاحبه امنيت رژيم،
ميان در مجاهدين نفوذ گسترش از را، آخوندي رژيم
دخالتهايشان، برابر راهبندي در سّد و مثابه به عراق مردم
ميكنند دارند  اشتباهي «يك گفت: و برمالكرد 
كارهايي هم يك انتخابات از قبل از آمريكاييها، حتي
من نميشناسند. خوب را صحنه ميداد نشان كه كردند
اينها ميدهند، خط اينها به كه مستشرقيني مي كنم فكر
نزديك همين حتي  نميشناسند. را دقيق عراق صحنه
از اونجاست نظامي  فرمانده كيسي،كه تام اي انتخابات،
شما كه شده دامن منافقين دست به آمريكاييها، طرف
ليست اين كه  كنيد تبليغ مختلف تو شهرهاي بياييد

نياورد...» ائتالفشيعهرأيمناسبرا
 راستي، مجاهدينيكهزبانعربيزبانمادريو سرزمين 
در نيست، چگونه توانستند خاك آبايي آنها نيز عراق
اشرف، شهر و نفوذ كنند حد اين تا به عراق مردم ميان
و اميد كانون و جانپناه پايداري، و شرف باالبلند قله
اّتحاد هم دادن و و ميدان سربه اعتمادشان براي آزادي
ميان در ملي را پيوند و راه شود كشور ملي آن نيروهاي
كه ميدانيم بگشايد؟ و چنين اين آزاديخواه عراق مردم
همراهيها و اشرف سرداران قهرمان شهر تالشهاي همين

چهرة كه بود عراق مردم آزادي مشتاقان همدليهاي و
بيشتر روز بهروز را رژيم دشمنكاميهاي و تجاوزكارانه
خود هم به خوبي كشور اين اخير در انتخابات و افشاكرد

داد. نشان را
تا  انقالب اول نيم سال و دو مجاهدين در مگر راستي،
٣٠خرداد٦٠،چهكردندكهپسماندگانخمينياينچنين

ميافتد. تباهشان اندام بر رعشه نيز دوران آن يادآوري از
جزايناستكهآنپاكبازاندرآندوسالونيم،كهعرصه
رسيدند رشدي چنان بود، به باز سياسي  آزاد فعاليتهاي
پاخاسته و به مردِم جاروشدن به دست بيم از كه خميني
ببندد رو از را شمشير شد ناچار مجاهدين، هوادار نيروهاي

و  بكشد خون به ٣٠خرداد٦٠ را آميز مسالمت تظاهرات و
بگستراند بيپرده و عريان گونهيي به را درفش و دار بساط
روزها اين داشت ميتوان ترديدي هيچ اين، در آيا و
داخلي و فشارهاي چنبرة در آخوندي سّفاك كه رژيم
اندكي، است، اگر گرفتار نفسگير، گونهيي بينالمللي، به
مردم خيزشهاي و اعتراضات شود، گشاده سياسي فضاي
رزمندگان آزادي ايران با همپيوند و بهجان آمده، همراه
ترديدي بيهيچ كه شد خواهد شعلهور آنچنان زمين،
خواهيد درهم كلي به را تاريخ گور از برآمده رژيِم بساط

تاكنشان؟ از نه و ماند خواهد نشان تاك از نه و پيچيد
مردم  ميان در رژيم اندك مشروعيتي و بود اين جز  اگر
و دار و و زندان بند همه كشتار و به اين نيازي داشت،
همپيمانان همة خواست در برابر ميتوانست و نبود تازيانه
بازي فضاي و بنشيند عقب اندكي ديروزش بينالمللِي
و بيايد اتميش كوتاه  پروژة ضدميهني  در  يا و  بگشايد
و در بكشد در عراق دخالتهاي تجاوزكارانهاش دست از
بخشد. تداوم  اندكي را سركوبگرش رژيم نتيجه، عمر
به كشتار  و سركوبي اهريمني ماشين گردانندگان اما 
سركوبگرانه سياستهاي از اندكي اگر كه ميدانند روشني
رژيمشان سرنگوني سريع به بنشينند، تجاوزكارانه عقب و
پافشاريها و كوتاهنيامدنها اين دل از بخشيدهاند. شتاب
تروريسم و عراق در دخالت و اتمي ويرانگر برنامه بر
دامن گستروسركوبگريهايوحشيانهوبيامانداخلياين
«افعي نداند كه نيست كسي ديگر امروز كه است رژيم
بايدبا هرگزكبوترنخواهدزاد»وسر اژدهايمردمخواررا
جهاني كوبيد و درهم به پاخاسته خلق درشت خشم پتك

داد. رهايي كشندهاش زهر از را
آزادي جاودان هميشه سروهاي به ديگر بار يك پايان در
و زماني حجت و مرادي علي رجبي، زهرا زمين ايران
ُرسته باالبلند سرو هزار بيست صدو و آنها پاكباز باغبابان

زمين درود ميفرستم. ايران سرزمين تشنة آزادي در
اول، سخن بودند، در ما در ميان رجبيها اگر زهرا بيترديد
بهپرچمدارانآگاهوپاكبازوهميشهماندگاررزمتوانسوز
رجوي، و مريم مسعود زمين، ايران جان بركف فرزندان
مبارزه سالهاي توانسوز اين همه در مي فرستادند كه درود
مبارزه پرچم ما، ميهن اهورايي چيره بر ناحق به اهريمنان با
اين در ذرهيي و نگهداشتند برافراشته درنگ، و بيوقفه را،
ميفرستادند بر بيترديد، درود و باز، نكردند. راه كوتاهي
امروز، اميرخيز در ميهني افتخار و شرف رزم پرچمداران
اعتماد و اميد شعلهور همواره كانون كه قهرمان، اشرف
حاكم اهريمنان از چنگان براي رهايي زمين ايران مردم
جانكاهترين و سختترين زير در را پرچم اين و شدند
تسليم ذّلت به تن و داشتند نگه برافراشته دوران فشارهاي
پاكباز كوهمردان و شيرزنان اين بر درود هزاران نسپردند.

باد. زمين ايران دلير و

يك حجت فائزه و شهادت  ابوالقاسم رضايي:
سرنگوني براي خلق يك جزم عزم دارد، پيام

رژيمآخوندي
چهشكوهيداردجانناميرايدرياها،

هرچهازآبشمينوشي،
از ماهيش مي گيري هرچه

است، ازماهي است، باز سرشار آبي دريا باز
سرشاري ما سرسبزي و است در چه رازي

ميكند را زرد پائيز سبزمان چه هر
داريم. گل برشاخه باز

پيكر هنگاميكه  روزهايي، چنين در پيش دهسال 
در را رجبي(فائزه) زهرا مجاهد خواهر شده گلولهباران
روزها، آن او در دست دادن خاك سپرديم، از به اينجا
بسياربرايمان سختبودوشهادتاوبه همراههمرزمش
مجاهدشهيدعلي مراديبسياربرهمهما گرانآمد،چرا
با صالبتترين از وصعب، يكي درمسيري سخت كه

كرد. ترك ما را مسئولمان، وپرتوانترين زنان
نبرد سخت  صحنه هاي در حضورش كه مسئولي 
هميشهدلگرم كنندهبود.ازسختيهايجنگنميهراسيد
قدم پيچيده و دشوار شرايط در وظيفه انجام براي و
وشهادتش بوديم مفتخر او بهوجود ميگذاشت، پيش

بود. جانگداز برايمان
چه و  قبل دهسال در فائزه  خواهر  شهادت چه ولي 
زماني حجت قهرمان مجاهد شهيدمان آخرين شهادت
مجاهدين، يعني ماه بهمن، ماه عاشوراي ماه، همين در
جنايتكار آخوندهاي براي واضح و روشن پيام يك
ستم كشيده خلق يك سرسخت مقاومت آنهم و دارد
سرنگوني براي جزم آنها عزم دالورش و پيشتازان با

است.
را براي بهايي است هر حاضر اين مقاومت كه اين پيام و
از هراسي هيچ راه اين و در  بپردازد مردمش آزادي
شما سبعانه برخورد حالي كه در ندارد. جنايتكاران شما
تحت سالها است و اسير درچنگتان زنداني كه يك با
و ضعف فقط است فقط و فشار شما بوده و شكنجه

ميرساند. را شما بينهايت هراس
اعدام چه و زماني حجت اعدام چه كه بدانيد ولي
و رعب جو ايجاد براي ماه ٢٧همين ٢٢تا در ١٣زنداني
واحد شركت شريف كاركنان تظاهرات سركوب چه
خراب حتي چه و آنها همسران و بچهها اذيت و آزار و
سرنگوني از را  شما قم،  در دراويش  حسينيه  كردن

نخواهد داد. نجات هستيد محكوم آن به محتوم كه
دوستانعزيز،

يك رژيم وحشي خطر چشمش به امروز جهان تازه
جهان دركل و منطقه در ثبات و صلح اصلي تهديد كه
سياست كه ميشود ثابت برايش و است شده باز است
را ايران بر حاكم مذهبي استبداد نرمش، و مماشات
را آنها باند هارترين  برعكس بلكه نميكند  معتدل

سركارميآورد.
را آخوندها رژيم، اين با مذاكره كه شده ثابت برايشان
ثابت برايشان و نميدارد باز هستهيي سالح پيگيري از
نميكند. رفع را جنگ خطر مماشات سياست كه شده
بهتراست وليبرايرسيدندولتهايغربيبهايننقطهيا
ايران مقاومت و مقطع مردم به اين آنها رساندن بگويم

بهايسنگينيپرداختند.

مابرايآزاديمردماسيرمان،برايشناساندنچهرهكريه
١٢٠هزارشهيد آن، ضدبشري ماهيت نشان و رژيم اين

است. سنگيني بسيار بهاي كه داديم
مقاومت كه براي اين عليه تروريسم بهتان عالوه بر آن،
براي گرفت، صورت وحشي آخوندهاي رامكردن

داشت. را بهدنبال سركوبي فقط تشديد ايران مردم
تروريسم قربانيان از يكي فائزه خواهرمجاهدمان
به سالها غرب تروريسميكه همان بود، آخوندي
همين در است. بسته بر آن چشم اقتصاديش منافع خاطر
كاظم دكتر قاتلين شد. مماشات تروريستها با فرانسه
تحويل رژيم به روشن روز در محاكمه، عوض به را
بستند. را چشمشان آخوندها جنايات ساير بر دادند.
تمام در  رژيم شد. چه مماشات سياست اين نتيجه 
تازه و اتميشدن رسيد به مرحله و جلو آمد زمينه ها
چكار وحشي اين با فراگرفته است كه را همه وحشت
نتيجه آخوندي افعي از احمدينژاد شدن زائيده كنند.
اين رژيمضدانسانياست.در سياستمماشاتغرببا
افعي كه داد اندرزشان مقاومت رهبر قبل سالها حاليكه
جنگ طبل بر رسمًا احمدينژاد نمي زايد. حاال كبوتر
وآنرا تنفر ميكند اظهار بشر حقوق رسمًا از ميكوبد،

مينامد. شده نخنما امري
مماشات سياست شد، اثبات حاليكه در امروز ما
كه سياست شد خورده است. ثابت صددرصد شكست
مماشات خطرجنگرا دفعنميكند، ثابتشدكه بهتان
نميكند، رام را وحشي ماليان مجاهدين، به تروريسم
تروريستي تهاجمات و انفجارها اغلب كه شد ثابت
صورت عواملش و  آخوندي رژيم توسط  عراق در
صلح مانع ديكتاتوري آخوندي شد كه ثابت ميگيرد،
و آخوندي رژيم هماورد كه شد ثابت و است ثبات و
صف در زنان حضور و مقاومت است همين آن آنتيتز

است. و پيروزي آن تداوم اين مبارزه تضمين اول
ميكنيم: اعالم

سياست است. رژيم اين با قاطعيت زبان راه، تنها
مجاهدين اسم قراردادن با بيشرمي كمال در مماشات
ولي داد باج به فاشيسم مذهبي تروريستي، ليست در

دادند. ايران مردم آن را و بهاي شده هارتر رژيم اين
و  نوع غل بازكردن اين يعني زبان قاطعيت حاال هم
بهتان رفع و  ايران ومقاومت مردم پاي از  زنجيرها

تروريستياست.
صفوفمان حجت در و هزاران فائزه يمن حضور به وما،
پروراند، در دهمين را وخلقي كه اينفائزههاوحجتها
افتخار رجبي، زهرا مجاهدمان خواهر شهادت سال
و قاطعيت با را ١٢٠هزارشهيد راه و او راه كه ميكنيم
استواريوبهيمنوجود يك رهبريفداكاروذيصالح

ومي دهيم. داديم ادامه
افتخارمي كنيمكهيكالگويپايداريمثلشهراشرف
در را خواهرصديقه و مژگان خواهر مثل سرداراني و
نداديم كه اجازه مي كنيم افتخار و جهانيان داريم مقابل
جنايتكار با آخوندهاي ملعبه سازش شهدايمان خون

ميدهيم. ادامه سرنگوني تا را راه واين شود

پاريس فرانسويان در و ايرانيان گردهمايي در زماني حجت شهيد مجاهد خاطرة و گراميداشت ياد

و  اسفند٨٤ جلسه بزرگداشت ياد چهارشنبه٣ ظهر از بعد
برگزارشد. در پاريس زماني شهيد حجت مجاهد خاطره
هواداران و مقاومت فرانسوي دوستان از تن صدها
يادآوري با فرانسه مردم ايران در مقاومت و مجاهدين
دالوريواستقامتآنمجاهدشهيدنسبتبهنجاتجان

دادند. هشدار ايران زندانهاي در سياسي زندانيان
مدافعان و  حقوقدانان سياسي، شخصيتهاي از  شماري
جديد مختلف اين شقاوت ابعاد در اين جلسه بشر حقوق

دادند. بحث قرار ماليان مورد رژيم

فدراسيون افتخاري رئيس بودوئن، پاتريك آقاي
كه كرد نشان خاطر خود سخنان در حقوقبشر بين المللي
بهمردمش ارعاب خودرا با اعدامبرايرژيمي كههمواره
تحميلكرده، يكشيوهحاكميتاست. ويبه خصوص
در خلق ايران مجاهدين نام دادن قرار از بيعدالتي ناشي
و گفت نمود يادآوري را اروپا اتحاديه ليست تروريستي
اين از مجاهدين نام ديگري حذف زمان هر از بيش كه
ليستكهبرهيچپايهحقوقياستوارنيست،ضرورتپيدا

كرده است.

مقاومت ملي شوراي نماينده رجوي، صالح دكتر آقاي
بينالمللي و سياسي شرايط سوئيس، و فرانسه در ايران
ماليان اخير شكست و احاطه كرده را آخوندي رژيم كه
امنيت شوراي به هستهيي پرونده ارجاع از جلوگيري در
براي زماني مقدمهيي اعدام حجت و گفت شد يادآور را
به كه است به تنگناي بينالمللي نسبت رژيم واكنشهاي
از راهحل حمايت وضرورت صحت و دچار شده آن
خانم مقاومت، جمهوربرگزيده رئيس پيشنهادي سوم

عيانتر ميسازد. چه هر رجوي را مريم

در فرانسوي برجسته مذهبي شخصيت گايو، اسقف
اين جلسه واقعي رياست گفت: دهندهيي سخنان تكان
گرد را ما كه اوست نام و  ياد است، زماني حجت با
زماني تا مينگرد... ما به كه اوست چهره و آورده هم
هم آزادي براي اميد هستند، حجت چون انسانهايي كه

است. زنده
حقوق عربي كميسيون جانب از مرزوقي، منصف آقاي
و بشر حقوق مدافع  يك به عنوان هم كه  گفت بشر،
تا شده حاضر جلسه اين مسلمان در  يك بهعنوان هم

ايران ومجاهدينخلق مقاومتمردم همبستگيخودرا با
با خواندن وي دهد. نشان زماني حجت و خانواده ايران
رساندن شهادت به  كه كرد يادآوري قرآن  از آيهيي
مانند ماليان، رژيم توسط زماني حجت مثل انسان يك
و ضدبشري ماهيت و انسانهاست جميع رساندن به قتل

ميكند. مال بر بيشتر را رژيم اين ضداسالمي
كانون اسبق رئيس و  مبارز وكيل پاروئل،  ژيل آقاي
در امروز كه بود مهم براي من گفت والدوآز، وكالي
اين طريق همبستگي از و باشم جلسه حضور داشته اين

قرار دهم. تأكيد مورد شما با خودم را
نوين، گفت رئيس سازمان حقوق بشر برسي، آقاي پير
به شدت مشتيوحشيدرايران حاكمهستندو جهانبايد
عليه ايناقداماتجنايتكارانهعكسالعملقوينشان دهد
ادامه به كارشان بيمكافات مشتي آدمكش نگذارد و

دهند.
امور مسئول و دبيركل مراپ لومينيو، معاون رونه خانم
خشم كلمه سه جا در دراين من گفت حضور بينالمللي،

خالصه ميشود. همبستگي و تأثر و

برسي پير والدواز، استان وكالي كانون سابق رئيس پاروئل عربي حقوقبشر، ژيل جانب كميسيون مزروقي از منصف گايو،  حقوق بشر، اسقف بين المللي فدراسيون افتخاري رئيس بودوئن، پاتريك
كردند. ايراد سخناني گردهمايي در اين سوئيس و فرانسه ملي مقاومت در شوراي صالح رجوي نماينده دكتر و مرآپ معاون دبيركل  مينيو، لو خانم رونه فرانسه، نوين حقوقبشر رئيس
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جهان مختلف كشورهاي ايرانيان در اعتراضي گردهماييهاي در زماني قهرمان حجت مجاهد بزرگداشت

انگلستان ـ لندن

کانادا ـ اتاوا

برلينـ  آلمان

آمريکا واشينگتنـ 

کانادا ـ ونکور

آلمان برلين-
آكسيون برگزاري به اقدام برلين، ايرانيان جامعة
كرد. آلمان خارجه وزارت مقابل در اعتراضي
ايرانيان جامعة اعضاي از  تن دو آكسيون اين در
حزب طرف از و اطالعيهيي كردند سخنراني برلين
در محكومكردن اعدام شاخة برلين سبزهاي ايران

شد. خوانده زماني حجت قهرمان مجاهد
استقبال مورد برلين در مقاومت هواداران تظاهرات
با از آنها تعدادي قرار گرفت و شهروندان آلماني
كرده اعالم را آكسيون، همبستگي خود به مراجعه

كردند. محكوم را زماني حجت اعدام و
قطعنامه  اين شد. خوانده تظاهرات قطعنامه پايان  در
و ضد جنايتكارانه عمل اين كردن ضمن محكوم
حقوق كميسرعالي ملل متحد، دبيركل از انساني،
مدافع بينالمللي ارگانهاي و سازمانها تمامي و بشر
جنايت اين محكومكردن خواستار بشر حقوق
زندانيان ديگر جان نجات براي فوري اقدام و فجيع
و اعدام حكم با سياسي زندانيان به خصوص سياسي

بود. شده، شده زندانيان ناپديد
آمريكا واشينگتن-

كاخ مقابل در ايرانيان تظاهرات واشينگتن، در
آكسيون در جلو كه پالكاردي در شد. برگزار سفيد
عاجل اقدام خواهان «ما بود: آمده ميشد، حمل

هستيم». ايران در سياسي زندانيان جان حفظ براي
سخنان طي  صباحي رضا آقاي  تظاهرات اين  در
و مقاومت و  فدا وفا، گفت: جمله از  كوتاهي
چندسالة توطئههاي و دسيسهها كه بود او پايداري

شكست. با نثار جان پاكش درهم را دشمن

كانادا اتاوا-
يک ايران، حقوقبشر در از کميتة دفاع دعوت به
خارجة کانادا وزارت مقابل در تظاهرات اعتراضي

آخوندي  رژيم سبعانة جنايت کردن محکوم و در
شد. برگزار

ـ آلمان كلن

كپنهاگـدانمارك

آلمان هامبورگـ 

شهرام و  حسني احمد آقايان تظاهرات، اين  در
ايران، در بشر حقوق از دفاع كميتة مسئول گلستانه
عليه بينالمللي زنان جامعه رئيس فالح خانم شهناز
سخنراني خرمرودي وحيد و تورنتو از بنيادگرايي

كردند.
وزارت به تظاهر کنندگان طرف از هيأتي پايان در
از يکي هريس بروس آقاي با و رفتند خارجه
اين ديدار، در کردند. ديدار خارجه معاونين وزير
به خطاب ايران در بشر حقوق از دفاع کميتة نامة
هريس شد. آقاي داده وي به خارجة کانادا وزير
فريادهاي ما ميشنويم. را شما صداي «ما گفت:
در من  مي شنويم. و  ميفهميم را  شما درد و شما 
امروز خارجه همين مککي وزير با آقاي اينباره
داد. خواهم را شما نامة و مي کنم مالقات بعدازظهر
مقتضي اقدامات خواهم خواست که ايشان از من
را ايران در حقوقبشر نقض محکومکردن براي
روي به همواره وزارتخانه اين در مطمئنًا دهد. انجام
بيتوجه شما اهداف به نسبت  ما و است باز شما

نيستيم.

انگلستان لندن-
اعتراضي  تظاهرات ۲۷ بهمن، پنجشنبه روز لندن در
شد. برگزار انگلستان پارلمان مقابل در هموطنان
بهطور زندانيان حلقآويز آكسيون برنامه اين در
شركتكنندگان بود. گذاشته نمايش به سمبليك
حجت قهرمان مجاهد عكسهاي داشتن دست در با
جنايتكارانه اعدام اين محكوميت خواستار زماني
شوراي به رژيم حقوق بشر  نقض پروندة  ارجاع و

امنيت شدند.

آلمان كلن-
شوراي به دعوت ۲۹بهمنماه شنبه روز بعدازظهر
و شريف از ايرانيان كثيري كلن جمع شهر ايرانيان
شهر مركزي در ميدان هواداران مجاهدين و آزاده
جنايت آنان آمدند. گردهم ماركت) (نوي كلن

قهرمان مجاهد اعدام در آخوندي رژيم سبعانة
اقدام خواستار و كردند محكوم را زماني حجت
زندانيان جان حمايت از جهاني براي جامعة عاجل

آخوندي شدند. تروريستي رژيم سياسي در
خانم سوم راهحل از خود، شعارهاي در آنها
و مردم توسط دموكراتيك تغيير براي رجوي
همپيماني بر و  كردند حمايت ايران،  مقاومت
اشرف شهر و رزمندگان قهرمان مجاهدين با خود
سرنگوني حكومت و ايران مردم صبح پيروزي تا
كردند. تأكيد آباد و آزاد ايراني برپايي و آخوندي
از خود پشتيباني  همچنين شركتكننده هموطنان 
تهران اتوبوسراني واحد شركت شريف رانندگان
خواستار و كرده اعالم را  آنان خواستههاي و
و اخير اعتصابات دستگيرشدگان فوري آزادي
رژيم شانتاژ و تهديد و شدند سياسي زندانيان كلية
را اخير دستگيرشدگان خانوادههاي عليه آخوندي

كردند. محكوم
زندگينامه از فرازهايي ابتدا گردهمايي اين در

گرديد. قرائت زماني حجت شهيد مجاهد
تاريخچة به  خود سخنان در باقري مجيد  سپس
فداي و شيخ و شاه عليه مجاهدين مبارزة ۴دهه
عليه ايران دليرترين فرزندان ملت از ۴نسل بيكران
در سخنانش او پرداخت. ميهنمان بر استبداد حاكم
آخوندي رژيم وحشيانة جنايت جديدترين از
حجت خفته خلق خون به شهيد  رساندن به قتل  و

كرد. ابراز  انزجار زماني
هواداران بود و كتاب برپا اين گردهمايي ميز كنار در
سياستهاي عليه افشاگري گسترده به دست مقاومت
احمدينژاد پاسدار اتمي  فعاليتهاي  و ضدخلقي
آلماني شهروندان گسترده استقبال مورد زدندكه
و بيشتر اطالعات گرفتن براي بسياري و گرفت قرار
حمايت و آخوندي محكوميت رژيم بيانيه امضاي
امضا را و بيانيه مي كردند مراجعه ايران  مقاومت از

مينمودند.
خانم توسط گردهمايي قطعنامه برنامه، اين پايان در

گرديد. قرائت تهراني مريم

سوئد  -  يوتوبوري
بدست زماني حجت قهرمان مجاهد شهادت دنبال به
آخوندي خونريز  رژيم پيشه شقاوت دژخيمان 
سوئد يوتوبوري درشهر ايران مقاومت هواداران
اين عليه اعتراضي آكسيون يك برگزاري به اقدام
برميهن حاكم آدمكش جالدان توسط شنيع جنايت
درمحل ٢٩بهمن شنبه روز آكسيون اين كردند. مان
برگزار يوتبوري شهر مركزي ميدان پاركن برونز

گرديد.
مجاهدت و افتخار سراسر زندگينامه برنامه ادامه در
در اش  جانانه مقاومت حماسه و دالور حجت
شد و درپي قرائت اش مظلومانه زندان و شهادت

حجت مي دادند: خون صدا شعار جمعيت يك آن
مي خروشد مجاهد جوشد  مي

هوادار التحصيالن فارغ انجمن پيام ادامه در
عفو اعضاي از يكي سپس گرديد. قرائت مقاومت
ناشي از خطرناك بسيار شرايط از تحليلي بين الملل
رژيم اين تهديدات احمدي نژاد و پاسدار حاكميت
و نمود ارائه و صلح جهاني امنيت براي ضدبشري
و سركوب كشتار افزايش از را ارگان نگراني اين

كرد. بيان درايران
و براي تندرستي بين المللي زنان پيام انجمن آنگاه

گرديد. قرائت مقاومت هوادار جوانان انجمن

كپنهاگ- دانمارك
دانمارك، مقيم هموطنان و مجاهدين هواداران

شهر  مركز در نوتورو ميدان در ۲۸ بهمن جمعه روز
آكسيوني بينالملل، عفو دفتر مقابل در كپنهاگ،
زماني حجت قهرمان مجاهد اعدام به اعتراض در
و واحد شركت با كارگران همبستگي همچنين و

برگزار كردند. كارگران محكوميت سركوب
و متخصصين  انجمن پيام گردهمايي اين در 
قرائت دانمارك مقيم  ايراني فارغالتحصيالن 

گرديد.
فارغالتحصيالن و متخصصين انجمن طرف از هيأتي
عفوبين الملل سازمان به دانمارك مقيم ايراني
درخواست نامه يي ارائه ضمن و كرده مراجعه
را آخوندي مذهبي فاشيستي- رژيم محكوميت
اظهار با بين الملل عفو مسئوالن  از يكي نمودند. 
و خشونت اعمال زماني، حجت شهادت از تأسف
كرد محكوم ماليان را رژيم توسط درايران اعدام
پيگرد مورد را اسرع وقت مسأله در كه داد قول و

دهد. قرار ورسيدگي

آلمان هامبورگ-
بهدعوت ،(۲۰۰۶ فوريه   ۱۸) بهمن ۲۹ شنبه روز
برمن، و  هامبورگ شهرهاي  در  مقاومت حاميان 
جهت هامبورگ، شهر مركز در تظاهراتي
ضدبشري رژيم اخير سبعانة جنايت محکومکردن
زماني برگزار حجت مجاهد خلق اعدام آخوندها و

شد.
تظاهرات سخنران اولين ماهوتچيان فردين آقاي

بود.
زندگينامة و مجاهدين سازمان اطالعية سپس
شهرياري آقاي توسط زماني حجت شهيد مجاهد

شد. قرائت
آكسيون شد. خوانده تظاهرات قطعنامه پايان، در
رسانههاي توجه  مورد هامبورگ در هموطنانمان 
و فيلم تهيه به خبرنگاران  و گرفت  قرار آلمان

پرداختند. آن از گزارش

آمريكا ـ بركلي
در زماني حجت شهيد مجاهد بزرگداشت
برکلی پرسبتريان کلگری کليسای سالن
مجاهدين هواداران از  تعدادی حضور با
شد. برگزار مقاومت ملي شوراي  و

ملی  شورای دبيرخانه اطالعية برنامه، اين در 
حجت شهادت مجاهد شهيد با رابطه  در  مقاومت
اعضای از  عظيمي، حميد آقای توسط زمانی، 

گرديد. قرائت مقاومت، ملی شورای
به كوتاهي سخنان در معين، احمد آقاي آن از پس

پرداخت. قهرمان حجت پايداري حماسه شرح
سخناني يزدان پناه  انسيه خانم بعدي قسمت  در

كرد:

آمريكا هوستون-
در هوستون، شهر در تگزاس ايالت ايرانيان جامعه

آكسيون  يك  برگزاري به اقدام اسفند،   ٢ تاريخ
حجت قهرمان مجاهد اعدام با رابطه در اعتراضي
شهر مركزي نقطه در آكسيون اين نمود. زماني،

و  يك ساعت تا و آغاز ١١ صبح ساعت از گالريا بهنام
داشت. ادامه محلي بهوقت بعدازظهر نيم

شد. آغاز زنجير  در قهرمانان سرود با  آكسيون
«توقف پالكاردهاي حمل  با  شركتكنندگان،
زندانيان تمام شعار “ ايران“ و در  اعدام و شكنجه
در شعارهايي نيز  و شوند»، آزاد بايستي  سياسي
توجه زماني، حجت شهيد مجاهد اعدام محكوميت
حجت اعالم و رژيم اخير جنايات به را شهروندان

قهرمان جلب كردند.
شهيد مجاهد زندگينامه از فرازهايي برنامه طول در
جامعه چنين قطعنامه هم قرائت شد زماني حجت
مربوط اطالعيههاي شد. خوانده فارسي زبان به
قرائت نيز دشت گوهر زندانيان غذاي اعتصاب به

گرديد.
به  قسم سرود جمعي دسته اجراي با آكسيون  اين

پايان رسيد
 لسآنجلس-آمريكا

لسآنجلس  شهر در ۳اسفند۸۴  چهارشنبه روز
در غيور و  شريف ايرانيان حضور با آکسيوني 
اين در شد. گزار بر زمانی حجت شهيد اعدام اعتراض
شهيد ازمجاهد عكسهايي تجمعكنندگان آكسيون
محكومكردن در پالكارهايي وهم چنين زماني حجت

داشتند. دست در جنايتكارانه اعدام اين
شهيدان ميهن سرود دستجمعي اجراي با برنامه اين

آغازشد.
قرائت زماني حجت  شهيد نامه آن زندگی دنبال به و

شد.
شهادت از تأثرشان و خشم ابراز ضمن آزاده ايرانيان

میزدند: فرياد آکسيون اين طی در قهرمان حجت
می جوشد حجت خون

می خروشد مجاهد
دارد ادامه راهت قهرمان حجت اي

هواداران انجمنهای اطالعيه برنامه، اين قسمتي از در
سازمانمجاهدينخلق ايراندر شهرهايلسآنجلس،
شهر دموکراسی دفاع از همچنين انجمن و سنديگو
شده منتشر زمانی عليه اعدام حجت که کانتی اورنچ
شهرها اين ايرانيان جامعه  نمايندگان  توسط بود،
کننده تظاهرات آکسيون اين پايان در شد. قرائت
حجت گلباران عكسهاي و شمع روشن کردن با گان
دد منش اخوندي ازرژيم خود قهرمان، عمق نفرت

. داشتند ابراز
نروژ اسلو-

مقاومت و مجاهدين هواداران اسفند٨٤، چهارشنبه٣
اعدام به  اعتراض  در نروژ مجلس مقابل در  ايران، 
اعتراضي آكسيون يك زماني حجت شهيد مجاهد

نمودند. برگزار
حجت شهيد مجاهد زندگينامه ابتدا آكسيون اين در
آن آقاي از بعد شد و حاضران خوانده زماني براي
كشورهاي در مقاومت ملي شوراي نماينده خزايي
تهديد زندانيان به اشاره ضمن طي سخناني نورديك
ارجاع صورت در رژيم  سوي از اعدام  به سياسي
تكرار به  نسبت امنيت،  شوراي به اتمياش  پرونده 

آزاديخواهان  تمامي  از و  داد هشدار  ٦٧ كشتار
ياري به كه خواست  بشري حقوق سازمانهاي  و

خيزند. بر ايران سياسي زندانيان
اخير پيشنهاد به  خود سخنان ادامه در  خزايي آقاي
كه ايران اتمي مسأله در ميانجيگري  بر مبني نروژ
شد مطرح نروژ خارجه وزير معاون سفراخير در
با نروژ از اين كار؛ داشتن ضمن بر حذر و پرداخت
به بيهوده تروئيكا كشورهاي ناموفق به تجربه توجه

كرد. اشاره امر اين بودن
خود  سخنان پايان در مقاومت ملي شوراي  نماينده
حاكم تروريستي رژيم با برخورد در قاطعيت خواهان

گرديد. ايران بر
هواداران مجاهدين انجمن پيام آكسيون ادامه اين در
شد. خوانده زماني حجت شهادت با رابطه در نروژ در

رسيد. پايان به اجراي سرود قسم با مراسم اين
سوئد استكهلم-

ايرانيان اعتراضي آکسيون ٣ اسفند ٨٤، شنبه سه روز
استکهلم مارياي درميدان مقاومت وحاميان آزاده

صليب سرخ برگزارگرديد. روبهروي
قهرمان خانواده مجاهد شورانگيز پيام برنامه  اين در
شد که ايالم قرائت خطه دالورخيز از زماني حجت

قرارگرفت. تظاهركنندگان استقبال مورد بسيار
حجت زماني همبندان زندانيان سياسي و آنگاه پيام

شد. خوانده دشت گوهر زندان در

و  آزاده ايرانيان زماني،  حجت قهرمان مجاهد  جنايتكارانه  اعدام خبر  انتشار پي در  
۲۲فوريه)، (۱۶تا تا چهارشنبه۳اسفند بهمن طي روزهاي پنجشنبه۲۷ حاميان مقاومت 

كردند. برپا اعتراضي تجمعات كانادا و آمريكا اروپا، مختلف شهرهاي در
شهيد مجاهد از عكسهايي داشتن دست در با شركتكنندگان گردهماييها، اين در
خلق مجاهد قهرمان ياد جنايتكارانه عمل اين محكوميت در پالكاردهايي حجت زماني و
و جنايت محكومكردن اين خواستار جهاني جامعه از و داشتند را گرامي زماني حجت

در ايران شدند. سياسي زندانيان جان نجات اقدام عاجل براي

اسلوـ  نروژ

استكهلمـسوئد

هوستونـ  آمريكا

لسآنجلسـآمريكا

بركليـآمريكا ـآمريكا اتالنتا
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مقاالت

آنشقايـقداغهفتچشمه
نصيري حميد

با «هفتچشمه»، روان اشك گويي
از ديگري شقايق  داغ خون تاالبآتش 
همان شقايقهاي از بگيرد. تأللو بايد خاكش
خورشيد دامن دنباله در گورشان كه عاشقي
«يانيس كجاست ماه. گلوگاه در و است
مقاومت و  دالوري كه  يوناني،  ريتسوس»
گور» «لوح تا را ببيند هفتچشمه شير اين
قلندر اين براي اينبار و بنويسد دوباره را

كند: زمزمه ايالمي

شيردلي سرفراز
است افتاده برخاك

نمي دهد در خود جايش مرطوب خاك
نميجوند خاكش حقير كرمهاي

پشتش بر صليب
ماند: را بالي جفت

مي گيرد آسمان اوج بلند بر و بلند
ديدار ميكند. را زرين فرشتگان عقابان و و

«حجت»شان آخري اين حاال و فالح خزئل،
اين نميدانم  حجت. بود، قلندري بود. 
بود چيزي چه شيفته هفت چشمه، شقايق
را شيفتگان خاكش همه  داغش، جان كه
و نامدار گمنام حاميان جز شعلهور ساخت،
يكي اين بود، پهلوان خزئل را. حراميان
ايستادگي حديث عاشق. قلندر قلندر. اما،
«قالقيران»، كوههاي  حديث پايداريش،  و
طراوت و شادابي و  بود «كبيركوه»
«شاه سرسبز درههاي حديث انديشههايش،
حقًا و است. «بانگنجاب» درختان و بيشه»

مجاهدين عاشوراي سالگرد  آستانه در
مراسم آستانه در حسيني،  تاسوعاي و
حجت رژه آخرين شاهد اشرف، شكوهمند
گوهردشت در حجت نسل ما رژه بوديم.
اشرف موزيك گروه  ريتم  همان  با كرج
از درب مقاومت. و پايداري ريتم بود، يعني
زير پاي بزرگ طبل اعدام، تيرك سلول تا
باال، سر ستبر، كرده، سينه گره مشتها چپ،
آخرين رژه حجت آري جلو، به نگاه فقط
مارش با به آزادي عشقي سوزان با را خود
و مصمم و كف بر جان  موزيك، گروه
سرود اشرفيان با  همراه و پيمود،  استوار
خلقيم، ـ همون ماه بهمن نمرده ياد خواند:
هم هنوز كردن سرنگون براي ـ ميهن همون

بهمنه بهمن
است كوچه توي جوانان خون هم هنوز

تيره شب گلوي او، مقاومت تيز تيغ آري
بر بود آهنيني  پتك گامش هر دريد و را
در را او نتوانستند كه  پليدي دژخيمان سر

بشكنند. هم
پيام دار، سر بر ما  حجت  حالجوار رقص
تمام كه بود رژيمي بر ما نسل پيروزي
و سازمانش را عليه او تا كار برد به را توانش
پيكرش بگيرد. بهكار خواهرانش و برادران
٢٥سال كه بود سرفرازي نسل خونين پرچم
پا به  مذهبي فاشسيم سرنگوني براي پيش 

نشد. هرگز تسليم و خاست
سنگ به بكوبيم را خصم سر ما يا

آونگ سازد دار به ما سر او يا
زمانه پر نيرنگ القصه در اين

ننگ به زنده نام به كه صد به كشته يك
باز ما، پرافتخار نسل از عزيزي سان بدين و
نور را غرق ميهن غمزده و آسمان تيره هم
سرداري و قهرماني كوهمردي، كرد. اميد و
زمان در بود، ديگري حجت خود، كه
اعدام و درفش و داغ از را مجاهد كه ما
گواه عبث، است كاري ترساندن زندان و
نسل نسل فدا، خالصانه فداي بود بر ديگري
نام يك با نسل پرافتخاري كه صدهزاران،
داد ادامه كسي نام تابان با و آغاز خجسته
روشناي و سوخت بيدريغ شمع چون كه
پرافتخار و حاال چنين سرفراز شد. تا راهمان
آري كنيم. خلق تقديم را حجتهايمان
و عزيزي برادري، ديگر، فروغي جاودانه
عالوه او پيام افتاد، خاك بر ما از مجاهدي
نبرد در سياسي  راهگشايي و اهميت  بر
بر ميخ محكمي دژخيم، دشمن ما با مستقيم

خيانت است. و تسليمطلبي تابوت پوسيده
كه خواستند او از شهادتش از قبل روز دو
آرمان عليه و توبه كند و  بنويسد نامه اگر
اعدام را او  بگويد، چيزي سازمانش  و
را نسل فدا كه هيهات ولي نخواهند كرد.

اشرفي عليمراد

گوهردشت تا اشـرف از خلـق شـرف رايت

قهرمان مجاهد اعدام  خبر اينکه  بهرغم
منتشر زمانی فقط چند روز است که حجت
از بزرگ ايالم وشهرهای منطقة تمامی شده،
جنايت اين انزجار از ابراز و با شده مطلع آن
رژيم در اين و… همکاران شروع به افشای
رسيده اطالعات همچنين نمودهاند. جنايت 
«انجمن به  وابسته ومحافل رژيم درون  از
که آنست حاکی از اطالعات وزارت نجات»
چند که توابين و مزدوران بريده از تعدادی
دو و طی اطالعات وزارت توسط ازآنها تن
طرح شيطانسازی اجرای اخير برای سال سه
از يا و شده اند اعزام خارج به مجاهدين عليه
داخل در رژيم نجات» «انجمن چرخانان کار
و بازجوييها جريان در میگردند محسوب
حجت شهيد روانی  و روحی شکنجههای 
سياسی حضور مقاوم زندانيان ديگر زمانی و
و توبه به و مقاومت شکستن برای و داشتهاند
ازجانبوزارتاطالعات تسليمکشاندنآنها
رژيم شدهاند. همچنين بهکار گرفته آخوندی
برگشته عراق از که خود توابين از استفاده با
فشار قرار زير بهشدت را وی بودند خانوادة
وموضعگيری تسليم به وادار را حجت تا داده

بکنند. مقاومت رهبری و مجاهدين عليه
بهعنوان نجات آخوندساخته موسوم به انجمن
عليه روانی جنگ ابزار  اصليترين  از يکی
حجت شهيد جمله از مبارز و مجاهد اسرای
استفاده مورد  او اسارت مدت طی  زمانی
اطالعات وزارت بازجويان و شکنجهگران
وظيفه که گرفته قرار گوهردشت زندان در
توبه و زندانيان مقاومت  در همشکستن  آن
است. رژيم خواسته های به تسليمشدن و
کارشان اطالعات وزارت مزدوران اين
آيا که است زندانی شناسايی  اول گام در
مجاهدين دفاتر يا و آزاديبخش ارتش در
سپس و نه يا ديده اند را او و… عراق در
و او اطالعات و ارتباطات ميزان سنجش 
ومدارتشکيالتی» چه «سطح از زندانی اينکه
چنانچه بعد  مرحله در میباشد. برخوردار 
خود از رژيم خواستههای برابر در زندانی

 چهکسانی درشکنجهوقتل زندانيان
بارژيم همکاری میکنند؟

ايالم احمدرضا ح-

ميخواند سرودي آزادي اگر آه
پرندهيي گلوگاه همچون كوچك

فروريخته بر ديواري هيچ كجا
[جاي نمي ماند  

را دريافتن نميبايست بسيار ساليان
از غياب نشاني هر ويرانه كه

   [انساني ست
آباداني ست انسان حضور كه

چكنده خونابه عمر همه زخمي همچون
دردي به زخمي همه عمر همچون

      [ خشك تپنده
گشوده بر جهان نعرهيي چشم به

شونده خود از نفرتي به

بود چنين بزرگ غياب
بود چنين بيراهي سرگذشت

كوچك ميخواند سرودي آزادي اگر آه

كوچك ميخواند سرودي آزادي اگر آه
پرنده گلوگاه يكي از

پايداري و شرف زماني قهرمان بيبديل، حجت گوهر ياد به

كه او  از  ماندني، ترّنم آهنگين ياران، است رزم ترّنم نيست، مرثيه يك  اين 
كه آموزگاري از است حماسهيي كرد. نبايد تر چشم سرود، را هستياش
آموزگار اينك او ميخواند. شهر كودكان گوش در قصة مقاومت روزگاري
پاي مجاهدوار كه بيامان. معلمي است مقاومتي و افسانة ماست زمانة آموزگاران
پيشاش گشود. در را مجاهدت راههاي زود چه سرنوشت د ست و نهاد راه فدا در
و سياهچالهاي اوين در دژخيم اسارت در سال پنج و بيامان پنجسال مجاهدت
آنچنان آورد آخرين روي بهآزموني مقاومت و اعتراض اعتصاب و با قزلحصار
خوني تبار از ساخت. گردمردي وادار حيواني به خشم زبون را دشمن كه دالورانه
رقم را سرنوشت و ميكرد بهپا چوبة دار را كه حكمي مقابل در حتي كه خاك
به نخ يك با كه ته اش مستعمل خودكاري يا مداد يك يا نوك قلم يك با ميزد

اعتراض»نوشت! «بيهيچ را خود نام بود بسته زندگي دفتر
به را مرگ اعتراض ـ بهجاي انتخاب لحظة در حتي ـ است نفس طغيان او آنكه
«حجت» روي همين سازد. از سرافكنده و تحقيرشده دژخيم را تا گرفت سخره
رفتنش از بود، بهستوه زيستناش از كه بههرميزان دژخيم است. خويش زمانة
زيستن. بر مرگ انتخاب در حتي نبود او در درنگ لحظه يي بود تا هراس! به نيز
راه انديشهاش  بر ندامت ساية هرگز  ننشست و رخسارش بر ذلت هرگز گرد
همه غوغاي بردار، تا و فرياد در شد كشيده بهبند تا رزم، در بود آزاد نداشت. تا

خصم. برابر در است ايستادگي
بي اعتراض كه مردي روزها، تداوم تنگاتنگي در واژهها و نامها است طرفهيي
يك اسطورهها با با همآشياني در سرنوشتي شگفت و ميگزيد بر بهمرگ آنرا
است مردن ايستاده كار او نوشت. خويشتن را سرنوشت خويش آنكه انتخاب.

برسردار.
تو كه چرا ميخورد، است كه رقم تقديري چه با شكوه و تو نام بامسماست چه
و زين و اسب هيچ با غريبانه، بر حماسهها. بّينه و دليل بهترين و زمانهيي! حجت
بيهيچ رزمي در و خونخوار شرزه خصمي با مقابله تنها در تنه، يك سپر، و برگ

پايان. تا پايمردي و ياور
كه ديدار آخرين بر و مي برد، رشك چهرهات بر زمستاني صبح نسيم خنكاي
آزادگي پرواز بيكرانگي بردار، وجودت روشناي ماند، خواهد ساليان حسرت

ايستاده است. استوار پيمانها و عهد بر كه مجاهدي آمال و نهايت است
آنرو تو از و بيتابم خويش حسيني روز حسرت در كه اين جا سالهاست من
امروز ميكني. فرياد بردار مرا گلوي در فروخفته خواست كه زمانهيي حجت

شور! ميشود يك زنده باز بردار، برتمامت قامتت
بسته  برپاي پرواز  شوق و ميزند موج وجود سراسر در لحظه التهاب آن باز  

ميدواند. تازه خون برزمينم
راست قامت، افراشته برآسمان سر داشت. خواهم بهمهر سر سربسته، ترا راز من
يكجا دستانت در هم را با تو همه صبح عاشورا بردار. تا بردوش خويش صليب
را اسطورهها همة اينگونه بهمن در عاشورا، آسمان بي نهايت در پرواز داري،
در غربت كه بود اين باور كه زمانه يي در شوي زمان حجت تا هم مي آميزي در

بود. نخواهد حجتي ديگر سالها خاك،

تمام خاكي همچون در روزها همة مانند روزي در تو است، زندگينامهات اين
هم گرچه او شدي. زاده مادري و از بطن پدري صلب از سرزمين خاكهاي اين
خانهتان تنور از گرم ناني با بيخبري، بهايام روستا باغهاي كوچه در فتاد. بهخاك
نيمكتهاي با مدرسهيي در تا شدي، سيراب جوشان چشمة هفت از زالل آبي و
سالها اما كالس، همان شود تا در جاري كلمات در تو روح رفته و رو رنگ
و بود تو زندگي همة اين واداري و… تكرار كلمات به را خود كودكي بعد،
هم ترا بخش تكرار ناشدهيي زندگي ميشود. اما در همه تكرار زندگينامهيي كه
قامت عصيانياش يافت، در آنرا و نهاد به راه پاي حسرت عاشورا كه در او هست.

