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فقدان سالگرد نهمين و سی اسفند ١٤ 
پيشوایبزرگ نهضت ملی دکتر محمد مصدق،

ايران نفت صنعت ملیکردن جنبش و
آزادی راه در مثل من هزار «تا بيدادگاه نظامی: در مصدق
استقالل را و روی آزادی ايران عزيز ما وطن نشوند فدا

ديد» نخواهد

سـرمقاله

اجالس تشكيل آستانه در گذشت، كه هفتهيي در
رژيم اتمي،  انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي 
به دستيابي براي زمانخريدن منظور به آخوندي
و وين، و بروكسل  و ومسكو تهران بين اتمي،  بمب
پرداخت بندبازي به فريبكاري پوسيده طناب درته
خبرهاي توانست تا حكومتي درخبرگزاريهاي و
«فضا»ي دادن جلوه مثبت براي مصرف» دقيقه «چند
تا كرد منتشر و جعل مذاكرات نبود، اصًال كه مذاكراتي
يكپايگي سرفصل در نظام خوردن خربزه لرز و تب بلكه
بازشده دهانهاي برخي دهد، تسكين اندكي را انقباض و
كه آن جا باالخره تا و ببندد را «تدبير» به توصيه در باب
و پازدنها، زمان بخرد. اما از آن جا كه اين دست بشود
رژيم را پاياني مرحله بنيادين ضعفهاي هرچيز، قبل از
در سرباال و و جواب تحقير جز در بيرون ميكرد، برمال
يا دوراهي مرگ برسر نظام لرز و تب جز تشديد درون

ندارد. و نتيجهيي نداشت خودكشي
ديپلوماسي از آنها، از بيشتر و زدنها، معلق اين همه، اين با
چه نيست. آن عجيب آخوندها نكبت» و و حيلت «ذلت
اصحاب كوتهبيني و جويي منعفت دارد، تعجب جاي
بلكه ايران، عالي ملت مصالح نه فقط كه است مماشات
هم را جهان منطقه و صلح و كشورهاي خودشان امنيت
و ضدبشر ميكنند آخوندهاي با مماشات اعتياد به خرج
سياسي باقي جو و مجال آخوندي بندبازيهاي براي اين
مدرك و سند همه اين از بعد چرا راستي ميگذارند.
از دست شده، تمام «حجت» همه اين و شده برمال
متعلقات شومش مذهبي و با فاشيسم سياست مماشات
اين است ديرگاهي كه درحالي هم آن برنميدارند؟
به بلكه حضرات، اصولگرايي خاطر به نه ـ سياست
بر زده چمباتمه شرزه افعي تفاهم غيرقابل ذات خاطر

تجارتي منطق  در رسيده و بست بن به  كامًال ـ ايران
شده تقصير» «ورشكسته به مشمول عنوان هم حضرات

است!
نيست، اخالقي نصيحت و گلهگذاري پرسش، اين
شوراي دبيرخانه اطالعيه كه است سياسي جدي حرف
دليل ذكر با آن را شماره) ايران (درهمين مقاومت ملي
«هرگونه است: كرده تأكيد و خاطرنشان مدرك و
رژيم آخوندي، بر همهجانبه تحريمهاي در اعمال تأخير
براي دسترسي رژيم اين كه را عاملي تنها يعني را ، زمان
چنين و داد» خواهد قرار اختيارش در دارد، نياز بهبمب
شكست مذاكرات مسكو و «شكست با توجه به كاري
و اروپايي كشور سه با مذاكرات از دور آخرين
آخرين در كه ماليان، مستمر كاري مخفي فريبكاري و
آن اشاره شده، به متعدد موارد در گزارش آژانس نيز
بنيادگرايان به مسلح شدن و تنها كمكي توجيه غيرقابل

است». اتمي به بمب بر ايران حاكم تروريست
كنندگان مماشات كه آن از بعد روز ۱۹۳۸يك درسال
كردند، امضا هيتلر با را مونيخ قرارداد زمان، آن
گفت: آنها  به خطاب انگلستان پارلمان در چرچيل 
را تسليم و ننگ خفت بار، تسليم و جنگ بين «شما
داشت». خواهيد را جنگ ولي متعاقبًا انتخاب كرديد
۵۰ميليون از بيش  با جنگي و  روزگار  گذشت آيا 
هيتلري، فاشيسم با مماشات  حاصل  عنوان به كشته
و قاطع سياست به يك براي گرايش آموختني درسي
كه ــ مذهبي فاشيسم با ننگين مماشات به دادن خاتمه
ايران مقاومت و مردم را آن خونين و سنگين قيمت

برندارد؟ در ــ ميپردازند
روزگار ازگذشت نامخت هركه

آموزگار هيچ ز ناموزد هيچ

هركهنامختازگذشتروزگار
آموزگار هيچ ز ناموزد هيچ

ديگر صفحات در

نقشنفتدر تأمين هزينههای
ـ سياسیهيأت حاکمهجديد ايران؟(٢) نظامی

حاجحمزه يزدان
هم ارقامی که را رژيم نظامی ـ سياسی از هزينه های برخی
در دارند، نمیتوانند جنبه «فوقالعاده سری» هم و درشت
آنها و دهند جای دولت بودجه در هزينه کلی عناوين جوف
«خزانهعمومی» از بودجه وخارج خارج از مالی امکانات از را

میکنند. تأمين

زاهدی برق سنا فرود میآيند آسمان از اسمها ـ
جاسميان آرميک ولیفقيه درباره خان شاپشال ـ
رضوی مهدی رژيم! پايان بر زمان، «حجت» ـ