اعتراض! بيهيچ رسيد. بهباالبلندترين فراز خويش اعتراض، از
ماه نوراني قرص الجوردي، گنبد ميان زمستاني، صبح و روشناي تاريك در
درخشان ماههاي  روز، همين در هرساله ميدرخشد. شهر غمگرفتة برآسمان 
به قامت ايستاده مجاهدي تقدير بهمن است. اينجا اين آسماناند؛ ديگري زيب
رادمري خويش، برهيبت گلو، در خفته سخنهاي بازگويد تا بند در مقاومت خلقي
خالل از را غرورش تا ايستاده است خلقي اين جا مي كند. تبديل فرياد به را نجواها
نه هيچ آواز و نيست مرثيه جاي بازيابد. اينجا خويش فرزند آخرين نفس برومند
وداع با نه رزم، و ستيزه بر زيستني است جاودانه هنگامة اين جا شبهنگام، حزين

فشرد. خواهيم پاي برپايمرديهايت استوارتر كه سوگندي و سخت پيماني با كه

ترانـهغروريكخلـق
ـ اشرف نادر رفيعينژاد

مروت، رسم «هفتچشمه» «زماني»ها، كه
پايمردي افسانههاي به و بودند پهلواني

هفتچشمهپيوستند.
حاكميت در و نوجواني را كودكي دوران
آمده، بيرون شيشه از  كه گذراند ديوي
نفس بود و بلعيده يكجا را نوپايي انقالب 
بود. سالهاي كرده حبس شيشه را در مردم
و نوجواني كودكي در را دهه شصت سياه
خواند. درس رفت. مدرسه به و كرد سپري
خيزش جرقه اولين كه بود سالها همين در
شهادت داغ ما قلندر بيتاب ذهن در را
١٤ساله آنموقع ميزند. عبداهللا دايياش
نگاه اين حجت و ذهن ديگر، آن بود. بعد از
هرشب و هر روز نبود. قبلي يكي حجت با
ميشد، بزرگ مدرسه مشق و درس با كه
ميبخشيد. وسعت انديشه اش را هم بلند افق
ميرفت مردمش بر كه ستمي و ظلم ذرهيي
به پا كه همزمان و نميكرد تحمل را
را شخصيتش ميگذاشت جواني دوران
بود ذهنش جوانهزده در انگيزههايي كه با
شدن فارغالتحصيل از بعد ميداد. شكل
كرد. انتخاب را معلمي  شغل  دانشسرا، از
دارد. بخشي آگاهي خودش در كه شغلي
روزمره، به كتابهاي و حساب از فراتر اما او
ميآموخت، را براي آزادي «آ» شاگردانش،
پايداري براي را برخاستن، «پ» براي را «ب»
خود حجت، و جاودانگي. براي را «ج» و
دليل حراميان شد. به همين و كاره بود اين
٦ماه كمتر از در و نداشتند را تاب تحملش
اين اما، كردند. بركنارش كار از و اخراج
كرده انتخاب را رسمش و راه رشيد، جوان
و راه رسم بود. خود وصل دنبال بود. فقط
ميدانست، كرد. خود پيشه را برادرش
شدن، ماندگار ولي براي كجاست، انتهايش
عجبا شد. ماندگار و رفت و ميرفت. بايد

هفتچشمه پايداري جوان روستاي و نام كه
مامش خاك و شهر مرزهاي از ايالمي،
هم را جهان آزادي شيفتگان و گذشته

جگرسوز كرده است.
راستي اينقلندركهبهاقتضايسنش، فرصت
تشكيالت آموزش ظرف در تا نيافت اينرا
از را همه اين پس بياموزد، پايداري رسم و
حديث بود؟ گويي برخاستنش آورده كجا
رفت. و جست و  درخشيد كه  بود برقي
اما درآميخت، كه با بهار پرتپشي بوته شوق
شد، و درچنگش چنگ درآويخت. با خزان

ماندگار. هميشه و شد شكفته نامش در
شگفتانگيزش، مقاومت چهارسال طي
فرومايگي در حقش و رذالت دشمن از هيچ
اي كاش نبود. شكنجه كه فقط دريغ نكرد.
پهلوان قلندر و كه حاشا! شكنجه بود. فقط
سرخم كند. جسمي شكنجههاي در برابر ما
آرامش بهجاي تنها مرگ را كه بود موجي
با جسمنحيفو شكنجهشدهاش ميپنداشت.
وقتي دژخيمان. بود براي وحشتي زندان، در
كارايي جسمي شكنجههاي ديگر ديدند
دست از ايالمي يل اين برابر در را  خود 
متوسل رذيالنهتري شيوههاي  به داده، 
شده شناخته هميشگي  راه و  رسم شدند.
از بعد ميكردند فكر ابلهانه چه آخوندها.
عزم ميتوانند پاريس، و عراق ماجراهاي
بمبارانهاي بعداز  درهمبشكنند. را  ما قلندر
خودفروختگان و خائنان بيقرارانش، قرارگاه
به يكي يكي را وجنايت جهل دستگاه به
پريشانش و سرخورده تا فرستادند سراغش
تلويزيون به شكنند. درهم را عزمش كنند.
آيينش و رسم عليه آرمانش و بكشانندش.
مجاهدين از هيچچيزي گفتند بگويد.
را بقيه شدند. يكسان خاك با نمانده. باقي
شدند. تمام كشيدند. بند به غربت در هم

كه شيوهيي به  ولي كن. تمامش  هم تو
شما بود. اين اما  پاسخش شديم.  تمام ما
بوديد، مرده بوديد. شده تمام ازل از كه
نوچه هايش و سفلگان اما مرده خوار. اگرنه
سراغش به «زن»  بعد نبودند. دستبردار 
«ضعيفه» و مفلوك بيچاره  فرستادند.
توبه» «آب كه خواست آخوندرجاله،
رو كرد. تف اما ما، قلندر بريزد. برسرش

كرد: خود زمزمه و با برگرداند
بنشست حادثه زباد مردي

برخاست حادثه برق چو مردي
سپر و گزيد را  ننگ  يكي آن،

ساخت
خواست سپر بدون را نام وين،

حديث حجت، پايداري حديث آري،
گرفته در چنگش را كه مرگ بود مردي
شكوفايياش دستان و واال روح اسير بود.
كه ميپنداشت را حقير مرگ آنقدر بود.
گذاشتند حتي جلويش را اعدام وقتي حكم
اعتراضي «هيچ گفت نزد. هم زهرخند
كه كرده بود وادارش نبود. ندارم». منتظرش
ميخواست كه انگار باشد. انتظارش به او
پيشكش را خونش  عاشورا آستانه  در
بود حديثي تاريخيش كند. عجب مقتداي
مقاومت در و پايداري «حجت» اين حجت.

ضدبشري. دشمن برابر
همشهريانش، گواه و گزارش استناد به
به نسبت خود  حيواني كينه دژخيمان، 
روي را خانوادهاش مجاهد اعضاي همه
برادرش كه  زخمي از خالي مي كردند. او
مزدوران به نابرابر نبردي در خزئل، پهلوان
برادر مقاومت و دالوري بود، تا كرده وارد
همه از پيش  و قهرمان، فالح كوچكترش
در دايياش شگرف عبداهللا، استواري اينها
داشتند. دل به داغها اينها همه از شكنجه، زير

گذاشت دلشان قهرمان، داغي بر حجت اما
چنان و  كرد چنان ماند. خواهد ابد تا  كه
كه گذاشت بهجا استواري و وفا از درسي
فانوسي هم چون جانش، شعله اكنون هم از
همه و هفتچشمه  دركوههاي  كه  است
شنيديم و ديديم ميكند. نورفشاني ايالم
تا گرفته، هفتچشمه از هماكنون از كه
نامش احترام و ياد جهان، مرزهاي آنسوي
شده آزادي مستان همه شب» نيمه «زمزمه

است. آري، حجت از اين تبار بود:
دست از دل مست  بيغمان  ما

دادهايم
جام همنفس و  عشق همراز

بادهايم
صبوحي داغ دوش تو گل اي

كشيدهاي
زادهايم داغ با كه شقايقيم آن ما

حتي كوچكتر
پرنده گلوگاه يكي از

شاملو

به يادت يك امروز سالم سحرگاه حجت
مراسم هم  بعد داشتيم. جمعي صبحگاه 
اشرف. شهر مرواريد  قطعة در  يادبودي
از پرندهيي نبود. نه بود؟ خالي جايت
شايد و رفت كرد پرواز صفوف ما جلوي
تا دوردست خودت بودي. چشمان ما كه
تا موقت كرديم وداعي تو با و كرد دنبالش
نبودي، كه سال چهار اين نزديك. ديداري
ميداني. كه حتمًا بودي، در ميانمان هميشه
آنجا، در ميدانستي كه توانستي كه حتمًا
سرچشمهات، از به دور و سياهچال آن در

كني. مقاومت آنهمه
خوانديم: تو  از و  كرديم  سالمت  حجت
دگر وجودي شو بيخبر خود ز مجاهد

شو،
خود. ايمان شعله ور شو به جان ز

عاشوراي آستانه در  كه  حالت به خوشا
نداي به  مجاهدين، عاشوراي و حسيني 
دادي. پاسخ عاشقانه مناالذله هيهات
افراشتن با كه بودي بيبديلي گوهر
و دار چوبه باالي بر استوارت قامت
شرف پرچم  اعتراضي»، «هيچ گونه بدون 
قبيله در را آزادي و مقاومت حقانيت و
ما امروز و بردي باال دوباره ميهن آزادگان
دوباره سالمي آن اشرف به شهر دوباره در
پيمان تجديد آرمانهايت و تو با و داديم

كرديم.
شنيديم وقتي ميهن، نوشكفته شقايق اي
19بهمن، مراسم سالگرد از روز قبل چند
دلتنگي كه گفتيم كردي آغاز را پروازت
براي را  خودش  و نياورده تاب را  ياران 
جايت است. رسانده برنامه در شركت
مگر و ُپر. ُپر بود پر نبود. خالي اين جا در
و مسعود بيبديل گوهر جاي مي شود
اين تاريخ  هماره در باشد؟ خالي مريم 
ايران پرچم قامت بر كه سروي هر سازمان،
بهجايش ديگري سروقامت خونفشاند،

برافراشت. استوار قد و شكفت
خودت با آزادي، گروهان سرستون اي
نكرديم، مويه برايت آوردي. را وطن بوي
چرا كرديم راهت بدرقة را رازقي گلهاي
ميهن آزادي خروسخوان بوديم گفته كه
«اشرف» سالله از عاشقي از تنها سردادن را
جان. حجت باشي خوشخبر است. بايسته
نيت تجديد را با سحرگاه امروز، وضويمان
سرود دوباره و گرفتيم آرمانهايت با عهد
ياران. قدوم رهگشاي اي داديم. سر آزادي
صالبت اشرف، خبر در رزمآوران خورشيد
غرور گلخند با قلبشان در را استواريت و
پيروزي لبانشان  بر تبسمي  با و آميختند 
خالي گرفتند. جايت سور مجاهد را غرور
كه ُپر همانطور ُپِر ُپِر پر است. نه! نيست.

بودي. اراده كرده خودت

زهره اسدي

دار به اهتزاز درآمد چوبه بر و گشت زنجير در خلقي شرف رايت كسي كه پيكرش تقديم به
روز است هر ٥سال حجت بودند، نشناخته

٥ سال است  بود. شهادت و اعدام انتظار در
بر روحي و جسمي شكنجههاي انواع زير كه
پايدار خلق و خدا با خويش پيمان و انتخاب

ماند. باقي استوار و
و  اراده بر صيقلزدن  توان آناني كه براي  
سختي دوران در را  خود كور  غرايز مهار
نبود و بود آزمايش در و نداشته، ضربه و
لقمه و طعمه  خويش، انساني و انقالبي 
ما ميهن و ملت دشمن  به  و شدند دشمن
به پرداختند، دريوزگي به و گشته تسليم
را عافيت جويي و سازشكاري كه آناني
دوران مقاومت گويا كه تئوريزه ميكردند
پاكش آري خون و… شده پاكبازي تمام و
رژيم ترفندهاي و توطئهها همه بر بود پاياني
٢٥سال از كه بعد اطالعات بدنام وزارت و
خودش به خيال مجاهدين، از حذف ناتواني
بزند ضربه مجاهدين به درون از ميخواست
از كه گذاشتند فشار زير را حجت نيز بارها و
هيهات ولي بكشد، دست سازمانش و آرمان
و خواستها همه رد بعد از ما حجت مناالذله.
افتخار و  اقتدار اوج در شير تطميعها چون
صادره رأي «به نوشت كه: اعدام حكم زير
ـ زماني حجت  ندارم. اعتراضي هيچگونه 
چانه خود «جان  براي  او  آري .«٨٤/١/١٨
مقاومت يك حيثيت و شرافت از و نزد»
او بر بيكران درود  دفاع كرد.  خلق يك و
را نسل اين كه  آموزگاراني معلمان و بر و
و خزئل و  علياكبر  بر  دروود و  پروردند 
از سراسر كه عزيزاني تمام و عبداهللا فالح و
جوشيدند هفتچشمه  و  ايالم  از و ايران،
در اختران شبسوز الماس رود چون و
جاري ميهن  و تاريخ اين تاروپود تمامي 
توانست نخواهد هرگز دشمن آري گشتند،
كه ديگري چشمههاي هزاران و هفت چشمه
آن در مجاهد خون بي وقفه ميهن سراسر در

بخشكاند. ميجوشد،
نه مجاهدين نوشت.  حجت كه  همانطور
چانه كسي با قدرت براي نه و جان براي
براي را خود هستي تمام آنها نميزنند،
گذاشتهاند اخالص طبق در خلقي  رهايي
خميني سلسله  ايلغار در چيزشان همه  كه
براي را خود  چيز همه است. رفته تاراج  به
عشق همان فدا كردند، آزادي آزادي آرمان
در است سال  ساليان كه آتشيني و  سوزان
مي كشد، زبانه باشرف ايراني هر روح و قلب
كه يقين بود گفته ايران ملي سردار نهضت
نخواهد شد. بلي اين دارم اين آتش خاموش
دل حجت در و ١٢٠هزار شهيد آتش در دل
شعلهور همچنان اشرف شهر آتشكده در و
آزادي، خجسته آزادي، به عشق آتش است.
سوزان يك اشتياق محصول است آري اين

آزادي. براي خلق
ناپديدشدن خبر كه  روزهايي  همين در
هم اشرف  در بود، افتاده زبانها سر حجت 

١٩ و ٢٢بهمن، با شكوه مناسبت به مراسمي
شكوهمندي شد. سلسه مراسم برگزار تمام
زييايي و با لطافت و عظمت ابهت آن در كه
و بود آميخته  هم در به نحو شگفتانگيزي
از كه بود  نسلي حقانيت  و  قاطعيت بيانگر 
ميهن اين تاريخ سينه از وطن، سرداران خون
ارتش بهار، ارتش پايداري، ارتش و برخاسته
داده بود. تشكيل كار را و و سازندگي صلح
گفتيد كه گرفت را شما پيام دژخيم دشمن
و دشمن خدا آهنم. من خارهيي تو سنگ اگر
خويش كر گوشهاي و با لرزيد خود بر خلق
شيپورهاي از كه را  مرگش  ناقوس صداي
رعشه شنيد. ميشد، نواخته موزيك گروه
دل افتاد. بحرانش غرق در و لرزان اندام بر
شاد ما ميهن محرومان و ستمديدگان تمامي
فرداي به اميد  زندگي،  به اميد  دنياي  شد.
گشوده رويشان به آزادي به اميد و بهتر،
فقر و و ستم در آن از ظلم دنيايي كه شد.
تمامي كارتنخوابها، خبري نباشد. استبداد و
همه و جوانان  و زنان  خياباني،  كودكان 
فقر، هيوالهاي چنگال  در  كه هموطناني
گراني و فساد و اعتياد تنفروشي، بيكاري،
فريادرسي و  گرفتارند و تحقير سركوب و
آزاديخواهان تمامي خلق، تمامي ميطلبند،
آزادي گروه در دلي كه كساني تمامي و
پرچم با دارند، ايران ما، ميهن رهايي و
تابناك را خود آينده ايراني، غرور و افتخار
ديدند. تار  و تيره و سياه  را رژيم آينده  و
نخواهد و نتوانست هرگز ضدبشري دشمن
و بالندگي شكوفايي،  راز و رمز  توانست
اين دريابد. را  سرفراز نسل اين  ماندگاري
تمامي توان و اشرف نابودي سه ساله براي
سه اين گذاشت، در حراج به خود را سرمايه
و و نيرنگ معامله هر به و كاري به هر ساله،
دامن به دست زد، توطئهيي هر  به و دروغ
و آمريكا اروپا تا عراق از و ناكسي هركس
آب و غذا قطع به آدمربايي و برد. پناه و…
رواني كثيف آورد، يك جنگ روي برق و
راه شما چهره  از شيطانسازي كارزار  و

و خودفروختگان خائنان، بيچاره، انداخت.
خود سابقه و شرافت هويت، كه قلمبهمزداني
فروختند و ضدبشري دشمن به ارزاني را به
اضمحالل و از تاختند و بر شما ايام اين در
يادتان دادند.  سر سخنها داد شما فروپاشي 
٨٠درصد در حال نوشتند و گفتند كه هست
نوشتند و گفتند يادتان هست كه هستند. فرار
در «منافقين شورش»، آستانه در «اشرف
در زنجير را پارسايي «مژگان آستانه نابودي»،
مجاهدين» و انشعاب در زندان»، «شقه در و

ديگر. خيالهاي و خواب و و…
شما صفوف ميان خودم را در اين كه با من
گروه بچههاي مثل اما مي كردم، حس
ميتوانستم پرچم و  آرم  دسته و موزيك
و جلو سينهها  كنم، برانداز خوب را  شما
ميساييد) آسمان به (سر بود، باال همه سرها
صفها و مصمم چهرهها عالي، روحيه ها
آزادي براي عزمها  خالصتر، و  پاكيزه تر
برازنده زيباتر، لباسها  بودند.  جزمتر خلق
جنگل سبز رنگ به بود،  خوش رنگتر و
شبسوز الماس رود رنگ به يا بيخزان،
چهرهها بر فشرده كار خستگي آثار اختران،
زمين روي بزرگ طبل با كه آن چه بود. ناپيدا
اراده از كوهي نبود، چپ پاي ميكوبيديد،
نظر كه وقتي گلوي شب پليد. بر بود، آهنين
عشق و قاطعيت ميكرديد موجي از بهراست
نيز آن طرف از موج ميزد و چشمان شما در
(تا ديد آن دو مي شد را بر لبان رضايت لبخند

ديد). هرآن كه نتواند شود كور
و روزبه و داوود و  محمد  بچه ها صداي
بود، محكمتر رساتر و بقيه و ماندانا  فرهاد،
شعرها بود، انقالبيتر و چهرههاشان جديتر
و پرچم و آرم گروه جذابتر، و پرمعني بسيار
و بودند مصمم و مهربان قاطع، موزيك يگان
خفه گلو در صداي هنري شما گروه از حقيقتًا
مي رسيد، به گوش در زنجير خلق يك شده
خاكستر نه و مرده نه كه بهمن انقالب صداي
در انقالب اكنون آن دستاوردهاي بلكه شده،

است. و زنده آزادي متبلور ارتش

بود، ابهام در چيز همه كه زماني هست يادتان
ترديد آسمان و تار ابرهاي تيره هنگامي كه
زماني كه بود، گرفته فرا را دنيا همه جاي
بودند، زماني كرده تيز دندان دشمنان خلق
ميگفتند عافيتجويان و تسليمطلبان كه
جوانهاي همه ندارد، جواب گفتيم ما «ديديد
درحالي كه خيلي داديد» دست از مملكت را
هوشيار هميشه شير بوديم، نگران ما خود از
قلبهاي چراي و بيچون عشق كه بيداري و
كمر «هركس مي غريد… ماست همه
به وضوح كند  باز چشم و باال سر راست،
نسبت بيشتر يكصدبار رژيم كه درمييابد
است… ترسان و نگران آينده تحوالت به
همچون و رزمآوران آزادي مجاهدان اگر
ميهنشان و مردم آزادي براي آگاهانه هميشه
هستند، شهادت و جانباختن خطر در
معرض باختن حاكميت جد در آخوندها به

هستند». خود
اول مسئول هم  گردهمايي اين در  البته و
بايستد، اگر اشرف گفت زد و را آخر حرف
كه ديدند همگان ايستاد. خواهد جهان
حقانيت به دارد جهان و است ايستاده اشرف
تكامل و تاريخ ميدهد، سنت گواهي اشرف
را آزمايشها نسل كه اين گرفته قرار اين بر
پايداري و مظلوميت با تا بگذراند سر از
بگذارد و آيندگان براي تاريخ پيامي خويش
و توطئهها ميان در  را  خود  راه آنگاه و
تاريخ، اكنون كند. باز نامرديها و تهمتها
نسل و جريان راه اين گرفته و را خود درس
تئوريهايي نظريات و است، تمامي شده باز
در اكنون جهان  كشورهاي رهبران  كه
پيشاپيش اين ميدهند، آخوندي باره رژيم
تا باشد بود، كرده تكرار كرات به مقاومت
پرونده دشمن اكنون و كند تاريخ قضاوت
انتخاب به مخير و است، امنيت شوراي در
حاال و است خودكشي و مرگ دوراهي در
در رهايي وطن، تا مي گوييم، هستيم كه ما
پيش،به به آفتاب و توفان هم چو بي امان، نبرد

پيش. به پيش

شکنجة روانی مرحله آنها دهد، نشان مقاومت
و زندانی  در يأس و نااميدی جو ترويج با 
و شده نابود مقاومت که دروغ اين القاي
شک ايجاد با تا میکنند دنبال را ندارد وجود
مقاومت، روحية شکستن و وی در ابهام و
خواستههای برابر در ندامت و تسليم به را او
که بريدههايی از هر تعداد بکشانند. رژيم
از میشوند، رژيم با  همکاری به حاضر
مراحلی طی از  پس «نجات» انجمن  طريق
شده معرفی زندانها در اطالعات وزارت به
به زندانيان مقاوم به «نصيحت» را برای آنها و
عليه سازمان زندانيان برای تا زندانها میبرند
اين بعضًا کنند. لجنپراکنی مقاومت و
و به اوين مختلف  شهرهای مزدوران که از
تا چند میشوند گسيل تهران ديگر زندانهای
نيز در انتها می باشند. مشغول اين کار به روز
نظر خود بازجويان به مشورت آنها بهعنوان
تسليمپذير زندانی مزبور اينکه آيا بر مبنی را
خدابنده در ابراهيم میکنند. ارائه نه هست يا
که نموده اذعان روش اين به «مصاحبه» يک
رژيم، درون از رسيده اطالعات به  توجه با
در نجات»  «انجمن  و مزدوران بريده  نقش 
و مبارز اسرای مجاهد رژيم عليه همکاری با
اخير را کامًال بر سال چند ايران طی اين ملت

میکند. مال
و همشهريان که اطالعاتی و تماسها  بر بنا
بهدست سالها اين  طی در  حجت دوستان
اين در که مزدورانی  جمله از آوردهاند، 
مقاومت درهم شکستن و شکنجه پروژة
بودند، يک شده گرفته بهکار حجت زمانی
شروع قبل از که مجاهدين است بريده از زن
مزدوری شده وبه تواب در ايران عراق جنگ
می کرد ادعا وی  است. تن داده رژيم برای
است؟؟ بوده سازمان با حجت «رابط» که
مؤسس«انجمن و فعال اعضای از يکی او
و لورفتن بهعلت که میباشد رژيم نجات»
فعالين خانواده ميان در چهرهاش شدن افشا
مجبور شوهرش بههمراه سياسی زندانيان و
در دوران مزدور اين شدهاند. ترک ايران به
مطرح کرده زمانی حجت شکنجه اسارت و

قبول نکرد». گفتم توبه کن «هر چه که

زادگاهش در حجت

كن قبول نكرد» «هرچه گفتم توبه

 ١٠ صفحه در بقيه



١٠ دوشنبه ٨ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٨٩ ـ شمارة
مقاالت

نپذيرفت... شالقرا
رفت… حجت كه براي
منتظرانند… كه «حجت»هايي و

مصطفوي كاظم

را نپذيرفت شالق
ابر برگردة رعد دست از حتي

باران احترام به و
ـ پرجنازه بوگرفتة خشك دشت اين در ـ

پرنده با عليه تناسب معكوس قفس كرد قيام
جنايت حكم به اعتراضي هيچ بي

ـ از پيش ـ بود تعريف شدهيي
شعر از كلمهيي با

آزادي براي آرزويي و
كرد تف و

قرار ناموس بيناموس اين بر
بيقراران. بميرند است قرار كه شبي در

خبر روز در و
دخترم خواهم گفت به چه

ترديد لرزانترين لحظة حتي در كه اگر
نباشم بيتاب

آوارگي. سرد خيابانهاي در مردن براي
دخترم!

تكرار و بيواهمه از بيدريغ
مي خوانم حسرتهايم همة تلخ طعم با

را آوازهاي كسي
قاتالن را روح دوزخي نپذيرفت كه

خويش. تنهايي حضور در
انتظار توالي در

آهني عصاي هفت با
ميخوانم جهاني خفه مروت خيابانهاي بي در

قاتالن حكم بر مي كنم شليك و
ـ بريده گلو ـ را جنازهام اگر حتي

كند پيدا سياه رفتگري
تبعيديان. بوگرفتة زبالهداني در

و جز سنگدالن نسوزاند را كسي چه جگر حجت (زماني) اعدام
دادهاند مختلف گروههاي كه افراد و پيامهايي به مسخشدگان؟
زندانهاي در حجت عزاي در كه مجالسي به بيندازيد. نگاهي
شده و صالح آباد برپا هفتچشمه يا در و و اوين گوهردشت
كنيد، مرور فرستادهاند زندانيان كه را پيامهايي كنيد، دقت
با تلفنيشان تماسهاي در ايران داخل از مردم كه حرفهايي به
سوزي هركدام در كنيد. توجه زدهاند آزادي سيماي تلويزيون
در همان خون اين ميدهد. چيزها خيلي از خبر و نهفته است
متعهد وظايفمان مسئوليتها و برابر در را ما  همة قدمش اولين
ميدهد. نشان خودش به شفاف هركس را آينهيي مثل ميكند.
را مشخص موقعيتمان جنوب و شمال كه قطبي كه ستارهيي يا
و دارد «بركت» كه يعني است «مبارك» اعتبار اين به مي نمايد.

است. تسليتش از بيشتر بسا «تبريك»ش جاي دليل همين به
پس كه بگويم مسيري،  از اندكي پراكنده، مقداري  هرچند
چند كه االن همين تا نمي كنم پنهان پيموده ام. خبر شنيدن از
بغض نيست. كردهام. بغض ده بار از بيش ميگذرد از آن روز
كه يا هرچه و غيظ بگذاريد را اسمش شما نمي دانم چيست؟

ميخواهد. دلتان
و ميزنند  باطل) و  (حق طرف دو جنگ كالسيك  يك در
ماهيت، از گذشته ميشوند. كشته و ميكشند ميخورند.
كسي به نميشود منطقًا و ميكند را خودش  كار هرطرف
يك ما كه دشمن چرا ميكند. فرق ما وضعيت گرفت. اما ايراد
دست همه هست كه و چون اين است نيست. كالسيك دشمن
بعضي كه چنان بسته. آن پشت از را و سفاك شقي جنايتكاران
با سنجيدش. نميشود با هيچ شاقولي كه ميكند كارهايي وقتها
اعدام منطق كالسيكي هيچ مثًال نميآيد. در جور منطقي هيچ
و شكنجه همه  آن و زندان نيم و سال چهار از بعد  حجت،
سياسي احوال و بهاوضاع بهخصوص نميكند. توجيه را رنج،
گيج بيشتر كنيم  نگاه كالسيك» صورت  «به  اگر هم روز 
است كشيده به اينجا چه جنوني آخوندها را راستي ميشويم.
و عنان خالص بزنند تير «اصالحات» كور و لنگ بر اسب كه
چموش قاطري  گردن به  را نظامشان شكسته  درهم درشكه 
اينقدر چشمهاي خامنهاي آيا بيندازند؟ احمدينژاد  همچون
را در دسته اش و دار خود و دور نه چندان پرتگاه كه تيز هستند
بپذيريم بايد صورت در اين بازگشت ببيند؟ غيرقابل سراشيبي
به دست جنايت اين عواقب به كامل اشراف با خامنهاي كه

پسازخبـر...
است آينـه خونـي كه درباره

كاظممصطفوي

سبعيت از که  چند هر حجت زمانی اعدام
رژيم فاشيستی و سرکوبگرانه ماهيت و
عمل يک  چيز هر  از قبل و  دارد نشان 
تحوالت و تغيير نشانگر اما ست ضدانسانی
ايران نيز سياسی عرصه در معادالت برخی

میباشد.
وزارت مشخص به طور و ايران رژيم يکم:
توافقات پنهانی برای آن اطالعات منحوس
خارجی برای حسابهای طرف با انجام شده
حمله در عراق و بمباران ارتش آزاديبخش
مقاومت ملی شورای فعاالن  و  دفاتر به
فرانسه، در بهخصوص کشور، خارج در
پيشاپيش طرحهای و دوخته کيسهيی گشاد
بمباران از شرايط بعد را برای معينی امنيتی
با بود تا کرده آماده نيز شورا مقر حمله به و
زعم بتواند به امنيتی ويژه عمليات استفاده از
نمايد. پس يکسره مقاومت را کار خود تتمه
نتيجه نتوانست فشارها و بمباران آنکه از
حضور به خاتمهدادن همانا که نظر، مورد
نظامی بال هم در جنبش مقاومت، تشکيالتی
بر آورده کند سعی را هم بال سياسی بود و
پيش از امنيتی طرحهای  از استفاده  با کرد
يک از سهمگين تاکتيک فشار و تعيينشده
ديگر طرف  از تحميق و تطميع و  طرف
مقاومت فعاالن و آزاديبخش ارتش اعضاي
وسيله عنصر بدين و کشانده به بريدگی را
به رابطه همين  در  سازد. خنثی  را  رزمنده
آنها از برخی که زد دست متعددی اقدامات

است. زير قرار به
به ظاهر بخش امنيتی ـ فعالکردن يک الف
که نجات» «انجمن  عنوان تحت  مستقل
و خانوادهها اعضای روی کارکردن هدفش
بريدگی به و عراق به رفتن برای آنها بسيج
رژيم رابطه اين در بود. فرزندانشان کشاندن
عجيب شايعات و غلط از اطالعات استفاده با
خانوادهها نگرانی به میکرد سعی غريب و
خودش و زده دامن فرزندانشان وضعيت از
معرفی نجاتدهنده آنها و عنوان ناجی به را
اين برای او با بخواهد  نيز آنان  از و نمايد

کنند. همراهی مهرورزانه!! و خير عمل
و عراق در نجات» «انجمن فعالکردن ـ ب
وابسته نيروهای از حداکثر استفاده همزمان
چشمانداز بدون  و نامساعد برای  عراقی
استيصال نشاندادنماندن در عراق با هدفبه
اين در ارتش. اعضاي کشاندن بريدگی و
قبيل؛ از روانی عمليات از میتوان رابطه
ايران از خانوادهها کاروانهای راهانداختن
و بغداد در تظاهرات اشرف، به رفتن برای
خانوادهها، صدور نام تحت ورودی اشرف
استرداد و اخراج بر مبنی حکام شورای بيانيه
برای شيطانسازی وسيع کمپين و مجاهدين
و عمليات عراقيان عمومی چرخاندن افکار

برد. نام مجاهدين عليه ايذايی
بهکارگرفتن و  جذب برای  تالش ـ پ
و شرايط بمباران از پس دوران در افرادی که
عراق حکام شورای بيانيه از پس نامتعين
از مجاهدين استرداد  و  اخراج با  رابطه در
سپس رفته آمريکايی نيروهای نزد به عراق،
به چشم انداز بدون و نامساعد شرايطی در
استفادههای و بودند شده کشيده استيصال

آنها: از زير چندگانه
در  آنان وآنتنیکردن ايران به انتقال ـ  ١
به دامنزدن بهمنظور داخلی ی رسانهها
عمومی افکار در پاسيويسم و بريدگی جو
حاميان و هواداران بين در و بهطورعام

خاص. بهطور مجاهدين
قبح  شکستن و بريدگی جو به زدن دامن ٢ ـ
نفری صد چند در بين مال رفتن به زير عبای

میکردند. زندگی «تيف» در که
«تيف»  در جذب شده از عناصر استفاده ٣ ـ
به منظور به به شهر اشرف کانال زدن برای
مستقر موضع  سر عناصر کشاندن بريدگی 

آنجا. در
تخليه  از پس  خارج  به ايران از  انتقال  ـ  ٤
داخل نياز در مورد استفاده های اطالعاتی و
موجود شبکه های به  آنان  وصلکردن و
قصد به آنها  آنتنیکردن و خارج  در
کمپين بهراهانداختن غلط، اطالعات پخش
و روانی جنگ به دامنزدن شيطانسازی،
برای و… از قبيل تظاهرات ايذايی عمليات
مجاهدين برگ حقوقبشر عليه برگرداندن
چفت محکمکردن و اشرف در مستقر
همکاری با تروريستی برچسب بست و
و اطالعاتی سرويسهای برخی رسانهها،

خارجی. حسابهای طرف ديگر
اين مجموعه از رژيم حداکثر خواست
پاککردن اول وهله  در امنيتی  طرحهای
راه سر  از يعنی  سرنگونی مسأله  صورت 
توجه با میبود. مقاومت کامل برداشتن
پرده پشت در که وسيعی زدوبندهای به
و وسيع جبهه به توجه  با و  بود شده انجام
سطح در رابطه اين در رژيم که قدرتمندی
کشور به صحنه نه حداقل جهانی با کشاندن
اميدوار بود بود، داده تشکيل مقاومت نبرد با
مقاومت کار بتواند نابرابر نبرد يک در که
بعد تا نمايد يکسره ديگران دست به را
و عراق در بمبارانها آنکه  از پس ـ بتواند
اروپا در و فعالين مقاومت دفاتر به حمالت
هم در را مقاومت اساس و شيرازه آمريکا و
شده ظاهر ناجی يک چهره در خود ـ کوبيد
نيروهای مادر از دلسوزتر دايه بهعنوان و
خود کشانده سمت به نيز را پراکنده باقيمانده
دليل رژيم همين به نمايد. منفعل جذب يا و
بند وبستهای نقش خود در که داشت تالش
نابودی کار داشته مخفی نگه کامًال پنهانی را
از اعم خود خارجی عوامل به را مقاومت

واگذارد. غربی يا عراقی
به حمله و بمباران  از پس حوادث  وقتی
و نياورد بهدست را مطلوب نتيجه شورا مقر
در آزاديبخش مقاومت ارتش و ايستادگی
رژيم رشتههای کشور خارج ايرانيان و عراق
تثبيتشدنيکی با بهمرورزمانو پنبهکرد. را
رژيم عالوه مقاومت، مواضع از ديگری پس
عنوان مهرورزی!! تحت شيوه استفاده از بر
حمله، از شرايط بعد که برای نجات انجمن
شيوههای به بود، کرده سازماندهی قبل از
آورد روی هميشگی و سرکوبگرانه متداول
بهدستآوردن که از اين بود نشاندهنده که
است مجبور شده و اميد حداکثر نا خواست
برای گذشته عملياتی شيوههای همان به
يعنی حداقل، خواستهای  بهدستآوردن 
و ايذايی قانع و تاکتيکی ضربات کوچک
هزينهپردازی از فرار برای چند هر باشد،

به نيز  را عمليات همان  حتی نمود سعی 
خارجی عوامل توسط و غيرمستقيم شکل
با ربودن دو رابطه همين در خود انجام دهد.
از فصل جديدی سر عراق، خلق در مجاهد

آغاز نمود. را عمليات تروريستی
بستری چنين در را زمانی حجت اعدام اگر
نه اعدام اين  که گفت میتوان دهيم  قرار
و معادالت تمام به  است خالصی  تير  تنها
به رژيم، اخير ساله چند امنيتی طرحهای
رابطه تنظيم و نجات» «انجمن طرح خصوص
دجاليت، و مهرورزی موضع از خانواده ها با
شکست، به اعتراف گويای خود بلکه
نيز رژيم تعادل دستدادن از و بهدامافتادگی
از سوءاستفاده که با آمده بود رژيم میباشد.
کند سورچرانی عراق جنگ از پس شرايط
مثل که ديد و کرد باز چشم مرتبه يک ولی
و بحران اتمی قفس در گرگ وحشی يک
عامل از انتقام و ناچار برای افتاده دام به عراق
هرچند زد دست جنايت اين به ناکامیاش
تمامی سپردن بهگور اقدام اين میدانست که
طرحهايیاست کهطیچندسال اخيربرايش
اين اعدام برداشته بود. بنابراين، آنقدر هزينه
مرحله يک پايانبخش سمبل، يک عنوان به
تثبيت و تعادلقوا  تغيير نشانه و رويارويی 
پس رژيم مقابل در مقاومت مواضع نهايی

میباشد. آمريکا به عراق حمله از
پتانسيل دادن  هرز  به برای  رژيم  دوم:
قصد به و انقالب از  پس  نسل مبارزاتی 
نسل به نسل  اين ازپيوستگی جلوگيری 
کالن پروژه يک  از استفاده با  انقالب،
فرهنگ نوعی ساختن  برای فرهنگسازی، 
آن تزريق و ضدمبارزاتی و شبه روشنفکرانه
تالش دانشگاهی و آموزشی محيطهای به
فرهنگی فضای يک  ايجاد  با  تا  نمود وافر
و انقالب نسل بين ضدمبارزاتی، و منفعل
انقالب از بعد آن و نسل مبارزاتی فرهنگ
که رابطه اين کند ايجاد چنان فاصله ذهنی
سعی وسيله و بدين غير ممکن گردد نسل دو
را ايران جامعه  تاريخی  اتصال  حلقه  نمود
سرکوب و انقالب را نسل  و بگسلد هم از
هزارتوی فرهنگ در را انقالب از پس نسل
منفعل، گيج، ضدمبارزاتی و شبهروشنفکرانه
دارد. نگه نظام چارچوب در و تسليمطلب
هم انقالب از پس نسل برای رابطه در همين
نظريهپرداز هم کرد توليد سياسی تئوريسين
رهبر هم و سياسی زندانی  هم فلسفی،

و… اپوزيسيون
چه و  اسارت دوران در چه زمانی حجت 
ديگرش همرزمان همراه  به  اعدام از پس
بههم و اتصال حلقه به  تبديل زندانها در
برای اينقدر رژيم که  نسلی دو پيوستگی
مقاومت وبا شد بود، کرده هزينه جدايیشان
مبارزاتی، اصول سر بر ايستادگی اش و
کاکل در را انقالب  از  پس نسل مبارزات 
به نسل ـ دانشجويی جنبش يعنی ـ خودش 
انقالبپيوندزدوبدينوسيلهتمامیمعادالت
خوابهای پنبهدانه و رژيم رشتههای فرهنگی و
به با توجه سرش خراب کرد. هم روی را آن
آن ما در ميهن که مبارزاتی مجموعه شرايط
بسيار نقش تنه يک بهراستی حجت دارد قرار
نمود ايران ايفا سياسی معادالت در مهمی را
و ياد تبديل شد. انسان توانايی سمبلی از به و

باد. گرامی راهش

حجتزمانیسمبـلیازتوانايـیانسان

آکسيونهای فيلم تماشای به دخترم همراه به
اعتراضیدرکشورهای مختلفازتلويزيون
در خارج دخترم بودم. نشسته سيمای آزادی
خوب فارسی و شده  بزرگ  کشور از
و میکنم فکر اينطور من يا نمیداند
میکند. واقعًا مرا شگفتزده اوقات بعضی

بود. روزها آن از يکی هم آنروز
طاقتفرسای کشورهای سرمای ايرانيان در
حجت آقای اعتراض به اعدام در مختلف
بر آن چه از مجری و میدادند شعار زمانی،
آمده زندان رژيم در کوه استقامت اين سر
تماشای به دخترم عالقهيی میگفت. بود،
همين به ندارد زبان فارسی تلويزيونهای
بود کمی کنارم نشسته که در دليل آنروز

میکردم. غرور احساس
میشود چگونه پرسيد: من از ناگهان به

کرد؟ تحمل
را؟ و گفتم: چی تعجب نگاهش کرده با

بود شکنجه چگونه میشود زير شکنجه؟ ـ
است. غيرممکن اين آورد؟ طاقت و

حسابی میکردم. نگاهش  واج و هاج
که غير ممکن گفتم: بود.  کرده غافلگيرم
است. مشکل خيلی خوب ولی نيست
خودت آرمانهای  به چقدر دارد بستگی 

باشی. داشته باور
بود نشده قانع من جواب  اين از که او
که است سخت خيلی باز باشد، گفت:
دارد که را اطالعاتی و شود شکنجه کسی

ندهد. لو
سرکوب و ايران وضعيت  از  بسيار او با
گاهی زدهام. حرف آخوندی وحشتناک
هم زيادهروی شايد میکنم فکر اوقات
ايران از چرا میداند که بهخوبی  کردهام.
فعاليت رژيم عليه چرا و آمدهايم بيرون

میکنيم.
من نشد. منتظر جواب

با و ندارم را تحملش که اصًال گفت: من
را میگويم. چيز همه ضربه اول همان

مقاوم زندانيان اين دليل به هم رژيم گفتم:
استقامتشان نمیتواند چون می کند اعدام را

آورد. در بهزانو آنان را و بشکند درهم را
به کرد. ترک را اتاق  و  نزد حرفی ديگر
چشمانش را در غم و نگاه کردم صورتش

ديدم.
برد. فرو فکر در شب مرا تا دخترم گفتههای
اعدامهای از رژيم هدف میگفتم خودم با
کوچه و خيابان و زندان در دستجمعی،

غفاريرضا شمس نرگس

مقاومت چشمه جوشان زماني حجت

درست كامًال مورد اين در او محاسبة است. زده آن ارتكاب
كه كند چه نكند اگر كه است اين دقيقتر سؤال است. دقيق و
اندكي مهيب پرتگاهي به درغلتيدن شتاب كه يعني نشود. بدتر

يايد. تخفيف
حماسي از وجه دارد. «واقعيت» حجت اعدام باشد، اما، هرچه
اسارت كرد بگذريم و نبرد ميدانهاي سرفراز كه اين شير كاري
او «واقعيت» نفس اعدام بنويسيم… روزش كه تا روز باشد و
هست كه هرچه عبرتآموز كه يا است تلخ بپذيريم. بايد دارد.
دشمني كه واقعيت اين به ميرسيم بعد بپذيريمش. بايد اول
موضع افعي از انساني و ارزشهاي و معيارها با همة داريم بيگانه
جهان تمام اروپاييها كه و آمريكاييها تنها كژدم نه و عقرب و
در بهگور پا عفريتة پير اين زهرآگين ميكند. حاال را ميگزد و
از آن هم درآورد، دندان ميخواهد دور چندان نه آستانة مرگي
خواهد راه معركهيي چه ببينيد شود چنين اگر و اتمياش جنس
را خامنهاي حيواني كين و غيظ ميزان حسابها اين با انداخت!
حدس بزنيم و مي توانيم هم چون حجت اسيري از تسليم نشدن
«گروهكي» آوريم كه ياد ميشود فهم بيشتر قابل برايمان زماني
شده تربيت آدمخواران و شود منهدم و تسليم بود قرار كه
مچ شارالتانـ بكشند توبره به را خاك قرارگاهشان آخوندي
به را حضرات و گرفته مسير انتهاي قدمي يك در را آخوندها
سحر است. نتايج از هنوز اين البته فرستادهاند. امنيت شوراي 
ديگر بنابراين ميفهمد. را خامنهاي اين شما و من از بهتر يعني
از اول  حسبالمعمول  و گذاشت نخواهد دست روي  دست 
قتلعام شبيه چيزي كرد. خواهد شروع مجاهدين از همه
داده نشان تجربه از ٣٠خرداد٦٠. بعد كشتار حتي يا سال٦٧ و
نخواهد ماند. نگاهداشته حرمتي هيچ هم مجاهدين بعد از كه
با ميبندند و چشم كه براين واقعيت هستند كساني البته هنوز
«راست نويسان» بزرگترين ميخواهند عنوان  چپكي تحليلهاي
طرفهاي تمام اما كنند. خود  آن از زمان  از برهه اين در را
حسابهاي طرف حتي تا و سياسيون تا گرفته (از انقالبيون جدي
كه آن رژيم) اين را خوب ميفهمند. مهمتر و خود بين المللي
نه دارند حجت اعدام با آخوندها نمي شود. ختم اينجا به قضيه
ديگر گروههاي ديگر و زندانيان تمام به مجاهدين كه به تنها
مجاهد» تنها «زنداني كنيد. مشخص را كه صفتان مي دهند پيام
آخوندها دسترس در كه هرچه  و چيز  همه نيست. گروگان
با است. پيكي و شيك كلمه هم گروگان است. گروگان باشد
و است. زن «غنيمت» آخوندها براي چيز همه فرهنگ خودشان
اليبقي» خراج ملك و اموالش «باج مال و و و برده، اسير مردش
در هستند. و هرچيز هركس با هركاري به انجام مجاز بنابراين

كه «اگر ميبرد راه جاودانة داستايوسكي جمله به تفكر بنياد اين
نيهيليسميدوزخي از  سر و است» مجاز هركاري  نباشد خدا
به حمله در اخير روزهاي در  را  شعلههايش  كه ميآورد در
اگر مختلف ميبينيم. سفارتخانههاي حتي يا درويشان و خانقاه
داشتند «مرز»ي خدا به اعتقادي كوچكترين راستي آخوندها به
خدا، عين بياعتقادي كامل به در اما آنها خود قائل بودند. براي
قيم تنها نه  را  خود نشسته اند و از خدا قدم آن طرفتر چندين

ميدانند. كائنات ولي همة صاحب و و مالك كه «صغار»
بايد دوباره كه قهرماني است حجت، قرباني چنين اوضاعي در
گرفت خود او را «حجت» بايد كرد. او را مرور بايد خواندش.
بايد كرد. تعيينتكليف خود با شده كه هم هزارمينبار براي و
اگر است؟» مجاز هركاري راستي به «آيا پرسيد خود از و رفت
وظيفه يي چه ايستاده ايم، غربت خاك اين در كه ما ويژه به نه،
رژيم براي دور از ميشود  هستيم؟  معركه  كجاي داريم؟
مبارزه بهاي و به كساني كه نقدترين كشيد نشان و خط حتي
ميشود گفت. بيراه و بد فحش داد و ميدهند را آخوندها با
كرد رندي ميشود گرفت. ناديده را حجت درخشان مظلوميت
روي خود به و گفت خبر را از اطالعيه مجاهدين» «نقل به و
كارهاي و ميشود خيلي است. داده چه جنايتي رخ كه نياورد
را چيز يك اما نه كباب. و بسوزد نه سيخ مثًال تا كرد ديگر
كنيم. سرنگون رژيم را وظيفه داريم اين شد. ما منكر نميشود
فرزندانمان به تا بتوانيم بكنيم كه بايد است كاري كمترين اين
خفت ياد به ما از آينده نسلهاي و باشيم سرفراز تا نگاه كنيم.
خودم با شنيدم ساعتي را حجت شهادت وقتي خبر من نكنند.
كردم خود سؤال از و هرمصلحتي هرچيز از كردم. فارغ خلوت
كه شد نامهيي نتيجهاش دادم. پاسخ هر خدشهيي از دور به و
برادرم مدتهاست اكنون كه برادري نوشتم. ناديده برادري براي
در نشان  و نام بي شهيدان از يكي برادر آن از پيش و است 

يك ناگفتة راز كه بود تجربهيي  است.  بوده فروغ عمليات
نقل تصرف و دخل اندكي با را نامه مي كند. برمال را شعر 

ميكنم:
مسأله بودهاي. ما و من مثل هم تو حتمًا كه روزه چند «اين
است. كرده  بغضآلود را ما بدجوري حجت(زماني) اعدام 
چه داريم! دشمني چه كه ميكنم فكر اين به همهاش كه يعني
هزارمين براي و گفتهايم كم بكنيم و بگوييم هرچه دشمني!

را شناختهايم… اندك او ميگويم بسيار بسيار بار
هربار كه مي كردم. كار شعري روي داشتم بود ماهي يكي دو
سامان و سر شعر نميشد. راضي دلم مي كردم مراجعه آن به
عوضش بالكل چندبار ولي نمي شد. چرا، نميدانم نميگرفت.
بود كبوتري مثل نشد. كه نشد و كردم پايينش و باال كردم،
و كرده گم را خانهاش بام شبانه پروازي در كه كرده گم راه
حجت رفت كه اين تا ميزند. پرپر آسمان توي همين طوري
و ميكند افشاگريها را آن كه كسي خودم پرسيدم از من و
ايران در كه نميداند آيا مي كشاند امنيت شوراي به را رژيم
بهزنگاه سر در كه آنها دارد؟ حجت همچون گروگانهايي
كند حمله به ايران آمريكا نكند كه ملي» افتادهاند «منافع ياد
بيايد معلوم است دردي فشار مردم به و بعد نفت قطع شود و
خرج االن تا نفت پول گويا كه مي كنند وانمود رندانه ندارند.
كجا… و اراك و كجا و نظنز سايتهاي نه مي شده و  مردم
به رسيدم كسي مظلوميت به حجت مظلوميت از بيشتر خالصه
اينجا به مظلومترين مظلومهاي تاريخ معاصرمان است. راستي
صاحبش بام و كبوتر، سامان پيدا كرد. شعرم رسيدم ديدم كه

نپذيرفت». «شالق را شد شعر بعد و كرد. پيدا را
آدم  اين طوري ولي صاحبش «حجت» بود. من بودم  شاعرش
بي هم چندان دنيا ميكند احساس و درميآيد به نيهيليسم از

نه؟… ميگوييد نيست. صاحب

سنگسار، شالق، کاروان  راهانداختن  و
عادیکردن و… گرداندن االغ روی
و بوده شنيع و  غيرانسانی صحنههای  اين

هست.
رگ معروف قول به  میخواهد  رژيم
در تا نزند، بيرون غيرت با ايرانيان گردن
آه تنها و کنند سکوت جنايات اين برابر
قصد داشت کنند. گريه خفا در بکشند و

بخشکاند. مقاومت را چشمه
برابر ايستادگیاش در با اما زمانی  حجت
شد. اعتراض بدل الگويی از ددمنشان، به
بارها که رژيم سياهچالهای درون در چه
با چه و غذا زد اعتصاب دست به شجاعانه

شدنش. جاودانه
اينترنتی سايت اينروزها به هر را عکسش
که گرچه میبينيم. کنيم مراجعه که
بسيار نگاهی ولی است آرام قيافهاش

دارد. عميق
شکنجه سال ونيم چهار از بزدالنه بعد رژيم
کرد اعدام او را روحی حجت و فيزيکی
زندانيان ديگر بر حجت  که تأثيری اما
نمیرود بين از  او  اعدام با  دارد  و داشته
برای انگيزهشان و رژيم از نفرتشان تنها و

میشود. بيشتر مبارزه
اخير سالهای در سياسی زندانی نماد
وقتی است.  کرده پيدا عمده يی تفاوت 
شکنجه هر روز باشی، زندانی سياهچال در
و… ناسزا و شوی روحی و فيزيکی

نامه نوشتن و غذا اعتصاب به اقدام بشنوی،
است وضعيت امری آن در سازمان ملل به

نشده است. در ايران ديده تا بهحال که
زندانی بعد به حجت از همين برای
از سنگينتری مسئوليت سياسیبودن،
به خوبی او را همبندان اين و دارد گذشته
شهادتش مناسبت به که همانهايی میدانند.
و آمدند  گردهم  گوهردشت زندان  در 
زندانبانان، تهديدات و هشدارها به بیاعتنا
داشتند، گرامی را  قهرمان  حجت ياد
بيرون که پيامهايی در که همانهايی
محکوم را حجت سبعانه اعدام میدهند،

میکنند.
سازمان هواداری از جرم زمانی، به حجت

و  سال٨٠ دستگير ايران در مجاهدين خلق
نيم شکنجه و سال چهار مدت به زندانی و

در  ماه٨٤  ١٨بهمن  در سرانجام  وی شد. 
گرديد. اعدام سرافرازی و مقاومت اوج

بر ايران حاکم منحوس رژيم چند اين هر
کشورهای اما کرد اعدام را حجت که بود
دست اين قتل در رژيم مماشاتگر بهاندازه
بايد پاسخگو که در آينده و مسئولند داشته
را حجت که ترکيه دولت ازجمله باشند.

ايران  به زندان از  فرار از بعد سال٨٢  در
بازگردانيد.

انسان هر نگرانی اينروزها که آنچه
تکرار از ترس کرده، چندان دو را آزادهيی

میباشد.   ٦٧ سال سياسی زندانيان قتلعام

تاريخی واقعه دردناک تا اين بکوشيم بايد
کانونهای نامه نگاری به تکرار نشود. دوباره
سازمان بينالملل، عفو حقوقبشر، مدافع
آن در که کشورهايی مسئولين ملل،
آکسيونهای شرکت در میکنيم و زندگی
افشای در که کاريست کمترين اعتراضی
میتوانيم هموطنانمان حق در رژيم جنايات
نتواند رژيم تا کنيم کوشش دهيم. انجام
خاک و اين آب فرزندان ديگری از نسل

کند. مدفون خاک زير را
حکم و بود زندان در حجت که زمانی
مجامع از  بسياری  بود گرفته را  اعدامش 
او آزادی خواستار  جهانی حقوقبشری 
جان نتوانست فعاليتها اين هرچند شدند.
چهره اقدامات اين اما دهد نجات را حجت
بیعمامه و عمامهدار آخوندهای کريه
معرض به هميشه از شفافتر را ايران بر حاکم
به سؤال پاسخ حجت در نمايش گذاشت.
شما (اعدام) حکم چرا که خود همبندان
رژيم که روزی «هر است: گفته نشده اجرا
خواهد اعدام را ما ببيند را خويش پايان
میبيند را خويش پايان رژيم آری نمود».
را اسرا بزدالنه، عينحال در و که وحشيانه
بينالمللی در صحنه میرساند. رژيم قتل به
مسأله روبهروست. روزافزون فشارهای با
گرفته آن از را مانور  قدرت  رژيم، اتمی
مردم مختلف اقشار داخلی صحنه در است.
حکومت به  و  ريخته خيابانها به  روزانه 
هم عراق در معترضند. آخوندها نامشروع
را رژيم ديگری از پس يکی شکستها که
را رژيم سراپای بحران میرانند. عقب به
بهگوش رژيم اين مرگ ناقوس و گرفته فرا
از هارتر مالها دليل همين به دقيقًا و میرسد
يک مشغولند. و قمع و قلع کشتار به هميشه
شکنجه سالها از پس را زمانی حجت روز
نويسنده دختر ديگر روزی می کنند، اعدام
تا میدهند شکنجه و زجر آنقدر را جوان
و شود»  دچار کاظمی زهرا «سرنوشت به 
شهرهای خيابانهای  تمامنشدنی، روزهايی 
حلقآويزشدن شاهد ناخواسته، بايد ايران

باشند. ما جوانان
به جور و ظلم برابر در هميشه ايرانی
ايستادگی خود از توانسته که هرطريق
به را اين تاريخ و داده  نشان مقاومت و
ضدانسان هم رژيم اين است. ثبت رسانده
تنها ايرانی سرنگون خواهد بهدست ايرانی و
درخت خوشبوی شکوفههای تا باشد شد.
ميهن سالهاست جوانان خون که با آزادی

شوند. شکوفا زود بهزودی شده آبياری
زمانی حجت بر درود

آزادی باد زنده

واژهييميخواهم
زماني) حجت مجاهدخلق  قهرمان شهيد (به

بيقرار،
وار، فواره

چشمه شهامت بود.
در«هفت چشمه»، كه نه او

چشمه» ميليون در«هفتاد اينك
تكثير گشته است.

رشادت! بربال سپيد بنگرش
را، مرداب غول كينه اعماق چگونه

كرده است؟! دگرباره عريان

خود، را تقديرخويش بنگرش
است! نوشته خوانا خطي با

اعتراضي  هيچ  بي
اعتراض!- گونه آن –از

زيسته است. اعتراض در را اگرچه عمر

مي خواهم واژهيي
او را بنامم تا

چشمهسارسرشارشرف! كه باشد
است.  برانگيخته را او كه گوهري

رسا ي.

از  دسته  آخرين جزو وی   
بهخارج رژيم اعزامی ماموران

میباشد.
از که روزی هر شک بدون
حجت قهرمان مجاهد  شهادت
بيشتر حقيقت بگذرد زمانی
تمام برای و میگردد  روشن
اين در  که کسانی دست مردم 

هستند سهيم  رژيم با جنايات 
رسوا و گشت  خواهد رو  بهتر

شد. خواهند
محرم ماه در دينفروش مالهای
و تاسوعا عزاداری روزهای و
(ع) علی ابن حسين  عاشورای
غيرت و پاکی، سمبلهای از يکی
را ايالم مردم  انسانی و  ايرانی

فديه واين رساندهاند بهشهادت
راه در ايران مردم همه به ايالم
که راهی همان است. آزادی
ما نمود. باز  (ع)  حسين  امام
همشهريان و دوستان بهعنوان
گز اجازه نخواهيم شهيد هر اين
گردد پايمال او خون که داد
اين برابر در آخوندی  رژيم و

اينک بماند.  بیپاسخ جنايت 
و مرد زن از سرتاسر ايالم مردم
به ايمان و ياد با جوان و پير تا
داده، حجت بهما نشان که راهی
جانيان با اين نبرد برای  را خود
و آماده مصمم از گذشته بيش
فرزندان را خود  و  نمودهايم
مجاهدپرور و بزرگ خانواده

میدانيم. زمانی
قهرمان حجت بر سالم

زمانی فراز سر وخانواده
همکاران ، دوستان طرف از

وهمشهريان
قهرمان مجاهد آزادی راه شهيد

زمانی   حجت
۲۸بهمن۸۴

میکنند؟                                                                       بقيه از صفحه ٨ همکاری رژيم قتل زندانيان با و درشکنجه کسانی چه



شمارة ٧٨٩ دو شنبه ٨ اسفند ١٣٨٤صفحة ۱۱
اقتصادي- اجتماعي

اجتماعی 

يزدان حاج حمزه

اسفند ۸۴)، پس   ۳) ايسنا  به گزارش خبرگزاري حكومتي 
از اقدام ضدمردمي تخليه «مركز اميدوار»، بسياري از زنان و 
دختران آسيب ديده هم چنان در بالتكليفي به سر مي برند و 
از اقدام ضدمردمي تخليه «مركز اميدوار»، بسياري از زنان و 
دختران آسيب ديده هم چنان در بالتكليفي به سر مي برند و 
از اقدام ضدمردمي تخليه «مركز اميدوار»، بسياري از زنان و 

به نوشته رسانه هاي رژيم، شماري از آنها به «زنان خياباني» 
دختران آسيب ديده هم چنان در بالتكليفي به سر مي برند و 
به نوشته رسانه هاي رژيم، شماري از آنها به «زنان خياباني» 
دختران آسيب ديده هم چنان در بالتكليفي به سر مي برند و 

نگونبخت  زنان  اين  است  حاكي  خبرها  همين  پيوسته اند. 
به نوشته رسانه هاي رژيم، شماري از آنها به «زنان خياباني» 
نگونبخت  زنان  اين  است  حاكي  خبرها  همين  پيوسته اند. 
به نوشته رسانه هاي رژيم، شماري از آنها به «زنان خياباني» 

رژيم  غارتگر  و  دزد  دستجات  و  باندها  كشمكش  قرباني 
بر سر تصاحب اين مركز شده و بنياد غارتگران موسوم به 
رژيم  غارتگر  و  دزد  دستجات  و  باندها  كشمكش  قرباني 
بر سر تصاحب اين مركز شده و بنياد غارتگران موسوم به 
رژيم  غارتگر  و  دزد  دستجات  و  باندها  كشمكش  قرباني 

مستضعفان فعًال آن  را به مصادره خود درآورده و نقدًا اين 
بر سر تصاحب اين مركز شده و بنياد غارتگران موسوم به 
مستضعفان فعًال آن  را به مصادره خود درآورده و نقدًا اين 
بر سر تصاحب اين مركز شده و بنياد غارتگران موسوم به 

زنان نگونبخت هستند كه ويالن و سرگردان شده اند. همين 
حاكي  تهران»  استان  بهزيستي  «مديركل  از  به نقل  گزارش 
است كه تازه «مقرر شد به منظور رفع مشكل مالكيت مركز 
سازمان  و  بهزيستي  معاونين  ميان  مشتركي  جلسه  اميدوار» 
است كه تازه «مقرر شد به منظور رفع مشكل مالكيت مركز 
سازمان  و  بهزيستي  معاونين  ميان  مشتركي  جلسه  اميدوار» 
است كه تازه «مقرر شد به منظور رفع مشكل مالكيت مركز 

توافقات  به  براي دستيابي  بنياد مستضعفين  امالك  و  اموال 
اوليه در هفته آينده تشكيل شود».

تصاحب  دليل  را  مالكيت»  «سند  نداشتن  مشكل  وي 
«براساس  گفت:  و  دانست  مستضعفان»  «بنياد  توسط  آن 
مقاوله نامه در زمان نخست وزيري موسوي براي نگهداري 
افراد آسيب ديده و فرزندان بي سرپرست در اختيار بهزيستي 
گذاشته شد... [اما]به دليل مشكالت نتوانست سند دريافت 
كند، در اين حال بنياد مستضعفان به استناد مصادره يي بودن 
«مركز  وي  گفته  به  شد».  امالك  اين  واگذاري  خواستار 
آسيب ديده  زنان  و  دختران  بازپروري  مركز  تنها  اميدوار» 
در تهران است و «با تخليه اين مركز مجبور شديم زنان و 
دختران آن را كه اغلب دچار آسيبهاي شديد و بعضًا مبتال 
در تهران است و «با تخليه اين مركز مجبور شديم زنان و 
دختران آن را كه اغلب دچار آسيبهاي شديد و بعضًا مبتال 
در تهران است و «با تخليه اين مركز مجبور شديم زنان و 

به بيماريهاي سخت هستند به مراكز مداخله در بحران ـ كه 
زنان سالم و داراي آسيبهاي بسيار كمتر نيز در آن نگهداري 

مي شوند ـ منتقل كنيم». 

چگونگی  مصّدق،  دکتر  ملی  دولت  در  پيش،  ۵۴سال  حدود 
و راه و رسم استفاده منطقی و مشروع دولتها از امکانات نفتی 
بدون  «اقتصاد  سياست  و  شد  ترسيم  قانونی  صورت  به  ايران، 
نفت» راهنمای عمل مديريت اقتصادی کالن کشور قرارگرفت. 
بدون  «اقتصاد  سياست  و  شد  ترسيم  قانونی  صورت  به  ايران، 
نفت» راهنمای عمل مديريت اقتصادی کالن کشور قرارگرفت. 
بدون  «اقتصاد  سياست  و  شد  ترسيم  قانونی  صورت  به  ايران، 

نفت  امکانات  از  دولتها  نا به جای  استفاده  رهنمود  اين  مطابق 
ايران برای مصرف در هزينه های جاری، حتی هزينه های جاری 
امکانات  از  برداشت  و  شد  ممنوع  کشور،  اجتماعی  اقتصادی 
نفتی ايران به شرطی مجاز گرديد که به مصرف سرمايه گذاری 
امکانات  از  برداشت  و  شد  ممنوع  کشور،  اجتماعی  اقتصادی 
نفتی ايران به شرطی مجاز گرديد که به مصرف سرمايه گذاری 
امکانات  از  برداشت  و  شد  ممنوع  کشور،  اجتماعی  اقتصادی 

برسد. تداوم اجرای اين راه و رسم ّملی و اين رهنمود هميشه 
سرعت  به  را  ايران  مستعد  جامعه  می توانست  اقتصادی  معتبر 
از کشورهايی  پيش  توسعه نيافتگی خارج کند و  از مدار شوم 
هم چون کره جنوبی امروزی، در رديف کشورهای توسعه يافته 
جهان قرار دهد. اما رژيم شاه برآمده از کودتای ۲۸مرداد۱۳۳۲

هم چون کره جنوبی امروزی، در رديف کشورهای توسعه يافته 
جهان قرار دهد. اما رژيم شاه برآمده از کودتای 

هم چون کره جنوبی امروزی، در رديف کشورهای توسعه يافته 
۲۸جهان قرار دهد. اما رژيم شاه برآمده از کودتای ۲۸

شيوه  عمل  در  گذاشت،  پا  زير  را  نجاتبخش  رسم  و  راه  اين 
جهان قرار دهد. اما رژيم شاه برآمده از کودتای 

شيوه  عمل  در  گذاشت،  پا  زير  را  نجاتبخش  رسم  و  راه  اين 
جهان قرار دهد. اما رژيم شاه برآمده از کودتای 

برداشت از امکانات نفتی ايران را به پيش از ملی شدن صنعت 
شيوه  عمل  در  گذاشت،  پا  زير  را  نجاتبخش  رسم  و  راه  اين 
برداشت از امکانات نفتی ايران را به پيش از ملی شدن صنعت 
شيوه  عمل  در  گذاشت،  پا  زير  را  نجاتبخش  رسم  و  راه  اين 

به  نا به جا  طور  به  هم  را  امکانات  اين  برگرداند،  ايران  نفت 
وابستگی  و  رساند  کشور  اقتصادی  جاری  هزينه های  مصرف 
به  نا به جا  طور  به  هم  را  امکانات  اين  برگرداند،  ايران  نفت 
وابستگی  و  رساند  کشور  اقتصادی  جاری  هزينه های  مصرف 
به  نا به جا  طور  به  هم  را  امکانات  اين  برگرداند،  ايران  نفت 

روز افزون اقتصاد ايران به دارايی روبه پايان نفت را پايه گذاری 
کرد و هم مورد سوء استفاده سياسی قرار داد.

انقالب ضد سلطنتی، به اعتبار تاريخی، انقالبی بود که در بطن 
مّلی رژيم شاه  اقتصادی ضد  مديريت سياسی  نفی شيوه  خود 
انقالب ضد سلطنتی، به اعتبار تاريخی، انقالبی بود که در بطن 
مّلی رژيم شاه  اقتصادی ضد  مديريت سياسی  نفی شيوه  خود 
انقالب ضد سلطنتی، به اعتبار تاريخی، انقالبی بود که در بطن 

۲۵ساله  پرانتز  انقالب  اين  با  می رفت  انتظار  می کرد.  حمل  را 
سوء استفاده از امکانات نفتی ايران بسته شود و حکومت برآمده 
مديريت  زمينه  در  ازجمله  را،  مصّدق»  «راه  انقالب  اين  از 
امکانات نفتی ايران، دنبال کند. اما ديری نگذشت که اين انتظار 
منطقی با غصب حاکميت ملی توسط خمينی و اطرافيانش نقش 
بر آب شد، و استفاده نا به جا وسوء استفاده سياسی اين حکومت 
غصبی از امکانات نفتی ايران، با شدت وحدت بيشتری از زمان 
ضد تاريخی  و  نا به هنگام  رژيم  سردمداران  يافت.  ادامه  شاه، 
به  را  ايران  نفت  امکانات  گذشته  سال 
ضد تاريخی  و  نا به هنگام  رژيم  سردمداران  يافت.  ادامه  شاه، 
به  را  ايران  نفت  امکانات  گذشته  سال 
ضد تاريخی  و  نا به هنگام  رژيم  سردمداران  يافت.  ادامه  شاه، 

۲۷ طی  واليت فقيه، 
خدمت سياستهای مرتبط با حفظ موجوديت اين رژيم گرفتند 
نشان می دهد که، طی  ملی  اين حکومت ضد  تجربه عملکرد 
خدمت سياستهای مرتبط با حفظ موجوديت اين رژيم گرفتند 
نشان می دهد که، طی  ملی  اين حکومت ضد  تجربه عملکرد 
خدمت سياستهای مرتبط با حفظ موجوديت اين رژيم گرفتند 

اين مدت، اگر ميزان سوء استفاده سياسی آنها از نفت شدت و 
ضعف داشته، بر اثر نوسان و باال و پايين شدن درآمد نفتی ايران 
بوده و نه تغيير خط مشی سياسی آنها که بر اصل استفاده از نفت 
برای دوام رژيم واليت فقيه استوار است. شاهد مثال کنونی اين 
واقعيت جهش ميزان هزينه های نظامی ـ سياسی دولت جنگی 
برای دوام رژيم واليت فقيه استوار است. شاهد مثال کنونی اين 
واقعيت جهش ميزان هزينه های نظامی ـ سياسی دولت جنگی 
برای دوام رژيم واليت فقيه استوار است. شاهد مثال کنونی اين 

پاسداران در شرايطی است که درآمد ناشی از صادرات نفت 
خام ايران به رکورد تاريخی خود يعنی حدود ۵۰ميليارد دالر 
افزايش  اين هزينه ها در  بازتاب جهش  در سال۱۳۸۴ می رسد. 
شديد وابستگی بودجه سال۸۵ به درآمد نفت پديدار شده است. 
بر مبنای ۴۰ميليارد  اين دولت (بودجه۸۵)  اولين اليحه بودجه 
مبلغ  اين  است.  شده  تنظيم  نفتی  درآمدهای  از  برداشت  دالر 
نياز هزينه های آشکار دولت جنگی پاسداران را به درآمد نفت 
مبلغ  اين  است.  شده  تنظيم  نفتی  درآمدهای  از  برداشت  دالر 
نياز هزينه های آشکار دولت جنگی پاسداران را به درآمد نفت 
مبلغ  اين  است.  شده  تنظيم  نفتی  درآمدهای  از  برداشت  دالر 

ايران به ۲/۷۲ برابر رقم پيش بينی شده در بودجه بندی سال۸۴
 برابر عملکرد درآمد نفت در بودجه عمومی دولت طی 

 برابر رقم پيش بينی شده در بودجه بندی سال
 برابر عملکرد درآمد نفت در بودجه عمومی دولت طی 

 برابر رقم پيش بينی شده در بودجه بندی سال
و ۱/۶

اين سال رسانده است. جهش هزينه های نظامی ـ سياسی هيأت 
ايران،  به ثروت نفت  اين حاکميت  حاکمه جديد و وابستگی 
محدود  احمدی نژاد  دولت  بودجه بندی  اولين  ارقام  به  صرفًا 
نمی شود. بخش مهمی از هزينه های نظامی ـ سياسی رژيم نظير 
فعاليتهای  هزينه  و  تروريستی  و  اتمی  مخفی  فعاليتهای  هزينه 
از  خارج  منابع  از  مخفی  صورت  به  رهبری»،  «نهاد  گسترده 
بودجه دولت انجام می گيرد که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
از  خارج  منابع  از  مخفی  صورت  به  رهبری»،  «نهاد  گسترده 
بودجه دولت انجام می گيرد که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
از  خارج  منابع  از  مخفی  صورت  به  رهبری»،  «نهاد  گسترده 

به  هرحال  به  می شود.  برداشت  ايران  نفت  مالی  امکانات  از 
بودجه دولت انجام می گيرد که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
به  هرحال  به  می شود.  برداشت  ايران  نفت  مالی  امکانات  از 
بودجه دولت انجام می گيرد که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 

که  رسيده ايم  ضدملی  رژيم  اين  خيانتبار  حيات  از  مرحله يی 
سوء استفاده سياسی از امکانات نفت و گاز ايران، عالوه براين 
که  رسيده ايم  ضدملی  رژيم  اين  خيانتبار  حيات  از  مرحله يی 
سوء استفاده سياسی از امکانات نفت و گاز ايران، عالوه براين 
که  رسيده ايم  ضدملی  رژيم  اين  خيانتبار  حيات  از  مرحله يی 

که اوج گرفته، بيش از پيش متنوع شده است. بازنگری موارد 
برداشت و موارد هزينه نظامی ـ سياسی ثروت ملی نفت ايران 
توسط هيأت حاکمه جديد، می تواند روشنگر مسيری باشد که 

جامعه ايران برای تعيين تکليف با اين جماعت در پيش رو دارد. 
ضمن درخواست از عموم برای مشارکت در اين روشنگری، 
در اين نوشته، پس از مرور سابقه نوسانهای تاکتيکی سياست 
ضمن درخواست از عموم برای مشارکت در اين روشنگری، 
در اين نوشته، پس از مرور سابقه نوسانهای تاکتيکی سياست 
ضمن درخواست از عموم برای مشارکت در اين روشنگری، 

استراتژيک رژيم واليت فقيه بر اثر نوسان درآمد نفت ايران و 
پس از يادآوری محتوای سياست و سازمان کار هيأت حاکمه 
استراتژيک رژيم واليت فقيه بر اثر نوسان درآمد نفت ايران و 
پس از يادآوری محتوای سياست و سازمان کار هيأت حاکمه 
استراتژيک رژيم واليت فقيه بر اثر نوسان درآمد نفت ايران و 

جديد، در حد امکان به بازنگری اين مسأله ملی، می پردازيم:

نمونه هايی از تأثير متقابل نوسانهای سياسی رژيم
و نوسانهای درآمد نفت ايران 

معرض  در  نفت  بين المللی  بازار  بار  چند  گذشته  ۲۷سال  طی 
تکان شديد قرارگرفته که بر درآمد نفتی ايران و رفتار نظامی 
آغاز  است.  داشته  محسوس  بازتاب  واليت فقيه  رژيم  سياسی 
 و تحميل آتش بس به اين رژيم 
آغاز  است.  داشته  محسوس  بازتاب  واليت فقيه  رژيم  سياسی 
 و تحميل آتش بس به اين رژيم 
آغاز  است.  داشته  محسوس  بازتاب  واليت فقيه  رژيم  سياسی 

جنگ با عراق در سال ۱۳۵۸
آغاز  است.  داشته  محسوس  بازتاب  واليت فقيه  رژيم  سياسی 

جنگ با عراق در سال 
آغاز  است.  داشته  محسوس  بازتاب  واليت فقيه  رژيم  سياسی 

بازار  تکانهای  که  محقق شد  فضايی  در  دو  هر   
 و تحميل آتش بس به اين رژيم 
بازار  تکانهای  که  محقق شد  فضايی  در  دو  هر   
 و تحميل آتش بس به اين رژيم 

سال۱۳۶۷ در 
بين المللی نفت درآمد نفتی ايران را به شدت باال و پايين کرد.

خمينی آغاز جنگ با عراق را در شرايطی «نعمت الهی» اعالم 
کرد و پيروان او در شرايطی شعار «قدس از راه کربال» و «جنگ 
خمينی آغاز جنگ با عراق را در شرايطی «نعمت الهی» اعالم 
کرد و پيروان او در شرايطی شعار «قدس از راه کربال» و «جنگ 
خمينی آغاز جنگ با عراق را در شرايطی «نعمت الهی» اعالم 

جنگ تا رفع فتنه از عالم» را سر دادند که انقالب ايران و اشغال 
سفارت آمريکا بازار نفت را به شدت داغ کرده بود و قيمت 
جنگ تا رفع فتنه از عالم» را سر دادند که انقالب ايران و اشغال 
سفارت آمريکا بازار نفت را به شدت داغ کرده بود و قيمت 
جنگ تا رفع فتنه از عالم» را سر دادند که انقالب ايران و اشغال 

نفت دربازاربين المللی تکانی شديد خورد و به حدود بشکه يی 
سفارت آمريکا بازار نفت را به شدت داغ کرده بود و قيمت 
نفت دربازاربين المللی تکانی شديد خورد و به حدود بشکه يی 
سفارت آمريکا بازار نفت را به شدت داغ کرده بود و قيمت 

وجود  با  جنگ  آغاز  سال  يعنی  درسال۱۳۵۸  رسيد.  ۴۰دالر 
کاهش ميزان صادرات نسبت به سال۱۳۵۶، درآمد نفتی ايران 

به شدت افزايش يافت وبه بيش از ۲۴ميليارد دالر رسيد. 
درآمد  تکان کاهنده يی که سقوط  فوق الذکر  دنبال جهش  به 
نفتی جاری رژيم را به دنبال آورد در اواسط دهه۱۳۶۰ پديدار 
۱۳۶۶ و   ۱۳۶۵ سالهای  در  موسوی  ميرحسين  دولت  گرديد. 

نفتی جاری رژيم را به دنبال آورد در اواسط دهه
سالهای  در  موسوی  ميرحسين  دولت  گرديد. 

نفتی جاری رژيم را به دنبال آورد در اواسط دهه

طی  شد.  مواجه  جهانی  بازار  در  نفت  قيمت  شديد  کاهش  با 
به ۶دالر  بازارهای جهانی  در  نفت  بشکه  هر  قيمت  سالها  اين 
۶/۲ تنها   ۱۳۶۵ سال  در  دولت  ارزی  درآمدهای  بود  رسيده 

ميليارد دالر شد.کاهش درآمدهای ارزی چنان بودجه عمومی 
دولت را تحت تاثير قرار داد که در سال پايانی جنگ کسری 
رسيد.کاهش  عمومی  بودجه  رقم  ۵۰درصد  به  دولت  بودجه 
درآمدهای ارزی در اين سالها، عامل اقتصادی بود، که درکنار 
رسيد.کاهش  عمومی  بودجه  رقم  درصد 
درآمدهای ارزی در اين سالها، عامل اقتصادی بود، که درکنار 
رسيد.کاهش  عمومی  بودجه  رقم  درصد 

استراتژيک  نظامی  ـ  سياسی  نظامی، طرح  و  سياسی  فشارهای 
رژيم واليت فقيه يعنی «فتح قدس از راه کربال» را تحت الشعاع 
قطعنامه  پذيرش  زهر  جام  سرکشيدن  به  و  قرارداد  خود 
کارشناسی  منابع  شد.  منجر  خمينی  شخص  توسط  آتش بس 
قطعنامه  پذيرش  زهر  جام  سرکشيدن  به  و  قرارداد  خود 
کارشناسی  منابع  شد.  منجر  خمينی  شخص  توسط  آتش بس 
قطعنامه  پذيرش  زهر  جام  سرکشيدن  به  و  قرارداد  خود 

خارجی و از جمله در روزنامه «کريستين ساينس مانيتور» مورخ 
کارشناسی  منابع  شد.  منجر  خمينی  شخص  توسط  آتش بس 
خارجی و از جمله در روزنامه «کريستين ساينس مانيتور» مورخ 
کارشناسی  منابع  شد.  منجر  خمينی  شخص  توسط  آتش بس 

 ۱۶اسفند۱۳۶۷، درمورد ميزان نياز مالی رژيم ايران برای ترميم 
خسارتی که بر ماشين جنگی اش وارد آمده بود، گزارش دادند 
، درمورد ميزان نياز مالی رژيم ايران برای ترميم 
خسارتی که بر ماشين جنگی اش وارد آمده بود، گزارش دادند 
، درمورد ميزان نياز مالی رژيم ايران برای ترميم 

«ايران در ۶ماهه آخر جنگ خود با عراق ۴۰تا ۶۰درصد ذخاير 
تسليحاتی خود را از دست داده و کارشناسان مخارج بازسازی 
نظامی اين کشور را بين ۱۵تا ۲۵ميليارد دالر تخمين می زنند». 
از  ۳۰اسفند۱۳۶۷  روز  پاسداران  سپاه  وقت  فرمانده  رضايی 
را  جنگ  ادامه  از  رژيم  عقب نشينی  اين  ايران  دولتی  راديوی 
اين  در  او  اعالم کرد.  دفاعی»  بنيه  «تقويت  از ضرورت  ناشی 
خطابه نظامی، با وقوف بر نبود پشتوانه مادی ادامه جنگ، يعنی 
اين  در  او  اعالم کرد.  دفاعی»  بنيه  «تقويت  از ضرورت  ناشی 
خطابه نظامی، با وقوف بر نبود پشتوانه مادی ادامه جنگ، يعنی 
اين  در  او  اعالم کرد.  دفاعی»  بنيه  «تقويت  از ضرورت  ناشی 

درآمد نفت، گفت «تا سه سال ديگر نمی توانيم حمله ديگری 
درآمدهای  می بينيم،  بنابراين  ببينيم».  تدارک  دشمن  به  را 
درآمد نفت، گفت «تا سه سال ديگر نمی توانيم حمله ديگری 
درآمدهای  می بينيم،  بنابراين  ببينيم».  تدارک  دشمن  به  را 
درآمد نفت، گفت «تا سه سال ديگر نمی توانيم حمله ديگری 

رژيم  خاص  سياست  پيشبرد  محّرکه  قوه  و  موتور  ايران  نفتی 
واليت فقيه است. وقتی اين درآمد پايين می آيد، مثل سالهای 
رژيم  خاص  سياست  پيشبرد  محّرکه  قوه  و  موتور  ايران  نفتی 
پايين می آيد، مثل سالهای  واليت فقيه است. وقتی اين درآمد 
رژيم  خاص  سياست  پيشبرد  محّرکه  قوه  و  موتور  ايران  نفتی 

به  را،  يعنی جنگ  اين رژيم  مهمترين سياست  ۶۵ و۶۶، حتی 
طور مقطعی، به تعليق می کشاند و کارگزاران رژيم را مجبور 
به  را،  يعنی جنگ  اين رژيم  مهمترين سياست  ، حتی 
طور مقطعی، به تعليق می کشاند و کارگزاران رژيم را مجبور 
به  را،  يعنی جنگ  اين رژيم  مهمترين سياست  ، حتی 

می کند که به سمت گذار از يک دوره سياست تجديد قوای 
طور مقطعی، به تعليق می کشاند و کارگزاران رژيم را مجبور 
می کند که به سمت گذار از يک دوره سياست تجديد قوای 
طور مقطعی، به تعليق می کشاند و کارگزاران رژيم را مجبور 

هر  که  می بينيم  نيز  گذار  دوره  اين  در  آورند.  روی  جنگی 
وقت با افت شديد درآمد نفتی مواجه شدند، مثل اوايل روی 
هر  که  می بينيم  نيز  گذار  دوره  اين  در  آورند.  روی  جنگی 
وقت با افت شديد درآمد نفتی مواجه شدند، مثل اوايل روی 
هر  که  می بينيم  نيز  گذار  دوره  اين  در  آورند.  روی  جنگی 

کارآمدن خاتمی، در حالی که قيمت نفت به بشکه يی ۸ دالر 
(سال ۱۳۷۷) و درآمد ناشی از صادرات نفت ايران به کمتر از 
۱۰ميليارد دالر رسيد، برای جلوگيری از تداوم اين افت مجبور 
دهند، دست  تغيير  تاکتيکی  به طور  را  می شوند سياست خود 
ميليارد دالر رسيد، برای جلوگيری از تداوم اين افت مجبور 
دهند، دست  تغيير  تاکتيکی  به طور  را  می شوند سياست خود 
ميليارد دالر رسيد، برای جلوگيری از تداوم اين افت مجبور 

به دامان بزرگترين توليدکننده اوپک شوند. باالترين مقام قوه 
به طور  و  بفرستند  به عربستان سعودی  را  يعنی خاتمی  مجريه 

مصلحتی دست دوستی به سوی کشوری دراز کنند که درآن 
غائله يی بزرگ و خونين راه انداختند و خمينی دشمنی عميق 
رژيم با حاکميت اين کشور را اين طور بيان کرده بود که «از 

هرچه بگذريم از حجاز نمی توان گذشت»!
رژيم با حاکميت اين کشور را اين طور بيان کرده بود که «از 

هرچه بگذريم از حجاز نمی توان گذشت»!
رژيم با حاکميت اين کشور را اين طور بيان کرده بود که «از 

درحال حاضر نيز در شرايطی رژيم به سياست جنگی جديدی 
هرچه بگذريم از حجاز نمی توان گذشت»!

درحال حاضر نيز در شرايطی رژيم به سياست جنگی جديدی 
هرچه بگذريم از حجاز نمی توان گذشت»!

نفتی  درآمد  و  شده  داغ  به شدت  نفت  بازار  که  آورده  روی 
درحال حاضر نيز در شرايطی رژيم به سياست جنگی جديدی 
نفتی  درآمد  و  شده  داغ  به شدت  نفت  بازار  که  آورده  روی 
درحال حاضر نيز در شرايطی رژيم به سياست جنگی جديدی 

 رسيده است. از آن جا که کم و 
نفتی  درآمد  و  شده  داغ  به شدت  نفت  بازار  که  آورده  روی 
 رسيده است. از آن جا که کم و 
نفتی  درآمد  و  شده  داغ  به شدت  نفت  بازار  که  آورده  روی 

ايران به حدود ۲برابر سال۸۱
کيف استفاده از درآمد نفت ايران با اتخاذ سياست جديد رژيم 
 رسيده است. از آن جا که کم و 
کيف استفاده از درآمد نفت ايران با اتخاذ سياست جديد رژيم 
 رسيده است. از آن جا که کم و 

و حاکمان جديد ارتباط تنگاتنگ دارد ابتدا ويژگيهای هيأت 
کيف استفاده از درآمد نفت ايران با اتخاذ سياست جديد رژيم 
و حاکمان جديد ارتباط تنگاتنگ دارد ابتدا ويژگيهای هيأت 
کيف استفاده از درآمد نفت ايران با اتخاذ سياست جديد رژيم 

حاکمه جديد و سياست آنها را ازنظرمی گذرانيم: 

پشتوانه نظری و برنامه ريزی
برای پيشبرد سياست جديد:

گردانندگان رژيم واليت فقيه، که جنگ را «نعمت الهی» تلقی 
می کردند، ضمن پذيرش آتش بس تحميلی در جنگ با عراق، 
گردانندگان رژيم واليت فقيه، که جنگ را «نعمت الهی» تلقی 
می کردند، ضمن پذيرش آتش بس تحميلی در جنگ با عراق، 
گردانندگان رژيم واليت فقيه، که جنگ را «نعمت الهی» تلقی 

استبدادی  حکومت  تداوم  که  بودند  رسيده  اشراف  اين  به 
برای  مبارزه  از  طوالنی  تاريخی  که  جامعه يی  در  واليت فقيه، 
نهضت  و  بزرگ  انقالب  دو  کرده،  طی  را  آزادی  به  رسيدن 
پشت  را  ديگری  آزاديخواهانه  جنبشهای  و  نفت  ملی شدن 
سرگذاشته و استعداد و تجربه مقابله با ديکتاتورها را دارد، جز 
ندارد.  امکان  تداوم سياست جنگی  نوعی  درفضای تخاصم و 
اين مبنا نظريه بقای رژيم واليت فقيه در فضای درگيری  بر  و 
ندارد.  امکان  تداوم سياست جنگی  نوعی  درفضای تخاصم و 
بقای رژيم واليت فقيه در فضای درگيری  اين مبنا نظريه  بر  و 
ندارد.  امکان  تداوم سياست جنگی  نوعی  درفضای تخاصم و 

و جنگ مستمر را تدوين کردند. اين نظريه در نوشته يی تحت 
اين مبنا نظريه بقای رژيم واليت فقيه در فضای درگيری  بر  و 
و جنگ مستمر را تدوين کردند. اين نظريه در نوشته يی تحت 
اين مبنا نظريه بقای رژيم واليت فقيه در فضای درگيری  بر  و 

منتشر  و  تدوين  واليت فقيه»  نظام  در  توسعه  «استراتژی  عنوان 
شده است. در اين نوشته آمده است:

منتشر  و  تدوين  واليت فقيه»  نظام  در  توسعه  «استراتژی  عنوان 
شده است. در اين نوشته آمده است:

منتشر  و  تدوين  واليت فقيه»  نظام  در  توسعه  «استراتژی  عنوان 

«امروز حيات سياسی ما در جهان به عنوان ام القرای اسالم، در 
گرو توسعه يافتن است. ليکن ما هيچ گاه نبايد در آرزوی محيط 
«امروز حيات سياسی ما در جهان به عنوان ام القرای اسالم، در 
گرو توسعه يافتن است. ليکن ما هيچ گاه نبايد در آرزوی محيط 
«امروز حيات سياسی ما در جهان به عنوان ام القرای اسالم، در 

دوستانه جهانی باشيم يا برنامه های توسعه خود را برای اکولوژی 
به  بهايی،  هر  به  بايد  ما  کنيم...  طراحی  مسالمت آميز  سياسی 
دوستانه جهانی باشيم يا برنامه های توسعه خود را برای اکولوژی 
به  بهايی،  هر  به  بايد  ما  کنيم...  طراحی  مسالمت آميز  سياسی 
دوستانه جهانی باشيم يا برنامه های توسعه خود را برای اکولوژی 

قدرت دفاعی مؤثر برای حفظ نظام خود در يک محيط سياسی 
به  بهايی،  هر  به  بايد  ما  کنيم...  طراحی  مسالمت آميز  سياسی 
قدرت دفاعی مؤثر برای حفظ نظام خود در يک محيط سياسی 
به  بهايی،  هر  به  بايد  ما  کنيم...  طراحی  مسالمت آميز  سياسی 

متخاصم دست بيابيم. دولت بايد طرحهای عمرانی و رفاهی را 
در مرحله دوم اهميت بگذارد، مگر اموری که به دفاع و بقای 
متخاصم دست بيابيم. دولت بايد طرحهای عمرانی و رفاهی را 
در مرحله دوم اهميت بگذارد، مگر اموری که به دفاع و بقای 
متخاصم دست بيابيم. دولت بايد طرحهای عمرانی و رفاهی را 

مردم [تأمين قوت اليموت مردم] ربط می يابد.... سير به سوی 
در مرحله دوم اهميت بگذارد، مگر اموری که به دفاع و بقای 
مردم [تأمين قوت اليموت مردم] ربط می يابد.... سير به سوی 
در مرحله دوم اهميت بگذارد، مگر اموری که به دفاع و بقای 

نظام،  استقرار  مدار  هر  در  و  می طلبد  مداری  حرکتی  توسعه، 
شرط غيرقابل خدشه آن است...» (روزنامه رسالت شماره های 
نظام،  استقرار  مدار  هر  در  و  می طلبد  مداری  حرکتی  توسعه، 
شرط غيرقابل خدشه آن است...» (روزنامه رسالت شماره های 
نظام،  استقرار  مدار  هر  در  و  می طلبد  مداری  حرکتی  توسعه، 

۲۶و ۲۷خرداد ۱۳۷۲).  به طوری که از اين نظريه بر می آيد، 
شعار رفاه و«عدالت اجتماعی» که اين روزها پاسدار احمدی نژاد 
و همراهان او يک ريز آن را غرغره می کنند، اگر برای حاکمان 
فعلی مطرح باشد در «مرحله دوم اهميت»، پس از دست يافتن 
و  نظام» مطرح است  برای حفظ  مؤثر  «به قدرت دفاعی  رژيم 
حد و حدود رفاه نيز در اين ديدگاه به «بقای مردم» و تدارک 
نظام» مطرح است و  برای حفظ  مؤثر  «به قدرت دفاعی  رژيم 
حد و حدود رفاه نيز در اين ديدگاه به «بقای مردم» و تدارک 
نظام» مطرح است و  برای حفظ  مؤثر  «به قدرت دفاعی  رژيم 

مالحظه  اين حساب  با  می شود.  محدود  جامعه  اليموت  قوت 
می شود که «توسعه واليت فقيهی» توسعه يی در فضای بسته و در 
اساس جنگی و تخاصمی است و برای «محيط سياسی متخاصم» 
طراحی می شود. مردم در اين نگرش نه هدف توسعه هستند و 
اساس جنگی و تخاصمی است و برای «محيط سياسی متخاصم» 
طراحی می شود. مردم در اين نگرش نه هدف توسعه هستند و 
اساس جنگی و تخاصمی است و برای «محيط سياسی متخاصم» 

نه عامل توسعه. 
و  کرد،  باز  جا  رژيم  برنامه ريزيهای  در  هم  فوق الذکر  نظريه 
هم در عملکرد و کارنامه دولتها متبلور شده است. در آستانه 
و  کرد،  باز  جا  رژيم  برنامه ريزيهای  در  هم  فوق الذکر  نظريه 
هم در عملکرد و کارنامه دولتها متبلور شده است. در آستانه 
و  کرد،  باز  جا  رژيم  برنامه ريزيهای  در  هم  فوق الذکر  نظريه 

طراحی «برنامه پنجساله اول»، خامنه ای« رهبر و ولی امر» رژيم، 
بايد  سپاه  و  «ارتش  که  می کند  ديکته  برنامه  اين  طراحان  به 
طراحی «برنامه پنجساله اول»، خامنه ای« رهبر و ولی امر» رژيم، 
بايد  سپاه  و  «ارتش  که  می کند  ديکته  برنامه  اين  طراحان  به 
طراحی «برنامه پنجساله اول»، خامنه ای« رهبر و ولی امر» رژيم، 

به  [و  کشور  امکانات  و  کنند  قوی  گذشته  از  بيش  را  خود 
خصوص ثروت نفت کشور] در درجه اول متعلق به آنهاست» 
«ولی امر»  منويات  اجرای  در   .(۱۳۶۸ (کيهان هوايی،۲۵بهمن 
رژيم  اول  پنج ساله  برنامه  کلی»  از«اهداف  يک  شماره  هدف 
- بازسازی و تجهيز بنيه دفاعی و تأمين نيازهای ضروری 
رژيم  اول  پنج ساله  برنامه  کلی»  از«اهداف  يک  شماره  هدف 
- بازسازی و تجهيز بنيه دفاعی و تأمين نيازهای ضروری 
رژيم  اول  پنج ساله  برنامه  کلی»  از«اهداف  يک  شماره  هدف 

را «۱
آن بر مبنای اهداف دفاعی تعيين شده» قرار دادند و در بخش 
اين  به  پرداختن  چگونگی  درمورد  برنامه  اين  «خط مشی ها»ی 
بنيه  تقويت  بازسازی و  اولويت شماره يک رژيم آوردند «۲ـ 
دفاعی با تأکيد بر استفاده از کليه امکانات اقتصادی و صنعتی 

اولويت شماره يک رژيم آوردند «
دفاعی با تأکيد بر استفاده از کليه امکانات اقتصادی و صنعتی 

اولويت شماره يک رژيم آوردند «

امکانات  کليه  از  استفاده  با  مشی  خط  اين  مبنای  بر  کشور». 
اقتصادی، و از جمله با استفاده از آن بخش از در آمدهای نفتی 
به  دستيابی  برای  نمی شود،  ريخته  دولت  خزانه  حساب  به  که 

تکنولوژی و تجهيزات توليد سوخت و دستيابی به ابزار توليد 
مربوطه  مخفی  فعاليتهای  به  و  گذاشتند  مالی  مايه  اتمی  بمب 
روی  خاص  طور  به  دوم»  پنج ساله  «برنامه  در  آوردند.  روی 
تنظيم سياست خارجی  در  فوق الذکر  نظری  مبنای  پياده کردن 
همين  براساس  سوم»  پنجساله  «برنامه  در  و  شده  تأکيد  رژيم 
تنظيم سياست خارجی  در  فوق الذکر  نظری  مبنای  پياده کردن 
همين  براساس  سوم»  پنجساله  «برنامه  در  و  شده  تأکيد  رژيم 
تنظيم سياست خارجی  در  فوق الذکر  نظری  مبنای  پياده کردن 

سال۸۳ تا  را  خود  بسيجيهای  شمار  که  کردند  پيش بينی  نظر 
برسانند.  نظر خمينی  مورد  ۲۰ميليونی»  «ارتش  از  نيمی  به حد 
(مراجعه کنيد به کتاب برنامه های پنج ساله اول و دوم و سوم). 
دوره  در  نظامی،  قوای  تجديد  برای  برنامه ريزی  از  حد  اين 
رفسنجانی  ميانه رو»   » دولتهای  که  گرفت  صورت  ۱۶ساله يی 
به  کارش  هنوز  واليت فقيه  رژيم  و  بودند  سرکار  خاتمی  و 
نظام  پاسداران  بازگردد،  خود  اصل  به  که  بود  نرسيده  جايی 
به  کارش  هنوز  واليت فقيه  رژيم  و  بودند  سرکار  خاتمی  و 
نظام  پاسداران  بازگردد،  خود  اصل  به  که  بود  نرسيده  جايی 
به  کارش  هنوز  واليت فقيه  رژيم  و  بودند  سرکار  خاتمی  و 

را روی کار بياورد و به طور رسمی و آشکار سياست جنگی 
نظام  پاسداران  بازگردد،  خود  اصل  به  که  بود  نرسيده  جايی 
را روی کار بياورد و به طور رسمی و آشکار سياست جنگی 
نظام  پاسداران  بازگردد،  خود  اصل  به  که  بود  نرسيده  جايی 

همه جانبه يی را پيشه خود سازد. 

سير پيشروی، سازمان کار و محور اصلی سياست
هيأت حاکمه جديد

قدرت  به  پاسداران  سياسی  چشمداشت  پيشروی:  سير   -۱
دولت  اولين  که  شد  بارز  وقتی  آتش بس،  از  بعد  سياسی، 
رفسنجانی شعار «سازندگی» را پيش کشيد. در اين مقطع زمانی، 
عمومی  رسانه های  در  سپاه پاسداران  جنگ ديده  فرماندهان 
رفسنجانی شعار «سازندگی» را پيش کشيد. در اين مقطع زمانی، 
عمومی  رسانه های  در  سپاه پاسداران  جنگ ديده  فرماندهان 
رفسنجانی شعار «سازندگی» را پيش کشيد. در اين مقطع زمانی، 

مدعی شدند که «همانهايی که جنگ را فرماندهی کردند بايد 
سازندگی راهم فرماندهی کنند». طرح اين خواسته به وضوح 
نظر  زير  که  دارند  آن  قصد  جماعت  اين  که  بود  آن  گويای 
سازندگی راهم فرماندهی کنند». طرح اين خواسته به وضوح 
نظر  زير  که  دارند  آن  قصد  جماعت  اين  که  بود  آن  گويای 
سازندگی راهم فرماندهی کنند». طرح اين خواسته به وضوح 

«رهبر» نظام و با استفاده از اختيارات قانونی او، امکانات مالی 
کشور و به خصوص درآمدهای نفتی را به سمت تجديد قوای 
«رهبر» نظام و با استفاده از اختيارات قانونی او، امکانات مالی 
کشور و به خصوص درآمدهای نفتی را به سمت تجديد قوای 
«رهبر» نظام و با استفاده از اختيارات قانونی او، امکانات مالی 

نظامی- سياسی حکومت برای ادامه سياست جنگی خود سوق 
دهند. يورش سياسی اين جريان برای کسب قدرت در جريان 
انتخابات شهرداريها و مجلس هفتم، نمود بيرونی پيدا کرد. اما 
مرور زمان نشان داد که اينها در عرصه سياسی تنها به تصرف 
کرسی شهرداريها و مجلس هفتم،که درآن اکثريت را به دست 
آورده بودند، قانع نيستند و تصرف همه امور و قبضه حاکميت 
کرسی شهرداريها و مجلس هفتم،که درآن اکثريت را به دست 
آورده بودند، قانع نيستند و تصرف همه امور و قبضه حاکميت 
کرسی شهرداريها و مجلس هفتم،که درآن اکثريت را به دست 

را اراده کرده اند. سخنگوی سپاه پاسداران «غالمعلی رشيد» روز 
آورده بودند، قانع نيستند و تصرف همه امور و قبضه حاکميت 
را اراده کرده اند. سخنگوی سپاه پاسداران «غالمعلی رشيد» روز 
آورده بودند، قانع نيستند و تصرف همه امور و قبضه حاکميت 

 ۳۰شهريور ۱۳۸۳ خواست سپاه را به وضوح اين طور به اطالع 
عموم رساند «شخصيتهای برجسته و فرماندهانی که اکنون در 
قيد حيات هستند و در مسند اموری از کشور هستند در آن زمان 
عموم رساند «شخصيتهای برجسته و فرماندهانی که اکنون در 
قيد حيات هستند و در مسند اموری از کشور هستند در آن زمان 
عموم رساند «شخصيتهای برجسته و فرماندهانی که اکنون در 

مديران  اين  هر کجا  در  و  بود  آنها  بر دوش  اصلی جنگ  بار 
در  چه  و  انتظامی)  نيروی  (در  امنيت  عرصه  در  چه  توانمند، 
عرصه دفاع (در نيروهای مسلح) و عرصه های نهضتی و عمرانی 
و  کاردانی  و  لياقت  کرده اند  پيدا  حضور  فرصت  خدماتی  و 
ملت  می کنم  فکر  من  رسانده اند.  اثبات  به  را  خود  کارآمدی 
و  اقتصادی  عرصه های  در  را  امور  رشته  سر  چه  چنان  ايران 
سياسی و در باالترين سطح در عرصه يک دولت به اين مديران 
توانمند بسپارد، قادر به حل معضالت هستند. معضالتی که طی 
بر زمين مانده و حل نشده اند در حالی  سالهای پس از جنگ 
که پس از جنگ از وجود اين مديران استفاده نشده و آنها را 
به جرم اين که نظامی هستند در درون پادگانها حبس کردند». 
کادرهای  تأمين  برای  رژيم  ششلولبندان  توانايی  درمورد  او 
به جرم اين که نظامی هستند در درون پادگانها حبس کردند». 
کادرهای  تأمين  برای  رژيم  ششلولبندان  توانايی  درمورد  او 
به جرم اين که نظامی هستند در درون پادگانها حبس کردند». 

اسالمی  «ايران  می کند  اضافه   ،« سطح  باالترين  «در  حکومتی 
کادرهای  تأمين  برای  رژيم  ششلولبندان  توانايی  درمورد  او 
اسالمی  «ايران  می کند  اضافه   ،« سطح  باالترين  «در  حکومتی 
کادرهای  تأمين  برای  رژيم  ششلولبندان  توانايی  درمورد  او 

از جنگ گذشته دارد و صدها و  ميليون بسيجی رزم ديده و 
اسالمی  «ايران  می کند  اضافه   ،« سطح  باالترين  «در  حکومتی 
از جنگ گذشته دارد و صدها و  ميليون بسيجی رزم ديده و 
اسالمی  «ايران  می کند  اضافه   ،« سطح  باالترين  «در  حکومتی 

۲
عزيزان  اين  به  و چنانچه فرصت حضور  توانمند  مدير  هزاران 
داده شود قادرند کشور را اداره کنند و نظام اداری و اقتصادی 
سال پس از جنگ بسياری 
داده شود قادرند کشور را اداره کنند و نظام اداری و اقتصادی 
سال پس از جنگ بسياری 
داده شود قادرند کشور را اداره کنند و نظام اداری و اقتصادی 

۱۶کشور را متحول کنند. در طی اين ۱۶کشور را متحول کنند. در طی اين ۱۶
از اين عزيزان به مدارج علمی بااليی رسيده اند و علم و تجربه 
را به هم آميخته دارند»( بازتاب، سايت اينترنتی فرمانده سابق 
از اين عزيزان به مدارج علمی بااليی رسيده اند و علم و تجربه 
را به هم آميخته دارند»( بازتاب، سايت اينترنتی فرمانده سابق 
از اين عزيزان به مدارج علمی بااليی رسيده اند و علم و تجربه 

سپاه۳۱، شهريور۸۳ ).
تحّول «نظام اداری و اقتصادی» از طريق واگذاری «اداره کشور» 
به پاسداران نظام توسط «رهبر» رژيم مورد تأييد قرارگرفت و 
تحّول «نظام اداری و اقتصادی» از طريق واگذاری «اداره کشور» 
به پاسداران نظام توسط «رهبر» رژيم مورد تأييد قرارگرفت و 
تحّول «نظام اداری و اقتصادی» از طريق واگذاری «اداره کشور» 

اين خواسته با حمايت سياسی «رهبر» و زور نظامی سپاه و بسيج، 
نشانده شد  به کرسی  به صورت کامل،  درخرداد سال ۱۳۸۴، 
تلويزيون،  و  راديو  و  بزرگ  شهرداريهای  مجلس،  دنبال  به  و 
حاکميت بر امور سياسی ـ اجرايی کشور نيز به قبضه انحصاری 

خامنه ای و سپاه درآمد.  و حاال، همان جريان سياسی ـ نظامی 
۸که در جريان جنگ ۸که در جريان جنگ ۸ساله همه امور کشور را به زير مهميز خود 
خامنه ای،درحالی  نظام  رهبر  فرماندهی  تحت  بود،  درآورده 
روی کار آمده که يک دوره تجديد قوای ۱۶ساله را با استفاده 
خامنه ای،درحالی  نظام  رهبر  فرماندهی  تحت  بود،  درآورده 

روی کار آمده که يک دوره تجديد قوای 
خامنه ای،درحالی  نظام  رهبر  فرماندهی  تحت  بود،  درآورده 

از ثروت نفت ايران و ديگر امکانات کشور پشت سر گذاشته و 
در فضايی که با جامعه ايران و قدرتهای جهان روياروی شده، 
همانا  که  را،  فقيه  واليت  رژيم  بقای  تئوری  اجرای  الزامات 
زيستن اين رژيم در فضای درگيری و تخاصم باشد، راهنمای 
همانا  که  را،  فقيه  واليت  رژيم  بقای  تئوری  اجرای  الزامات 
زيستن اين رژيم در فضای درگيری و تخاصم باشد، راهنمای 
همانا  که  را،  فقيه  واليت  رژيم  بقای  تئوری  اجرای  الزامات 

عمل خود قرارداده است. 
جديد: سياست  اجرای  الزامات  و  اصلی  محور   -۲

درگيری،  و  تخاصم  فضای  در  رژيم  بقاء  الزامات  پيگيری 
است.  ايران  در  جديد  حاکميت  کالن  سياست  اصلی  محور 
اين الزامات پس از روی کار آمدن دولت پاسداران، در تنظيم 
سياست خارجی و سياست داخلی اين دولت، جا باز کرده است. 
درمورد تنظيم سياست خارجی شاهد دو رويکرد مشخص اين 
را،  اتمی  بمب  به  دستيابی  سياست  سو  يک  از  هستيم،  دولت 
درمورد تنظيم سياست خارجی شاهد دو رويکرد مشخص اين 
را،  اتمی  بمب  به  دستيابی  سياست  سو  يک  از  هستيم،  دولت 
درمورد تنظيم سياست خارجی شاهد دو رويکرد مشخص اين 

کار  رسمی  از سرگيری  با  جهانی،  قدرتهای  رغم خواست  به 
را،  اتمی  بمب  به  دستيابی  سياست  سو  يک  از  هستيم،  دولت 
کار  رسمی  سرگيری  از  با  جهانی،  قدرتهای  رغم خواست  به 
را،  اتمی  بمب  به  دستيابی  سياست  سو  يک  از  هستيم،  دولت 

ديگر  سوی  از  و  می کند  دنبال  ايران  در  اورانيوم  غنی سازی 
کار  رسمی  از سرگيری  با  جهانی،  قدرتهای  رغم خواست  به 
ديگر  سوی  از  و  می کند  دنبال  ايران  در  اورانيوم  غنی سازی 
کار  رسمی  از سرگيری  با  جهانی،  قدرتهای  رغم خواست  به 

سازمان ملل متحد،  نابودی يک کشور عضو  شعار  طرح  ضمن 
ديگر  سوی  از  و  می کند  دنبال  ايران  در  اورانيوم  غنی سازی 
سازمان ملل متحد،  نابودی يک کشور عضو  شعار  طرح  ضمن 
ديگر  سوی  از  و  می کند  دنبال  ايران  در  اورانيوم  غنی سازی 

تشکيل جبهه يی جهانی از جريانهايی را پيگيری می کند که به 
سازمان ملل متحد،  نابودی يک کشور عضو  شعار  طرح  ضمن 
تشکيل جبهه يی جهانی از جريانهايی را پيگيری می کند که به 
سازمان ملل متحد،  نابودی يک کشور عضو  شعار  طرح  ضمن 

هر علت در مقام دولت و يا اپوزيسيون دولتها به اين شعار تمايل 
دو  اين  درگيرند.  قطبی  تک  جهان  سردمداران  با  يا  و  دارند 
هر علت در مقام دولت و يا اپوزيسيون دولتها به اين شعار تمايل 
دو  اين  درگيرند.  قطبی  تک  جهان  سردمداران  با  يا  و  دارند 
هر علت در مقام دولت و يا اپوزيسيون دولتها به اين شعار تمايل 

رويکرد الزم و ملزوم يکديگرند و تدارک نوعی از رويارويی 
با جهان تک قطبی کنونی را توسط هيأت حاکمه جديد ايران 
رويکرد الزم و ملزوم يکديگرند و تدارک نوعی از رويارويی 
با جهان تک قطبی کنونی را توسط هيأت حاکمه جديد ايران 
رويکرد الزم و ملزوم يکديگرند و تدارک نوعی از رويارويی 

با  شرق»  «بلوک  قدرت  قطب  درگذشته  که  می کنند،  تداعی 
«بلوک غرب» داشت. 

سياست داخلی دولت پاسداران نيز متأثر از فضای جنگی است 
که خود به وجود آورده اند. اين سياست برپايه مقابله جنگی با 
است. حتی حرکتهای صنفی  گرفته  مخالفت جّدی شکل  هر 
اتوبوسرانی  واحد  شرکت  کارکنان  حرکت  نظير  وحق طلبانه 
تهران را که به صورت مسالمت آميز انجام می گيرد، نمی توانند 
تحمل کنند و به سرکوب بی امان آن می پردازند. درعين حال به 
تهران را که به صورت مسالمت آميز انجام می گيرد، نمی توانند 
تحمل کنند و به سرکوب بی امان آن می پردازند. درعين حال به 
تهران را که به صورت مسالمت آميز انجام می گيرد، نمی توانند 

منظور جلوگيری از شکل گيری فضای ترس و ريزش نيروهای 
خودی، با هدف تبليغاتی به مايه گذاری بخشی از ثروت نفت 
ايران در تشکيل «صندوق مهر رضا»، توزيع «سهام عدالت» و 
دولت  هيأت  استانی  سفرهای  ضمن  استان»  توسعه  به  «کمک 
ايران در تشکيل «صندوق مهر رضا»، توزيع «سهام عدالت» و 
دولت  هيأت  استانی  سفرهای  ضمن  استان»  توسعه  به  «کمک 
ايران در تشکيل «صندوق مهر رضا»، توزيع «سهام عدالت» و 

جديد، پرداخته اند. 
«هيأت حاکمه جديد»،  باالترين سطح  در  ۳- سازمان کار: 
اعضای  بعدی  و در سطح  دارد  قرار  رهبر حکومت، خامنه ای 
«هيأت حاکمه جديد»،  باالترين سطح  در 
اعضای  بعدی  دارد و در سطح  قرار  رهبر حکومت، خامنه ای 
«هيأت حاکمه جديد»،  باالترين سطح  در 

از رئيس جمهور رژيم  امنيت» رژيم مرکب  اصلی «شورايعالی 
کميسيونهای  رأس  در  پاسداران  سپاه  سابقه  با  فرماندهان  و 
از رئيس جمهور رژيم  امنيت» رژيم مرکب  اصلی «شورايعالی 
کميسيونهای  رأس  در  پاسداران  سپاه  سابقه  با  فرماندهان  و 
از رئيس جمهور رژيم  امنيت» رژيم مرکب  اصلی «شورايعالی 

اقتصادی  سياسی،   جاری  سياستهای  روی  «شورا»،  اين  اقتصادی ۷گانه  سياسی،   جاری  سياستهای  روی  «شورا»،  اين  اقتصادی ۷گانه  سياسی،   جاری  سياستهای  روی  «شورا»،  اين  گانه 
همه  که  شورا  اين  می کنند.  تصميم گيری  کشور  اجتماعی  و 
عالوه  می دهند،  تشکيل  سپاه  سابق  فرماندهان  را  آن  اعضای 
همه  که  شورا  اين  می کنند.  تصميم گيری  کشور  اجتماعی  و 
عالوه  می دهند،  تشکيل  سپاه  سابق  فرماندهان  را  آن  اعضای 
همه  که  شورا  اين  می کنند.  تصميم گيری  کشور  اجتماعی  و 

امور  ساير  درمورد  امنيتی،  ديد  با  هسته يی،  سياست  تعيين  بر 
حکومت نيز سياست تعيين می کند و اين سياستها را برای اجرا 
به احمدی  نژاد ابالغ می نمايد. به عنوان مثال دستور خارج کردن 
«شورايعالی  توسط  ايتاليا  بانکهای  از  ايران  ارزی  سپرده های 
به احمدی  نژاد ابالغ می نمايد. به عنوان مثال دستور خارج کردن 
«شورايعالی  توسط  ايتاليا  بانکهای  از  ايران  ارزی  سپرده های 
به احمدی  نژاد ابالغ می نمايد. به عنوان مثال دستور خارج کردن 

امنيت» رژيم صادر شد و بالفاصله توسط بانک مرکزی به اجرا 
درآمد (روزنامه الشرق االوسط ) و يا تصميم گيری برای توزيع 
امنيت» رژيم صادر شد و بالفاصله توسط بانک مرکزی به اجرا 
درآمد (روزنامه الشرق االوسط ) و يا تصميم گيری برای توزيع 
امنيت» رژيم صادر شد و بالفاصله توسط بانک مرکزی به اجرا 

درصد از سهام برخی ازکارخانه های دولتی که به آن عنوان 
درآمد (روزنامه الشرق االوسط ) و يا تصميم گيری برای توزيع 
درصد از سهام برخی ازکارخانه های دولتی که به آن عنوان 
درآمد (روزنامه الشرق االوسط ) و يا تصميم گيری برای توزيع 

۳۰
شده،  اتخاذ  امنيت  شورايعالی  توسط  داده اند  عدالت»  « سهام 
عادی  شرايط  در  اساسی»  «قانون  موازين  مطابق  که  درحالی 
مجلس و يا «رهبر» رژيم روی اين نقل و انتقال اموال عمومی 
از  برخی  لزوم  درصورت  مذکور  «شورا»  می گيرند.  تصميم 
مجلس و يا «رهبر» رژيم روی اين نقل و انتقال اموال عمومی 
از  برخی  لزوم  درصورت  مذکور  «شورا»  می گيرند.  تصميم 
مجلس و يا «رهبر» رژيم روی اين نقل و انتقال اموال عمومی 

تصميم گيريهای خود را از طريق« دولت »، به مجلس تحت سلطه 
از  برخی  لزوم  درصورت  مذکور  «شورا»  می گيرند.  تصميم 
تصميم گيريهای خود را از طريق« دولت »، به مجلس تحت سلطه 
از  برخی  لزوم  درصورت  مذکور  «شورا»  می گيرند.  تصميم 

پاسداران می فرستند تا آنها را پس از «قانونی» شدن برای اجرا 
تصميم گيريهای خود را از طريق« دولت »، به مجلس تحت سلطه 
پاسداران می فرستند تا آنها را پس از «قانونی» شدن برای اجرا 
تصميم گيريهای خود را از طريق« دولت »، به مجلس تحت سلطه 

به قوه مجريه، که شامل رئيس جمهور، وزيران و مديران دولتی 
تحت امر آنهاست، ابالغ گردد. پاسداران مستقر در شورايعالی 
امنيت عالوه برتصميم گيری و صدور دستور اجرايی، بر اجرای 
تحت امر آنهاست، ابالغ گردد. پاسداران مستقر در شورايعالی 
امنيت عالوه برتصميم گيری و صدور دستور اجرايی، بر اجرای 
تحت امر آنهاست، ابالغ گردد. پاسداران مستقر در شورايعالی 

همه امور سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی کشور نظارت دارند و 
در مقياس کالن جريان اين امور را کنترل می کنند.

نقش نفت در تأمين هزينه هاي نظامي- سياسي هيأت حاكمه جديد ايران ؟

بعد از رشد و گسترش پديده هاي نوظهوري مانند «زن كشي»، «شوهركشي» و... اكنون از 
سر دولت آخوندهاي ضدبشر، پديده نوظهور و هولناك ديگري سايه شومش را در جامعه 
گسترانده كه قربانيان آن را اغلب كودكان و نوجوانان بيگناه تشكيل مي دهد. اما در ميان اين 
قربانيان باز و مثل هميشه، دختران در صف اول آن قرار دارند. موضوعي كه ترديدي باقي 
نمي گذارد که اين نيز ره آورد آخوندهاست. فقر، فحشا، بيكاري، بي خانماني و بي مسكني، 
اعتياد، ازهم پاشيدگي خانوده ها و..همه و همه زمينه هاي بروز فجايع تلخ و جانكاهيست كه 
روز به روز بر آمار آن افزوده مي شود. خبرگزاري حكومتي ايسنا  طي گزارشي كه تالش 
اعتياد، ازهم پاشيدگي خانوده ها و..همه و همه زمينه هاي بروز فجايع تلخ و جانكاهيست كه 
روز به روز بر آمار آن افزوده مي شود. خبرگزاري حكومتي ايسنا  طي گزارشي كه تالش 
اعتياد، ازهم پاشيدگي خانوده ها و..همه و همه زمينه هاي بروز فجايع تلخ و جانكاهيست كه 

كرده نقش رژيم آخوندي را در اين فجايع انكار كند و تنها آن را در چارچوب «خشونتهاي 
خانوادگي» و «ساختار اجتماعي» به خورد مردم دهد، چند نمونه از اين فجايع را مثال زده 
كرده نقش رژيم آخوندي را در اين فجايع انكار كند و تنها آن را در چارچوب «خشونتهاي 
خانوادگي» و «ساختار اجتماعي» به خورد مردم دهد، چند نمونه از اين فجايع را مثال زده 
كرده نقش رژيم آخوندي را در اين فجايع انكار كند و تنها آن را در چارچوب «خشونتهاي 

است: «در آخرين نوع از اين اخبار ، پسربچه ۵/۳ ساله يي در پي مشاجره و اختالف والدينش، 
خانوادگي» و «ساختار اجتماعي» به خورد مردم دهد، چند نمونه از اين فجايع را مثال زده 

است: «در آخرين نوع از اين اخبار ، پسربچه 
خانوادگي» و «ساختار اجتماعي» به خورد مردم دهد، چند نمونه از اين فجايع را مثال زده 

۳است: «در آخرين نوع از اين اخبار ، پسربچه ۳
قرباني يكي از شديدترين انواع خشونتهاي خانوادگي شد و گلوي كودك بيگناه با چاقوي 

است: «در آخرين نوع از اين اخبار ، پسربچه 
قرباني يكي از شديدترين انواع خشونتهاي خانوادگي شد و گلوي كودك بيگناه با چاقوي 

است: «در آخرين نوع از اين اخبار ، پسربچه 

پدر بريده شد. در حادثه يي ديگر، اميد ۷ ساله  چندي پيش جنازه اش از داخل كانال «قلعه 
قرباني يكي از شديدترين انواع خشونتهاي خانوادگي شد و گلوي كودك بيگناه با چاقوي 

پدر بريده شد. در حادثه يي ديگر، اميد 
قرباني يكي از شديدترين انواع خشونتهاي خانوادگي شد و گلوي كودك بيگناه با چاقوي 

عظيم آباد» در حالي بيرون كشيده شد كه با ضربات چاقوي پدر به قتل رسيده بود. اين پسر 
خردسال همان كودكي بود كه به بهانه بدرفتاري و ارتكاب جرايم خرد از سوي پدر به مرگ 
عظيم آباد» در حالي بيرون كشيده شد كه با ضربات چاقوي پدر به قتل رسيده بود. اين پسر 
خردسال همان كودكي بود كه به بهانه بدرفتاري و ارتكاب جرايم خرد از سوي پدر به مرگ 
عظيم آباد» در حالي بيرون كشيده شد كه با ضربات چاقوي پدر به قتل رسيده بود. اين پسر 

 ساله  كرجي كه در پي يك شبانه روز غيبت، توسط پدر با آزار جنسي، 
خردسال همان كودكي بود كه به بهانه بدرفتاري و ارتكاب جرايم خرد از سوي پدر به مرگ 
 ساله  كرجي كه در پي يك شبانه روز غيبت، توسط پدر با آزار جنسي، 
خردسال همان كودكي بود كه به بهانه بدرفتاري و ارتكاب جرايم خرد از سوي پدر به مرگ 

محكوم شد. دختر ۱۶
خردسال همان كودكي بود كه به بهانه بدرفتاري و ارتكاب جرايم خرد از سوي پدر به مرگ 

محكوم شد. دختر 
خردسال همان كودكي بود كه به بهانه بدرفتاري و ارتكاب جرايم خرد از سوي پدر به مرگ 

۱۶محكوم شد. دختر ۱۶
به بدترين شكل به قتل رسيد، دختري كه به اتهام داشتن رابطه نامشروع از سوي پدر به مرگ 

محكوم شد. دختر 
به بدترين شكل به قتل رسيد، دختري كه به اتهام داشتن رابطه نامشروع از سوي پدر به مرگ 

محكوم شد. دختر 

محكوم شد و دهها نمونه ديگر، حكاياتي از اين دست هستند».
به بدترين شكل به قتل رسيد، دختري كه به اتهام داشتن رابطه نامشروع از سوي پدر به مرگ 

محكوم شد و دهها نمونه ديگر، حكاياتي از اين دست هستند».
به بدترين شكل به قتل رسيد، دختري كه به اتهام داشتن رابطه نامشروع از سوي پدر به مرگ 

به راستي«حكايت» چيست؟ حكايت اين است كه مردم فلك زده يي كه به نان شب محتاج 
محكوم شد و دهها نمونه ديگر، حكاياتي از اين دست هستند».

به راستي«حكايت» چيست؟ حكايت اين است كه مردم فلك زده يي كه به نان شب محتاج 
محكوم شد و دهها نمونه ديگر، حكاياتي از اين دست هستند».

هستند و حتي قادر نيستند شكم خود را سير كنند، چگونه بايد شاهد ناله و ضجه هاي كودكان 
به راستي«حكايت» چيست؟ حكايت اين است كه مردم فلك زده يي كه به نان شب محتاج 
هستند و حتي قادر نيستند شكم خود را سير كنند، چگونه بايد شاهد ناله و ضجه هاي كودكان 
به راستي«حكايت» چيست؟ حكايت اين است كه مردم فلك زده يي كه به نان شب محتاج 

كه  مي برند  به سر  ضدبشري  حاكميت  در  وقتي  آدمهايي  چنين  باشند؟  گرسنگي  از  خود 
هستند و حتي قادر نيستند شكم خود را سير كنند، چگونه بايد شاهد ناله و ضجه هاي كودكان 
كه  مي برند  به سر  ضدبشري  حاكميت  در  وقتي  آدمهايي  چنين  باشند؟  گرسنگي  از  خود 
هستند و حتي قادر نيستند شكم خود را سير كنند، چگونه بايد شاهد ناله و ضجه هاي كودكان 

دژخيم پروري و شكنجه گري و مسخ و نيرنگ سرلوحه مكتب ضدبشريش است، چه انتظاري 
بايد غير از چنين وقايع هولناكي داشت. به توضيحات دردآور «علي» پدر «آرزو يك ساله و 
دژخيم پروري و شكنجه گري و مسخ و نيرنگ سرلوحه مكتب ضدبشريش است، چه انتظاري 
بايد غير از چنين وقايع هولناكي داشت. به توضيحات دردآور «علي» پدر «آرزو يك ساله و 
دژخيم پروري و شكنجه گري و مسخ و نيرنگ سرلوحه مكتب ضدبشريش است، چه انتظاري 

نيمه» كه با متكي او را خفه كرد توجه كنيد(روزنامه وقايع اتفاقيه مهرماه ۸۳): «وقتي همسرم 
بايد غير از چنين وقايع هولناكي داشت. به توضيحات دردآور «علي» پدر «آرزو يك ساله و 

نيمه» كه با متكي او را خفه كرد توجه كنيد(روزنامه وقايع اتفاقيه مهرماه 
بايد غير از چنين وقايع هولناكي داشت. به توضيحات دردآور «علي» پدر «آرزو يك ساله و 

۸۳نيمه» كه با متكي او را خفه كرد توجه كنيد(روزنامه وقايع اتفاقيه مهرماه ۸۳
براي باردوم باردار شد به او گفتم وضعيت مالي ما امكان داشتن دو فرزند را به ما نمي دهد 
): «وقتي همسرم 
براي باردوم باردار شد به او گفتم وضعيت مالي ما امكان داشتن دو فرزند را به ما نمي دهد 
): «وقتي همسرم  نيمه» كه با متكي او را خفه كرد توجه كنيد(روزنامه وقايع اتفاقيه مهرماه 
براي باردوم باردار شد به او گفتم وضعيت مالي ما امكان داشتن دو فرزند را به ما نمي دهد 

نيمه» كه با متكي او را خفه كرد توجه كنيد(روزنامه وقايع اتفاقيه مهرماه 

ولي او نمي توانست فرزندش را سقط كند. به جنين شكل گرفته در بدنش انس گرفته بود. در 
براي باردوم باردار شد به او گفتم وضعيت مالي ما امكان داشتن دو فرزند را به ما نمي دهد 
ولي او نمي توانست فرزندش را سقط كند. به جنين شكل گرفته در بدنش انس گرفته بود. در 
براي باردوم باردار شد به او گفتم وضعيت مالي ما امكان داشتن دو فرزند را به ما نمي دهد 

۹نهايت بعداز ۹نهايت بعداز ۹ ماه دلشوره آرزو به دنيا آمد. از همان ابتدا از نظر روحي با كودك دومم مشكل 
پيدا كردم. هرچقدر سعي مي كردم او را دوست داشته باشم، نمي شد. مشكالت مالي نيز يكي 
 ماه دلشوره آرزو به دنيا آمد. از همان ابتدا از نظر روحي با كودك دومم مشكل 
پيدا كردم. هرچقدر سعي مي كردم او را دوست داشته باشم، نمي شد. مشكالت مالي نيز يكي 
 ماه دلشوره آرزو به دنيا آمد. از همان ابتدا از نظر روحي با كودك دومم مشكل 

از داليل تنفر از آرزو شده بود. حقوق كم من كفاف زندگيمان را نمي داد. روز حادثه فشار 
پيدا كردم. هرچقدر سعي مي كردم او را دوست داشته باشم، نمي شد. مشكالت مالي نيز يكي 
از داليل تنفر از آرزو شده بود. حقوق كم من كفاف زندگيمان را نمي داد. روز حادثه فشار 
پيدا كردم. هرچقدر سعي مي كردم او را دوست داشته باشم، نمي شد. مشكالت مالي نيز يكي 

مالي و مشكالت روحي به من فشار وارد كرد و درست زماني كه الهام به حمام رفت به سمت 
از داليل تنفر از آرزو شده بود. حقوق كم من كفاف زندگيمان را نمي داد. روز حادثه فشار 
مالي و مشكالت روحي به من فشار وارد كرد و درست زماني كه الهام به حمام رفت به سمت 
از داليل تنفر از آرزو شده بود. حقوق كم من كفاف زندگيمان را نمي داد. روز حادثه فشار 

آرزو كه در خواب بود رفتم. متكاي بزرگي را كه الهام براي جلوگيري از حركت كردنش 
مالي و مشكالت روحي به من فشار وارد كرد و درست زماني كه الهام به حمام رفت به سمت 
آرزو كه در خواب بود رفتم. متكاي بزرگي را كه الهام براي جلوگيري از حركت كردنش 
مالي و مشكالت روحي به من فشار وارد كرد و درست زماني كه الهام به حمام رفت به سمت 

كنار او قرارداده بود برداشته و روي صورت آرزو گذاشتم. آرزو ناگهان از خواب پريد. 
آرزو كه در خواب بود رفتم. متكاي بزرگي را كه الهام براي جلوگيري از حركت كردنش 
كنار او قرارداده بود برداشته و روي صورت آرزو گذاشتم. آرزو ناگهان از خواب پريد. 
آرزو كه در خواب بود رفتم. متكاي بزرگي را كه الهام براي جلوگيري از حركت كردنش 

ترسيده بود. جيغ بلندي زد ولي من با فشار دستم برروي متكايي كه روي صورت او بود 
كنار او قرارداده بود برداشته و روي صورت آرزو گذاشتم. آرزو ناگهان از خواب پريد. 
ترسيده بود. جيغ بلندي زد ولي من با فشار دستم برروي متكايي كه روي صورت او بود 
كنار او قرارداده بود برداشته و روي صورت آرزو گذاشتم. آرزو ناگهان از خواب پريد. 

او را براي هميشه ساكت كردم». البد حاال، بايد مادر آرزو كه داغ جگرگوشه اش را به دل 
ترسيده بود. جيغ بلندي زد ولي من با فشار دستم برروي متكايي كه روي صورت او بود 
او را براي هميشه ساكت كردم». البد حاال، بايد مادر آرزو كه داغ جگرگوشه اش را به دل 
ترسيده بود. جيغ بلندي زد ولي من با فشار دستم برروي متكايي كه روي صورت او بود 

دارد، همين روزها شاهد به دارآويختن همسرش هم باشد، تا فاجعه يي كه به دست آخوندها 
او را براي هميشه ساكت كردم». البد حاال، بايد مادر آرزو كه داغ جگرگوشه اش را به دل 
دارد، همين روزها شاهد به دارآويختن همسرش هم باشد، تا فاجعه يي كه به دست آخوندها 
او را براي هميشه ساكت كردم». البد حاال، بايد مادر آرزو كه داغ جگرگوشه اش را به دل 

ايسنا كه در گزارش خود تالش كرده  نماند. خبرگزاري آخوندي  نا تمام  رقم زده شده، 
دارد، همين روزها شاهد به دارآويختن همسرش هم باشد، تا فاجعه يي كه به دست آخوندها 
ايسنا كه در گزارش خود تالش كرده  نماند. خبرگزاري آخوندي  نا تمام  رقم زده شده، 
دارد، همين روزها شاهد به دارآويختن همسرش هم باشد، تا فاجعه يي كه به دست آخوندها 

به مدد فالن «كارشناس» خدمتكار رژيم ضمن توجيه پذير دانستن چنين جنايتهاي فجيعي، 
ايسنا كه در گزارش خود تالش كرده  نماند. خبرگزاري آخوندي  نا تمام  رقم زده شده، 
به مدد فالن «كارشناس» خدمتكار رژيم ضمن توجيه پذير دانستن چنين جنايتهاي فجيعي، 
ايسنا كه در گزارش خود تالش كرده  نماند. خبرگزاري آخوندي  نا تمام  رقم زده شده، 

به جاي ريشه يابي و پيدا كردن علت، تنها معلول، يعني عاملين چنين جنايتهايي را مقصر جلوه 
دهد، از قول همان «كارشناس» كذايي مي نويسد: «ارتكاب جنايتي غيرانساني و به دور از 
عواطف، ضعفهاي  قانوني موجود را مستمسكي براي خود قرار داده و به اين بهانه كه فرزند 
جزء مايملك ولي دم پدر است، متأثر از توجيهات اجتماعي ناشي از آن، گمان خالصي از 
مجازات دارد و بعضًا همين اتفاق هم مي افتد». حرف كارشناس مربوطه اين است كه مبادا 
جزء مايملك ولي دم پدر است، متأثر از توجيهات اجتماعي ناشي از آن، گمان خالصي از 
مجازات دارد و بعضًا همين اتفاق هم مي افتد». حرف كارشناس مربوطه اين است كه مبادا 
جزء مايملك ولي دم پدر است، متأثر از توجيهات اجتماعي ناشي از آن، گمان خالصي از 

خداي ناكرده در حق اين پدر فلكزده كه خود قرباني چنين نظام منحوسي است، «ضعفهاي 
مجازات دارد و بعضًا همين اتفاق هم مي افتد». حرف كارشناس مربوطه اين است كه مبادا 
خداي ناكرده در حق اين پدر فلكزده كه خود قرباني چنين نظام منحوسي است، «ضعفهاي 
مجازات دارد و بعضًا همين اتفاق هم مي افتد». حرف كارشناس مربوطه اين است كه مبادا 

قانوني» شامل حال شود و از اعدام يا حلق آويزكردش، غفلت شود. 
به عنوان «آسيب شناس اجتماعي»  از وي  از «دكتر»ي كه  نقل  به  بار  اين  خبرگزاري رژيم 

قانوني» شامل حال شود و از اعدام يا حلق آويزكردش، غفلت شود. 
به عنوان «آسيب شناس اجتماعي»  از وي  از «دكتر»ي كه  نقل  به  بار  اين  خبرگزاري رژيم 

قانوني» شامل حال شود و از اعدام يا حلق آويزكردش، غفلت شود. 

قرباني تعصب پدران جاهل»  قرباني خشم و دختران را  اين كه «پسران را  برده در عين  نام 
توصيف مي كند، بيماريهاي «اسكيزوفرني» و «جنون» را نيز دخيل مي داند و مي نويسد: «در 
قرباني تعصب پدران جاهل»  قرباني خشم و دختران را  اين كه «پسران را  برده در عين  نام 
توصيف مي كند، بيماريهاي «اسكيزوفرني» و «جنون» را نيز دخيل مي داند و مي نويسد: «در 
قرباني تعصب پدران جاهل»  قرباني خشم و دختران را  اين كه «پسران را  برده در عين  نام 

بررسي انگيزه هاي قتل فرزندان پسر مشخص شده است كه در اغلب موارد پسران در پي 
بر روي  اين مسأله  قتل مي رسند كه  به  يا اختالل رواني وي  برانگيخته شدن جنون پدر و 
اثر  بر  اما وقتي پاي صحبت همان پدر و مادري كه  نيز صدق مي كند».  دختران خردسال 
فشارهاي طاقت فرسا دست به چنين جنايتهايي مي زنند، مي نشينيد، هم چنان حكايت، حكايت 
فقر، ازهم پاشيدگي خانواده به دليل فقر و اعتياد و هزاران مصيبتي است كه آخوندها برسرشان 
فشارهاي طاقت فرسا دست به چنين جنايتهايي مي زنند، مي نشينيد، هم چنان حكايت، حكايت 
فقر، ازهم پاشيدگي خانواده به دليل فقر و اعتياد و هزاران مصيبتي است كه آخوندها برسرشان 
فشارهاي طاقت فرسا دست به چنين جنايتهايي مي زنند، مي نشينيد، هم چنان حكايت، حكايت 

آوار كرده اند(خبرگزاري فارس ۹ شهريور ۸۴): «زن ميانسالي كه قصد داشت فرزندانش را 
فقر، ازهم پاشيدگي خانواده به دليل فقر و اعتياد و هزاران مصيبتي است كه آخوندها برسرشان 

آوار كرده اند(خبرگزاري فارس 
فقر، ازهم پاشيدگي خانواده به دليل فقر و اعتياد و هزاران مصيبتي است كه آخوندها برسرشان 

در خواب به آتش بكشد، پس از ناكام ماندن درنقشه اش خودكشي كرد. 
خبر مرگ مشكوك زني در منطقه شهدای تهران به مأموران اطالع داده شد كه در بررسيهاي 

در خواب به آتش بكشد، پس از ناكام ماندن درنقشه اش خودكشي كرد. 
خبر مرگ مشكوك زني در منطقه شهدای تهران به مأموران اطالع داده شد كه در بررسيهاي 

در خواب به آتش بكشد، پس از ناكام ماندن درنقشه اش خودكشي كرد. 

۳۹اوليه مشخص شد، زن ۳۹اوليه مشخص شد، زن ۳۹ ساله يي به نام بتول به خاطر مسموميت با سم جان سپرده است». بعد 
هم معلوم مي شود اين زن نگونبخت در ناتواني از تأمين هزينه زندگي قصد داشت ابتدا فرزند 
 ساله يي به نام بتول به خاطر مسموميت با سم جان سپرده است». بعد 
هم معلوم مي شود اين زن نگونبخت در ناتواني از تأمين هزينه زندگي قصد داشت ابتدا فرزند 
 ساله يي به نام بتول به خاطر مسموميت با سم جان سپرده است». بعد 

و سپس خود را از زندگي فالكتبار خالص كند. 
هم معلوم مي شود اين زن نگونبخت در ناتواني از تأمين هزينه زندگي قصد داشت ابتدا فرزند 

و سپس خود را از زندگي فالكتبار خالص كند. 
هم معلوم مي شود اين زن نگونبخت در ناتواني از تأمين هزينه زندگي قصد داشت ابتدا فرزند 

نمونه ديگر. روزنامه جوان ۱مهر ۸۴ خبر از جنايتي هولناك مي دهد كه مردي چهل و چند 
ساله، نخست همسر و دو فرزند يازده و هفده ساله خود را مسموم كرده و سپس خفه نموده 
است، و تنها سه هفته پس از دستگيري در زندان بر اثر شدت فشار دچار سكته قلبي شد و 
ساله، نخست همسر و دو فرزند يازده و هفده ساله خود را مسموم كرده و سپس خفه نموده 
است، و تنها سه هفته پس از دستگيري در زندان بر اثر شدت فشار دچار سكته قلبي شد و 
ساله، نخست همسر و دو فرزند يازده و هفده ساله خود را مسموم كرده و سپس خفه نموده 

درگذشت. او نيز علت دست يازيدن به قتل فجيع همسر و فرزندانش را مشكالت اقتصادي و 
فقر و نداري ذكر كرده بود. 

درگذشت. او نيز علت دست يازيدن به قتل فجيع همسر و فرزندانش را مشكالت اقتصادي و 
فقر و نداري ذكر كرده بود. 

درگذشت. او نيز علت دست يازيدن به قتل فجيع همسر و فرزندانش را مشكالت اقتصادي و 

و البته كه هستند كساني كه مستقيمًا مسخ ايدئولوژي زن ستيز و ضدبشري اين نظام شده و 
عندالزوم در اجراي «امر به معروف و نهي از منكر» به سبك آخوندها سردختران خردسال 
و البته كه هستند كساني كه مستقيمًا مسخ ايدئولوژي زن ستيز و ضدبشري اين نظام شده و 
عندالزوم در اجراي «امر به معروف و نهي از منكر» به سبك آخوندها سردختران خردسال 
و البته كه هستند كساني كه مستقيمًا مسخ ايدئولوژي زن ستيز و ضدبشري اين نظام شده و 

خود را نيز گوش تا گوش جدا كنند. به گزارش رسانه هاي حكومتي مردي كه سر دختر 
عندالزوم در اجراي «امر به معروف و نهي از منكر» به سبك آخوندها سردختران خردسال 
خود را نيز گوش تا گوش جدا كنند. به گزارش رسانه هاي حكومتي مردي كه سر دختر 
عندالزوم در اجراي «امر به معروف و نهي از منكر» به سبك آخوندها سردختران خردسال 

۹ ساله خود را از تنش جدا كرد مدعي «اجراي حكم خدا» در مورد دخترش بود و گفت: 
«حدود ساعت سه بامداد به سمت اتاق دخترم رفتم، خوابيده بود، زهرا را در َاغوش گرفتم و 
 ساله خود را از تنش جدا كرد مدعي «اجراي حكم خدا» در مورد دخترش بود و گفت: 
«حدود ساعت سه بامداد به سمت اتاق دخترم رفتم، خوابيده بود، زهرا را در َاغوش گرفتم و 
 ساله خود را از تنش جدا كرد مدعي «اجراي حكم خدا» در مورد دخترش بود و گفت: 

آهسته بدون اين که همسرم از خواب بلند شود، زهرای خواب اَلود را به سمت زير زمين بردم. 
«حدود ساعت سه بامداد به سمت اتاق دخترم رفتم، خوابيده بود، زهرا را در َاغوش گرفتم و 
آهسته بدون اين که همسرم از خواب بلند شود، زهرای خواب اَلود را به سمت زير زمين بردم. 
«حدود ساعت سه بامداد به سمت اتاق دخترم رفتم، خوابيده بود، زهرا را در َاغوش گرفتم و 

دختر نه ساله ام را از خواب بلند کرده و به او که به سختی چشمانش را باز نگه می داشت، 
آهسته بدون اين که همسرم از خواب بلند شود، زهرای خواب اَلود را به سمت زير زمين بردم. 
دختر نه ساله ام را از خواب بلند کرده و به او که به سختی چشمانش را باز نگه می داشت، 
آهسته بدون اين که همسرم از خواب بلند شود، زهرای خواب اَلود را به سمت زير زمين بردم. 

مقداری آب دادم. چند ثانيه بعد با يک ضربه محکم چاقو گلوی زهرا را شکافتم. خون بر در 
دختر نه ساله ام را از خواب بلند کرده و به او که به سختی چشمانش را باز نگه می داشت، 
مقداری آب دادم. چند ثانيه بعد با يک ضربه محکم چاقو گلوی زهرا را شکافتم. خون بر در 
دختر نه ساله ام را از خواب بلند کرده و به او که به سختی چشمانش را باز نگه می داشت، 

و ديوار پاشيد و چشمان از حدقه بيرون آمده زهرا بسته شد. او مرد و صدايی که در گوشم 
مقداری آب دادم. چند ثانيه بعد با يک ضربه محکم چاقو گلوی زهرا را شکافتم. خون بر در 
و ديوار پاشيد و چشمان از حدقه بيرون آمده زهرا بسته شد. او مرد و صدايی که در گوشم 
مقداری آب دادم. چند ثانيه بعد با يک ضربه محکم چاقو گلوی زهرا را شکافتم. خون بر در 

نجوا می کرد، خاموش شد». 
«پدر» ديگري از همين قماش سر دختر هفت ساله اش را گوش تا گوش جدا كرد تا به گفته 
خود از «ناموس» خود حراست كرده و «امر به معروف و نهي از منكر»ش را هم به جا آورده 

باشد. 
با اين همه، يكي از كارشناسان رژيم كه در گفتگو با خبرگزاري حكومتي ايسنا مشاركت 
داشته ناگزير اعتياد فراگير به مواد مخدر در حاكميت آخوندي را يكي از علل اين فجايع 
با اين همه، يكي از كارشناسان رژيم كه در گفتگو با خبرگزاري حكومتي ايسنا مشاركت 
داشته ناگزير اعتياد فراگير به مواد مخدر در حاكميت آخوندي را يكي از علل اين فجايع 
با اين همه، يكي از كارشناسان رژيم كه در گفتگو با خبرگزاري حكومتي ايسنا مشاركت 

 درصد از آنها، پدر خانواده 
داشته ناگزير اعتياد فراگير به مواد مخدر در حاكميت آخوندي را يكي از علل اين فجايع 
 درصد از آنها، پدر خانواده 
داشته ناگزير اعتياد فراگير به مواد مخدر در حاكميت آخوندي را يكي از علل اين فجايع 

ميليون معتاد در كشور كه ۶۰
داشته ناگزير اعتياد فراگير به مواد مخدر در حاكميت آخوندي را يكي از علل اين فجايع 

ميليون معتاد در كشور كه 
داشته ناگزير اعتياد فراگير به مواد مخدر در حاكميت آخوندي را يكي از علل اين فجايع 

نام برده و مي گويد: «وجود بيش از ۲
داشته ناگزير اعتياد فراگير به مواد مخدر در حاكميت آخوندي را يكي از علل اين فجايع 

نام برده و مي گويد: «وجود بيش از 
داشته ناگزير اعتياد فراگير به مواد مخدر در حاكميت آخوندي را يكي از علل اين فجايع 

هستند، منجربه اين شده تا اغلب آنها به دليل مصرف مواد مخدر، تعادل رواني خود را از 
نام برده و مي گويد: «وجود بيش از 

هستند، منجربه اين شده تا اغلب آنها به دليل مصرف مواد مخدر، تعادل رواني خود را از 
نام برده و مي گويد: «وجود بيش از 

دست داده و زن و فرزندان خود را مورد آزار و اذيت و انواع خشونتهاي خانوادگي قرار 
دهند». 

سرانجام كارشناس نظام «اعطاي تنبيه» محدود را براي كاهش اين جنايات تجويز مي كند و 
مي گويد: «در صورت اعطاي اختيار تنبيه به پدر خانواده، بايد نوع و محدوده اين تنبيه مشخص 
سرانجام كارشناس نظام «اعطاي تنبيه» محدود را براي كاهش اين جنايات تجويز مي كند و 
مي گويد: «در صورت اعطاي اختيار تنبيه به پدر خانواده، بايد نوع و محدوده اين تنبيه مشخص 
سرانجام كارشناس نظام «اعطاي تنبيه» محدود را براي كاهش اين جنايات تجويز مي كند و 

شده تا از اين طريق به بهانه تربيت و اصالح افكار عمومي شاهد جنايات فجيع نباشد». 
مي گويد: «در صورت اعطاي اختيار تنبيه به پدر خانواده، بايد نوع و محدوده اين تنبيه مشخص 

شده تا از اين طريق به بهانه تربيت و اصالح افكار عمومي شاهد جنايات فجيع نباشد». 
مي گويد: «در صورت اعطاي اختيار تنبيه به پدر خانواده، بايد نوع و محدوده اين تنبيه مشخص 

ظهور هولناك «فرزندكشي» 

 (٨٤ اسفند   ٥) ايسنا،  حكومتي  خبرگزاري  گزارش  به 
قاچاق  ورود  به  نسبت  ايران»  داروسازان  انجمن  «دبير 
دارو هشدار داده است. به گفته وي «ساالنه بين ١٠٠تا 
مي شود».  كشور  وارد  قاچاق  داروي  دالر  ١٥٠ميليون 
رسمي  داروهاي  واردات  هزينه  «كه  حاليست  در  اين 
كه جمال  وي  است».   دالر  ٣٠٠ميليون  ٢٥٠تا  حدود 
سعيدواقفي نام دارد در مورد داروهاي قاچاق مي گويد: 
«در صورتي كه اين داروها در شرايط نامناسب نگهداري 
در  و  شده  فاسد  باشد،  گذشته  آنها  مصرف  تاريخ  يا  و 
صورت مصرف، در سيستم ايمني تبديل به سم مي شوند 
افزايش  انواع مسموميتها  بروز  احتمال  ترتيب  اين  به  و 
مي يابد». اين كارگزار رژيم در مورد علت افزايش قاچاق 
داروهايي  تجويز  امر  اين  اصلي  «علت  مي گويد:  داروها 

نگرفته  قرار  كشور  رسمي  داروهاي  ليست  در  كه  است 
عده يي  بنابراين  مي شوند؛  توصيه  پزشكان  جانب  از  اما 
نياز  اين  مي كنند  سعي  قاچاق  داروي  كردن  وارد  با 
داروهاي  كه  اين  جالب  كنند».  برطرف  حدودي  تا  را 
قاچاق حتي در داروخانه ها نيز به فروش مي رسد: «اين 
با  كه  افرادي  طريق  از  و  فروش  عوامل  توسط  داروها 
دارند،  اقتصادي  روابط  تهران  خصوصًا  بزرگ  شهرهاي 
فروش  به  شهر  سطح  و  داروخانه ها  سوپر ماركتها،  در 
قاچاق  در  آخوندي  رژيم  نقش  تلويحًا  وي  مي رسند». 
دارو را فاش كرده و مي افزايد: «اين داروها تحت نظارت 
بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار 
گرفته و به صورت دوره يي و ضربتي (خارج از دوره هاي 

ذكر شده بازرسي) كنترل مي شوند».  

زنان و دختران آسيب ديده قرباني باندهاي غارتگر رژيم

رقابت داروي قاچاق با داروي وارداتي!



١٢ دوشنبه٨ اسفند ١٣٨٤صفحة ـ ٧٨٩ شمارة
سالگرد١٩ و ٢٢بهمن بزرگداشت

بقيه از صفحه٢٠
عزيز، خواهران و برادران

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

ميبينند. چشم به را رژيم سرنگوني سراشيب
كنفرانس در مقاومت برگزيدة  رئيسجمهور
رژيم كنوني سياست گذشته، هفتة مطبوعاتي
خالصه بهبهترين صورت كلمه درچند واليت فقيه را
كارآوردن روي با  ايران «رژيم گفتند:  و كردند
است؛ استراتژيك كرده انتخاب  احمدي نژاد يك
و عراق بلعيدن و اتمي بمب با رژيم بقاي تضمين

در منطقه». با صلح دشمني
وقاحت با اول، روز از همان اما، رژيم رئيسجمهور
و نكرده ايم انقالب دموكراسي براي  ما گفت
كابينه خواند.  موضوعي«تهوعآور» را حقوقبشر 
جنايتكارترين از دستچين شدهيی مجموعة او
اختناق و سركوب آنها است. دژخيمان و پاسداران
را رساندند. جوانها حداكثر به داخل كشور در را
و خوزستان كردستان تا تهران از ايران سراسر  در
نوجوانان و كردند شكار هزار هزار بلوچستان و
نمودند. حلقآويز تمام باشقاوت را ١٨سال زير
همين در رژيم  خود توسط شده اعالم اعدامهاي
١٢٥مورد احمدينژاد رياستجمهوري ماه چند
دستگيري ٣١٨٤مورد مدت، است. طي همين بوده
به نزديك مطبوعات،  بستن  ٥٤مورد سياسي،
و عضو قطع ٥مورد اجتماعي، بازداشت ٨٠هزار
رژيم خود را درشهرها جوانان ٣٨موردگرداندن

اعالم كرده است.
و شكنجهگاه دهها تأسيس و عراق در آدمربايي
جداگانهيي داستان هم كشور اين در مخفي زندان

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

پرداخت.
كه ميدهد نشان خوب احمدينژاد موضعگيريهاي
است. اتمي بمب ساختن صدد در قوا تمام با رژيم
بمب توليد پروژة رژيم وليفقيه جهت بههمين
كل سپردن و سپرده پاسداران سپاه بهدست را اتمي
است اين نشاندهندة پاسداران، به اجرايي دستگاه
پروژهها اين خدمت در را كشور امكانات همة كه
منابع روي ايران بر ملت حاليكه است، در قرارداده
نيازي و هرگز ميكند زندگي و گاز نفت سرشار
مصارف براي اتمي  كالن هزينههاي و پروژهها به

ندارد. زيستي
رژيم، مجلس پژوهش  مركز گزارش  مطابق
شبها و هستند مطلق گرفتار فقر ايران مردم ٢٠درصد
از ديگر ٥٠درصد بالين مي گذارند. بر  سر گرسنه
ناشي از بيماريهاي فقر نسبي هستند و گرفتار مردم
فقر، اين سكة آنروي ميبرند. رنج سوءتغذيه از

آخوندزده است. اقتصاد فساد ساختاري
كارش كه ميداند  بهخوبي واليتفقيه رژيم اما
خارج و داخل از سرنگوني بحران و رسيده بهانتها
تنگتر او  بر را محاصره  حلقة  روز هر  كشور
موج و دروني حاكميت تضادهاي بحران و ميكند.
بهجانآمدة اقشار تظاهرات و اعتراضات فزايندة
معلمان، تا دانشجويان، رانندگان، كارگران از مردم
واقعيت اين بر به پاخاسته شهرهاي مردم و پرستاران

مي دهد. گواهي
سال٨٤  در ثبتشده اعتراضي حركتهاي كل تعداد
اعتراضي ٣٦٨٧ فقره است. ٣٠٥٧حركت بهحال تا
رقم اين است. احمدينژاد دورة به مربوط فقط
اجتماعي و اعتراضات رشد اعتصابها ميزان بهخوبي

ميدهد. نشان دوره دراين هم را
رژيم اين و سابقة و تاريخچه وضعيت كه هركس
سرتاپاي در را سرنگوني بحران ميتواند بداند، را

مصاحبه

رژيم كردن يكپايه وليفقيه ارتجاع با ببيند. رژيم
و عراق اهرم دو با كه ميخواهد و مي خواست

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

است: شده تبديل روز مسأله به آن
آخوندي فعالترين كه رژيم ندارد ديگركسي شك ـ

بينالمللي است. تروريسم و پدرخواندة حامي
صادركنندة رژيم اين كه ندارد شك كسي ـ

بنيادگرايي است. ارتجاع و
صلح مبرم تهديد اين رژيم نداردكه شك كسي ـ
والبد يادتان است. بينالمللي و منطقهيي امنيت و
مقاومت چندسالة و بيست حرفهاي اينها كه هست
كه خيلي بوده ايران خلق مجاهدين سازمان ايران و

ميگرفتند… نشنيده طرفها
بهعكس، مي گرفتند. نشنيده و ناديده فقط كاش
برچسب ما بهخود تن دادند و رژيم بهدرخواست

زدند. تروريسم
ليستهاي ملت، در يك مشروع نام مقاومت راستي ـ

ميكند؟ چه اروپا اتحاديه و آمريكا تروريستي
ارجاع امنيت به شوراي رژيم اين اتمي اگرپروندة
وحشيانة نقض به خاطر رژيم اين اگر شده، داده
شده، محكوم متحد ملل در ٥٢بار حقوقبشر،
تروريسم در حامي بزرگترين رژيم رژيم اگر اين
آنكه مخالف اصلي نيروي نام چرا پس دنياست،
اين قرباني  بزرگترين شهيد ١٢٠هزار  با خودش

تروريستي است؟ درليست هنوز رژيم است،
دنيا حقوق  اساتيد و  مراجع برجستهترين  مگر  ـ
كشور چندين پارلمانهاي نمايندگان اكثريت و
به دهن كجي را نامگذاري اين آمريكا، و اروپايي

نخوانده اند؟ عدالت
چه نامگذاري اين اصلي مگردستاندركاران ـ
كه اذعان نكردند خودشان دراروپا و چه درآمريكا
رژيم به لبخند زدن و استمالت نامگذاري براي اين

آخوندي بوده؟
خودشان مقاومت، اين و  مجاهدين اين مگر ـ
نقض و تروريستي  و اتمي  تبهكاريهاي  افشاگر 
حقوقدانان نبودند؟ رژيم اين توسط بشر حقوق
نه سازمان، اين  كه  گفتند خوب  چه  آمريكايي

است. تروريسم آنتيتز بلكه تروريست
هدف قراردادن هرگونه تروريسم و رد نفي و مگر ـ
هرگونه نفي براين عالوه و و افراد بيگناه شهروندان
خاك از خارج در قانوني غير اقدام و خشونت و قهر

ما نبود؟ جزء پرنسيپهاي و خودمان مرزسرخ
رژيم اين  به آزاد انتخابات براي بارها مگر  ـ

ندادهايم؟ فراخوان
نظام تغيير  رفراندم به  را  خود التزام مگر  ـ
مهر در مقاومت برگزيدة رئيس جمهور كه

اعالم نكرديم؟ دادند، ١٣٨٢فراخوان
همة و كرده ايم اعالم گفته و پيوسته مجاهدين ما
كه: دارند التزام آن نسبت به هم آزادي رزمآوران
از برخورداري با خشونت از عاري سياسي مبارزة
كمال انتخابات، و  اجتماعات و  بيان آزادي حق

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

مي كند.
بهطور كه: ميكنيم تكرار بازهم و گفته ايم ما ولي

محكوم آنرا و مخالفيم خشونت هرگونه با اصولي
تضمين ضرورت بر خشونت نفي براي و ميكنيم
در سياسي مسالمتآميز و آزاد فعاليت شرايط
آخوندهاي خاطر، به همين ميكنيم. تأكيد ايران
سركوب و  ستم با كه را كساني كلية و  حاكم
را خشونت هستند و ايران مردم انتخاب آزاد مانع
قرارگرفتن شايسته و محكوم قويًا كردهاند تحميل
ديگر حاال ميبينيد  ميدانيم.  عدالت  معرض در
رژيم اين كه شده روشن روز مثل دنيا، همة براي
آزاد انتخابات و رفراندوم  ردكردن  با كه است
است. نامشروع رژيم يك  متحد، نظرملل تحت
وحشت، و با ارعاب كه تحميلي است رژيم يك
حاال سالح و ميكند حكومت تروريسم، با يعني

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

ميخواهيم. كردهاست، مطرح
مجاهدين كه  است رژيمي  چه اين ببينيد  متقابًال 
در خاك اشرف در قرارگاه محصور و سالح بدون

تحمل كند؟ نميتواند هم عراق را
محوريش شعار بهعنوان منافقين بر مرگ شعار
اين غيررسمي و رسمي  مراسم و مناسبتها  درهمة

دارد. ادامه هميشه مثل رژيم،
يكطرف از باوركنيم؟  را رژيم حرف كدام  ما -
هرگونه بدون  و رفته بين  از گروهك ميگويد 
هيچ مجاهدين كه اين و مي گويد اجتماعي پايگاه
راديو به كنيد نگاه ديگر طرف از نيستند، عددي
سايتها و خبرگزاريها و  مطبوعات  و تلويزيون و
و سخنگويان و رژيم  سياسي موضعگيريهاي  و
در مقاومت و ازمجاهدين آن چنان مزدورانش،
و ميكنند برخورد ديوانهوار آنچنان و هراسند

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

كرد.
بار، اولين آذر١٣٨٢، در پيش، دوماه و دوسال
گردهمايي به پيامش در كه بود خواهرمريم اين
حاال كه گفت را حقايقي انگلستان در هموطنانمان

گفت: ما رئيسجمهور مي كند. تأييد آنرا دنيا
را اسالم  نام تحت بنيادگرايي پيش ١٢سال از ما
بينالمللي جديد شرايط  و جهاني  اصلي تهديد

نوشتيم. و گفتيم بسيار آن دربارة و كرديم اعالم
آخوندها  رژيم اتمي برنامههاي و تجهيزات  دربارة
رفسنجاني بهگفتة را اتمي آنها سالح گفتيم كه هم

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

يافته اند. مغتنم را فرصت هستند، شيعيان
مثل روزگار هم باز ژئوپلتيكي، چنين وضعيت در

يعنيدورانجنگضدميهنيخميني، جنگ٨ساله،
بنيادگرايي، صدور و ارتجاع برابر در سديد سد
بههمين خاطر هستند.  ايران خلق مجاهدين  همانا
توطئه و زدوبند پي در جنونآميزي بهشكل رژيم
است خاك عراق در مجاهدين تروريسم عليه و
كشور اين ترك از ناگزير را آنها بتواند شايد تا
و رادع هيچ بدون را خودش طعمة بعد، و كند
ايراني نوع از بهويژه سياسي و ايدئولوژيكي مانع

شيعي، فرو ببلعد. و

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

باشد؟ اومتوسل نشده به
خودش دخالتهاي مخالفان مخصوصًا عراق مردم ـ
و مياندازد  مخفيش  بهزندانهاي گروهگروه  را 
به آنها بسته و چشم بسته با دست و شكنجه مي كند
و پاسداران و مي زند خالص تير بيابانها در شبانه
لو جادريه زندان وقتي هم شكنجهگر اطالعاتيهاي
باكمال هنوز  ولي مي كنند  فرار ايران  به ميرود، 
كردهاي و و كشتار شيعيان سركوب از وقاحت

ميزند! توسط مجاهدين دم عراقي
نجف در مجاهدين  كه ميكند  كشف يكروز  ـ
زرهيهاي بر سوار فارس خليج آبهاي و فلوجه و
شيعيان بهسركوب استراليايي ناوهاي و آمريكايي

مشغولند! عراق سنيهاي يا
انگليسيها با مجاهدين كه ميدهد خبر ديگر روز و ـ
در هستند! با اسرائيليها بمبگذاري در اهواز مشغول

ميكنند! بمباران االنبار همكاري
دست بهدامان وكيل فرانسه سفيرش در بعد هم ـ
شيميايي بمباران بگوييم بياييم كه ميشود فرانسوي
كار بلكه عراق كار بوده ونه رژيم كار نه حلبچه

است!! بوده مجاهدين
اعضاي ده نفر از داد: خبر وقت پيش رژيم چند ـ
براي ديماه از پس است  قرار  خلق  مجاهدين
هم نفر هفتاد و شوند! منتقل آمريكا به محاكمه
محاكمه درعراق اسفند و بهمن در است قرار

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

اسرائيل! به
رژيم ددمنشانة و هولناك جنايتهاي كه هم وقتي
افشا كشور وزارت جادريه زندان در ومزدورانش
از پس مجاهدين  گفتههاي  درستي  و ميشود 

رژيم ميرسد؛ بهاثبات خلق، مجاهد دو ربوده شدن
مجاهدين عليه فرافكني  دريك را  خود كالفگي
«گروه مينويسد: و ميكند بارز ٩بدر ارگان در
در بلوا و ومرج هرج ايجاد قصد كه خلق مجاهدين
جادريه بازداشتگاه با رابطه در دارند عراق جامعة
تحت و كشور وزارت به وابسته اين كه گفتند
گروههاي را توطئه  اين است.  بوده ايران  اشراف
تضعيف ليست شيعه و متهم كردن براي  تروريستي 
انتخابات از قبل درعراق آن واحزاب شيعه موقعيت

اند»! كرده برنامهريزي
كه ميكنيم تأكيد بارديگر يك ما حال هر در
مسئول آنرا ويژة نيروهاي  و  عراق كشور وزارت
پويان حسين ربوده شده؛ مجاهد خلق دو جان حفظ
اقدامات خواهان و ميشناسيم زاهدي علي محمد و

هستيم. آنها سالمت امنيت و قبال در قاطع
و اشرف نبودن براي اندازه اين تا رژيم چرا راستي

؟ ميكند پافشاري عراق در مجاهدين
اموال، غارت و ضبط قرارگاهها، تخلية و بمباران آيا
سوخت و دارو راديو، قطع سالحها، قطع جمعآوري
و اتهامات انواع و ٢٤ساعته لجنپراكني  و و ارزاق
نظر نيست؟! از فشارهاكافي و محدوديتها برچسبها و

نيست. كافي هرگز رژيم
اين جا در مجاهدين و هست اشرف كه وقتي تا چون
آزادي ارتش  و سرنگوني صورت مسألة هستند، 
تثبيت و  تعادل به رژيم  و باقيست  خود بهقوت 

نميرسد.
ساكنانش، استواري پيام و اشرف ماندگاري پيام
سرنگوني مسألة  صورت و سرنگوني خطر  همان
و كانوني نقطة اينجا، پس است. آخوندي نظام

است. سرنوشت نبرد استراتژيكي
رژيم پيش وقتي هفته سه دو باشيد، بهياد داشته اگر
انتخابات درجريان نجومي تقلبات به رغم آخوندي
شكست خود  هژموني تداوم و حفظ در عراق، 
نيروهاي از بزرگ جبهة يك كه وقتي و خورد،
مقابل در را  عراقي دموكراتيك و ميهنپرست 
مجاهدين گردن به را تقصير بيمحابا يافت، خود

انداخت!
به «متهم را مجاهدين آخوندها اطالعات وزارت
و«فعاليت عراق» پارلماني انتخابات در فراگير شرکت
عراق» مردم جهت تحريک گستردهيی در و پنهان
آخوندها، امنيت عالي دبيرشوراي الريجاني و كرد
نيروهاي سخافت، فرماندهي با رژيم،  تلويزيون در
«دست بهدامن مجاهدين كه متهم كرد آمريكايي را
كنيد تبليغ شهرهاي مختلف بياييد تو شما كه شده

رأي نياورد…». ليست شيعه اين كه
«حضور گفت:  وليفقيه مهر خبرگزاري هم  بعد
و اغتشاش اصلي عامل اشرف قرارگاه در مجاهدين

است! عراق» در آشوب
پيدا حالي چه رژيم كه  بكنيد  را فكرش حاال

ميكند؛
حقوقدانان عراقي، تن از ١٢هزار از بيش که وقتي ـ
تحقيقات از پس  را آخوند ساخته اتهامات  همه
كه و اعالم ميكنند برآب ميكنند نقش حقوقي،

بدهند. هستند شهادت دادگاهي حاضر هر در
با همراه حقوقدان، ١٢هزار اين كه وقتي ـ
برچسب مشروعيت برعدم اروپا در ٨٥٠٠حقوقدان

ميدهند. گواهي تروريستي
مردم  از ٨٠٠ هزارتن و ٢ميليون ـ وقتي كه در كنار 
در استراتژيكي تعادل وزنه را مجاهدين عراق،
تروريسم برابر در سديد سد و آخوندها رژيم برابر

ميخوانند. بنيادگرايي و
 

آخوندي، رژيم به ديگر يكبار بگذاريد بنابراين،
نظام آدمخواران مجمع و دژخيمان كانون بهويژه
اطمينان احمدينژاد، پاسدار  كابينة  در واليتفقيه
گذشته ساليان مانند ايران خلق مجاهدين كه بدهيم
از حقوق جهان، كجاي ديگر در هيچ نه و در ايران نه
بهجاي مردم حاكميت حق يعني زنجيرشان در خلق
همچنانكه آمد. نخواهند كوتاه آخوند، حاكميت
طبق درعراق خود حقة حقوق برروي هرقيمتي به
خواهند فشرد، پاي ژنو چهارم مقررات كنوانسيون
درهيچ و پذيرفت نخواهند را وتهديدي اجبار هيچ
جنايتها افشاي از و عقيده و بيان آزادي از شرايطي
آخوندي رژيم و توطئههاي پروژهها و مداخالت و

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

ايستاد». پايداري كند، جهان خواهد و بايستد
يك محصول و چكيده اين نبود. شعار يك اين ـ
عنصر روي سه بر تاريخي تجربة يك استراتژي و

حياتي است:
رژيم يعني اصلي دشمن برروي تمركز اوًالـ
انحرافي فرعي و مبارزة هر از پرهيز واليتفقيه و

است. آخوندي رژيم خواستة كه ديگر
و عراق و  ايران سياسي  جغرافياي به  توجه ثانيًاـ 
هم آخوندها فقيه واليت رژيم در چرا  اينكه

كنوني  شرايط در هم و ساله  ٨ جنگ دردوران
بحرانهاي از رفت برون و  طعمه نخستين را عراق

يافتهاند. خود
آخوندي رژيم پاياني واقعبينانه از مرحلة تلقي ـ ثالثًا

اتمي سالح به آن شديد نياز و

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

مقاومت ايران؛
شعارها  و حتي رهبريش اگرچه  بهمن  ٢٢ انقالب
اما ربوده شد، قرن بزرگ دزد فرهنگش توسط و
پايداري ٢٧سال يمن به  بلکه نشد.  نابود  و نيست 
خون از خروشان رودي با پاكبازش، راهبري و
آزادي، و مقاومت  تابان مهر پرتو در  شهيدان
يمن به ١٩بهمن، عاشوراي و  ٣٠خرداد بهيمن
قهرمانان و فروزان شعلههاي و فروغها جاودانه
و استوار هواداران و  حاميان و  آزاديستان ارتش
در«راهحل تا ميرود جهان، سراسر در پرشورش
مردم ايران آزادي و بنشيند به گل و مقاومت» مردم

كند. محقق را
آزادي جاودان پيامبر بر سالم

و٢٢بهمن گراميداشت١٩ مراسم در مجاهدين سازمان اول مسئول سخنراني

بقيه در صفحه١٤

تجلي همايون و روستا ماندانا با كوتاه گفتگوي دو

همهبهپيشبهيكصـدا
جاويـدانايـرانعزيزما

در امسال ١٩و٢٢بهمن بزرگداشت مراسم برگزاري جريان در
ترانه سرود چند آزادي ارتش بزرگ كر گروه و اركستر اشرف،
چند  كردند و اجرا جديد با تنظيمهاي انقالب٥٧ را دوران به مربوط

نمودند. ارائه انقالب٥٧ و بهمن ياد به نيز را جديد سرود ترانه
برنامههاي از مسئوالن دوتن با كه را گفتگوهاي كوتاهي اينجا در

مي كنيد مالحظه گرفته، صورت مراسم اين هنري

را مراسم اين سرودهاي و ترانه از كداميك
كرديد؟ اجرا شما

از شهيد شعرش كردم، را اجرا شويم» يكي ترانة «بايد
ترانهسرودهاي از يكي  و  است گلسرخي خسرو

است. خاطرهانگيز دوران انقالب
بههمين مناسبت بازخواني هم را پارسال اين اثر البته
در و اشرف ميدان در دوباره امسال و بودم كرده
كه كساني همه رو به و قهرمان خلق رو به مراسم،
فرياد ديگر هستند، يكبار دنبال آن و آزادي تشنه
شرف با شهر بايد كه و شويم» كه «بايد يكي كرديم
دژخيم اين مقابل در بتوانيم تا شد يكي آزادي و
كه همان طور و كنيم، محقق را وسرنگوني بايستيم

است: گفته شعر در
البرز سپيدة هر در بايد

شويم نزديكتر
ماست يگانگي هراسشان ز اينان

بگيرد  اشك جاي آينده در خنده كه  بايد
بياسايند خسته دستهاي كه بايد

رنگين همه سفرهها كه بايد
وپرچم ما باشد سرود ما بايد كه قلب

دوران  سرودهاي ترانه بازسازي سراغ  چرا
رفتيد؟ بهمن قيام

دزديد، را انقالب خميني ميدانيد كه همانطور
به فقط بزرگ سرقت اين دزديد،  را مردم اعتماد
نشد، محدود سياسي قدرت و حاكميت حق غصب
سرودهاي ترانه و هنري و فرهنگي ميراث شامل بلكه

بود. هم انقالب
زندهنگهداشتن انقالب و آن و بهمن روزهاي خاطره
در اعتماد، اوج در مردم كه روزهايي روزها، آن
ارزشها با همه اوج صداقت و در اوج در اوج فدا،
اين ترتيب به است، انگيزاننده خيلي يكي بودند هم
بهمن بهمن نمرده، انقالب كه بگوييم ميخواهيم ما

بهمن است. هنوز هم

ابتكارهايي  و توليدها شاهد اخير سالهاي  در
اشرف در هنري مختلف گروههاي سوي از

و احساس چه كارهايشان مورد در هستيم.
داريد؟ نظري

فقط نه است ارزشمند خيلي توليدات اين من نظر از
گرفته بهكار آن در  كه هنري تكنيكهاي  بهخاطر
ايجاد و زندهكردن درد، بيان بهخاطر بلكه شده،
صداقت فدا و بيان مبارزه،  و  اميد و زندگي  حس
و سازماني مقاومت مظلوميت و رساندن نسل يك
دوران، نشيبهاي و در تمام فراز ساليان اين طي در كه
و ارزشها پاي و نشده روز مادي قواي تعادل تسليم
و… درست وحقوق ملتش ايستاده حق اصولش و
تلقين همه به ميخواهد رژيم اين كه آنچه برعكس
نميشود كاري همين است كه هست و وضع كه كند
ميكنيم سعي ترانههايمان با و سرودهايمان با ما كرد.
كرد ميشود كار همه كه بگوييم شكل بهترين به
برآيد، دل از آنچه هر معروف بهقول كرد. بايد و

نشيند. دل بر الجرم
درجه اين تا مبارزاتي ارزشهاي وقتي ديگر عبارت به
تحميل را خودش واقعيت اين دارند. وجود بلوغ از
تعهد نمي توانيم از فراميگيرد. را جا و همه ميكند

مهمترين كنار و از كنيم هنرمند صحبت مسئوليت و
بر امروز ايران در آگاهي انسان هر كه مسئوليتي
بي مقابلش در يا كنيم عبور سادگي به دارد عهده

باشيم. تفاوت
و اين مبارزه خدمت هنري در و آفرينش هنر اگر
نمي گيرد، قرار مردمش حقوق  از دفاع و مقاومت
و جامعه به  را خودش دين مي خواهد كجا  ديگر

مردمش ادا كند؟
مستقيم بهطور هنري كارهاي اين جاذبه و زيباييها
اين وقتي ميگيرند.  مايه آنها خود محتواي  از
پايداري مظهر مثابه به «اشرف» از هنري آفرينشهاي
ايران مردم مقدس رسيدن به هدف براي فداكاري و

ميشوند. ارزشمند و زيبا و ميگويند،دلپذير سخن

و  قديمي ترانهسرودهاي بازسازي  انگيزه
بود؟ چه بهمن انقالب جاافتاده

انقالب بحبوحه در كه سرودهايي ترانههاو
نحوه تنظيم  يا ساختار در ٢٢بهمن٥٧ ساخته شدند،
دليل به و بودند  برخودار سادگي از بهطورعام 
و عصياني احساسات و بيان مردم حال زبان اينكه
زبانها سر بر سريع خيلي بود، آنها ديكتاتوري ضد
بهغليان براي بودند محركي عامل خود و ميافتادند

حركات تودهيي. و احساسات آوردن همان در

خاطرهانگيز  را آنها سابقه همين چيز هر از قبل  
صحنههاي از شيرين و  تلخ  خاطرات ميكند.
نظامي حكومت نيروهاي با خياباني گريز و جنگ
صميميت عشق و در مقابلش و ديكتاتوري پهلوي

مردمي. همبستگي و اتحاد و
هست كه بازسازي و  البته يك انگيزه ديگر هم   
از گذشت بعد سرودها و ترانهها اين اجراي مجدد

است خاطرات آن يادآور چه اگر ٢٧سال،

تبديل ميشوند جاذبه و زيبايي هنري به آفرينشهاي در رزمندگان آزادي پايداري ماندانا روستا:

آرماني مبناي سرشاري و مبارزاتي شور همايون تجلي:
است هنري خالقيتهاي



١٣ دوشنبه٨ اسفند ١٣٨٤صفحة ـ ٧٨٩ شمارة
سالگرد ١٩ و ٢٢بهمن  بزرگداشت

( اشرف در بهمن ٢٢ ١٩و مراسم در يادداشتهايي ) عبداللهي سعيد
ناباوري، و هوشياري فاصلة در شبي،
تماشا را  تصويري تلويزيون،  پاي  در
از حيرتش، مردمک چشمانم ميکردم که
و آنجا برسند. بههم پلکهايم نميگذاشتند
جهان، آن نگاه، تمام آن تصوير و فاصلة در
نيرنگ و و اندوه نفرت برايم خالصهيي از
کوتاه، آن فاصله بود. آن جا و در بيشرمي و
و دانايي نداي و سرخ شفق امتداد از کساني
از کسي و بودند بيصدا و غريب حقيقت،
و سلسله شقاوت، فاتح شنيع و شبق و جنس
حقيقت نداي و آن شفق مينمود. سرمست
غلتان گهواره در فشردهيي گوي چون را،
شبپوش خفاشان بارگاه در عمران، موساي
آن در فرعون ميديدم. آنجا و رياکار  و
چهره در بيقرار، معلق و گوي آن تصوير،
بود. دژخيم معصوم بر شانه کودکي خسته

و ١٩بهمن، شهيدان  بالين بر جالد،
که فرداها جانب به شتاباني گوي کودک،
کنند. خاموشش و آرام نتوانستند هرگز

سرخ  شفق غربيگي ١٩ بهمن، غريبان شام
هجر و دلتنگي که بود مجاهدين حقيقت و
ايران سرتاسر مهي همچون سنگينش،
که جا هر را،  جهان اكناف و  اطراف و
و هوشيار حقيقتجوي وجدان و مجاهدي

پوشاندش. بود، بيداري
مادر با هيأت کودکي که در معلق گوي آن
غلتيدهاش، خون به عموهاي و وخالهها

در  ٢٤ سال بود، مجاهدين غريبان شام نماد
سوناميهاي در و چرخيد توفانها و گردابها
نيستياش جانب به  که  حيرتانگيزي
آمد فرود شهر اشرف بر ساحل ميکشاندند،
بزرگ صفحه بر نگاهم، مقابل در اينک و
و سرپوشيده  سالني در  وايداسکرين، دو 
شهيدان واالمقامترين از تصوير پاي دو در
انبوه پاي در نظارهاش ميکنم. ايران، تاريخ
هم به کلماتي خاطرم، و ذهن يادداشتهاي
ميخورند، صيقل وقتي «حقيقتها پيوستند:
کناري به را پردهها ميآيد، زبان به تاريخ
ميگويند. سخن تصويرها و ميزند
بيانتهاي تومار روي  از را  قلم «بيآنکه
در مسعود يکباره بردارم، ذهنم يادداشتهاي
است: گفته بارها ميشود که تداعي برابرم
حقيقتي هيچ خميني، با مجاهدين نبرد «در
همه به همگان روزي و ماند نخواهد پنهان

برد». خواهند پي واقعيتها

چهار  و صندلي هشت  با  بزرگي ميز  
کنارش، در و تريبوني آن، روي ميکروفون
سرمه يي پردهيي کردهاند. پر را سن طول
ديواري چون پياپي، و يکدست چينهاي با
آن، و روي آويخته سن در انتهاي بزرگ،
تابلوييحاويمتنحمايت١٢هزارحقوقدان
طرفين شدهاند. نصب مجاهدين، از عراقي
و صحنهها بزرگ، وايداسکرين دو سن،
حاضرين براي دوربين  نگاه از  را تصاوير
٨پرچم سالن، کنج دو مي کنند. در مانيتور
هم کنار يکديگر، قرينه در ايران، بزرگ
راست، سمت پرچمهاي جلو شدهاند. چيده
روي بر موسي از اشرف و بزرگ عکس دو

ايستاده اند. مرمر پلههاي از سکويي
ستون  چهار سالن،  بلند ضلع  يک در  
رو دستهگلي در دست، با عراقيان، هر يک
دو آنان، از جلوتر کمي و ايستاده سن به
اونيفورم با مردان مجاهد، نفره هشت ستون
حلقه گلي سفيد، دستکشهاي و گارد احترام

حزن آلود نواي و طبل کوبشهاي طنين در را
شهيدان تصاوير جايگاه جانب به مارش،
بر گل حلقه گذاشتن با ميبرند. ١٩بهمن
طرف در دو گروه نفرات سطح مرمر، روي
سپس حالت خبردار ميايستند. به جايگاه،
چندين پيشقراولي با عراقيان، طوالني صف
و مرد، زن و حقوقي، از شخصيت سياسي
مي آيند. در حرکت به جايگاه طرف به
مي ايستند. صف به جايگاه، نزديک در
گذاشتن با رفته، پلهها  پاي  به گروه گروه
را دستهايشان گل، دستههاي و حلقهها
روبهروي و کرده بلند نيايش حالت به
اشرف بزرگ تصاوير ميايستند.  شهيدان
برادرانشان، و خواهران ديگر و موسي و
ميکنند. پر را سن طرفين وايداسکرينهاي
گل غرق مرمر، سطح و پلهها بعد، دقايقي
يکباره جمعيت مارش، قطع با ميشوند.
ممتدشان، کفزدنهاي طنين و ميايستد

ميپوشاند. را سالن فضاي
ميزنند،  کف که دستهايي انبوه ميان از  
بر ميخيزد موجي چونان قسم، سرود بهناگاه

زمانها پيوند  با تمام ١٩بهمن٦٠ را شبانگاه و
فقط اينک نه نداي حقيقت را ميدهد. آن
آنان ميهنيشان با همسايگان مجاهدين، که
در سرخ را شفق آن مي کنند و و آواز نجوا
مشترک، پيمانهايي و ميعادها و قسمها امتداد

مي پراکنند… پيرامونشان و خود در

و ابري هوايي در ٢١بهمن٨٤، بعدازظهر   
طبلها سنگين کوبش طنين غبارآلود، اندکي
از طبلها صداي ميشد. نزديکتر و نزديک
به اشرف شهر کنار گوشه و از قبل، روزهاي
پراکنده صداهاي آن حاال ميرسيد. گوش
بزرگ زمين  و شده يکي آميخته، بههم 
پوشش زير  را خاکستري  هواي  و مراسم 
فرششده راهرويي طرف دو در گرفتهاند.
ديده ستونهايي و صفها قرمز، موکت با
پلنگي پوشند؛ مردانش و زنان ميشوند که
فرنچهاي از پوشيده قامتي با هستند ديگراني
آبي باالپوش با طبلهاي سيار گروه زيتوني.
اين راهرو سفيد در ابتداي و شلوار روشن
پيراهنهاي با نيز پرچم  ايستاده.گارد  بلند
يک هر و قرمز شلوارهاي و خاکستري
به به دست، پيشاپيش گروه طبلها شمشيري
مراسم، شمال محل ضلع شدهاند. در صف
پله هايي سفيد، روي مارش، سر گروه پشت
خوانندگان و نوازندگان ُکر، بزرگ گروه
استوار، و کشيده قامتي با ُسرمهيي پوش
پارچهيي در پوشيده نمادي روبهروي
ضلع در ايستاده اند.  رنگ، خاکستري 
جرثقيل دو بلند دستهاي غرب، و جنوب
را عکاسان و  فيلمبرداران گروه  بزرگ،
رنگها، از فرشي  و اشرفيها از دشتي  باالي

است. کرده مستقر
هوا در  سکوتي پردة زني، محکم صداي 
همگون، رنگهاي آني،  جنبشي  در کشيد.
يکسان و ممتد خطي ستونها،  و صفها در
صدايي محکم امواج اليههاي کشيدند.
ساختمانها بام روي ميشکافت، را هوا که
پيش به اشرف  درختان برگ و  شاخ و
حکيمة صداي محکم، امواج آن ميرفت.
سالگرد تقديمي متن  که بود  سعادتنژاد

١٩بهمن١٣٦٠  و حماسه انقالب ضدسلطنتي
متن در و اعالم برنامه با قرائت ميکرد. را
صداي مخملين  حرير شورانگيز، سکوتي 
را ًگهر» پر «مرز گوهرهاي بنان، غالمحسين

کرد. نغمه پيشتازان قهرمان ميهنش لبان بر
طبلها بيتوقف، نبردي ٢٧سال امتداد در

نه زيباييهايشان، از و آنهاست شده تبديل
از و برده لذت نيز ديگران که خود، تنها
زيباييها اين اما راستي ميپذيرند.  تأثير آن
لباسهاي همين ميشوند؟ خلق چگونه
دستکشها، گوناگون، رنگارنگ، کالههاي
و زيباتر همه از و موسيقي آالت و طبلها
با توأم غرور و شکوه اين ارزشمندتر،
مي آفرينند چگونه را افتادگي و فروتني
اين در مي کنند؟ يکديگر فداي را خود و
عراق يک هم در آن و فشارها، محدوديتها
راز و رمز رنجور، و مسموم و شده لتو پار
به آنچه  چيست؟ و  کجا در  زيباييها اين 
برمي گردد، درونيشان روابط و خودشان
ايثار و عشق سرچشمههاي از نوشيدن همان
هست بوده، آزادي آرمان مسير در فدا و
و و عيني مادي در عالم اما خواهد بود. و
پياپي تحوالت  و  رويدادها با  که روزانه
انجام مکانيسمي چه ميپيوندند، هم به
امکانات حداقل با زيباييها اين تا ميشود
شبانهروز و آنچه من ديدم شوند؟ آفريده
اصل يک ميکنم، و  کرده تجربهاش
جديت هم  آن است،  جدي بسيار  بسيار 
ارتجاع استبداد، عليه مبارزه در خللناپذير
در و شاخصهايش نشانهها که همه استثمار و
غارتگر آخوندهاي مذهبي فاشيسم وجود
تمام ميباشد. است، يافته تجسم ضدبشر و
و موجود مراسم را با حداقلهاي اين امکانات
سرزندگي، با اما فراوان، مرارتهاي و رنجها با
همدلي همياري و شورمندي، سخاوتمندي،
پتانسيلهاي از استفاده و مستمر ابتکارات با و
در بهخصوص شگفت انگيزشان، انساني
يكايك و رهبري شوراي زنان حيطه
کرده ايجاد جنبش اين بيبديل گوهرهاي
فکرش حاال ميرسانند. سرانجامش به  و
آخوند بدون فرداي  در  که کرد  بايد را
آزادي وجود با  و دجاليت، و  استبداد و
تضمينکننده و شکوفاکننده عناصر و
ايران ما؛ ايران زيباست چه به راستي آن،
را شوکتش و حشمت  بايد  که  ايراني و
عزت و سربلندي آورد. کف بازيافته و به
هم در مبارزه با ارتجاع خميني، مجاهدين
آنها کدام هر گاه که سختيهايش تمام با
هم درميآورد پاي از را دولتي و جنبش
پتانسيل و استقالل بر فشردن اتکا و پاي در
خيلي و هست. بوده شگفتانگيز انسانيشان
فرصتي ميخواهد دلم  و دارم دوست
مقاومت، اين پشتپردههاي تا دهد دست
بشود را اشرف در سال چند اين بهخصوص
نمود. تکثير و فيلمها تصوير و نوشتهها در
انساني ارزشهاي از نويني  دنياي آنگاه
ادبيات و گشت خواهد نمايان و پديدار
آفريده شعر و رمان قصه، قالبهاي در نويني
شگفتزده خيره و را که بسياري شد خواهد

خواهد کرد.
آميختن  جديد و ترانهـ  سرود اجراي چند  با
موج  شورآفرينان، دستهاي با پژواک آنها
پراکنده مي شوند اطراف در دشتهاي رنگها
٢٢بهمن، بعدازظهر شفاف  هواي  در و
مي پيوندند. هم به شهر، اصلي خيابان در
که دشت دل  در روديست چون خيابان، 
سويش درختان، پرچمها، بلندگوها، دو در
آذينش طرحها  و عکسها  نمادها،  آرمها، 

کردهاند.
و  خاطر و  نگاه دروازههاي بر دوباره   
براي ميکوبد. در که زيباييست قلم،
حماسة و ضدسلطنتي انقالب گراميداشت
است. شده  گذاشته  تمام سنگ  ١٩بهمن، 
بود ايثار قدسي روزهاي بهمن، انقالب

ولي ربودش؛ قرن، جالد و دزد که
هرگز رهبري هوشيارش، انقالبي با پيشتاز
و مردم آرزوهاي و فداکاريها آن نگذاشت
دين فروش جنايتکار، توسط مشتي ميهنش
در فشرده مفهوم اين گردد. نابود و نيست
جايگاه در بزرگ بوم يک روي را، کلمات
يک از تابلويي مي توان ديد. مراسم مرکزي
فرودهايش. و فراز انبوه با ٢٧ساله، تاريخ
انقالب اوج  تابلو، باالي  راست سمت در
از را شاه مجسمه دارند مردم است؛ بهمن
ميکشند؛ پايين طنابي با آن سکوي روي
مشتها دود، درالبه الي شهر ساختمانهاي
صداها و مشتها ميشود؛  ديده  فريادها و
تغيير با و مييابند امتداد خيابانها کف بر
و خاکستري لباسهاي رنگها، يکنواخت
به تابلو، مرکز در خود، انتهاي در پلنگي،
ميشوند؛ بدل تانکها  و  رزمندگان صف
به نافذ نگاهي با تانکها، بر سوار زناني
در بهمن، انقالب و مينگرند  دوردستها 
شهرها سوي دوباره به بازيافته خود، بلوغ

ميگردد... باز
غرور پر خيزش، موجاب سبز جنگلتاب زيباي

سرور و شور پر زوبين پي فرخنده ارتش اين
او پيش صخره خميده رنج خلق صبور سنگ

رو. پيش شکوفان صبحي سر پشت توفان تاريخ
در موج تالطم و تحرك پايان ٤ساعت  در
خاکستريها و آبيها زيتونيها و و سبزها موج
همه زدند. حلقه اشرف ميدان گرد بر
گل گذاري مراسم اجراي منتظر نگاهها

آمدند  ايران، صدساله تاريخ نماد  ٤ بود.
شهيدان تصوير اشرف مرمري که ستون و
ميان در را بود ايستاده بااليش بر ايران ملت
پاک چشمم پاي از را اشکم نم گرفتند.
داشتم مي زد؛ تند تند داشت قلبم کردم.
که چند سال پيش فکر ميکردم همين به
روي پيش و رويم  پيش حاال  حاصلش
قاب در  موسي داشت. قرار ايران مردم 
شکوه همان با  داشت عکسش،  بزرگ
تماشا را چيز همه ابروهايش و چشمان
همه نبود. سرم را به ميکرد. دل توي دلم
دايره يي ميکردم احساس چرخاندم؛ طرف
نگاه از مريم، نگاه  از مسعود،  نگاه از
مبارزه شهيدان صدسال نگاه همه از حنيف،
مصدق، ستارخان، نگاه از آزادي، براي
پسيان، محمدتقيخان پدرطالقاني، ميرزا،
گلسرخي، خسرو رستمي، نسرين اميرکبير،
نقدي، رجوي، کاظم سلطانپور،  سعادتي،
شدههاي قتلعام قزويني، عارف جزني،
و پسرکان دخترکان و صديقه، ندا سال٦٧،
تمام و کارتنخواب  و بيپناه و خياباني 
تمام همراه به رنجديده، و داغدار مادران
ايران، مردم ميهني و ملي غرور و افتخارات
بود محاصره کردهاند. چنين ميدان را اين
و سرور سروش از سرشار در سكوتي كه
و «گل توفان» شورانگيز هاله موسيقي در و
بر ستون احترام و گلگذاري از اداي پس
تمام دستها اشرف شهيدان، پاي مرمرين زير
را طنينش و شدند حلقه سرخويش باالي
پرتوهاي شعاع در و ميبردند برگها و نسيم

ميزدند… گره خورشيد، ارغواني
ستارگان از قابي

توست. يادهاي گرداگرد
تو را مي شنوند موجها

بادها و
ميشمرند... را يادهايت

تو چون آسيمهسري
بيمرگت عشق با
زميني...   تبرک

مـرمـر گلگون اين تا سـرخ آن شفق از

فرداي از که صدايي افتادند. راه سنجها و
حتي نگذاشتند مجاهدين ٢٢بهمن٥٧،
زنان کند. خاموشش خميني هم روز يک
دوش بر پرچم مردان  و بهدست  شمشير
و گذشتند بلند راهرو از احترام، گارد
پردهبرداري از ايستادند. نماد روي پلههاي
همراهي موزيک، زمينه بر پايداري نماد

ميشود.
و  فرازها مهمترين سازمان، اول مسئول  
با مجاهدين مبارزة سياسي سرفصلهاي
داخلي، گوناگون  پهنه هاي در ارتجاع، 
در و تشريح کرده را و بينالمللي منطقه يي
وظايف و کفزدنهاي مستمر، مواضع ميان
پرکشاکش مبارزه اين در را مجاهدين مبرم

نمود. بيان

نگاه که  چهرهيي  و ستون و صف  هر  به
در استوار اراده يي  مرد، و از زن ميکني،
مي پراکند. خود پيرامون را نبرد يک ميدان
سمج، پافشاري و مصمم ايستادگي يک
در و جاريست آمدورفتها و نگاهها در
اين جا ميکنم  احساس ميزند. موج  فضا
وقايعي گراميداشت و مراسم يک فقط
ميدان و  آوردگاه اين جا نيست؛ تاريخي 
ارتجاع با ناتمام و جاري و بزرگ جنگي
اينجا است. وسطايي قرون ديکتاتوري و
و مانده  جاي به که است شکوه يک 
صبورانه مسرور، و شورنده  زوبيني چون
و آرامبخش  لبخند مي کند؛ نگاه افقها به 
حادثههاي گذر که است  تسليدهنده يي
ساخته رخشان ذراتي با مرمرهايي او از تلخ،

است.
ميايستند. سن سوي به رنگارنگ، صفوف
از شورانگيزي مارش کنسرت، آغاز
آن روي شعري تنظيم با تئودورآکيس
ناگاه به نتها، اوج و فرود البهالي است. 
ريسوس، دنوس  سرودههاي از قطعهيي 

مي آيد: يادم به يونان نامدار شاعر
کرد تواند سنگ مرمر چه با «زنگار

«... توفان زنجير با و غل يا

خلقکردن  به  بايد يادداشتها حاشيه  در  
بکنم. اشارهيي حتمًا زيباييها آفريدن و
هرطور رنجها،  تحمل با هميشه مجاهدين 
نمايان و آفريده را زيباييها  شده، که هم
عادت و خوي به و خلق ميکنند. اين سنت



١٤ دوشنبه ٨ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٨٩ ـ شمارة
سالگرد ١٩ و ٢٢بهمن  بزرگداشت

نمـادهايافتـخار
آزادي بـراي ايـران مردم مبـارزات سال صـد سـرفصلهاي  از

بهمناسبتبيستوهفتمين مراسمباشكوهشهراشرف،
سال نمادهاي «صد با عبور ٢٢بهمن، سالگرد انقالب

شد. آغاز آزادي» براي ايران مردم مبارزه
و خون، رنج براي آزادي، صدسال صدسال مبارزه
در اينك بزرگ ملت يك آرمان و اميد صدسال
در و آزادي ارتش پتانسيل  در  اشرف، ايستادگي
انقالب است. شده متبلور «اشرف» پرشكوه پايداري
بهعكس، شده».  خاكستر نه و مرده «نه  ٢٢بهمن
بهرغم را، خود روشنگر و عميقشونده دائمًا جريان
هر ريختهاند،  برسرش  كه  هم خاكسترهايي  همه 
هر در  و برزن  و  كوي هر  در ساعت  هر  و روز 
خانواده و هر خانه هر خيابان و دانشكده و و مدرسه
و مهاباد  تا شوش، و  آبادان  و  ماهشهر  و اهواز از 
گناوه و و نورآباد بندرعباس و از مريوان و سنندج
لندن و از پاريس و و تهران خرمدره فريدونكنار و تا
و وين از بروكسل و استكهلم و اسلو برلين و رم تا و
دارد. سيدني ادامه و اتاوا و و واشينگتن نيويورك تا
در ايران، مردم رهاييبخش مبارزات و ايران انقالب
و شيرزنان پرشكوه پايداري در تاريخيش، امتداد
يافته تجسم در«اشرف» آزادي ارتش كوهمردان

است.
اين طراحان  و صحبت دستاندركاران  پاي وقتي 
از عبور براي كه ابتكاراتي  از مينشينيم  نمادها
بودهاند آنها مواجه ساختن مسير كه در پيچوخمهايي
بهثمررساندن براي رزمنده هر كه وشوري شوق تا
مبارزه صدسال تاريخ همين  داشته،خالصه آن

كرد. مشاهده ميتوان را بيامان

جنگل(١٣٠٠-١٢٨٨) قيام و مشروطه انقالب
سه حكاكي با بزرگ  سنگي  لوح  يك برروي  
مشروطه انقالب كه سربرآورده نمادي توپ، قبضه
قيام نيز و ستارخان فراموشيناپذيرش سردار و
خان كوچك  ميرزا سربهدارش سردار و جنگل 

 ١٢٨٥ در كه مشروطه انقالب ميكند. نمادينه را 
بود، رسيده پيروزي به مشروطه فرمان صدور با
و محو محمد عليشاه ستوران سم درزير به زودي
ستارخان ملي سردار پايمردي با اما شد، سركوب
مجاهدان وجود يمن  به باقرخان وفادارش  يار و
و تهران تا فتح و گرفت جان آزاديستانش دوباره
وقتي اما رفت. پيش قاجاريه استبداد گورسپردن به

كوتاه… گفتگويي

مصدق

٣٠خرداد

٣٠خرداد

بيان و ميكند ايفا نقش هم مهمتري عنصر ولي
پتانسيل و و هيجان شور كه آن است حقيقت اين
دارو مردم ما،كه ضدديكتاتوري آزاديخواهانه و
نابودي، خود قصد خيال خام آخوندها به دسته
داشتند، را  آن سپردن به فراموشي و  خاموشي
است زنده هنوز خاكستر در نهفته آتشي همچون
دارد. را زبانهكشيدن و شدن شعلهور آمادگي و
مرده و نه مردم ما عظيم انقالب قول مسعود: به

خاكسترشده. نه
در  باشيم كه همة ما ايرانيها هر جا ميكنم  فكر
هنوز كه موافقيم و مشترك هم با احساس اين
ميكنيم: زمزمه خود با يا و ميشنويم وقتي هم
عزيز ايران جاويدان يكصدا، به بهپيش، «همه
ميكند زمزمه گوشمان در صدايي انگار ما»
خلق بايد تاخت، پيش به بايد رفت، بايد كه:
رژيم سرنگوني ميهمان كنيم، ميهمان را اسيرمان

دموكراسي. و آزادي برقراري و آخوندي

توليدهايهنريسالگرد چهمشكالتيدر
چگونه و داشت وجود امسال ٢٢بهمن

كرديد؟ حل
شرايط مي بريم،  به سر  آن در  ما كه شرايطي 
و سياسي لحاظ به  چه نيست.  آرامي  يا عادي
براي كه كاري و شرايط شغلي و امكاناتي حتي
كه حالي در است. ضروري هنري آفرينشهاي
ضبط يك تمرين و و پرداختن كار ساختن و
بايستي با كه هستند مقوالتي همه موسيقي، اثر
امكانات با و از تنش شرايطي بدور در و تمركز
ميخواهيم وقتي بهخصوص . بروند پيش مكفي

كنيم. ارائه امسال برنامه سطح در برنامهيي
وجود دليل مشكالت ما برق بود كه به از يكي
وصل و  قطع دائم بارندگي و نامناسب هواي 

جدي تهديد نقاط در بعضي جاييكه تا ميشد،
ما برقي و الكترونيكي ابزار  و دستگاهها براي

مختل ميكرد. را ما كار و بهشمار ميآمد
كادرهاي از برخي كه بود اين ديگر مشكل
سرايندگان تا  خواننده و نوازنده از  ما هنري
زمينههاي در بلكه هنري، كار در فقط نه كر
و بهكارگيري آنها مسئوليت داشتند ديگري هم
ميطلبيد. پيچيده يي هماهنگيهاي و برنامهريزي
كمترين كه در وقتي رهنمود اين است هم آن

پيدا كنيم. دست راندمان بيشترين زمان، به
فرمول يك اساس بر يك چيز و با اينها همة اما
برداشته راه سر از و ميشدند حل قانون يك و
ارتش كه است  حقيقت اين  آنهم ميشدند. 
از سرشار است ارتشي ايران، ملي آزاديبخش
در چيزي كه يعني و كار. مبارزه شور خالقيت و
مبارزه شور است، هنري خالقيت جا مبناي اين

است. مجاهد خلق عنصر سرشاري آرماني و
سرگذاشتهايم، وقتي  پشت را پروژه اين االن كه
كارها همين روند به مربوط نزديك گذشتة به
چگونه كه ميشوم حيرت دچار ميكنم، نگاه
اجرا را برنامه اين ما كوتاهي زمانبندي چنين در

كرديم؟
كر گروه نفرات همانطور كه گفتم حاليكه در
بودند، ضبط تمرين و درگير حال كه عين در ما
مربوط مشغول بودند كه كارهاي ديگري هم به

بود. رژه مراسم آماده سازيهاي به
روح همياري  اين در سايه فقط خالصه بهطور
همانا كه واحد، هدفي سايه در و همكاري و
آخوندي رژيم سرنگوني تا مبارزه و مقاومت
داشتيم، نظر مد كه را برنامههايي توانستيم است،
محقق موانع، و مشكالت  مجموعه وجود با

كنيم.

١٢ صفحه از بقيه

٣٠خرداد

مصدق

و داخلي خيانتهاي اثر بر مشروطه جنبش فروغ
پيشگامان و و حذف مجاهدان استعماري دخالتهاي
و آذربايجان در خياباني چون سرداراني انقالب،
خاستند، بهپا  كوچك خان ميرزا چون سرداراني 
از خود كه جنگل سردار گراييد، خاموشي به
قيام بود، ستارخان ياوران و مشروطه مجاهدان
نوادگان امروز كرد. سازماندهي را درگيالن جنگل
تاريخي سرداران پرچم در«اشرف» وميرزا سردار
را آنان  تاآرمان ميروند گرفته، دوش به را خود 

كنند. محقق
جنگل قيام و مشروطه  نماد طرح در  اصلي عنصر
دوران همان كه در است شكل توپهايي از استفاده
٤متر در نماد اين قاعده ابعاد است. ميشده استفاده

است. ٦متر ارتفاع آن ٧متر و
مي گويد، نماد اين تهيه دستاندركاران از يكي
به مفيد كار ١٥٠٠نفرساعت حدود آن  ساختن 
نحوه ابتكارها از است. يكي داده اختصاص خودش
مشكل است. يك خودرو بر روي نماد اين حركت
كه كوچك دوربين بانصب يك خودرو، هدايت
صفحه را به بيرون تصاوير و نمي شود بيرون ديده از
حل ميكند منتقل راننده كابين در كامپيوتر يك

است. شده

دكتر مصدق(١٣٣٢-١٣٢٩) نهضت ملي
استعماري  ضد و پيشواي نهضت ملي كبير،  مصدق
را او آرمانهاي كه نه تشكيالتي داشت ايران، مردم
حكومت كه از بازوي آهنيني و نه عمل بپوشاند جامه

كند. حراست او ملي
مردم قلوب  در اگرچه كه پناهي و بيپشت راهبر 
حكومت ايرانيان پشتيبان عموم داشت و جاي ايران
اساسي، در كمبود همان بهخاطر اما بودند، او ملي 
سرنگون را او ارتجاعي و استعماري كودتاي يك
برايران دوباره را سلطنتي سياه ديكتاتوري و كردند

نمودند. حكمفرما
«كميته ميگويد: اجراي اين طرح از مسئوالن يكي
نتيجه اين به نهايتًا فراوان بحثهاي از  بعد  طراحي 
در را مصدق چهره كه ديوارسنگي يك كه رسيد
مردمي مي شود، حمل مردم دوش روي حاليكه
مرگ يا «يا شعار دادن سر ٣٠تير با تظاهرات در كه
كرده عبور سربازان شاه آماج گلولههاي از مصدق»،

بودند، داده تغيير  مصدق دكتر نفع به  را صحنه و
ايران مردم تاريخ مقطع از نماد اين بهترين ميتواند

باشد.
در ٨متر  آن قاعده كه طرح اين اجراي و طراحي

اسكلت  يك روي بر است متر  ٧ بهارتفاع و ٣متر
است. شده ساخته يونوليت و فوم از تمامًا فلزي 
٢١روز مراسم روز تا اولين مراحل طرح از آن اجراي
آن به دونفره اول يك تيم در دو هفته كشيد. بهدرازا
كه آخرين نهايي مرحله در  و بود يافته اختصاص 
روزانه٢٠ساعت با  ١٥نفر بود، آن اجراي روزهاي
از بيش  كردند. محقق را آن ساختن مستمر كار 

شد. ساختن آن صرف ٣٠٠٠نفرساعت وقت
صورت به  را چهره يك  كه  نمادي  تهيه موضوع 
در تجربه يي هيچ ما بود. جديد ميداد نشان برجسته
به مصدق پرتره كه خصوص به نداشتيم. آن مورد

حرفهيي  مجسمه ساز يك كار به نياز ٣*٤ متر اندازه
مناسبترين عكسي تالش كرديم اول گام در داشت.
كنيم. پيدا را باشد مناسب مجسمه اين تهيه براي كه
مجله جلد روي بر كه تصويري همان آخر دست
او شماره همان در و شده چاپ مصدق از تايم
بهعنوان بودند كرده معرفي  «مردسال»  عنوان به را
انتخاب مصدق پرتره براي ساختن  مبنا مناسبترين

شد.
وقتي عمل جريان  در كه بود اين ديگر  مشكل
طرف دو در مصدق از مشابه كامًال قرارشد دوچهره

كرد. پيچيدهتر را كار شود، تراشيده نماد
وقت داشتيم هفته دو فقط كار اين انتهاي ازابتدا تا
امكانات به حداقلهاي  بايد  بود كه  در حالي اين و
محدوديتهاي ميبوديم و اشرف متكي در موجود
يكي در دادند خبر نميداد. روزي كه اجازه شرايط
دست شده. پيدا فوم مقداري اشرف انبارهاي از
بايد همه اما  گرفتند.  جشن نماد اين  اندركاران 
هيچ كه است قدري به آن كميت كه ميدانستيم
وجود آن از استفاده در اشتباهكردن براي جايي

ندارد.

ايران١٣٤٤ خلق مجاهدين سازمان تأسيس
مبارزات اساسي كمبود و تاريخي سؤال آن پاسخ
سعيد پاكبازش ياران و حنيف نژاد محمد را صدساله
آنها دادند. ايران تاريخ به بديعزادگان اصغر و محسن

،٤٤ درسال ايران خلق مجاهدين سازمان تأسيس با
مبارزات و گشودند تاريخي راهي نو بنبست اين از
مشروطه ناكاميهاي انقالب از پس را كه ايران مردم

به  سال٤٢  ١٥خرداد خونين سركوب  و مصدق  و
دادند. نماد تأسيس نجات بود، بنبست كامل رسيده
فروزان است مشعلي ايران خلق مجاهدين سازمان
به پيشتاز ستاره سه  كه سنگي ديواره  يك برفراز
حكاكي برآن مجاهدين كبير بنيانگذار سه نشانه
انقالب مشعل كه مستحكمي بنيان همان است. شده
برفلك طرحي نو كرد. شعلهور را مردم ايران نوين
جمعبندي حاصل كه ايران اجتماعي و سياسي

بود. آنها و علل شكست گذشته مبارزات
به مانده هفته «سه ميگويد: طرح اين اجراي مسئول
مربوط به آمادگي براي يكي از نشستهاي مراسم در
و مطرح شد هم نمادها تهيه موضوع مراسم امسال
شرايط در مواد آن كه تهيه بر سر مناقشه  و بحث

درگرفت. است، آن مشكل تهيه عراق امروز
عينًا نمادها كه بيروني نماي ساختن و تجربه ابتكار
به ما يكان كارگاه نظر برسد در به سنگتراشي مشابه

شد. نمادها منتقل سازندگان ساير و به ثمررسيد
مفيد  ساعت براي اين نماد وقت ٣٥٠٠ نفر حدود در
نزديكتر مراسم روز به چه هر است. يافته اختصاص
و كار زمانبندي كردن فشردهتر به مجبور مي شديم

استراحت بوديم. از زمان كاستن

ـ ٣٠ خرداد ١٣٦٠ انقالبي مقاومت سرآغاز
نماد  درميآيند. صدا به ٣٠ خرداد ناقوسهاي اكنون
و  نهايي مردم حجت اتمام تاريخي ٣٠ خرداد، روز
است  با٣٠ خرداد ميرسد. راه از خميني، با مجاهدين
در شود. نمي خاكستر و نميميرد بهمن كه انقالب
و دوران مقاومت ورق ميخورد روز تاريخ ايران اين
فرا خميني خونآشام رژيم سرنگوني براي انقالبي
حكشده ناقوسهاي نمايش ٣٠خرداد، نماد ميرسد.
ناقوسهاي مجاهدين به پاسخ سنگي است. برديوار

به هرقيمت  بايد است. عاشوراگونه ٣٠ خرداد، پاسخ
ميخواند يا تسليم فرا به مرگ خميني كه درمقابل

مناالذله. هيهات گفت و برخاست
«طرح طرح ميگويد: اين مسئوالن اجراي از يكي
در ايران مردم عادالنه مقاومت آغاز نشانگر ناقوس

شكل  ٦٠ است. سال ٣٠خرداد در خميني رژيم برابر

سازمان سرودهاي از يكي  در عبارتي  از را ناقوس
گرفتهاند. الهام دشمنان» مرگ «ناقوس

صرف وقت ساعت  ١٥٠٠نفر حدود مجموع در
بوديم كه مواجه مشكلي اولين شده است. آن ساختن

اوليه بود. كمبود مواد
را بزرگي اشكال  چنين كه  بود اين بعدي  مشكل
تمامًا بيرون از كه طوري به كنيم. يكپارچه چگونه

شود. ديده يك سنگتراشي عظيم صورت به بايد
 ١٠٠ خيابان تا ما يكان كارگاه فاصله ديگر مشكل
بايد كه بهخصوص بود. مراسم) برگزاري (محل
وقتي نماد ارتفاع ميكرديم. عبور فرعي ازخيابانهاي
زياد قدري به ميگرفت قرار حمل ونقل خودرو روي
و موانع ديگر برق قوي فشار با كابلهاي ميشد كه
قطعه يك شديم مجبور ميشديم. مواجه خيابانها در

و صبح كنيم جداگانه درست ناقوس را باالي بزرگ
 ١٠٠ خيابان جداگانه به آنرا بااليي قطعه و نماد زود
افراد تمام كنيم. وصل هم به مراسم محل در و ببريم
به مانده  دقايق آخرين  تا اين طرح اندركار دست 
تنها چند دقيقه قبل و شروع مراسم كار ميكردند
ناقوس قطعه كردن دو وصل مراسم، كار شروع از

رساندند. پايان به را
مهمترين از نيز اين طرح اجراي  در هزينه كاهش
كه آهنهايي بود. تمام افراد دستاندركار انگيزههاي
ديوارهاي البالي رفته از كار نماد به اين اسكلت در
كار به و تمام آرماتورهاي كشيده شد بيرون مخروبه
كشيدند. بيرون شكسته بتوني ديركهاي از را رفته
و برآوردها ٢٠درصد تنها نماد  اين  ساخت  هزينه 

آن بود». به يافته بودجه اختصاص

مشروطيت



١٥ دوشنبه ٨ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٨٩ ـ شمارة
١٩ و ٢٢بهمن سالگرد بزرگداشت

و اختناق فضاي تشديد به رغم
جوانان مجاهدين، هواداران سركوب،
و مجاهدين خانوادههاي  آزاديخواه، 
كشور، درسراسر مختلف  انجمنهاي
انجام بزرگداشت، مراسم  برگزاري با
اطالعيه، صدور و تبليغي فعاليتهاي
حماسة مجاهدين،  عاشوراي سالروز 
رجوي اشرف مجاهد انقالبي سمبل زن
در خياباني موسي خلق، شهيد سردار و

داشتند: گرامي را ١٣٦٠ ١٩بهمن سال
جوانانهوادارمجاهديندرشهرهاي
اهواز، مشهد، اصفهان، كرج، قم، تهران،
برخي و خوي، تبريز، سمنان، زنجان،
آذربايجان استانهاي شهرهاي از ديگر
كرمانشاه، و كردستان  شرقي،  و غربي
تصاوير نصب و شعار نويسي به اقدام
خياباني سردار رجوي و اشرف شهيدان
١٩بهمن١٣٦٠، حماسة در آنها ياران و

نمودند.
انجمنهاي هوادار سازمان مجاهدين
تهران، مادران انجمن ازجمله ايران، خلق
انجمن تهران، شرق هواداران انجمن
اصناف تهران،كانون غرب هواداران
رهايي، انجمن پيام، انجمن تهران،

ورزشكاران انجمن حشمتيه، انجمن
انجمن كرج، آزاديخواهان انجمن كرج،
دانشجويان انجمن كرج، فرهنگيان
اصفهان، فرهنگيان انجمن قزوين،
فرهنگيان انجمن اصفهان، اصناف انجمن
آذربايجان كوهنوردان انجمن مشهد،
غربي، آذربايجان جوانان انجمن شرقي،
غربي، آذربايجان دانشجويان انجمن
انجمن زنجان، استان دانشجويان انجمن
چهارمحال دانشآموزان و دانشجويان
چهارمحال مادران انجمن بختياري،
آزاديخواه جوانان انجمن بختياري،
دانشجويان انجمن كردستان، استان
آزاديخواه زنان انجمن مركزي، استان
و دانشآموزان انجمن بندرعباس،
فرهنگيان انجمن  مازندران، دانشجويان 
سيستان دانشجويان انجمن مازنداران،
بهمناسبت اطالعيههايي بلوچستان، و
صادر مجاهدين عاشوراي سالگرد

كردند.
مختلف انجمنهاي اطالعيههاي در
١٩بهمن واالمقام شهداي از تجليل ضمن

رژيم  تا سرنگوني راه آنها ادامه سال٦٠ بر
است. شده تأكيد آخوندي ضدبشري

بهمن١٣٨٤ـ خلق مجاهدين هوادار فرهنگيان(تهران) تشكل
ايران خلق قهرمان نام و به خدا بهنام

اين در آخر تا كه ميبرد نام كه كساني جزو شنيدم… بنيانگذارمان و شهيد برادر از «بارها
رجوي) مسعود مجاهد برادر مقاومت (رهبر بود» موسي صدرشان در ايستاد، خواهند راه
آخوندي ارتجاعي و  استبدادي نظام پيشاني بر آنچنان شكنجه و  تروريسم برچسب
خود حتي كه جايي تا ميشناسند. نام اين دو  با  را  رژيم اين دنيا تمام در كه چسبيده

كردند. اعتراف بدان بارها رژيم سردمداران
مجاهد  خواهران و برادران روزها آن سال١٣٦٠ بود مالها در سفاكي و ددمنشي اما اوج
درون تا ميشدند سپرده جوخه اعدام به نفري گروههاي چندين در دسته دسته مبارز و
فرزندان مردم شاهد شهادت بهترين آرام گيرد. زمان خميني دجال اندكي ضحاك آشفته
جالدان حاكميت سرماي در ايران خلق كه زماني بود لحظهها دردناكترين اما بودند. خلق
در مجاهدين فرمانده و سردار قرارگاه به وحشيانه يورش خبر ماه ١٩بهمن در شبپرست
پيمان مجاهدان به «وفاي شاهد ايران خلق شنيدند. را مسعود برادر قائممقام كشور و داخل
ياران و اشرف و موسي با شهادت اينكه ميتواند به تصور خميني رژيم بودند. خويش»
كه شد. او خروشان خلق درياي تالطم يكباره شاهد دارد وا سكوت به را مدتي او خلق
در مجاهدين پايداري شكستن قصد واهي پيروزي از سرمست تعيينشده پيش از برنامه با
مخوف خويش سلولهاي در را بند غرش شيران در استواري و يكباره به داشت زندان را
بداري ميشود سر مردان شير سمبل موسي ميشود. بر آب نقش نقشههايش تمام ميبيند و
در كه ميشود مجاهدي زنان سمبل اشرف و ميشوند رزم ميدان در سردار هزاران كه

ميشود. جهان انقالبي زنان براي الگويي و ميگذارند نمايش به شرافت را «اشرف»
نسل بهشما  متعلق «انقالب  كه: در طنين است خلق اين گوش در موسي صداي هنوز
هم مجاهدين سازمان كشيده ايد… بهدوش را اصلي انقالب بار كه است انقالبي جوان
آينده آينده متعلق بهشماست، كه يقين داشته باشيد آينده متعلق بهشماست، شماست، مال

خواهند شد». حذف صحنه از ميرا نيروهاي است. انقالبيون به متعلق
موسي را در و اشرف سيماي ايران، خلق مجاهدين، ٢٤سال از عاشوراي از پس امروز
خداوند با ياري توان تمام ما با ميكند. جستجو مجاهد خود برادران خواهران و چهره
اشرفها رجوي، مريم خواهر برگزيده رئيسجمهور و مقاومت رهبري رهنمودهاي و
تمام با و شود. موسي و اشرف فرياد سراسر وطن كه كرد خواهيم تربيت موسيهايي و
از پاي خورشيد رهايي طلوع و نابودي سياهي تا داد و خواهيم ادامه آنان را وجود راه
پايداري و وفا از سمبلي هريك اميرخيز در خلق جوانان پاكترين امروز نشست. نخواهيم
قرن نيم شكوفان  گلهاي اين روزي اميدواريم ايرانند. داخل در مجاهدان و  جوانان
شبپرستان «بيچاره بگيريم. را در ميدان آزادي در آغوش ارتجاع و استبداد عليه مبارزه
ميافتد و تباهشان بردامن فروزان و سوزان اخگر همچون خونهايي چنين كه ندانستند
را بر ستمگران قطعي پيروزي پيش بيشاز و ميكشد بهآتش و را فروميريزد بنيادشان

ميدهد». نويد
يخشون و يوصل ان به امراهللا ما يصلون الميثاق والذين و الينقضون يوفون به عهداهللا الذين
هرگز و ميكنند وفا خدا با خود پيمان و بهعهد آنهاكه سوءالحساب. يخافون و ربهم
يابد. خشيت پيوند كه داده فرمان خدا ميدهند آنچه را پيوند كه آنها پيمان نميشكنند.

ميترسند. بيالنشان زشتي و از حسابرسي و دارند بهدل را پروردگار خود
مسعود رجوي ايران خلق مقاومت رهبر درود بر

مريم رجوي مقاومت برگزيده رئيسجمهور درود بر
شهر اشرف رزمندگان درود بر

بهمن١٣٨٤ خلق مجاهدين هوادار فرهنگيان(تهران) تشكل

نمونههاييازاطالعيههايتشكلهايهوادارمجاهدين
شهرهايمختلف در شده پخش

شمال تهران  انجمن مادران
را همراهانشان و ساير موسي و مجاهدين قهرمان اشرف روز شهادت ماه بهمن نوزدهم
بتوانيم اميدواريم و ميداريم گرامي آخوندي ديکتاتوري حکومت خونآشامان بهدست

آنها باشيم. انساني و واال اهداف تحقق در جهت شايستهيي رهروان

شمال تهران انجمن مادران

تهران مادران انجمن
شهداي تمامي و اشرف موسي و راه اعالم ميکنيم که ايران حکومت مرتجعين تمام به

ادامه دارد. استبداد از يوغ ايران رهايي مجاهد تا

باد گرامي بهمن نوزده
تهران مادران انجمن

كردستان ايران در مجاهدين هوادار انجمن جوانان
ياران» ياد باد ياد باد «ياد

شهادت به را شرف و مقاومت زنجيرهاي که خونين و بزرگ حماسه سالروز ١٩بهمن
باد. گرامي کرد وصل

دست از را ياراني دوستان و و خلق کبير مجاهد سردار و زنان مجاهد اشرف که هرچند
هميشه مشعل براي شهيدان آن پيام صريح و گرديد پر نورتر آزادگي و رهايي راه داديم اما
دشمن تا پيروزي بر براي مقاومت چيز همه فداي و «وفاي بهعهد ما شد. و راه مقاومت

ضدبشري».
خميني اهريمني از چنگال بشريت رهايي براي مبارزه ايدئولوژي عمل و قراردادن الگو با

مي داريم. گرامي را يادشان و مي دهيم ادامه را راهشان اطرافيانش و دجال
کردستان ايران در مجاهدين هوادار انجمن جوانان

بهمن ماه١٣٨٤

در اهواز مجاهدين هواداران و خانوادهها بهمن توسط ١٩ مراسم برگزاري

بختياري چهارمحال در مجاهدين هواداران و خانوادهها توسط بهمن ١٩ مراسم برگزاري

غربي آذربايجان ـ خوي در مجاهدين هواداران توسط بهمن ١٩ بزرگداشت

اهواز مشهد

خلق شهداي مجاهد دفن محل خضر ـ قبرستان تهرانخرمآباد اصفهان

زنجان

در اهواز مجاهدين هواداران و خانوادهها بهمن توسط ١٩ مراسم برگزاري

بزرگداشتسـالگردعاشـورايمجاهـدينحماسهاشـرفوموسـيدرشـهرهايميـهن

نمونهتراكتهايتوزيـعشـده 
مولوي خيابان ـ تهران ـ نياورانمشهد مياندوآبتهران
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شهادت سمبل سالروز مجاهدين، ١٩بهمن، عاشوراي بزرگداشت مراسم
موسي خياباني و خلق شهيد سردار و رجوي اشرف انقالبي مجاهد زن

ضدسلطنتی  هفتمين سالگرد انقالب بيست و همرزمشان و مجاهد ١٨
كلن، هامبورگ، زوريخ، الهه، اوربينو، رم، لندن، پاريس، شهرهاي در
تورنتو، شهرهاي و سيدني كپنهاگ، اسلو، يوتوبوري، استكهلم، بروكسل،
آمريكا در بركلي و بوستون لس آنجلس، واشينگتن، كانادا؛ در ونكوور اتاوا،

گرديد. برگزار آزاده ايرانيان و مقاومت هواداران انبوه حضور با
سخنراني از شعر، بخشهايي سخنراني و دكلمه عالوه بر مراسم، اين در

گرديد. پخش سال٦٤ در ١٩بهمن سالگرد مراسم در مقاومت رهبر
خانوادههاي و مادران مقاومت، ملي شوراي اعضاي مختلف کشورهای در
ايرانيان آزاده از جمع کثيری و خلق، فعاالن مقاومت مجاهد شهيدان

داشتند. حضور
و موسي و از اشرف بزرگي عكسهاي به مزين برگزاري مراسم، محلهاي
كه بود به مسعود شهيد اشرف نامة آخرين و خياباني از سردار نوشتههايي

بود. شده نصب سالن طرفين ديوارهاي بر
«شهيد به درود با خود سخنان طي رضايي فاطمه خانم پاريس، مراسم در
سردار و رجوي خلق اشرف مجاهد انقالبي زن سمبل رجوي، اشرف
مجاهدان و فرماندهان از ١٨تن و خياباني موسي آزادي فراموشيناپذير
دژخيمان درندگي و شقاوت به جنگيدند» ركابشان در كه قهرماني
رسيده زندان به گزارشهايي كه از درون نمود. وي با استناد اشاره خميني
دسته رژيم، چگونه دژخيمان نمونه خاطرنشان كرد كه بهعنوان بود،

شهيدان١٩ بهمن حاضر  پيكر بر فراز زنداني مجاهد خلق را اسراي دسته
زنجير در قهرمانان از بسياري اما بشكنند. درهم را آنها روحيه تا ميكردند

نيز  خود ١٩ بهمن، خونين حماسهآفرينان پيكرهاي احترام به اداي با
خانم پيوستند. سردارشان و اشرف به و شدند سپرده تيرباران بهجوخه
پايداري و ماندگاري خود سخنان از ديگري بخش در رضايي فاطمه

و فرازي ادامه را اخير سالهاي در بهخصوص خلق مجاهد پرشكوه نسل
دراينمراسمآقايمحمدعليتوحيدينيز دانست. درتداومهمانحماسه

ميكنيد. شماره مالحظه همين در آنرا كه متن سخنراني كرد
صحنة گفت: در خود سخنراني در عابديني حسين آقاي مراسم لندن، در
مجاهد قهرمان ميليشياي و رزمنده هزاران خون مجاهدين عاشوراي
اين مبارزات تاريخ شريان در و خورد گره موسي و اشرف خون در خلق
ميهن و مسير آزادي خلق در فروزان مشعلي چون جاودان گرديد و ميهن

شد. برافروخته بيطبقةتوحيدي، جامعة آرمان تحقق و
است، حسيني عاشوراي با مصادف مجاهدين عاشوراي امسال گفت: وي
رژيم ضدبشري مقابل در هيهات مناالذله پرچم برافراشتن مجاهدين با

دارد. ادامه همچنان نبرد اين و ايستادند آخوندي
و دجال خميني كه ميگذرد، و سازماني حماسه آن از ٢٤سال حاال
فرازهايي بسته بود، در آن نابودي به كمر او و رژيم ضدبشري شقاوتپيشه
گذشته، سال سه در بهخصوص پرشكيب نشيبهايي و پرشكوه بسا

رساند. به ثبت را نسل مجاهد پايداري و ماندگاري
ماندگاري و آزمايشها سهمگينترين و بغرنجترين در پرشكوه پايداري
در سازمان هواداران تا اشرف مجاهدان شهر از مقاوم، نسلي پيشروي و
شوريدند، مغلوب سكون وتسليم و مانع بر هر كه جهان و كنار گوشه
اميدوار آزادي بهطلوع خورشيد روزها در سياهترين و نشدند، قوا تعادل
به را جهان آخوندي ديكتاتوري  برابر در دليرانه پايداري  با و بودند

بنيادگرايي برانگيختند. هيوالي برابر در ايستادگي
و بريستول دانشگاه در فلسفه استاد اسيتر پروفسور خانم هم چنين
مجاهدين اصالت پايداري و به سخناني طي مقاومت ايران حاميان از
عميقًا يك سازمان بهعنوان را مجاهدين سازمان و نقش نموده اشاره
ضدبنيادگرايي ستودوحمايتروزافزوندربينسياستمداران وحقوقدانان

دانست. حق بر مقاومت اين اصالت و حقانيت بيانگر را انگلستان

قهرمانان ديدن مراسم به کننده شرکت تورنتو همميهنان مراسم در
شور برنامه اين شدند. دعوت مجاهدين اول مسئول پيام و شرف شهر
مکرر بهطوريكه به کف زدنهای برانگيخت، را به شدت شرکتکنندگان

پرداختند.
از که روز اين شأن در سخناني حسني احمد آقاي اتاوا، مراسم در
پاکبازي رهبري اوج ديگر طرف از و گريان را خلقي يکطرف چشمان
خميني و وي گفت: ايراد کرد. ميکرد را بيان خون خفته به يک نسل
و اعدامها انبوه با آن متعاقب و شهادتها بااين که کردند مي فکر رژيمش

مقاومت  ادامة از را نسلي ميتوانند مبارز و مجاهد زنداني عام٣٠ هزار قتل
اشرف خالف ماندگاري و پايداري ولي دارند باز آزادي به براي رسيدن

کرد. ثابت را ادعا اين
قرائت مجاهد اشرف زنان شهادت مناسبت را به شعري حسني آقاي

کرد.
پور سعيد سعيد شهيد مجاهد مادر امامي همدم مادر مراسم الهه در

از  بود، زنداني در آن زمان نيز خود كه ١٩ بهمن، قهرمان شهداي از
از چند سپس تني گفت. ياران قهرمانش سخن و سعيد شهيد خاطرات
پس روزهاي از را خود خاطرات جالد، خميني زمان در سياسي زندانيان
وموسي اشرف شهادت با مردم برخورد و خميني درزندانهاي از١٩بهمن

قرارگرفت. شركتكنندگان موردتوجه كه كردند بازگو
هلند، يك نماد در ايران فيلم خانه از نيكوهمت فاطمه از آن خانم پس
شهداي بهياد و بوده است ايران  و پرچم به گل مزين كه را سنگين
كنار در نمود و تقديم شرف شهر مجاهدان به بود، ساخته شده ١٩بهمن

داد. قرار اشرف عكس يادوارة
خاطراتي بهشرح شهداي١٩بهمن مادران از فرزانهسا مادر كلن مراسم در

قرار گرفت. حضار استقبال و توجه مورد كه پرداخت اين روز از
گفت: سخنانش از در قسمتي صباحي آقاي رضا واشينگتن درمراسم

رژيم ضدبشري مقابل در الذله هيهات منا پرچم برافراشتن مجاهدين با
بعد حاال دارد. ادامه پايداري همچنان مقاومت و اين و ايستادند آخوندي

١٩بهمن سال٦٠ ميگذرد،  واالمقام شهداي جانبازی از كه ٢٤سال از
بسا در فرازي بود، آن نابودي و قتلعام درصدد كه خميني سازماني
را بهثبت خود پايداري و ماندگاري اخير، سال سه در پرشكوه، به خصوص

رساند.
سال٦٠  ١٩بهمن در خود كه مليحي پرهام آقاي برنامه، از قسمتي در
الجوردي و توسط مجاهدين شهداي اجساد نمايش شاهد اوين زندان در
شرح حاضران براي را خود خاطرات و مشاهدات بوده، رژيم شكنجهگران

داد. قرار تأثير تحت را آنها كه داد
سخنرانی ايراد به استراليايي و ايراني سخنرانان استراليا درمراسم

از: بودند عبارت جلسه اين سخنرانان پرداختند.
استراليا، ملبورن در ٢٠٠٥ برگزيده سال جوانان از يکي نصرت حسيني،
در بشر حقوق و از آزادي دفاع انجمن از اعضاي يکي صادقپور، محمد
نويسنده مدافع حقوقدان و اسکات، آنا جاسلين ايران- استراليا، دکتر
مجلس نماينده برگمن، مريديس دکتر استراليا، در زنان حقوق برابري

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

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

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

٢٢بهمن٥٧  انقالب شهداي بزرگداشت در اشعاري مراسم عموم در
پاريس  برنامه پايانبخش شد. خوانده سال٦٠  ١٩بهمن شهداي و
چند كه بود نويسندة مقاومت و شاعر حميد نصيري آقاي شعرخواني
با كه كرد قرائت مقاومت را از شاعران ديگر تن و دو خود اشعار از قطعه

كه مقاومت شاعر اين اشعار از يكي به زير در شد. روبه رو حاضران استقبال
كنيد: توجه شده سروده خياباني موسي خلق شهيد سردار وصف در

باشم، كه قديس نخواسته بودم هرگز
رگ من جهيد در چيزي تو كه از خون زيرا
كرد نتواندم از آن تر پيامبري پاك هيچ كه

   
باشم كه عاشق نخواسته بودم هرگز

آبگونهات ضمير پيش عشق كه زيرا
خس. از حقير بود بركهيي

 
باشم  عابد كه بودم نخواسته  هرگز

استوار تو مرا بس. تنديس بر زيرا كه، يك سجده

صخره،  باشم صخره كه بودم نخواسته  هرگز
سازد مي توفان موج تب از وقتي
خورده باشد  صيقل كز حقوق تو

باشم كوه، كوه بودم كه هرگز نخواسته
مي كشد  آغوش به را ديوانه باد  وقتي شتاب

باشد  جوشيده تو كز استواري

پيامبر باشم هرگز نميخواهم كه
 زيرا كه، 

جاودانگيت شب با سائيدن لحظه يك
برد.  خواهدم معراج  تا

آكسيونی درهامبورگ  آزاده هموطنان از  شماري
انقالب ضدسلطنتي سالگرد هفتمين و بيست بهمناسبت

برگزار كردند.
پيشتازان، بهبنيانگذاران، درود با شرکتکنندگان
لعنت با و ضدسلطنتي انقالب شهيدان  و راهگشايان 
استبداد زير بانيان و ملت حاكميت حق ابدي بهغاصبان
آزاديخواه ايرانيان داشتند. گرامي را روز اين دين، پردة
دوران ميدادند ناپذير مقاومت شعار خستگي وحاميان
فرا رسيده ضدسلطنتي انقالب سارقان حاكميت پاياني

است.
اين آكسيون همچنينخواستارحذف شركتكنندگاندر
ليستتروريستيشدندوحمايت نامسازمانمجاهديناز

داشتند. اشرف ابراز شهر قهرمانان از خود را جانبة همه
در مقاومت هوادار ايرانيان جامعة مختلف انجمنهاي
در تغيير براي تنها راهحل بيانيههاي خود در هامبورگ
جنايتكار آخوندهاي چنگال از هموطنانمان نجات و ايران
مقاومتايران دانستند تغيير دموكراتيكتوسط مردم و را
ليست از مجاهدين سازمان پرافتخار نام كردن برخارج و

تروريستيتأكيدكردند.
توجه هموطنانمان، شعارهايپرشور و بيانيههايانجمنها
و برايشان بود جلب كرده خود را به شهروندان هامبورگ
عكاسان تظاهرات اين در بود. جالب و انگيزاننده بسيار
گزارش وتهيه عكس گرفتن  به زيادي  وخبرنگاران

پرداختند.

بهمن آكسيون هامبورگبهمناسبتبيستوهفتمينسالگرد انقالب٢٢

شـرکـت  با جهـان در٢١ شهـر مراسـم١٩ و ٢٢بهمـن

ـ آلمان کلن

کانادا ـ اتاوا آمريکا ـ داالس ونکوورـ  کانادا

نروژ ـ اسلو برکلیـآمريکا آمريکا واشينگتنـ 

بروکسلـبلژيک كپنهاگـدانمارک ايتاليا ـ رم

ـسوئداوربينوـايتاليا استکهلمـسوئديوتوبوری
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خدا نام به
ايران خلق قهرمان نام به و

حضار محترم، همه سالم به با
در اين حضورتان يكايك شما بهخاطر از با سپاسگزاري و
مناسبتهايي بسيار دارد؛ تعلق بزرگي مناسبتهاي كه به جمع

ايران. ملت براي و جنبش مقاومت كل براي گرامي و عزيز
و پيروزي مردم ضدسلطنتي انقالب سالگرد ٢٢بهمن، فردا،

است. ستمشاهي استبداد كشيدن بهزير در ما
جاويدان حماسة ايران، تقويم  به بود  عاشورا روز ديروز،
مراد و آزادگان سرور عليه السالم، حسين  سيدالشهدا
بلكه و مجاهدان ركابش رهروان كه نهتنها براي مجاهدان،
منادي است. عزيز طول تاريخ آزادهيي در انسان هر براي
لشكر برابر در كه همو و جهاد» و عقيده «انماالحياه تاريخي
باشيد. آزاده خود دنياي در نداريد، دين اگر گفت: يزيد جرار
بفنائك. التي حلت االرواح علي و عبداهللا ابا يا عليك السالم

العباس، ابوالفضل روز بود،  حسيني  تاسوعاي پريروز،
و ستمديده مردم رادمردي، كه و سوگند وفا قمربنيهاشم،
ستمگر جباران خيانتكاران و برابر در شدة ما خيانت بسيار
به خميني، يزيدي رژيم خيانت و غدر برابر در بهخصوص و
در ميكنند. او تكيه ظلم ستيز شجاعت وفا و تاريخي اسطورة
و برايتضمينوفاداريو عدالت، به«عباس» ستم غدر و برابر
هاشم... قمربني يا عباس يا عليك ميخورند...السالم سوگند
عاشوراي مجاهدين، سالگرد با داشت تقارن هم چنين پريروز
در يارانشان و  موسي و اشرف شهادت و  نبرد حماسة

در تداوم و  انقالبي تأثير و طنين آن با ، سال١٣٦٠ ١٩بهمن
مقدور حد در كه مذهبي، استبداد برابر در مقاومت پايداري

خواهيم پرداخت. بهآن صحبت امروز در
بزرگ حماسة سالگرد ، ١٩بهمن روز يعني  روز،  همين 

نبرد  و بيداري خروش هست؛ سال١٣٤٩ هم سياهكل در
سازمان درخشان طلوع فرصتطبي؛ و سازش و سكوت عليه
همسنگران و متحدان ديرين خلق ايران فدايي چريكهاي
قهرمان شهيد بر ملي مقاومت ايران. درود درشوراي امروز ما
يارانش همة سياهكل و قيام فرمانده اكبرصفايي فراهاني علي

خزر: پوش و سيه سبز ساحل در
باد در پريشان گلهاي فروريخته آن

همه مدهوشانند جام شهادت مي كز
باد مستان زمزمة نيمه شب يادشان

فراموشانند ياد از كه نگويند تا
در نتيجه، و پيامهايي، چه نامهايي، چه چه روزهايي، خوب،

ماست... برابر در مسئوليتهاي بزرگي و تعهدات چه
زنان اشرف  شهادت  حماسة  دربارة امروز  موضوع صحبت 
فصل اما آنهاست. ياران و خياباني موسي سردار و مجاهد
مناسبتهاي و  حماسهها تمامي پيام كه هست  مشتركي
است. مقاومت جوهر كالم، دريك پيام، است. اين يادشده
انساني وجود اعتبار و نبودن يا بودن اصل مقاومت، اصل
ديو و مقاومت ميكند قيمت، هر به و ظلم، جبر عليه كه
از باالتر چيزي  از صحبت  درمي آورد. بهزانو  را  سرنوشت
از صحبت است. پيروزي تضمين از صحبت است. پيروزي
و اختيار و آگاهي قلمرو به جبر و ضرورت قلمرو از سفر راز
مقاومت حاكميتانسانبر سرنوشتخويشاست. صحبتاز
مشتركي است جوهر و خون همان اين و است. براي رهايي
است. جاري كردم اشاره ابتدا كه مناسبتهايي تمامي در كه

موسي و اشرف حماسة مشخص، بهطور و خاص بهطور اما
خون را با مجاهد شهيد هزاران خون حماسه، بود؟ اين چه
رسم و گرهزد عقيدتي مجاهدين سطح تشكيالتي و باالترين
قدرت كه - ديني استبداد ريشهكنكردن براي حداكثر فداي
شيطان يك در و نظام يك در را نظامي و سياسي و مذهبي
عمل انديشه و خون و در بود- كرده يك كاسه نام خميني به

كرد. جاري مقاومت اين رهروان همة
اشرف انقالبي شهادت و فدا بهخصوص بزرگ، فداي اين
رهبري گذشتگي خود و از اخالص و فداكار رجوي، سيماي
تبليغات هدف كه ايران، تودههاي مردم براي را مقاومت اين

كرد؛ روشن بودند، دجال خميني زهرآگين و دجالگرانه
همه چيز از مردم، حقوق و آزادي راه در كه يك رهبري ـ
آرماني همه جگرگوشگان از و و اشرفش سردارش از ـ خود
وعدة را كه خميني خيانت زخم تا ميگذرد سياسيش ـ و
و كرد سركوب ولي داد، مؤسسان مجلس وعدة داد، آزادي

كرد، التيام بخشد. تحميل خبرگان آخوندي را
پيام آور خميني، انحصارطلبي برخالف كه رهبري يك -

است. مردي نيروهاي همة همبستگي و وحدت و آزادي
رژيم و خميني خودكامگي  برخالف كه رهبري يك  -
و جمعي و شورايي حركت  بر  كارش  بناي  واليتفقيه،

است. آزاد انتخابات و ملي همبستگي
بر كارش بناي خميني،  برخالف  كه رهبري يك -
در مثًال نيست. خوردن روز نرخ به نان و فرصتطلبي
به نان را خميني، آمدن كار روي ابتداي هيستري مذهبي
هست، بود و مؤمن عميقًا و مسلمان و اگرچه نخورد روز نرخ
مرزبنديهايبهاصطالح وليبهدعوتخمينيبرايشراكتدر
نعمتي، حيدري جنگ در شراكت و غيراسالمي، اسالمي و
را او پيام كه به او و به پسرش احمد داد و رد جواب قاطعانه
سوء مقابل عكس، در به كارشان. پي گفت بروند بود آورده
روسري يا عربده هاي اسالم و پاك آيين از خميني استفادة
نيروي يك بهعنوان و كرد سپر سينه آخوندها توسري يا
كجا بودند كرد... دفاع ايراني زنان پوشش آزادي مسلمان از
فقيه خميني واليت به آن روز كه گويان»ي خميني «البته
برادران نماز يا ما خواهران روسري بر بعدها ولي گفتند، آري
البد (و خاتمي آخوند عينحال در و مي گرفتند خرده ها ما
بيشتري اعتماد شايستة يعني خامنهاي) را او متبوع برتر ارادة

ميدانستند.
خميني و مفتخوري ميوه چيني برخالف كه يك رهبري -
و و هست، بوده فداكاري بر كارش بناي و دستهاش، دار و
از و ميكند رزمندگانش فدا از و پيشتر بيشتر بسا خودش

مي گذرد. خانمانش و خود
سال١٣٦٠  ١٩بهمن شامگاه و صبحگاه در  مردم را اينها

زنان اشرف آنروز، سحرگاه در ديدند. بهچشم
مقاومت و  مجاهدين سربلند سردار و  مجاهد
بعد پاكباز، خلق ١٨مجاهد با همراه سراسري،
از انبوهي رساندن و بههالكت حماسي از نبردي
در چهره آنها، عملياتي فرمانده جمله از مزدوران
الجوردي، ١٩بهمن، شامگاه كشيدند و در خون
و سردار و اشرف پيكرهاي خميني، سردژخيم
بازار به را اشرف و مسعود شيرخوار طفل و يارانشان
اين اما كند. قدرتنمايي تا آورد رژيم تلويزيون شام
و بيداركننده تكاندهنده مردم آنقدر براي صحنه
عيار تمام فداي و ايستادگي بيانگر آنقدر بود.

كردة از و الجوردي خميني كه بود، رهبري آنها مجاهدين و
ببينم را صحنه دوباره داشتيم دوست ما شدند. پشيمان خود

نداد. نشان ديگر خميني رژيم ولي
يك بيداري اين تأثيراتي است كه در سطح عمومي خوب
خون جاري در ميانتمامينيروهاي مقاومت، ايجاد ميكندو

ميكند. را جاري پايداري و مقاومت و زايندة زنده روح و
اين  از جامعه و مييابد  تداوم مقاومت كه  اين جاست از  

مقاومتپشتيبانيميكند.
و ارتجاعي  حمالت و يورشها  مقابل در  كه اينجاست از
خارج و داخل در مقاومت حاميان و ايران ملت استعماري،

ميخيزند. ياري مجاهدين بر به كشور
كه دشمن مقابل توطئههاي در اين مقاومت كه اينجاست از
با هم را ٩دولت ايران، حراج نفت يورو، يعني با بهضرب دالر و
مردم نقطه اميد و به ميكند همراه ميكند، پايداري خودش

مي شود. تبديل آزادي براي
فكري و افق نظري بلند چه با شهيدان، كه اشرف ببينيد
بدهيد اجازه ميگذارد. انگشت موضوع برهمين بااليي،

مسعود را بخوانم: به قسمتهايي از نامهاش
با ميگذره، سخت بهت پاريس] [در آنجا كه «مي دانم
كه آشنام، حتم دارم عواطفت و تو خوي و خلق و روحيات
مي دهي كه ترجيح و ميپيچي بهخودت زخمي مثل شير
دعات مثل هميشه بشي، شهيد شهدا بهجاي تكتك خودت
با سرافرازي هست بهدوشت كه را باري كه بتوني ميكنم

بكشي...»
تمام «با مينويسد: هم خودش حال وصف در اشرف
همانهايي چشمانم، نور تمام با عزيزانم، تمام با بچههامون،
شكنجه آنها با آنهام، با هميشه ميشوند، شهيد قهرمانانه كه
زنده و ميميرم  آنها  با و ميزنم فرياد آنها  با ميشوم، 
ماه چند اين در ما ملت نشد كه بر خبردار جهان ميشوم...

گذشت...» چه
اشرف... روز و شب بود چنين اشرف... بود چنين و

اين مسعود، با و ميگذارد انگشت نكته همان بر سرانجام، و
چنينخداحافظيمي كند:

بهخدا وجودم تمام با را  تو و ميكنم  خداحافظي «ديگر
ميسپارم.

امينهايي.  بهترين تو بپذير و مرا امانت  خدايا
پيش در امتحاني كه از پيروز و سرفراز كه كمكش كن خدايا

بيايد. بيرون دارد
و اسارت  و اعدام خلقي را از شكنجه كن كه  خدايا كمكش

بخشد. نجات بردگي و
كمتر  خونريزي با را كمكش كن كه انقالب نوين ايران خدايا

بنشاند…»  بهبر بيشتر و رهآورد
آرزوها نيازها و و راز روي از را شخصيتها و ميگويند، افراد
كه مسائلي روي از را آنها شناخت. مي توان دعاهايشان و
روي از را آنها شناخت. ميتوان ميگيرد را ذهنشان

شناخت. مي كنند، مي توان طرح و كه دارند صورتمسائلي
است، اين اشرف ونياز راز اين است. اشرف دعاي حاال اين
زني مسألة اين صورت است... با مسعود اشرف خداحافظي
اين نيايش بود. كرده گذر مبارزه كورههاي همة كه از است
روز همان در مبالغهيي، هيچ بدون كه است زني بينش و

سياسي  زندانيان  دستة آخرين شمار در  كه ٣٠دي٥٧ 
يكي ميآمد، بيرون شاه زندان از مسعود و موسي با همراه
بود زني بود. معاصر ايران تاريخ انقالبي زنان برجستهترين از
با عبوركردهبود، شاه ديكتاتوري با مبارزه كورانهاي تمام از كه
شكنجهگاه و زندان از مقابله كرده بود، اپورتونيسم و انحراف

ساواك عبور كرده بود.
«نيروي نهايتآگاهيحركت ميكرد. ودر بنابراينباچشم باز
همينطوري «رهبري ناصادق»ي د نبال كه نبود ناآگاه»ي
را به چنين اتهاماتي كه آنهايي بيشرمند باشد! چه راه افتاده

چنينجنبشينسبتميدهند.
و ديكتاتوري، برابر دو در او مجاهدت است كه زني بينش اين
يك مذهبي، مصاف با استبداد حماسي او در شهادت و نبرد
با او كردهاست. حل انقالب اين پيشرفت امر در مسأله بزرگ
فداي تمام با مقاومت و مهم مسألة بر اين انگشت گذاشتن
وامدار را مقاومت اين زنان مردان و همة مسير، اين در عيارش
جنبش مقاومت رهاييبخش كل درد آشناي كرد. او خودش

كرد. ميهنش و به مردم خدمتي تاريخي و بود ايران
او به نام كه شهري را ايران مردم است كه دليل بههمين
را خود اميد و ميورزند عشق بهآن و دارند دوست برپاست
شهري آخوندها از اما سران رژيم وحشي آن جا ميبينند. در
را خود اهريمني نيروي تمام ميترسند و برپاست او بهنام كه

ميكنند. بسيج «شهر اشرف» عليه توطئه براي
خواندي؟ نماز عشق چه در تو

كهسالهاست
پير شحنههاي اين و رفتي دار باالي

هنوز  مردهات  از
پرهيزميكنند

با انقالبي، اين تأثيرگذاري با گفتم، اشرف آنچه بر و عالوه
ايراني را پيشتاز و توانست زن مجاهد فكري، بلند اين افق
بدهد. انقالبي جهش مبارزة در مشاركت باالي تراز يك به
باشد، كه  شكلي هر در زنستيزي، و استبداد و ارتجاع 
كه ميخواهد افق فكريش محدود باشد، زن كه ميخواهد
بركنار و مبارزه سياست و جامعه كشاكشهاي اصلي از زن

سوگندوفادرحماسةهزاران
كه شهري در و «سردار»

بهنام «اشرف» برپاست

بردة و  دوم درجه و بماند حاشيه در زن باشد. ميخواهد
خودش، عمل با خودش، با بينش اشرف، اما باشد. خانگي
به را ايراني پيشتاز و آگاه زن خودش، شهادت و زندگي با
تحول اجتماعي در مداخلة انقالبي افق تأثيرگذاري و باالترين

ميدهد. جهش
كيش صحبت از آيا است؟ معجزه آيا است؟ اين تصادف آيا
اين تصادفي نبود. يك فرايند اين، است؟ هرگز! شخصيت
براي ايران زنان مبارزة تداوم يك قرن در اين، بود. قانونمند
رزم كار و مستقيم ثمرة و فشرده اين بود. آزادي برابري و
رژيم با مبارزه در كه بود زني هزار صدها آگاهانة تالش و
به كردهبودند و فداكاري و مبارزه آخوندي زنستيز ضدبشر و
و تشكيالتي نظامي و سياسي سازمانيافتة وسيعترين فعاليت
باند سران هست كه يادتان البد بودند. آورده اجتماعي روي و
فاز در مجاهدين را سراسري سازمانيافتة شمار نيروي خاتمي

کردند... برآورد ميليون نيم از بيش سياسي
رژيم  مقابل در بودند كه دختراني و آنها زنان از مهمي  بخش
پيوستند خلق ايران مجاهدين به زنستيز آخوندي و وحشي
كه چنان همـ  اشرف شخص رسيدند، هزار به شهادت هزار و
بهحق كه بود زني نبود او پديدة خلقالساعه يك كردم- اشاره
و پيشتاز و آگاه زنان مبارزة در برجسته نمايندهيي و سمبل

بود. ما ميهن مجاهد
است. مجاهد و آزاده و از زنان رها نسلي از صحبت بنابراين،
است كه بعد جديد اجتماعي و تاريخي وجود صحبت از يك
يافت را خودش رهايي سيماي راهگشاي مريم در اشرف از
ايدئولوژيك انقالب فرداي در را مجاهد زنان كه  ديديم و
زمينه اشرف شهادت و مجاهدت كه ـ مجاهدين دروني
مقاومت در چه نقشي يافتند و اعتال  بودـ چگونه  سازش

انقالبيايفاكردند.
مييابد. اعتال و ثبات قدم مقاومت كه اين است اين چنين بله،
اينچنين استكهپرچمداراني مثلمژگانپارسايي وصديقه
فرماندهي و هدايت اشرف را پايداري شهر حماسة حسيني،

ميكنند.
در خياباني سردار استواري و صالبت كه است اينچنين
اشرف اميرخيز در و مييايد تداوم قهرمان مجاهد هزاران

ميخيزند. بر خياباني خون از سردار هزاران
موسي، سردارمان جذاب و صداي تالوت قران، با آياتي از
گوشهايم در هميشه انقالب، از بعد اول همان ماههاي از

دارد: طنين
َو َسَيْهِديِهْم َأْعَماَلُهْم ُيِضلَّ َفَلن ِ اهللاَّ َسِبيِل ِفي ُقِتُلوا َوالَِّذيَن
راه در كه كساني ... َلُهْم َعرََّفَها اْلَجنََّة ُيْصِلُح بَاَلُهْم َوُيْدِخُلُهُم
خدا بهزودي نميشود. تباه هرگز اعمالشان كشته شدند، خدا
اصالح خير و به كارشان سرانجام و ميكند را هدايت آنها
شده، داخل شناخته بهشتي كه برايشان به را آنها و خدا است

ميكند...
شهيدان دربارة انقالب، بهار اولين در موسي را آيات اين
علي صادق، ناصر شهيد مجاهدان ٣١فروردين١٣٥١،
ديري ميخواند. باكري و علي بازرگاني محمد ميهندوست،
و اشرف و سردار  و فيض شهادت آيات كه همين نپاييد
در ادامة درست برگرفت. در هم را ديگر ١٨قهرمان مجاهد

ميگويد: قرآن آيات همين
ياري را خدا اگر . . أَْقَداَمُكْم. َوُيَثبِّْت َينُصْرُكْم اهللاََّ َتنُصُروا ِإن
مجاهدت دمي يا درمي يا قلمي يا قدمي- به اگر- به كنيد،
استوار را گامهايتان و ميكند ياري را شما خدا برخيزيد،

ميكند.
همين و گامها استواري همين خدا، مبارك و مشهود ياري
پايداريپرشكوهدرمسير آزاديو مقاومترهاييبخشميهني
بهطور بركت، و پرخير مساعدت و ياري يك است. انقالبي و

هستي. حركت و سنت تاريخ و براساس قانونمند، كامًال
معلوم ميپرسد: و با پاسخ مقدر سؤالي، قرآن در سپس

َواتََّبُعوا َعَمِلِه ُسوُء َلُه ُزيَِّن َكَمن رَّبِِّه مِّن َبيَِّنٍة َعَلى أََفَمن َكاَن
استوار روشن بينات بر كارش بناي كه كسي آن آيا َأْهَواءُهْم.
است كسي مثل بهدرستي تبيين ميشود، مسيرش و شده
فر و برايش زيب هوس قدرت هواپرستي و بد و عمل كه

است؟ يافته
و دروغ جهل و ابرهاي سرانجام زيرا چنين نيست.. هرگز
يك مقاومت مشروع و خورشيد ميرود برچسبزدن كنار
سرانجامسياستمماشات تمامحقانيتشميدرخشد. ملتبا
آنهم ايران مقاومت كيسة از و ايران ملت كيسة از دادن باج و
يعني بنيادگرايي، صدور كانون و تروريسم حامي فعالترين به
همانسياستشوميكهزيرساختاتهاماتوشيطانسازيهاي

ميشكند. درهم است، مقاومت عليه ظالمانه
االن گفتند، رضايي فاطمه بزرگوارمان خواهر كه همچنان
شوراي رژيم به پروندة اتمي و سازشها، معامالت ازهمة بعد
ايران مردم و مقاومت شعار يعني رفت. متحد ملل امنيت
و طرد سرآغاز اتمي، بحث فراتر از امر اين ميشود. موفق

است. آخوندي رژيم تحريم
پروژة ملي يك را اتمي بمب ساختن ميخواهد رژيم آخوندي
اينطور جلوه و كند. قلمداد ايران ملت مطلوب و كار علمي و
است. مثل ايران تحريم رژيم به زيان ملت و طرد بدهد که
نميفروشي نفت تو كه ميگرفتند خرده مصدق به كه زماني
و كنسرسيوم عقب ميافتد! شركت استعماري و ايران ملت
طرفدار پيشرفت ايران، و مصدق دربار و ارتجاع خودشان را
ايران پيشرفت با كه ميكردند قلمداد رأي خود آدمي را

مخالفتمي كند...

همان دوران، كه ميكنند خيال آخوندها، حاميان و آخوندها
بود براي ناگزير كه تنهاست و مظلوم و فقيد دوران مصدق
قايم لباسهاي خودش در را اسناد ايران حق ملت از دفاع
نكنند. وزيري بلند نخست در دربار و عوامل ارتجاع تا كند
كار سازمانيافته در مقاومت يك االن كه نميدانند آخوندها
روشن را مسائل و است ايستاده  آنها  مقابل در كه است
روشنمي كندكه آخوندها بدتريندشمنملتايران ميكند.
صنايع ايران، كنندگان تخريب كه ميكند و روشن هستند
ضدفرهنگي كودتاي در ايران دانشگاههاي تخريبكنندگان
نميتوانند ايران، متفكر مغزهاي و استادان آوارهكنندگان و

باشند. ايران صنعت در علم و پيشرفت مدعي
از اما ميكنند، زندگي و گاز نفت درياي روي ايران مردم
و بخور نان تا ميفروشند خود را كلية هزار هزار فقر، فرط
از تا مياندازد كاميون زير را خودش مردي كنند. تهيه نمير
در حوادث اين نان بخورند. و بچه اش زن مرگش از بعد بيمة
را فرسا طاقت فقر اين كه ننگيني رژيم ميافتد. اتفاق ايران
ملت رفاه صنعت و پيشرفت مدعي كرده، نميتواند ايجاد
مي كند. ضرر ملت شد اگر نفت تحريم بگويد نميتواند باشد.
ملت نفت ميفروشند آخوندها وقتي است كه اين واقعيت
ملت ميسازند بمب اتم آخوندها ميكند. وقتي ضرر ايران

ميكند. ضرر ايران
و رفسنجاني و خاتمي و خميني و خامنهاي مثل كساني
و ملي كلمات و ميانداختند راه چماقدار كه احمدينژاد
ملي نميتوانند حاال ميدانستند، خلق فريب دموكراتيك را

بشوند. مردمي و
فاسد رژيم تماميت  و خامنه اي  كه ميدانند  ايران  مردم
ديگر به دخالت دست با بمب اتمي و به دست آخوندي با يك
كند. را سركوب ايران مردم بتواند تا است چنگ زده عراق در

كند. سركوب را واحد شركت كارگران بتواند تا
مقامهاي شده، برگزار عراق انتخابات كه ١٥دسامبر روز از
خوشحالي اظهار انتخابات اين نتايج به راجع پيدرپي رژيم
واقعًا تبريك عراق در مورد قضية ميگفت: جنتي كردند.
آن جا در اسالمي يك حكومت ثابت دارد ميكنيم. عرض
شريكيم، پيروزي در ما گفت رفسنجاني ميشود. ريزي پايه
كشور وزير كردهايم. هزينه بسيار آن مقدمات براي كه چرا
بزرگ پديدة اين گفت: پورمحمدي دژخيم يعني آخوندها
مبني امام حضرت تحقق فرمايشات بر است گواهي تاريخي

است. كربال راه قدس از اينكه بر
ايستادگي با آخوندها سرمايهگذاري و بسيج همه اين اما
آنها است. روبهرو شده عراق نيروهاي دموكراتيك و مردم
تأكيد آوردهاند، بهدست انتخابات در كه بيش از٩٠كرسي
متحد را ايران خلق مجاهدين و ايران مقاومت كه ميكنند

مي دانند. آخوندها دخالت با مقابله در خود
مينويسند: خود در بيانية عراقي، شريف  ١٢٠٠٠حقوقدان
و اصلي اپوزيسيون مجاهدين- عليه تروريسم «برچسب
ايران نشده مردم ضررش تنها متوجه ايران- مشروع رژيم
بلكهمردمعراقو جريانهايميهنپرستو دموكراتيكعراقي
بايد آمدهاند، عراق بهستوه در رژيم ايران دخالتهاي از كه نيز
آن كه از ناشي محدوديتهاي و برچسب اين زيرا بها بپردازند.
اين تعادل ميبرند، رنج آن از روزانه بهطور ايران مجاهدين
و فرهنگي از يك سّد هم ما را زده و جهان را برهم از منطقه
تعادل وزنة از يك و بنيادگرايي و برابر تروريسم در سياسي
سالح درپي كه ايران بر حاكم ديني فاشيسم برابر در حياتي

است». كرده مي باشد، محروم نيز اتمي
مالحظهمي كنيدكه چگونهشرافتمندانو مدافعانحقوقبشر
مقاومت به و ايران مردم به عراقي دموكراتيك نيروهاي و
و تروريستي برچسب حذف خواستار و ميپيوندند ايران
ضدايراني و ضدانساني رژيم برابر در قاطع سياست يك اتخاذ

آخوندهاهستند.
بحث نيست،  جنبش  يك و گروه يك بحث صرفًا  بحث،
بحث درهم است. جهان و منطقه صلح و ايران مردم ايران و
بحث ديكتاتوريآخوندياست. شكستنسياستمماشاتبا
براي و ضروري عملي واقعي و راه حل سوم، يعني حل راه
آخوندهاست. وحشي رژيم شر از بشريت و ايران ملت نجات
درهمينهفتهدرجلسة رسمي مجلس اعيانانگلستاندهها
حتي شدند. برچسب اين حذف خواستار مجلس اين عضو
كه گفتهاست بوده رژيم همراه و با سالها كه موريس تمپل
با اين رژيم مقابله راه براي تنها كه  رسيدم به اين نتيجه من
مردم ازمقاومت حمايت و برچسب اين حذف ضدانساني،

است. ايران
جايگاه آن  با ميتران خانم كه ديديم هفته همين  در
آبه هم چنين و  دارد جهان و  فرانسه در كه  برجستهيي
محبوبترين و ضدفاشيستي مقاومت بزرگوار قهرمان پير،
نمايندة و حقوقدان هزاران همچنين و فرانسه شخصيت
برچسب اين حذف خواستار اروپايي كشورهاي از مجلس
ضدانساني رژيم برابر خواستار قاطعيت در تروريستيهستند.

هستند. آخوندها ضدايراني و
مقاومت جوهر و  اصل همان از كه است نتايجي  اينها
همان است. پيروزي از برتر گفتم كه اصلي همان ميجوشد.
عاشوراي حسيني جاويدانش فروغ كه مقاومتي آزادگي و
همين از الهام با هم مجاهدين عاشوراي حماسة است.
را حسين راه خاك مجاهدين گرفت. شكل تاريخي مقتداي
مجاهدان و او را از آزادگي درس و ديدگانشان كردند توتياي
شايستة و مقاومت اهل دليل بههمين و آموختند ركابش

حمايت خلق شدند:
نمود نقش نگارين که می و همه عکس اين

افتاد جام در که ساقيست رخ فروغ يک
ببريد خاصان همه زبان عشق غيرت
افتاد سر غمش در دهن عام کجا کز

بايد رفت غمش رقص کنان زير شمشير
افتاد سرانجام او نيک کشته شد که کان

براي راهي بگويند مي خواهند آخوندها متحدان و آخوندها
با آنها بايد  داد. تن بهآنها بايد نيست. آنها خالصي از شر
مي گويند راهش رهروان و حسين اما كرد. مماشات و سازش
بايد قيمت هر به مقاومت و پايداري با را رهايي راه كه

گشود:
نيست بيرون راه و است حد جهت گويد شش عقل

بارها هست و رفتهام من گويد راه عشق
ديديم.  سياهکل حماسة ١٩بهمن١٣٤٩ در در اين راه را ما

ايران  ملت قيام سال١٣٥٧ در ٢٢بهمن در را راه اين ما
ديديم.

در يارانشان و موسي و اشرف حماسة در را راه اين ما
١٩بهمن١٣٦٠ ديديم. 

هزاران در سوگند وفاي و پايداري در حماسة راه را اين ما و
در و اشرف» برپاست بهنام« كه شهري در و مرد زن «سردار»
است، اهتزاز «اشرف» در فراز بر که منا الذله»، «هيهات پرچم

بارديگر سوگند ميخوريم. سر آن و بر ميبينيم
باشيد. پيروز

سخنرانيمحمدعلي توحيديدرمراسم١٩بهمنپاريس

و استراليا اروپا، آمريکا در شهرهـایمختلف ايرانـيان آزاده

فرانسه ـ پاريس

لندنـانگلستان

آمريکا لسآنجلسـ 

الههـ  هلند

تورنتوـ  کانادا

زوريخـ  سوئيسسيدنیـاستراليا
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موج که فوتون چون هم بوزونها، به برگرديم حال
متقارن کوانتومیآن در برابر عمل تعويض به شکل
رفتارمی کند.اينخاصيتسببمیشودکهفوتونها
بتوانندوترجيحدهندکه به طوربسيارهماهنگرفتار
میشود ساطع خورشيد نور از که فوتونهايی کنند.
هماهنگ با يکديگر نيستند.اوًالمخلوطیازرنگهای
که الکترومغناطيسی ارتعاشات و هستند گوناگون
يکديگر با هماهنگ می دهد توضيح را فوتون
بسيار به شکلی فوتون میتواند و ولی نور نيستند،
نمونه است.  بوزون که  کند، چرا هماهنگ رفتار
ليزر با نور در ليزرها می بينيم. را هماهنگ اين رفتار
فوتونها در که شکل به اين دارد، فرق نور معمولی
ليزربهشکلی کامًالهماهنگحرکتمیکنند. اين
اين به باشد داشته خاصيتی چنين میتواند نور که
دارای است. ليزر بوزون يک که فوتون است دليل
از بسوزاند. میتواند ليزر نور و است زيادی قدرت
پيداکرده پزشکی و صنعتی استفاده های جهت اين
اينقدرتبهايندليلاستکهتمامیفوتونها است.
مثل میکنند. يکديگر عمل همراه  و يکديگر با
انجام يکسانی را حرکات همزمان مجموعه يی که
میدهد.همانندتيمقايقرانیکهبهطورهمزمانپارو
ختثی را يکديگر کدام هر عمل نتيجه در و میزنند
اين میشود. سيستم کل سرعت سبب بلکه نکرده
دارد. نور ليزر عمل فوتونها در زيادی به شباهت
موج يک فوتونها همگی که جهت است بدان اين
کوانتومیدارندوموجکوانتومیکلسيستممجموع
بهطورمعمول البته موجکوانتومیهريکمیشود.
اين شرايطمهيانيست،به هميندليلاغلبنوری که
شود مهيا شرايطی میبايست نيست. ليزری میبينيم
اشغال را يک موج کوانتومی همگی فوتونها که
آن امکان بوزونها که فقط است ذکر شايان کنند.
دارند کهبهشکلهماهنگعملکنندو درمورد را
نيز آن تئوريک شکل در حتی امکان اين فرميونها

امکانپذيرنيست.
در میتوان را تقارنی بوزونها خاصيت ديگر نمونه
در فلزات از کرد. برخی فوق هاديها مشاهده پديده
الکتريکی مقاومت مطلق صفر نزديک درجههای
و داده دست از برق جريان عبور برابر در را خود
بهصفر میرسد واصطالحًافوقهادی مقاومتآنها
اين در حرکت برق با جريان میشوند. يعنی ناميده
از دست را خود پتانسيل فوقهادی گونه سيمهای
اين از میشوند.  منتقل  توان افت  بدون و  نداده
که قوی بسيار مغناطيسهای ساختن برای خاصيت
می شود. استفاده دارند صنعتی و پزشکی مصارف
بهطورمعمولجريانبرقحاصلحرکتالکترونها
از ديگری مستقل الکترون هر است. فلز هادی در
اين فلز ارتعاش حال در اتمهای به و حرکت کرده
میرود. جلو به گونه بدين و کرده برخورد هادی
الکترون انرژی دادن دست از باعث برخوردها اين
بهشکلگرمامی شودوهمينعاملمقاومتآنفلز
فلزها اين با سرد شدن اما جريان برق است. برابر در
هدايتالکتريستهمیتواندتوسطالکترونهایمستقل
صورتنگيرد، بلکهجريانبرقتوسطزوج الکترونها
فرميون تنهايی به الکترونها  گرچه  پذيرد. انجام
هستندولیوقتیکهبهشکليکزوجدرکريستال
محسوب بوزون میشوند  پديدار هادی  فوق فلز
در کريستال میشوند. يعنیمجموعهزوجالکترونها
کوپر زوجهای را مجموعه  اين است.  بوزون  فلز
(cooper pair)نامگذاریکرده اند.همانندفوتونها
همگیبايکديگرعملمیکنند. درليزر،اينزوجها
بهگونهيیاعجابانگيزارتعاشاتمهایکريستالکه

بهآنهافونون(Phonons) گفتهمیشوداينزوجها 
حال ارتعاش در برخوردی با اتمهای که بدون آن را
اين جلو هدايت میکنند. داشته باشند به کريستال
پديدهبهآندليل بهوجودمیآيد کهزوجهایکوپر،
بوزون هستندوتوانستهاندهماهنگبايکديگر وکل
کريستالحرکتکنند.درسالياناخيرموادیکشف
خواص باالتری حرارتهای درجه در که است شده
فوقهادیازخود بروزمیکنند.گر چهکلياترفتار
ولی جزئيات است، قابلفهم هاديها فوق عده از اين

آنهنوزموردبررسیومطالعهدانشمنداناست.
پديدههایبسياری درطبيعتوجود داردکهمیتوان
فرميونبودنذراتتشکيل برحسببوزونيا آنرا
و ليزرها ما مثال بوزونها برای توضيح داد. آن دهنده
جدول فرميونها ما مثال برای و فوقهاديها را زديم
مندليفواربيتالاتمهاو اصلانحصارراآورديمکه
پايهشيمیاست.يکمثال ديگر دررابطهبافرميونها،
ستارگان اين گونه است. ستارگان نوترونی توضيح
زمانیبهوجودمیآيندکهتمامیسوختآنستاره
آمده به وجود سنگين بسيار و عناصر شده مصرف
دارند قرار اين ستارگان در مرکز که اتمهايی باشد.
خود احساس روی که فشاری و جهت سنگينی به
میکندفشرده میشوند.اينفشردگی بهقدریاست
داخل پروتون و شده اتم هسته وارد الکترون که
گونه اين می کند. نوترون به تبديل و خنثی را هسته
ستارگاننوترونیحجمینسبتًاکوچکباوزنیبسيار
انقباض اين سنگينیمیتواندکه منجربه زياددارند.
که جايی از آن ولی شود ستارگان بيشتر اين چه هر
در انحصار اصل به بنا هستند، فرميون هم نوترونها
و میکنند مقاومت يکديگر به شدن نزديک مقابل
گر ستارگان اين قطر میدهند. ادامه خود زندگی به
چهازحدودچندصدکيلومترتجاوزنمیکند،ولی
گونه اين هستند. خورشيد را دارا وزن معادل وزنی
پيدا که العادهيی فوق چرخش سبب به ستارگان

میکنندقابلمشاهدهمیشوند.
اگراصلانحصاروجودنمیداشتسرنوشتتمامی
صورت بدين سوخت خود از اتمام بعد ستارگان
حفره يک به تبديل سرانجام و شده منقبض که بود
صورت اين در میشدند. (Black Hole)سياه
بدين و دنيايی میشد سياه از حفرههای مملو جهان

گونهکهمیبينيموجودنداشت.خوشبختانهباوجود
حفره ستارگان، تمامی سرنوشت انحصار، اصل
نوترونی ستاره شکل به می توانند بلکه نيست، سياه

وزن  از١/٥ برابر ستارهيی بميرند. اگر وزن آرامی به
خورشيدکمترباشد،تبديلبهستارهنوترونیمیشود

وگرنه تبديلبهحفرهسياه می شود.
ليزرها از  نوترونی، ستارگان تا جدول مندليف از
امواج تقارنی خواص  توسط  همه  فوق هاديها  تا
داده توضيح نيستند،  مشاهده قابل که  کوانتومی
میشود.اين موفقيتعظيمیبرایيک تئوریاست.
نشدنی در اين موفقيتبهبهایقبول مفاهيممشاهده

تئوریکسبشدهاست.
ضدماده

مشاهده مفاهيم قبول نتايج بديعترين از ديگر يکی
برای که  شد  حاصل زمانی تئوری، در  نشدنی 
توضيحالکترون،مکانيککوانتومونسبيتخاصبا
يکديگرادغامشد.ديراک،فيزيکدانانگليسی،اين

داد. انجام ميالدی دهه١٩٣٠ در را کار
پيش بينی تئورینسبيتازابتداوجودانرژیمنفیرا
هيچ گاه که انرژی منفی آن جايی اما از بود. کرده
جزو عوارض را بود، فيزيکدانان آن مشاهده نشده
حساب میآوردند. به تئوری واقعی» «غير  آثار و
منطقوتئوریوجودمفهومیمشاهدهنشدنیرانشان
اينمفهومتازهجدیگرفته میداد،ولیبرایمدتها

نمیشد.
بهطورطبيعیسعیدرآندارندکه تمامیسيستمها
بود آن بر دوره تصور آن تا پايينی برسند. انرژی به
منفی انرژی اگر انرژی، مثبت است. ترين پايين که
به سمت گاه همه چيز میبايست آن وجود داشت
انرژیمنفی سقوطکند. اينبه نظرمنطقی نمیرسيد.
ازاينجهتوجودانرژیمنفیجدیگرفتهنمیشد.
ديد از داد. ارائه را بديعی تعبير ديراک، که اين تا
اربيتالهايی چون هم منفی انرژيهای تمامی ديراک
آن از است. شده پر الکترونها توسط که هستند
الکترون هر فرميون است الکترون يک که جايی
که را اربيتالها اين ديگری از پس يکی میبايست
الکترونهايی از خأل پس کند. پر دارند منفی انرژی
ولیاز آنجايی انرژی منفیدارندپرشدهاست. که
خالی خأل را ما نيست مشاهده قابل منفی انرژی که
از الکترونهايی واقع مملو که در در حالی میبينيم.
آيا که شايد سؤال کنيد انرژی منفی دارند. که است
حاال که نيست جهان انرژی مثبت در کافی اندازه به
بايدسراغانرژيهایمنفیکهقابلمشاهدههمنيستند
نيست گريزی منطق است که از آن جواب برويم؟!

گرفت.  جدی بايد را مشاهده غيرقابل مفاهيم و اين
و به کند باز ما برای جديد دنيايی میتواند فهم آنها

نتايجیبديعبرسد و حقيقترابگشايد.
با کنيم. دنبال کمی را داستان اين بدهيد اجازه پس
تعبيری که درباالگفتيماينسؤالمطرحشدکهآيا
راکهانرژی منفیدارند میتوانيکی ازاينالکترونها
تبديل بهيکالکترونبا از خألبيرونکشيد وآنرا
قابل مشاهدهکرد؟ مثًال بايکفوتون انرژی مثبتو
انرژی مثبت به را الکترونها اين از يکی بسيار قوی
فرستادو حفره يیرا دراقيانوس انرژیمنفی بهوجود
بار مثبت خواهدداشت وجرمآن اين «حفره» آورد.
نيز مثبت آن انرژی و بود خواهد الکترون مساوی با
پساگرانرژیآنمثبتباشدبايدبتوان خواهدبود!
اين «حفره» را مشاهده کرد. ديراک اين «حفره» را
نامگذاری پوزيترون الکترون، ضد خواند. ماده ضد
را پيشبينی ذراتی چنين يک ديراک وجود شد.
کرد. اينذراتتوسطآزمايشهايیمشابهآنچه شرح
مفهومی حاصل ماده که ضد مشاهده شد! شد، داده
واقعی بود، تئوری در منطقی ولی مشاهده غيرقابل
هستند جالب علمی لحاظ به تنها نه پوزيترونها بود!
بلکههماکنونبرای عکسبرداری ازبدنانسانمورد
استفادهقرارگرفتهواستفادههایپزشکیهمدارند.

بود يکسان ماده ضد ميزان ماده و جهان ابتدای در
يافت جهان در طبيعی حالت  در ماده ضد ولی
شکل اين با  دنيا نبود چيزی چنين اگر نمیشود. 
وجودنمیداشت.چگونگیاينعدمتقارنبينماده
استفادهازتئوريهایجديدقابلتوضيح با وضدماده
قابل مفاهيم غير از زيادی استفاده از قضا که است
بازخواهيم بهاين موضوعدوباره ما مشاهدهمیکند.

گشت.
تعبير ديراکازضدمادهفقطيکیاز اينتعابير البته
فيزيکدان فاينمن توسط که ديگری تعبير در است.
است مادهيی واقع در ماده ضد شد، ارائه آمريکايی،
اينهم کهدرجهتمخالفزمان درحرکتاست!
حرکت است. که مشاهده نشدنی ديگر مفهوم يک
فاينمن تعبير  طبق زمان.  مخالف  جهت در  ماده
میبايست يکچنينمفاهيمیوجودداشته وواقعی
از بيشتر سرعتی با میتوانست ماده گرنه و باشند
سرعت نور بودن ثابت اما کند. حرکت سرعت نور
شايدازخودسؤالکرده امریمشاهدهشدنیاست.
باشيد که چرا طبيعتانتخابکرده است که سرعت
که در دليل اين فاينمن به تعبير بنا به باشد. نور ثابت

مادهوجوددارد! ضد دنيا
با تئوری که مثالهاست گونه اين از مملو نو فيزيک
می تواند نتايج نشدنی مشاهده مفاهيم و توسعه قبول

بديعیراحاصلشودکهمشاهدهشدنیهستند.
و مجرد مفاهيم  بسياری رياضی در شک  بدون
به ربطی شايد که دارد وجود مشاهده غيرقابل
ياد آن از که ما مفاهيمی ولی نداشته باشد واقعيت
صحت که تئوريهايی دل از منطقی طور به کرديم

بيرونآمده است. آنان بامشاهدهمشخص شده
به  محدود که است مهمتر از آن جديد فکر  اين
فلسفه و علوم ديگر در شک بدون بماند، فيزيک
خوانندگان که داريم اميد يافت. خواهد مصداقی
علوم ديگر به مباحث تعميم اين مورد در مقاله اين

وفلسفهتوجهکافیکنند.

درمسيـر
يـگانگي

ماساچوست دانشگاه دكتر فيزيک ذرات اوليه از توتونچی شاهين

دارد ادامه

(قسمتهيجدهم)

 وبجهانی
است گسترش به رو سرعت به

جهان، سرتاسر در نوينگرايی شتاب افزايش با همگام
گسترش می يابد. اينترنت به دسترسی و از کامپيوتر استفاده
اينترنت استفاده از زمينه در که پيو، گزارش شرکت آخرين
استفاده چشمگير افزايش از حاکی میدهد، انجام تحقيقات

اکنون،  و است کنون ۲۰۰۲ تا سال از کامپيوتر و اينترنت از
ازاين تکنولوژیاستفاده نيستند کهبطورفزاينده فقطجوانها
باالی آنها سن  که کاربرانی کشورها از بسياری در میکنند،

است. افزايش به رو است ۵۰سال
بررسینتيجه تحقيقاتدر۱۳کشورجهانکهمقايسهآماری

سال۲۰۰۵ نسبت  در که میدهد نشان بود، امکانپذير آنها در
از تحصيل يا کار محل در بيشتری افراد ،۲۰۰۲ سال به
۳سال در تحقيقات، همين بر بنا میکنند. استفاده کامپيوتر
هندوستان، و لهستان روسيه، ترکيه، کشورهای در گذشته،

داشتهاست. افزايش درصد کامپيوتر۱۳تا۱۶ از استفاده
را  کاربران افزايش ميزان بيشترين انگلستان سال۲۰۰۵  در
۱۷درصد حدود افزايش سال۲۰۰۲با به و نسبت است داشته
در که غربی اروپای و آمريکا  در  است. بوده روبهرو

بکارگيری  میکردهاند استفاده کامپيوتر از اکثرًا سال۲۰۰۲
است. بوده روبه رو گسترش با کماکان تکنولوژی اين

آنها  در تحقيقات سال۲۰۰۵ اين که در بين کشورهايی در
هلند را  کامپيوتر از استفاده  باالترين درصد شده، انجام

با هلنديها، کاناداييها از بعد دارد. اختيار  در ۸۴درصد با
دارند. قرار ۷۶درصد با آمريکاييها و ۷۹درصد

استفاده از کامپيوتر زنان در گسترش نقش
زمينه در انگلستان سال ۲۰۰۲در با مقايسه ۲۰۰۵ در سال در
است. افزايش وجود داشته ۱۷درصد کامپيوتر از استفاده
بسزايی نقش در افزايش زنان نشان می دهد تحقيقات نتايج
کشور زنان در اين ۲۰۰۲ فقط ۵۵درصد سال در داشتهاند.
رقم اين اکنون ولی میکردند استفاده تکنولوژی اين از
چشمگير اما اين رشد وجود با رسيده است. ۷۵درصد زنان

هستند. عقبتر مردان۲درصد از کماکان زمينه اين در هنوز
تحقيقات انجامشدهدر اکثرکشورها نشانمیدهد، کماکان
لبنانو مردانبيشتر اززنانازکامپيوتر استفادهمیکننداما در

است. برابر زنان و مردان آمار کانادا

ادامه دارد شکاف اينترنتی
کشورهای در هم و صنعتی جوامع در هم اينترنت از استفاده
ميزان باالترين و  است افزايش حال در  توسعه درحال 
اما میشود. مشاهده لهستان و فرانسه انگلستان، در افزايش
اين از استفاده در زمينه بين کشورها عميقی شکاف کماکان

دارد. وجود تکنولوژی

مردم غربی اکثر اروپايی و کانادا و آمريکا که در حالی در
هندوستان مانند کشورهايی در میکنند استفاده اينترنت از
میکنند. استفاده اينترنت از ۱۵درصد حدود فقط روسيه و
باالی به اينترنت دسترسی به نيز و چين ترکيه و لهستان در

۳۰درصد رسيده است.
اصلی عوامل تحصيل سطح و درآمد ميزان جوامع تمامی در
اينترنت از ازاينتکنولوژی است. احتمالاستفاده دراستفاده
و باالتر تحصيلی سطح از که است بيشتر کسانی توسط

باشند. توانايیمالیبهتربرخوردار

نيست جوانان انحصار در ديگر اينترنت
کنندگان استفاده اکثر ۲۰۰۲جوانان سال حالی که در در

تعداد کنون تا آن زمان از تشکيل می دادند را اينترنت از
کشورها اين در دارند، سن ۵۰سال باالی که کاربرانی 

افزايشيافتهاست.
در ارقام ، شده انجام تحقيقات که کشورهايی تمام در
ميزان به افزايش اين  است. بوده افزايش روبه  زمينه، اين
انگلستان و فرانسه و  لهستان، کشورهای  در چشمگيری

مشاهدهمیشود.
اينترنتبهطورعام کم از اما درکشورهايیکهميزاناستفاده
است. بين جوانان مشهود در کماکان افزايش استفاده است

۳۳درصد حدود  سال۲۰۰۲  در که ترکيه  در مثال  برای
به رقم اين اکنون میکردند،  استفاده اينترنت  از جوانان

۵۶درصد رسيده است.

 آياتشکيل«شورایحقوقبشر»
بشر حقوق متحد، نظارت بر ملل در

بهبودخواهدبخشيد؟ را
عمومی مجمع رئيس الياسون، يان ،۸۴ ۵اسفند پنجشنبه، روز
تشکيل که کرد اعالم را قطعنامهيی متن مللمتحد پيشنويس
خواستار را، ملل سازمان حقوقبشر شورای جديد نهاد

میشود.
بين مباحثات نتيجه گرديد،  ارائه قطعنامهيی که پيشنويس
از که میباشد ملل سازمان مجمععمومی عضو ۱۹۱کشور

است. داشته جريان گذشته سال پاييز
يک حدود ملل متحد بشر حقوق شورای ايجاد پيشنهاد
سالپيشتوسطکوفیعنان،دبيرکلمللمتحدمطرحگرديد.
حقوقبشر کميسيون جايگزين متحد ملل بشر حقوق شورای
منتقدين است. ژنو  در آن مقر که شد  خواهد کنونی
زيرا نهادیبیاعتبار تلقيميكنند، کميسيونحقوقبشرآن را
خود به طور دارند، عضويت آن در که کشورهايی برخي از 

میکنند. نقض خود کشور در حقوقبشررا سيستماتيک
خبرگزاریيونايتدپرسروز۶اسفند۸۴گزارشداد:«پيشنويس
مورد متحد، ملل بشر حقوق شورای تشکيل درباره قطعنامه
گرفته قرار غيردولتی سازمانهای و عضو کشورهای حمايت
است». آمريكا رو شده روبه مخالفت آمريکا با ولی  است
مجمع عضو  كشورهاي  با  را مذاكره بايد  كه است  معتقد 
دست جامعتري به پيشنويس تا ادامه داد متحد ملل عمومي

دانسته است. را، ناكافي پيشنويس تهيه شده  و پيدا كرد
اين  که  نيست  طرفی تنها واشينگتن گزارش، اين به  بنا   
کوفی می کند. بوده تلقی مدنظر چه از آن کمتر را پيشنويس
پس که بالفاصله بيانيهيی متحد در ملل دبيرکل سازمان عنان،

اين گفت: «به رغم نيز جديد منتشر شد، اين پيشنويس اعالم از
سال يک در من که چه آن تمام پيشنويس اين که حقيقت
خواستار آن جديد شورای تشکيل پيشنهاد ارائه هنگام قبل در
جديد طرح اين مهمی در عناصر منعکس نمیکند، را بودهام
به بشر کميسيون حقوق تغيير می شود که باعث دارد وجود

باشد». ظاهری بيش از يک تغيير بشر حقوق شورای
ویافزود«برایمثالاينپيشنويسروشنمی سازدکهاعضای
عمومی مجمع توسط جداگانه هرکدام که جديد شورای
از حقوقبشر متعهد حمايت و ترويج به انتخاب میشوند، بايد
امتيازات و حقوق که  میسازد روشن «هم چنين  باشند».
نقض به آنها که شرايطی در بشر حقوق شورای اعضای
ملغی خواهد بپردازند، بشر حقوق سيستماتيک و گسترده 

شد».
معتقد متحد، بشر ملل حقوق رئيس کميسيون آربر، لوئيس
به رأي قطعنامه وبايد است، كافي شده انجام است، مذاكرات
گرديد، منتشر پنجشنبه روز که بيانيهيی در وي شود. گذاشته
گفت«تصويبنشدناينطرحشکستیغيرقابلمحاسبهبرای

بود». خواهد بشر حقوق
بود: گفته اين پيش از نظر است، که عنان هم کوفی با آربر
سوم آرای دو از شورا عضو کشورهای ترجيح میدهدکه
کسب با  که اين  جای به شوند، برخوردار عمومی  مجمع 

آيند. در شورا اين عضويت به ساده اکثريت
در که پيشنهادی اين که: باشد روشن «بگذاريد گفت آربر
ايدهآل است. مصالحه دارد نتيجه قرار عمومی مجمع مقابل

مذاکرات که باشيم معتقد که ندارد وجود دليلی و نيست.
بيشتر، نتيجه بهتری خواهد داشت».

بشر، حقوق کميسيون خالف بر  يونايتدپرس گزارش به
کشورهای حقوقبشر کارنامه منظم بررسی به جديد شورای
و میشود آغاز شورا عضو کشورهای از و میپردازد عضو
بشر نقض حقوق نکوهش از بود نخواهد کشوری قادر هيچ

کند. جلوگيری کشور آن در
خواهد داشت و ملل را در سازمان باالتری موقعيت شورا اين
اين شورا بود. خواهد عمومی مجمع از پايينتر در اليه نهادی
جلسه تشکيل يکبار سالی که بشر حقوق کميسيون خالف بر

داد. جلسه خواهد در ژنو تشکيل سال در طول میدهد،
تحت ۷اسفند۸۴، يکشنبه، روز سرمقاله در نيويورکتايمز
به که جايی تا نوشت:  متحد» ملل برای «شرمساری  عنوان
میگردد، جان بر متحد ملل بشر حقوق کميسيون رفرم در
بولتونحقداردوکوفیعنانوسازمانهایحقوقبشریاشتباه
نظر پی اتفاق در با نقض حقوقبشر مقابله که برای میکنند
نهاد در اين تغيير برای پيشنهاد اين آنقدر چندجانبه هستند.
تبديل زشت يک شرمساری به که شده است رقيق متحد، ملل

شود. گرفته و رد قرار بحث مورد بايد مجددًا و شده است
عنوان «نظارت تحت خود سرمقاله در گلوب روزنامه بوستون
بايد گفت نوشت: متأسفانه بشر» بر حقوق ملل بهتر سازمان
پايينترين يافتن حال در پيوسته متحد ملل عمومی مجمع که
درباره حتی اين و است خود اعضای بين مشترک مخرج
و میکند صدق نيز ملل سازمان بشر حقوق شورای تشکيل
بارز را بين المللی سياسی ارگان اين ذاتی کيفيت حقيقت اين

میکند.
جديد که پيشنويس هرحال به میکند: اضافه روزنامه اما اين
با مقايسه شد در گذاشته خواهد به رأی هفته آينده احتماًال
در بردارد. استانداردهایقابلقبولی کميسيونقبلیبهبودیرا
که صورتی در میکند. مشخص را شورا در عضويت برای
لغو بپردازند بشر حقوق سيستماتيک نقض به آن اعضای
تشکيل برای مکانيسمی و میسازد امکانپذير را آنها امتيازات
به وجود را، شرايط اضطراری بشر، در حقوق اجالس ويژه
است «روشن گفت عنان که کوفی گونه همان و میآورد.
ولی هستم آن من خواهان که آنچه نيست پيشنهاد اين که

است». جلو به برداشتن گام برای مبنانی معتقدم

رئيسمجمع عمومیمللمتحدپيشنويس قطعنامهتشکيلشورایحقوقبشرراکه بهرأیگذاشتهخواهدشدارائهکرد

بوده جهان تبيين برای تالش در بشر هستی پيدايش آغاز از
هنر،علمو فلسفهومذهببرخی موتورهایجستجو است.
با گرفته اند. استفاده قرار مورد يافتن پاسخ برای که هستند
از ديگری جزء هنری، اثر يک خلق يا و علمی هرکشف

معمایبیپايانبودنرامیيابيم.
علوم که نويسنده و رماننويس فيزيکدان، اليتمن، آلن
اخيرًا کتابی درباره مهمتريناکتشافات درقرن بيستم منتشر
ساختهاست،درمصاحبهيیدربارهاکتشافهایعلمیآينده،
روشهای و هنر و رابطه علم جدالبرانگيز علم، موقعيت

مختلفبرای بررسی جهانبه گفتگو میپردازد.

زمينه يی  چه در بعدی بزرگ اکتشاف شما نظر  به
خواهدبود؟

در مثال، برای است. سخت بسيار  اکتشافات پيش بينی
بعد، کنيم که ۲۵سال پيشبينی سال۱۹۰۰ ما نمیتوانستيم
فيزيککوانتوم وفيزيکنسبيتکشفخواهد شد.بنابراين
از هرکدام مرزهای بگويم که است که اين سادهتر شايد

علومکجاست.
میباشد. اين استرينگ تئوری فيزيک علم در برای مثال
است ماده دهنده کوچکترين عنصر تشکيل درباره تئوری
خود مشخص اجرام دارای ذرات چرا میدهد توضيح و

پرتوونجرم خودرادارد. برای مثالچرا هستند.
در اکتشافات علم فيزيک همچنين ستاره شناسی و علم در

میتواند   (Black Energy) تاريک» «انرژی طبيعت زمينه
در۵سال است که ضدجاذبه نيروی تاريک» باشد. «انرژی
و ماده بودجه ۷۵درصد و است گرديده کشف گذشته

به خوداختصاص می دهد. انرژیدر جهانرا
درزمينهعلمبيولوژی، فکرمی کنم پيشرفتدرزمينهسلول
پايهوچگونگیتبديلآنبه سلولهایخاصمانندسلولهای
حال حاضر در کبد باشد. ما مغز يا قلب يا تشکيل دهنده
توليد خاص سلول پايه، يک سلول چگونه از که نمیدانيم
ازيک نقطه شروعمیشوند وازتکثير میشود.همه سلولها
به هرکدام چرا نمیدانيم اما میشوند ايجاد سلول يک

مسيرهایمختلفیمیروند.  مااينرادرکنمیکنيم.
گستردهيی پيشرفت نيز بيوتکنولوژی که میکنم فکر من
داشته باشدو بهاکتشافاتمهمیدستپيداکندو بتواند مواد
می کنم ترکيب کند. من فکر باهم مواد غير زنده را و زنده
داشت خواهند وجود ارگانيسمهايی آينده ۱۰۰سال ظرف

را ماشينتشکيل خواهدداد. کهنيمیاز بدنآنها

راکشف میتوانيد حدسبزنيدچهکسانی اينها  آيا
خواهندکرد؟

دارند وجود حال در دانشمندان برخی می دانم من اما نخير،

کهدانشمندان بزرگآينده خواهندبود.

متکی  کوچکتر به اکتشافات عظيم اکتشافات  اين
نيست؟ طور اين آيا است.

اکتشافات بر تمرکز مشکالت يکی از درست است. بله
بزرگايناستکهايندرکرا القامیکندکهتمامیعلوم

بهچندنابغهمتکیاست در حالیکهاينطورنيست.
فیالنفسه بسيار کارشان و میکنند کار که بسياری هستند
بزرگ علم تابلوی اين در نقشی هرکدام اما بزرگ نيست،
دارند. امااينهمدرستنيست کهتمامیاکتشافاترا بهآن

متکیبدانيم. چهپيشازآنکشفشدهاست،

مثال برای است. ضرب زير علم میگويند  برخی
به مربوط مباحث که کسانی مانند برخی سوی از
داروين تئوری نمیپذيرند يا زمين را دمای افزايش
با مقايسه در که هستيد معتقد آيا ندارند. قبول را
۱۰۰سال و يا۲۰۰سالپيشعلم مورد تهاجمقرار

گرفتهاست؟
است.  تهاجم مورد درجاتی به هميشه علم میکنم فکر  من
مدتی برای علم و اوقات مد میشود گاهی که معتقدم من
مورد که میآيد بعدهم دورانی میگيرد و قرار حمله مورد
بهطور میشود. تکرار چرخه اين و میگيرد قرار تمجيد
است. تهاجم عليه روشنفکری علم بخشی از به حمله عام
منفکرمیکنماالن در آمريکا با گرايشضدروشنفکری
وضعيت قبلی به برگشتن حال در پاندول اما مواجه هستيم.

است.

ما که  زيرا است؟ انسان  طبيعت  در اين آيا   
میخواهيمبدانيموعلمماراتاسرحدهایمشخصی
چگونه بدانند که دارند نياز انسانها و می برد پيش

تحوالتصورتمیگيرد؟
زندگی خود  به که بوده است پی اين در هميشه  بله بشر
به اگر دست يابد. جهان تبيين به و مفهومی بخشد و معنی
نقاشيها درغارهای فرانسه نگاه کنيد اينرا میتوانيد ببينيد

دنبالمیکردند ازهزارانسالپيشاينرا کهانسانها
به بخشيدن معنی در پی برای جستجو مختلفی روشهای
جستجو مذهب در آن را دارد. می توان وجود زندگی
در علم میتوانيد کرد، جستجو فلسفه در کرد، می توان
کرد نخواهد را ارضا بشر هرگز بگرديد. علم آن دنبال
هرگز علم دارد. را خودش محدوديتهای علم که زيرا
که نيست قادر هرگز علم تبيين کند.  را جهان نيست قادر
چه و درست لحاظ اخالقی چيزی به چه مشخص کند

چيزی غلط است.

شکاک که داريد نياز کسانی به هميشه شما  اما
را گسترش دهند؟ اين سرحدها باشند و

علماساسًا باتالش برای زيرسؤال بردن ادعاهاآميختهاست
ودرطوالنیمدتعلمبازيرسؤالبردندريافتهاراهگشايی
در که دارند وجود جالب سؤاالت بسياری اما  می کند.
و دارد؟ وجود خدايی برای مثال آيا نيستند. علم محدوده
زندگی سال يکهزار ما اگر آيا يا چيست؟ عشق طبيعت يا

میکرديمخوشبختتربوديم؟
مهمی وجود سؤاالت هستند. جالبی غايت به سؤاالت اينها
و تحريک برمیانگيزند را ما که هستند سؤاالتی دارند.
میکنندوانسانيتمان رابيانمیکننداما سؤاالتعلمی نيستند.
مشاهده وسيله آزمايش به که بتوان  آنها سؤاالتی نيستند و
و بخش دارد خودش را محدوديتهای بنابراين علم کرد. 
از که خارج دارند اشتياق انسانی وجود و از حيات زيادی
به سؤالت را اين کنيم تالش که اين علم هستند. محدوده

وسيلهعلمپاسخدهيماشتباهاست.
دارد. علمخيلی قدرتمنداست اما محدودهخودش را

علم بين و مصاحبههايتان مستمرًا کتابها  شما در
آيا میشويد. تفاوت قائل نقطه تالقی آنها و هنر و
محدوده از که هنگامی اغلب دارد؟ وجود تفاوتی
هنر که است فشاری اثر در می شويد خارج علم
به تئوريک. زمينههای در بهخصوص میکند، وارد

اينطورنيست؟ نظرشما
درعلمبايدخالق باشيد.همانطوریکه درهنربايدخالق
من و دارند. زيادی اشتراک و افتراق نقاط هنر و علم بود.
نبايد بسيارمهمهستندوما فکرمی کنمکهنقاطافتراقآنها
فرهنگهای در جهان که گونه همان ناديده بگيريم. را آنها
نيز وجود بودن برای مختلفی روشهای دارد مختلف وجود

دارد.
منمعتقدمکهدانشمندانوهنرمنداندرجستجویحقيقت
در دانشمندان يکسان نيست . حقيقت برای آنها اما هستند
جستجویحقيقتدرموردجرم ونيروهستندولیحقيقتی
است. کههنرمنددرپیآناستحقايقدرزمينهاحساسات

حقيقتیکهدرانسان بودنماريشهدارد.

است آمده شما که در کتاب اکتشافی  مهمترين
چيست؟

نسبيتخاص.

 چرا؟
برایاينکهمعتقدمبرایموجوديتبشر،مفهومیبنياديتراز
قبلازتولدماندر بهعقيدهمن، مازمانرا زمانوجودندارد.

بنابراين زمانبنياديناستو رحممادرمانتجربهمیکنيم.
درکماهيتزمانبهنظرمنتجربهبسياربديعیاست.

چه شاهد  خود عمر طول در داريد عالقه شما  
اکتشافیباشيد؟

است که اکثريت ماده کيهانی انرژی تاريک، که نيرويی
هستم مطمئن من و میدهد تشکيل را هستی در انرژی و

بود. فيزيک خواهد در انقالبی آن  کشف که

دارد؟ وجود واقعًا سياه انرژی ميکنيد فکر  آيا
وجود دارد که در هستی رفتار مهم درباره بله چيزی بسيار
مشاهدات ما نشان و آزمايشها نمی کنيم. آن را درک ما
اين است و شتابناک گسترش حال در جهان میدهد که
بنابراينبايد باوجودنيرویجاذبهمتعارفامکانپذيرنيست.

يکنيرویجاذبهمنفیوجودداشتهباشد.
پاسخهای کنيم محاسبه را اين می کنيم ما تالش که گاه هر
دريافت انتظاراتمان با  متفاوت بسيار  و غريب و عجيب
بنابراينبين تئوریو تجربهشکافبزرگیوجود میکنيم.
و در قرونگذشتهدرعلمتجربهکردهايم که هنگامی دارد.
کهشکاف بزرگیبين تئوری و تجربه وجوددارد درشرف
مورد در هستيم.  جديد مقوالت زمينه درک انقالبی در

تئورینسبيتوتئوریکوانتومنيزهمينطوربود.

 برخیدانشمندانمیگويندانرژیمنفینيستبلکه
تغييراتیدرجاذبهاست

اگر اينطورباشدکهبسيارجالبخواهد بود.

ميخواهيداينمعماحلشود؟  پسشما
تجربه اين ببينم. هست را آن چه که هر میخواهيم من
درک ما که است چيزی اين بود. خواهد آموزندهيی بسيار
مواجه چيزی با هنگامی هميشه دانشمندان و نمیکنيم
به می شوند. زده نمیکنند بسيار هيجان کهدرک میشوند

نظرمی رسدکهآنهادرشرفکشفجديدیهستند.

آن انداز و چشم علوم آينده
فيزيکدان، رماننويسو نويسندهکتابهایعلمی پروفسورآلناليتمن، با ۱۶ فوريه ۲۰۰۶بخشهايیازمصاحبه ساينتيست، اليو سايت از: گرفته بر
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البته  رفت، امنيت شوراي به رژيم  سرانجام
و مي دانست كه خودش نيز بود چيزي اين
روزها اين در رژيم سردمداران اعتراضات با
حال اين با نداشت. ابهامي كه است معلوم

گرفت؟ پيش مسير را در اين چرا
صدور بر مبنی رژيم استراتژی به توجه با و من بهنظر
کشتار به سالح دستيابی توسعهطلبی، بنيادگرايی و
امری ضروری برايش هستهيی سالح بهويژه و جمعی
غيرقانونی راههای از و پنهانکاری در رژيم است.
غنیسازی به مربوط  فعاليتهای توسعه  به دست
به گونهيی غنیسازی پروسه و عملکرد زد. اورانيوم
سازمان جهانی انرژی حکام که اعضای شورای بود
به نسبت فزاينده نگرانی از نمیتوانست را اتمی
شورای به هنوز پرونده البته دارد. باز رژيم اقدامات
به پرونده کامل ارسال است.  نشده ارسال امنيت
شورای که معناست به اين حقيقت در امنيت شورای
مسئوليت سلب از خود مسأله با اين رابطه در حکام
میگذارد. امنيت شورای برعهده را آن حل و میکند
بر مبنی خود تصميم گيری از پيش تا حکام شورای
يک در امنيت شورای به  پرونده  گزارش ارسال
به وادار را آخوندی  رژيم کوشيد طوالنی  پروسه
واقعی بهطور و کند  بين المللی مقررات  از تمکين
دستيابی سازد که قصدش از غنیسازی قانع را شورا
با همه مدت در اين رژيم به سالح هستهيی نيست.
زد بسيار فريبکاريهای دست به هرامکانی از استفاده
تناقضات آشکار سازد. پنهان را خود هدف اصلی تا
با بهخصوص  عملکردش با رژيم قرارهای و قول 
شدکه مقاومت باعث متعدد و افشاگريهای بهموقع
رابطه که کشورهايی حتی حکام، شورای اعضای
دارند، ناگزير ايران بر حاکم آخوندهای تنگاتنگ با
تصميم اکثريت آرا و با جديدی بشوند به فاز ورود از
دخيل مستقيمًا را امنيت ملل متحد شورای که بگيرند
بود و اين  مطلوبش البته رژيم  کنند. اين مسأله در 
اقدامات از باج دادن و سرهم بندی با بتواند که هست
نگرانی اما جلوگيری کند. جامعه جهانی دارنده باز
اعمال رژيم به نسبت جهانی جامعه بهمورد بهجا و
از کشورها که بعضی از منافعی است قويتر بمراتب
میکنند. آخوندی کسب حاکميت بندو بست با راه
بعضی و  رژيم ميل به رغم فعلی وضعيت اين بنابر 
آخوندی حاکميت است. آمده پديد کشورها، از
به بايد يا نداشت. روی  پيش  در  بيشتر راه دو هم
غنی سازی از و میداد تن بينالمللی جامعه خواست
يا و میپوشيد چشم کيفيت اين با و سطح اين در
می ورزيد. اصرار اقداماتش به ادامهدادن در بايد
از در ارزيابيش راانتخاب کرد. يقينًا دوم راه رژيم
است. شده جهانی دچار خطای فاحش واکنشهای
فکر قياس معالفارق يک جريان رژيم در من بهنظر
وکسب پرده پشت زدوبندهای با بتواند میکرد
طريق از حکام شورای عضو کشورهای آرای
ببرد. پيش به را کارش فريبکاری، يا تهديد يا تحبيب
نگرانی حساسيت و به عدم توجه و اين روش اتخاذ
و رژيم ارتجاعی يک دستيابی امر نسبت به جهانی
باعث هسته يی، سالح به توسعهطلب و تروريست
فعًال بهاينجا اتمی مسأله با رابطه در کارش که شد

کشيده شود.

شوراي  به پروندهاش ارجاع از پس رژيم  
چه كجا و تا و ميكند؟ امنيت عقب نشيني

شد؟ خواهد
احساس خطر موجوديتش به نسبت که زمانی رژيم تا
شما زد. نخواهد عقبنشينی به دست نکند زيادی

با جنگ با رابطه در خمينی زهر خوری مسأله يقينًا
را به رغم جام زهر را به ياد داريد. خمينی آن عراق
هم را آن از ناشی عوارض و کشيد سر ته تا ميلش
از عارضهبی شدند تا هم رژيمش متقبل و خودش
جلوگيری مرحله آن در کامل سقوط يعنی بزرگتر
ديپلوماتهای گروگانگيری با رابطه در کنند.
امضای با و کرد عقبنشينی وقتی رژيم نيز آمريکايی
شد متحمل را کمنظير نکبتی و ننگ الجزاير قرارداد
در ديد. جدی کامًال را جهانی اولتيماتومهای که 
تا که رژيم میکنم فکر من هم کنونی با مسأله رابطه
سرش را باالی سقوط خطر واقعی که به طور هنگامی
و میزند به مانور دست عقب نشينی نمیکند. نبيند
نخنما فريبکاريهای و بخرد وقت میکوشد هم باز
خطر سقوط، احساس تا ولی کند. تکرار شدهاش را

عقبنشينی نمیکند.

چه  نكند عقبنشيني فشارها مقابل در  اگر
ميكند؟ كار

فکرکنمدرسؤالقبلیتوضيحدادمکهسياسترژيم
در چون رژيم اصوًال بود. خواهد چگونه بازيهايش و
ماندگاری به تنها و تنها نخست درجه در اقداماتش
استراتژی میانديشد، ايران مردم بر سلطهاش ادامه و
میکند. اصل استوار اين بر هر زمينهيی در هم را خود
به رژيم  نباشند، تعيينکننده  و  جدی فشارها اگر 
بهراهانداختن طريق از همزمان و میدهد ادامه کارش
کمک و بنيادگرايی گسترش و بينالمللی جنجالهای
مقاصدش پيشبرد راه میکوشد تروريسم، توسعه به
جدی و بينالمللی فشارهای اگر ولی سازد. را هموار
ناچار اطمينان دارم رژيم تقريبًا من باشد تعيين کننده

شد. خواهد عقبنشينی به

مي آيد؟ بيرون واقعًا از ان.پي.تي رژيم آيا
در اين آخوندی مجلس در که قانونی رژيم به رغم
را ان.پی.تی در  ماندگاری ادامه و گذراند  رابطه
شورای امنيت به اتميش پرونده که کرد وابسته بهاين
از رفتن بيرون برای هنوز که می بينيم نشود، ارسال
است. نداده انجام جدی  اقدام هيچگونه  ان.پی.تی
که از ارجاع است اميدوار هم هنوز بهنظر من رژيم
بههمين جلوگيری کند. امنيت به شورای مسأله کامل
هنوز ان.پی.تی از  رفتن بيرون موضوع  نيز دليل
میداند زيرا بگيرد. قرار کارش دستور در نمیتواند
برای را روزنه يی و راه نوع هر بردارد را قدم اين اگر

میبندد. امنيت شورای دخالت از جلوگيری

چه  رابطه اين در آمريكا و اروپا  سياست
خواهد بود؟

در اياالت متحده هم اتحاديه اروپا و هم من به نظر
است استوار امر  اين بر سياستشان کنونی  مرحله
کامل بهطور را غنیسازی کنند وادار را رژيم که
البته سياست اين درآورد. برای تحقق تعليق بهحالت
دادنتضمينهايیمبنیبرحفظرژيم، با میکوشندکه
سياست که آنجا از اما کنند. تمکين به وادار را او
و کارساز است نه رابطه اين  در معامله مماشات و
دستيابی به نسبت جهانی نگرانيهای جوابگوی نه
اتحاديه هم و آمريکا هم اتمی، سالح به  رژيم
و قوانين از تمکين به رژيم  وادارکردن  برای اروپا
به شرايط توجه با که را هرکاری مقررات جهانی،
خواهند انجام دهند، تشخيص ضروری شده ايجاده
نخست درجه در زور از استفاده باالترينش که داد
خواهد امنيت شورای تصميمگيری چارچوب در
بهطور جدی رژيم را خطر کشورها اگر اين بود. البته

جهانی صلح و امنيت با را آن کنند و بقای ارزيابی
هم دارند را امکان اين ببينند تناقض در بهطور جدی
امنيت، شورای حوزه و حيطه از خارج حتی که

بردارند. را گامهايی

حاضر  حال در سران رژيم، ادعاي  براساس
براي به دنبال انرژي هستهيي ايران رژيم
فرض به آيا است، صلحآميز مصارف
براي اين ادعا، انرژي هستهيي درستبودن

صرفه است؟ به مقرون مردم ايران
مقرون ايران مردم هستهيی برای انرژی است ممکن
که روشی با و طريق  اين از نه اما باشد.  صرفه به
اورانيوم غنیسازی و دست به است داده ارائه رژيم
اورانيوم منابع اوًال زيرا است. زده کشور داخل در
ما کشور برای اصوًال و می باشد اندک بسيار ايران
مصارف برای کشور داخل در غنیسازی به اقدام
ثانيًا نيست. صرفه روی مقرون به به هيچ غيرنظامی
هم ايران را صلحآميز مصارف برای هستهيی انرژی
منابع از کشورهای جهان از مانند بسياری میتواند
کند. تهيه اندک  بسيار بسيار هزينهيی با بينالمللی 
منافع به که نه رژيم آخوندی و ايران کردم عرض
و هم توجه سوزنی سر ايران آينده و مصالح امروز و

ندارد. حساسيت

ايران  ملت ضرر به هستهيي» «فنآوري  چرا
لحاظ كشوري چه به كه مگر بد است است؟
در بهخصوص اقتدار لحاظ به چه و علمي
نوع بدون توجه به كشورهاي جهان سوم
بگيرد؟ قرار باالتري نقطه در  آن حكومت

داريد؟ پاسخي چه
مردم برای رژيم امروز که مسألهيی نکنم فکر من
به ربطی است کرده  درست  جهان  مردم  و ايران
ندارد اشکالی هيچ باشد. داشته هستهيی فنآوری
جهانی ذيربط سازمان يا و دولت هيچ قاعدتًا و
هسته يی فنآوری از ايران که ندارد مخالفتی نيز
و فینفسه هم هستهيی فنآوری باشد. برخوردار
اقتصادی، سياسی، زمينههای نظرگرفتن در بدون
افزايش به الزامًا ديپلوماتيک، مناسبات و فرهنگی 
دستيابی میماند نمیانجامد. حکومت يک اقتدار
هم آن که نظامی بنيه  باال رفتن طريق از قدرت به 
و همانست دنبال هم رژيم و است ديگر مقولهيی
پوششی را صلحآميز مقاصد برای هستهيی فنآوری
از اين است. کرده اصليش هدف برای پنهانساختن
از استفاده به توجه با کشور يک را اقتدار گذشته
در مناسبات درست قرارگرفتن و ظرفيتهای واقعيش
سوئد نروژ، سوئيس، کسب کند. ميتواند بينالمللی
با ولی کوچک بسيار هستند کشورهايی اتريش، و
و ببينيد کنيد مقايسه ايران کشورمان با را اقتدار. آنها
زدم. مثال اروپا از شدهاند. اقتدار صاحب چگونه که
جنوبی و کره ژاپن مانند کشورهايی هم به آسيا در
تحسين جايگاه و اقتدار  ببينيد و بنگريد  مالزيا و
سالح به وابسته و منوط جهانی عرصه در برانگيزشان

هسته يی میباشد؟ فنآوری حتی و يا هستهيی

حق  هستهيي فنآوري ميگويد رژيم  
ديگر كشورهاي كه همچنان آنهاست
هدف كه كند فرض كسي اگر حتي دارند.
رژيم اين و نيست اتمي رژيم توليد سالح
چه با نيست شما رژيم ضدمردمي يك هم
مي دانيد مردم ملي منافع خالف آنرا داليلي
غرور اصطالح به با ارتباطي چه آن داشتن و
ميتواند ملت  يك استقالل و سربلندي و

باشد؟ داشته
کشور يک که اقتدار گفتم سؤال پيشين به پاسخ در
هستهيی فن آوری به اسم امری  به  وابسته الزامًا اوًال
نيست. غرور هم سالح هستهيی به وابسته ثانيًا نيست.

به وابسته هم کشور يک يا ملت يک سربلندی و
به خدمت  با رابطه در  که  است  جايگاهی و نقش 
دهها میتوان  هم مورد دراين دارد. جهانی جامعه 
ذکر کرد و سربلند غرور با از کشورهای نمونه مثال و
ندارند سالح هستهيی ولی دارند چيزها بسياری که
بنابراين نيستند. برخوردار هم هسته يی فنآوری از و
پيشرفته تکنولوژی و علم به دستيابی که اين ضمن
برای را هستهيی فنآوری جمله از و زمينهها همه در
محملی نمی توانم آنرا میدانم ضروری ايران کامًال

بشناسم. سربلندی و غرور برای

تحريمهايي  چه ممكن است امنيت  شوراي
دود اينكار ميگويند بعضيها اعمال كند. را
بيشتري فشار و رفت خواهد مردم چشم به

شد. خواهند متحمل را
وظايفش برای چارچوب در متحد ملل شورای امنيت
جنگ، از جلوگيري و جهانی امنيت و صلح حفظ
عضو کشورهای به میتواند را گوناگونی اقدامات
از میتواند اقدامات اين کند. پيشنهاد ملل سازمان
اقتصادی تحريمهای يا سياسی تحريمهای و تنبيهات
گرفته جهانی سطح در خاطی دولت منزویساختن و
رفع برای زور به توسل نظامی و دخالت به تصميم تا
در رابطه شود. شامل را جهانی، امنيت و از صلح خطر
اگر نيز کشورمان بر حاکم آخوندی رژيم عملکرد با
ضرورتهای بر توجه با  کند دخالت  امنيت شورای
ياد زمينه های همه يا و تا چند يا يکی در موجود
اقدامات دود امر که اين اما خواهد کرد. اقدام شده
رفت بايد خواهد ايران مردم چشم به شورای امنيت
ملتی منافع آخوندی با رژيم اگر منافع که کنم عرض
در میباشد يکی هست رژيم اين گروگان و اسير که
ملت در چشم امنيت شورای اقدامات اينصورت دود
و موجوديت ايران مردم اگر رفت. خواهد هم ايران
در آخوندی رژيم منافع و موجوديت با را منافعشان
در بينالمللی و اقدام هر از بايستی تناقض میبينند
نظام اين عليه ملل سازمان تصميمگيريهای چارچوب
آفريقای نژادپرست دولت باشد يادتان کنند. استقبال
شده بينالمللی مواجه تحريمهای با وقتی که جنوبی
که بقبوالند  کشور اين مردم به میکرد سعی بود
سياه پوستانی میرود همان چشم به اين تحريمها دود
حاکم نژادپرست نظام عليه حقشان احقاق برای که
در جنوبی آفريقای سياهپوستان اما می کنند. مبارزه
خود مبارزه تشديد برای و نيفتادند فريبکاری اين تله
ماشين خردکردن بهمنظور بيشتر امکانات يافتن و
گسترش خواستار متحد يکصدا و نژادپرست دولتی
شدند. حاکم دولت عليه وسيع تحريمهای و تنبيهات
زندانی منافع با را زندانبان منافع نيستم حاضر من نه،

کنم. کاسه يک

گزارش  به مناسبت خود در پيام رجوي  خانم
اين از امنيت، شوراي  به  رژيم پرونده
و كرد چرا ياد سرفصل يك رويداد بهعنوان

ميشود؟ استنباط آن از معني چه
عطف نقطه يک اين بينالمللی مناسبات لحاظ از
درمی يابد رژيم که معنی بهاين میشود. محسوب
هميشه برای نمیتوانند حسابش طرف کشورهای که
همراهی و مماشات سياست اقداماتش برابر در
همچنين اقدام اين دهند. ادامه را چشمپوشی و
صحنه در دستکم که میباشد رژيم به هشداری
و کند عبور قرمزهايی خط يک از نمیتواند جهانی
ناديده بگيرد. مرزشکنيها را هم نمیتواند اين جهان
رژيم که مردم ايران علنًا میبينند نيز لحاظ داخلی از
پشتيبانش کشورهای حتی و جهانی جامعه برای
گامهای و اقدام اين است. شده غيرقابلتحمل ديگر
برای تازهيی امکانات و فرصتها همچنين آن بعدی
کسب برای مبارزه درجهت ايران آزاديخواهان
رژيم تاکنون میسازد. فراهم  ايران مردم حقوق

هراقدام سطح جهانی در چه کشور و داخل در چه
برابر در است شده مرتکب  که  را جنايتآميزی
اما و تعيينکنندهيی نديده است. واکنش جدی خود
منزله آغاز به امنيت به شورای  اتمی ارجاع پرونده
است رژيمی با بينالمللی مسئوالنه جدی و رويارويی
را بهطور و امنيت جهانی تداومش صلح حضور و که

میاندازد. بهخطر جدی

امنيت  شوراي  به رژيم فعاليتهاي گزارش   
سير شما و همراه دارد را به پيامدهايي چه

ميبيبنيد؟  چگونه را تحوالت
در اروپايی کشورهای با رژيم جديد بازی که فعًال
با زبان سوالنا و رفته است سابق پيش روال همان ادامه
میخواهد همچنان که رژيم است گفته ديپلوماتيک
روسيه پيشنهاد بگذارد. کاله بينالمللی جامعه سر
شود عمًال به معنای پذيرفته جانب رژيم از اگر هم
پرکنش از همه ادعاهای دهان دستبرداشتن رژيم
و از اين کرامت و عظمت اقتدار و استقالل و بر مبنی
هيچ در خريداری خالیبنديهايیست که ديگر دست
مذاکرات نتيجه و ندارد. موضعگيری سوالنا بازاری
بين المللی جامعه که را راهی میتواند روسيه با رژيم
نشان پيش میگيرد در رژيم پرونده هستهيی درمورد
در را ترفندی چه رژيم ديد و ماند منتظر بايد دهد.

میگيرد. پيش

گرفت  تصميم حكام شوراي اين كه از بعد  
پروژه اتميرژيم رابه شوراي امنيتملل متحد
احمدي نژاد آن به واكنش در كند گزارش
مواضع كرد. لغو را  اتمي فعاليتهاي  تعليق
شد تأييد خامنهاي سخنراني در احمدينژاد
كرد مشخص را خودش بعدي گام رژيم و
ضدونقيضي موضعگيريهاي شاهد چرا ولي
هستيم. نيز رژيم  سران از برخي  سوي از
بينالمللي اتمي آژانس در رژيم مثًال نماينده
رسمًا ما تصميمگيري ازاين بعد ميگويد
آژانس با كه همكاريمان كرد خواهيم اعالم
از نيز ميگويد هنوز آقازاده ادامه ميدهيم و را
و نميشويم خارج و نشديم خارج ان .پي.تي
شما به نظر كرد. خواهيم آژانس همكاري با
دنبال آن از چه هدفي را ميدهد؟ و معني چه
بندوبست يا و بازگشت احتمال آيا ميكنند.

ديگري هم هست؟
ايران ادامه سلطهاش بر رژيم عرض کردهام برای قبًال

میشود. محسوب ارزش مهمترين
مسأله چارچوب در هم واکنشهايش و کنش تمامی
همين درون در اما میگذرد. نقطه اين از اتمی
عيان کرده خود را به تابناکی حقيقت وضعيت يک
خواست به رژيم چه تسليم اينکه هر اقدام آن و است
تاکنون که ادعاهايی از دستکشيدن و جهانی جامعه

گستاخی و پافشاری به دادن ادامه است و چه کرده
مجرای به سرکشيهايش در برابر جامعه جهانی او را بر
رژيم اتمی بازی ماجرای میکشاند. نابودی و سقوط
از که است شده تبديل  دولبه يی شمشير  به اکنون
مینشيند. رژيم پيکر بر اوًال که فرود آيد هرطرف
در و چه داخلی عرصه در چه بيشتر و بيشتر را ثانيًا آن
براين بنا میکشاند. ضعف موضع به بينالمللی صحنه
تعليق مذاکرات به بازگشت يا ان.پی.تی از خروج
که حسابهايی دارد به بستگی آن ادامه يا غنی سازی و
حسابهايی میکند. و مماتش حيات با رابطه در رژيم

نمیشود. سودی در آن متصور اينبار که

به به اين كه ٢٧كشور توجه با نظر شما  به
در رژيم عمًال و دادند مثبت رأي قطعنامه 
دست رژيم گرفت قرار جهاني جامعه مقابل
برگهايي چه از و  ميزند اقداماتي  چه به
است. متصور تابلوهايي چه ميكنند استفاده
بنيادگرا ارتجاعی و سرکوبگر، رژيم که اين آنجا از
و معاملهگر عينحال و در تروريست و توسعهطلب و
همين در به اقداماتی جز دستزدن است، باجپرداز
اينکه کما بدهد. انجام نمیتواند ديگری کار زمينهها
و شده اسالم پيامبر به که اهانتی از فعًال میکوشد
جهان و بهره ببرد گشتهاند آن آزردهخاطر از مسلمان
انکار و نفی به ديگر طرف از بکشاند. آشوب به را
طرق اين از تا است پرداخته هيتلری آلمان جنايات
تا کند باز بينالمللی صحنه در را جديدی جبهههای
از سرگذشتهاش آب از را خويش بتواند گليم شايد
بلکه را رفتهاش فرو  گل در زانو تا  پای و برد بدر
در غلتيده فرو مور حکايت حکايتش اما بکشد. بيرون

است. لغزنده تاس

هواداران  مقاومت و بعدي شما قدم نظر  به
باشد؟ بايستي چه آن

جهت در که هراقدامی از بايستی ايران مقاومت
سود به بالترديد و  صورت میگيرد رژيم تضعيف
پشتيبانی جديت و قاطعيت با میباشد، ايران مردم
و توطئهها گذشته از  بيش و همچنان  بايد کند.
افشاگريهای با هم و باز خنثی سازد را رژيم ترفندهای
دغلبازيهای رژيم رياکاريها و پرده از مستند مستدل و
فضای شرايط و از بهخصوص ايران بردارد. مقاومت
بيشتر هرچه تعميق جهت  در بايستی  آمده فراهم
و ميهنمان مردم گسترده تر حمايت جلب و مبارزه
تالش رژيم مقابله با برای پشتيبانی بينالمللی کسب
تعيينکنندهيی و حساس بسيار ماههای و روزها کند.
قرار آن سازمانيافته  مقاومت و ايران مردم برابر  در
را ايران چهره که می تواند شرايطی و اوضاع دارد.
آخوندی حاکميت سياه شب وبه سازد دگرگون
دموکراسی برای و آزادی نويدبخش و پايان بخشد

باشد. ايران مردم

تحريمرژيمومنافعملي شورايامنيت،
نويسنده مبارز و پيمان شاعر جمشيد گفتگو با

ميرود؟ امنيت شوراي به رژيم پروندة چرا
ميكند؟ نفتي را تحريم اقتصادي يا امنيت رژيم شوراي آيا

است؟ ايرانيان ملي منافع برخالف امنيت شوراي توسط رژيم آيا تحريم

مواضعو به دارد کمكم جهان که میگويد ايران مقاومت قتی
مردم ودموکراتيک مشروع مقاومت  ساله بيستواندی
مقامات تمامی تقريبًا موضوعی است که میبرد، پی ايران
و میآورند به زبان آنرا مناسبتی هر در وبه ويژه آمريکا اروپايی

میگردد. روز بيشتر نمايان اين مسأله هر عالمگير جنبه
سياست مسئول سوالنا، «خاوير اولاسفند٨٤: فرانسه خبرگزاری
با رژيم مذاکرات بنبست رسيدن از به اروپا خارجی اتحاديه

خبر داد». هسته يي برنامه ايران درمورد

مالقات «بهدنبال اسفند٨٤: اول آسوشيتدپرس خبرگزاري
در بروکسل، وزير خارجه بلژيك وزير خارجه منوچهر متکی با
بسيار ما برای گفت  با صراحت مقابل خبرنگاران  در بلژيك
داراي هدف برنامه اتمي ايران باور كنيم كه كه مشكل است

نيست». نظامي
آلمان مركل، صدراعظم «آنگال :٨٤ اسفند آسوشيتدپرس اول
را كامًال جديد ايران امنيت رژيم و سياست خارجي شرايط
هولناكي طريق به ايران رژيم «رئيسجمهور گفت: و خواند
نقشه اسرائيل را از مي خواهد و مي شود هولوكاست را منكر

كند». محو جهان
وزير ساركوزي، «نيكالس ٢٩بهمن٨٤: فرانسه خبرگزاري
بايد «فرانسه كه گفت حزبي فعاالن برابر در  فرانسه،  كشور 

ما دهد. نشان ايران اتمي استراتژي به نسبت كاملي قاطعيت
آنچنان رفتاري كه بپذيريم را دولتي تروريستي نبايستي رفتار
تروريستي خصلت داراي  سازمانهاي به كه  ميدهد نشان

دارد». شباهت
بلر «توني ٢٨بهمن٨٤: الگمانيه فرانكفورتر روزنامه
تروريسم صدور به بايد رژيم ايران گفت: نخستوزيرانگلستان

پايان دهد».
گزارش ارسال هند از نخست وزير ٢٨ بهمن ٨٤: خبرگزاريها

کرد. دفاع امنيت شورای به ايران رژيم پرونده
نزنيد»:  دست قابيل «به انجمن ٢٩بهمن٨٤ دبيركل واتيكان راديو
مي باشد. سرجو ايران در بشر نقضحقوق نگران جامعه جهاني
راديو با مصاحبهيي در نزنيد دست قابيل به انجمن دبيركل دليا
اتمي بهخاطر برنامه تنها نبايد بينالمللي گفت: «جامعه واتيكان
يك نيز وضعيت حقوق بشر نظر از ايران باشد بلكه نگران ايران

ميباشد». مردمش براي بالفعل تهديد
ميشوند: كشيده دار به نوجوانان ١٩بهمن٨٤: VGـ روزنامه
اصغري محمود  و  ١٨ساله ماهروني اياز  محكومين به  ابتدا
ايراني نوجوان دو اين سپس و شد زده شالق ٢٢٨ضربه ١٨ساله،

شدند. كشيده دار به مأل عام در
از مثالهايي «اينها بينالملل نروژ ميگويد: عفو از شعيري نيكول
عليه نوجوانان ايران حكومت كه است مجازاتهاي وحشتناكي
چندشآور و وحشتناك را آنها ميتوان تنها كه مي برد بهكار

ناميد».
سرنوشت «تعيين زيباري: هوشيار اسفند٨٤: اول الحره تلويزيون
است. عراق دولت كادر در تنها عراق در خارجي نيروهاي
متكي، ايران، رژيم خارجه وزير دعوت عراق خارجه امور وزير
را بصره از خروج نيروهاي انگليسي مبني بر انگليس دولت از

كرد». رد
دفاع هيأت رئيس الدليمي خليل ٢٩بهمن٨٤: ابوظبي تلويزيون
رژيم كه فاش كرد عراق سابق حسين رئيسجمهور صدام از
شيميايي بمباران است تا كرده پيشنهاد آنها دالر به ميليونها ايران

بيندازند». مجاهدين سازمان گردن به را حلبچه
كميته به رايس، «كاندوليزا ٢٧بهمن٨٤: فرانسه خبرگزاري
ايران رژيم اتمي برنامه به مربوط فقط تهديد گفت: سنا بودجه
اتمی سياست به ايران رژيم درمورد آمريکا نگرانيهای و نيست
تروريسم از  آنها حمايت بلكه  نمیشود  محدود کشور  اين

صورت است. آنها به جدي تهديد يك سراسر جهان نيز در
هستند». تروريسم مركزي بانك مؤثري،

کارشناسانه و ارزيابيهای ديپلوماتيک ابرازنظرها و نمونه اين از
تا گرفته بمب اتمی از زمينههای مختلف روشنگرانه در وحتی
منطقه، به کشورهای تروريسم صدور در ايران، حقوقبشر نقض
صلح مخالفت با عراق، در بیثباتی و خشونت و تشديد دخالت
رژيم توسط ديگر کشورهای به بنيادگرايی صدور و خاورميانه
رسمی دولتها مواضع اعالم يا و در مطبوعات روزانه آخوندی،
درج که میشود يافت بسيار دنيا بينالمللی مستقل ارگانهای و
نمونه چند به و فقط نمیگنجد مطلب حوصله اين در آنها همه

کردهايم. بسنده حاضر بحث مقدمه بهعنوان آنها از
الزم مطلب اين نويسنده نظر بهعنوان نکته اين به اشاره البته
مرکل خانم و رايس کاندوليزا خانم به جز بگوييم که است
است) شده انتخاب آلمان صدراعظمی سمت به اخيرًا (که
نوع اين پيش  ماه سه تا کشورها ديگر مقامات از هيچکدام 
را در چهارچوب خود زيرا نداشتند؟ رژيم را در برابر مواضع
آن اما می کردند؟! خيال «اميدوار» رژيم از استمالت سياست
زن هرانسان همانند هستند، خانم هم اتفاقًا که ديگر دو مقام
از آغاز مواضعشان اجتماعی، وجايگاه موضع هر ديگری به رغم
ستيزی زن و «بنيادگرايی با ازمخالفت  شخصًا، نمیتوانست 
در هرکسی اگر اينکه  يعنی باشد؟! تهی غريبه و آخوندی»
و دليل هر به را خود مواضع و ارزيابيها پايه آخوندها با مقابله
اصلی عناصر از شناخت روی بر سرسوزنی اندازه به انگيزهيی
مانورها برابر هرگز در رژيم قرار دهد ماهيت اين تشکيلدهنده
آورد نخواهد کم رژيم زودگذر فريبکاريهای و دجاليت و
سياسی و اخالقی اصول و مواضع و شد، نخواهد غافلگير و
نخواهد آنها تسليم نهايت در و گذاشت نخواهد پا زير را خود
نقشی هيچ رژيم آخوندی انديشه در دستگاه دجاليت گرديد.
ندارد. و نداشته آن اصلی ماهيت کردن پنهان و پوشاندن جز
به صدا جا  همه در آن دجاليت  و  رسوايی کوس که  حاال
يعنی میکند. عمل خود حقيقی ماهيت اساس بر دارد درآمده،
و زنستيزی، تروريسم با تقدم خاص بنيادگرايی ايدئولوژيک
به جنگ اعالم همين آن بازتاب که میباشد مطلق سرکوب
اتمی بمب توليد عراق، در دخالتهايش جهان، و ايران مردم
سرکوب افزايش با همزمان تروريسم و بنيادگرايی صدور ويا
بيان، اين شاخص است. ايران داخل در وشکنجه اعدام و

وجريان سازمان وتنها  تنها زيرا میباشد. مجاهدين  سازمان
بنای مواضع سنگ نخست روز از که سازمانيافته يي گسترده و
را ماليان رژيم با کل مقابله در خود و عمده اصلی سياستهای و
آن استوار وعملکرد بروز ونحوه رژيم ماهيت از پايه شناخت بر
تکتک در اينرا ما میباشد. آن رهبری و مجاهدين نمود،
اول میتوانيم روز از سازمان اين برخوردهاي موضعگيريها و
و تنظيم واکنشها و کنش تمامی اولی، بهطريق مشاهده کنيم.
خودشان حاميان و اعضا حتی ديگران و با مجاهدين رابطههای
دوست و الغير. میکند شناخت عبور کرده و همين پايه از نيز
با وتضاد و خائن، جذب و دفع نيرو، وحدت خادم دشمن، و
دليل بههمين میباشد. ازآن متأثر همه و همه و… مدعيان ديگر
و حقانيت بر استواری و خود چيز همه فدای و بها پرداخت با نيز
کم تمام اينک کم رژيم، از خودشان شناخت درستی مواضع و
مجاهدين برای که البته میدهد. آن گواهی صحت به دارد دنيا
ندارد. بر چيزی در بيشتر هم باز فدای و بار مسئوليت افزودن جز
تنهاخواستهآنها سرنگونیرژيمو استقرارحاکميتمردمی زيرا
مجاهدين چرا اينکه نتيجه  در ايران است. در دموکراسی و
٢٧سال اين طول در دسيسههای آخوندی توطئه و تمامی بهرغم
از را خود تمرکز توجه و تالش و و نيرو لحظه گذشته يک
يعنی جهان بالفعل تهديد و ايران مردم اصلی دشمن روی
هيچ سمت به آخوندی و ضدبشر تروريست و رژيم بنيادگرا
ديگری وکاذب آخوندی ساخته و دشمن برنگردانده ديگری
اعجاب انگيزترين و بارزترين از ننمودهاند، اين معادله وارد را
رهبری مواضع اصولی پرنسيبها و و پايبندی به شناخت قدرت

میدهد. خبر ايران مقاومت و مجاهدين

مـروریبرشعبات«بانکمـرکزیتروريسـم»آخونـدی(١)
مسعودي م.

تصحيحوپوزش
رژيم» در امنيتسازي پروژه بر «نگرشي مقاله در

نشريه  صفحه٨  در كه وارسته  منشور دكتر آقاي  نوشته
كه  گرفته صورت اشتباهي است گرديده ٧٨٨ درج شماره

ميگردد. تصحيح بدينوسيله
بايد  بوده و از نتيجهگيري اضافه ٣ و ٤ قبل محورهاي

گردد. حذف
گرامي خوانندگان و نويسنده از پوزش با



٢٠ دوشنبه٨اسفند١٣٨٤صفحة ـ ٧٨٩ شمارة
١٩ و ٢٢بهمن سالگرد بزرگداشت

صديقهحسيني،
اول مسئول

مجاهدين   سازمان
ايران: خلق

پيامماندگاري
اشرف  استواری  و

صورتمسألهسرنگوني
است آخوندي نظام

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

ايستاد». خواهد
محصول چكيده و اين نبود. يك شعار اين ـ
روي بر تاريخي تجربة يك و استراتژي يك

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

است.
و ايران سياسي جغرافياي به توجه ثانيًاـ
فقيه واليت رژيم در چرا اين كه و عراق 
هم و ٨ساله جنگ دردوران هم آخوندها،
طعمه و نخستين را عراق كنوني، در شرايط

يافتهاند. خود بحرانهاي از برونرفت
رژيم پاياني مرحلة از واقع بينانه تلقي ـ ثالثًا

اتمي به سالح آن شديد و نياز آخوندي

بيستوچهارمين و ايران مردم ضدسلطنتي  انقالب سالروز ٢٢بهمن، سالگرد بيستوهفتمين آستانه در
مراسم سلسله برپايي آزادي با رزمآوران و مجاهدان از مجاهدين، هزارانتن عاشوراي ١٩بهمن، سالگرد
ميهن آزادي فديه وجودشان را، تمام كه شهيداني با تجديدعهد ضمن اشرف، در شهر ويژهيي آيينهاي و

بهمن٥٧  استمرار انقالب بر شده»، خاكستر نه مرده و نه «انقالب بهمن، كه پيام اين تكرار با كردند، خويش
كردند. تأكيد آخوندي، ضدبشري غاصب و رژيم سرنگوني حتمي بودن و

مقاومت، خواهر مجاهد صديقه حسيني پارسايي جانشين رهبري اين مراسم خواهر مجاهد مژگان در

از جمعي و مجاهدين شوراي رهبري ايران، شماري از اعضاي ارشد مجاهدين خلق سازمان اول مسئول
داشتند. حضور آزادي و فرماندهان ارتش مجاهدين سازمان مسئوالن

كه ويژه يي آيين طي نمونه، يكانهاي از مقابل گارد احترام و موزيك دسته رژه از پس مراسم اين در
سمبل كه اشرف در آزادي  مجاهدان پرشكوه» پايداري «نماد از درآمد، اجرا به احترام  گارد توسط
فزايندگي و سرشاري نشانه است به ايران مردم فرزندان رشيدترين و تاريخي سرفرازانه ايستادگي سهسال

شد. پردهبرداري ايران مردم انقالب

عظيم تجمع در مجاهدين، عاشوراي و انقالب بهمن سالگرد به مربوط ويژه آيينهاي يكي از جريان در
سخنراني طي حسيني صديقه مجاهد خواهر ميدانهاي «اشرف»، از يكي در آزادي ارتش نمونه يكانهاي
و پيشرفتها مباني و آخوندها ضدبشري رژيم و ايران مردم عادالنه مقاومت تشريح رويارويي به مبسوطي

پرداخت. جاري سال در ايران مقاومت و مجاهدين سياسي پيروزيهاي
ازجمله و هنري برنامه چندين آزادي ارتش هنرمندان  و  بزرگ اركستر مراسم، اين پاياني بخش در

نمودند. اجرا مناسبت بهاين جديد ترانه سرود چند و انقالب٥٧ فراموشيناپذير ترانه سرودهاي

بزرگداشتشهيدان يكصدسالمبارزات مردمايران درسالروزانقالبضدسلطنتيدراشرف

در مجاهدين سازمان اول مسئول سخنراني
و٢٢بهمن مراسمگراميداشت١٩

ستمديدگان و خداي مجاهدان و آزادگان، شهيدان خداي بهنام
مجاهدان تاريخي راهنماي و پيشوا آزادي، جاودان پيامبر برحسين سالم

عاشورا روز در شهيدان سرور همتاي كبري زينب بر سالم
ابوالفضل العباس وفا بر سوگند سالم

غرورانگيز حماسة مجاهدين عاشوراي پرچمداران خياباني، سردار و شهيدان اشرف ياد با
هرزمان  از حسيني، بيش عاشوراي با تاسوعا و شورانگيز امسال دريك تالقي كه ١٩بهمن١٣٦٠
و مجاهدين انگيزاننده براي را آخر به پايداري تا وفا و رسم اين و حداكثر درس فداي اين ديگر،

است. كرده الهام بخش
خسرو ميرطه و حسن و و محمد مهناز و و ناهيد و فاطمه و ثريا مهشيد و و بر آذر و تهمينه سالم
تا آخرين كه قهرماني حسن و عباسعلي و سعيد، مجاهدان حسين و و شاهرخ و محمد كاظم و و
به عهد وفاي رسم و راه كردند و پايداري خود، سرداران نفس، درركاب آخرين تا و خون قطره

آوردند. بهجاي
اداي و بهخاطر موسي و اشرف پيكرهاي پاك درآستان قهرماني كه خلق برصدها مجاهد سالم و

سپرده شدند. تيرباران جوخه هاي به آنان احترام به
تك تك رزمندگان مجاهد خلق و نسل امروز سركش، بهمن سرخ و از آن پس ٢٤سال كه راستي
خود پايداري  برتارك را ١٩بهمن  عاشوراي راهگشايي  ديگر، هرزمان از بيش شرف،  شهر

ميبينند.
ديباچه پارسايي، در مژگان خواهرمجاهد سردار شهر شرف گذشته، سال باشيد، بهياد داشته اگر
«پسازعبور ازصخرههاي پيامهايرهبرمقاومت افزود: با نقلاز ازدرس وفاصحبتكردو ١٩بهمن،
مي شكفد خاكسترخود ازميان ديگر بار مجاهد نسل سالهاي٨٢ و ٨٣، آتشفشانهاي بنيانکن و صعب
ميشكند درهم ديگري از پس يكي عراق در را توطئههاي ماليان دامگذاري و شگفت، صبري با و
ايران، بزرگ مردم مقصد بهسوي خود، مسير در بياعوجاج، و استوار سرفرازي، شرف و اوج در و

ميتازد». بهپيش آخوندي، ضدبشري حكومت سرنگوني و «آزادي» يعني
برادران، و خواهران

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

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

ميدهد. «آزادي» ادامه يعني ايران مردم مقصد بزرگ به رسيدن
اين راستاي در كه شجاعي وپسران مردان، دختران زنان و آن به ميكنيم همين جا سالم از پس
دشمنان با بهستيز درهركجا، و ميهن و دركارخانه و دانشگاه بهپاخاستة درشهرهاي سترگ، مقاومت

برخاسته اند. آزادي
دليرانة آنها، و جزم عزم و اتوبوسراني تهران واحد قهرمان شركت كارگران و به رانندگان درود
رژيم زندانهاي در كه وزناني مردان به درود كردند. همبستگي اعالم آنها با كه دانشجوياني درود به
غرورانگيزشان شجاعت به و ميكنيم آرزو پايداري و استواري آنها براي دراسارتند. بشري ضد

ميفرستيم. درود زندانها ديگر و گوهردشت زندانيان قهرمانانه  غذاي دراعتصاب
مردان و زنان دنيا. و سراسر خارج و داخل در مقاومت غيور و پشتيبانان هواداران ياران، به درود
جزم عزم زندگي در تبعيد، فراوان مشكالت بهرغم گرما، سرما و سوز در كه و فداكاري پرشور
و تالش كه بهراستي كنند. طنينافكن جهان همهجاي در را مقاومت اين حقطلبانة فرياد تا كردهاند
خواهد و بوده مقاومت شكوفايي اين و ضروري پيشرفت شرط تحسين برانگيزشما عزيزان پايداري
دادخواهي به و كرده آگاه و بيدار درهمهجا را بشري وجدانهاي توانستيد خود مجاهدت با شما بود.

فرابخوانيد. مقاومت اين عادالنة خواستهاي پيگيری بقيه در صفحه١٢و
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