زمانی شهادت حجت جايگاه و در ژرفا درنگی ـ
خالو کاکايی(طارق) عليرضا
صفحة ١٥  

سوم راه حل تاريخی پيشينه کبير مصدق يادی از ـ
اشرف صابری- حميد

تيرخالصزنهای خمينی، رژيم وزيران هيأت  ـ
جالل غالمرضا اعدام  جوخه
حميد نصيری میگذرد» کربال قدس از هم «راه هنوز ـ
برومند مهيار مجاهدين جميل صبر از پرتوی ـ
صفحه ١٦  

آخوندی جمهوری ديدبان نابهنگام خوانی ابوعطا  ـ
پيمان جمشيد
آخوندی  تروريسم» مرکزی «بانک شعبات بر ـ مروری
مسعودی م.
صفحة ١٧  

٨ صفحة در

مقاالت:

١٤ صفحة در

نروژ:  تلويزيون
زمانخريدن سياست درباره رجوی مريم هشدار

ايران رژيم اتمی تهديد و
نروژضمنردگزينه هاي مريمرجويدرگفتگوباتلويزيون

جنگومماشاتنسبتبهسياستزمانخريدنازسوي
رژيمآخوندي هشداردادوگفت: فرصتكماست

۶ صفحه در

٥ صفحة در

سوری: چهارشنبه جشن در ميهنی خروش
سرنگون سرنگون آخوندي، حكومت

هموطنان،
ميهن، دلير جوانان

زحمتكش، و محروم كارگران دانشجويان، آموزان، دانش
كارزار بزرگ به را سوري چهارشنبه بزرگ جشن و پا خيزيد به

كنيد! تبديل آخوندي ديكتاتوري عليه اعتراضي

ضحاكان عليه ايران تاريخ گلو خفتة مردم و در فرياد و خيزيد پا به
برسانيد! جهانيان گوش به رساتر چه هر را زمان

خونسرشته در آستانه چهارشنبة آتشين، كابوس و خيزيد پا به
را آن ريشه و ريش به آتش بكشيد و آدمخواران را و دژخيمان

بسوزانيد!
آتش ميكشند به را زنگار و «زردي» سوري چهارشنبه ايرانيان در
چنين، اين ميروند. نوروز استقبال به سرشاري و «سرخي» با و
ارتجاع شام تاريك بر صبح آزادي ميافتد و استبداد شعله برقفس

ميكند. غلبه
ميهنان، هم

فريب ايران، ملت رشيد  فرزندان پايداري و  هوشياري يمن به
فقيه، واليت رژيم تثبيت و حفظ  براي «اصالحات»  ٨سالة
نامشروع و لرزان حاكميت ارتجاع، فقيه ولي شكست. هم در
رياستجمهوري، به تروريست ـ پاسدار يك گماشتن با را خود
با و جنگ شقاوت و سركوب ابعاد بر كرد، و يكسويه يكدست
نظام، براي حفظ كند. را مهار بحران سرنگوني تا ايران افزود مردم

بساط زمينه هر دو اما در نماند. باقي و پروژه اتمي عراق جز راهي
ديكتاتوري سرنگوني و پايان روزگار شد. كوبيده درهم آخوندها

است. فرا رسيده ارتجاعي
بهنام آزادي شهيدان، بزرگداشت با ايران خلق سازمان مجاهدين
را با ايران ملي سنتهاي كه پرشوري جوانان به درود با و ملت ايران
چهارم و بيست تا چهاردهم از زدهاند، پيوند آزاديخواهانه مبارزات

ميخواند. فرا تظاهرات و اعتراض به اسفند
هر «فرياد شعار  با را چهارشنبه سوري كه هستيد، هركجا در

سرنگون»، سرنگون، آخوندي، «حكومت و آزادي» آزادي، ايراني،
تبديل كنيد. آخوندي سياه ديكتاتوري عليه ملي يك اعتراض به

است. ديده ستم خلق بزرگ تهاجم زمان و شما روز امروز،
راه است. در ايران ملت آزادي و بهاران موكب ارتش

آزادي بر سالم - سالم بر خلق
درود بر رجوي

ايران خلق مجاهدين سازمان
١٢ اسفند ١٣٨٤

 گردهماييدرمحلاقامترئيسجمهوربرگزيدهمقاومت
درعراق آخوندي رژيم جنايات محكومكردن براي

عراق: توافق  جبهه
سامرا مراقد  انفجار

از يکی برنامهريزی با
کشورهای همسايه
است گرفته صورت

توافق عراق جبهه سخنگوي رسمي سلمان الجميلي،
سامرا مراقد انفجار كه هستيم مطمئن «ما گفت:
شده از قبل تدارك ديده انفجار طراحي شده و يك
و همسايه كشورهاي از يكي برنامه ريزي با كه بود،

گرفت». صورت كشور اين ارگانهاي توسط
در ١٠اسفند٨٤، تاريخ در اظهاراتش كه وي
جبهه در ما افزود: شده درج االوسط روزنامه الشرق
كه اين از بعد ما قدرت  كه داريم  ايمان توافق
جبهه و العراقيه ليست با پارلماني فراكسيون يك
فراكسيون حمايت از و داديم تشكيل ملي گفتگوي
فراكسيون به كه شوكي و شديم برخوردار كردها
شركت كننده طرفهاي  آورديم، وارد شيعي  ائتالف

مرقد وا داشت». انفجار را به دولت در
فراكسيون كه ميدانستيم ما گفت: ادامه در وي
تا بحران عملي ميزند هر دست به ائتالف شيعي،
حادثه يك به وقوع نسبت و خيابانها بكشاند به را
هم مخيله مان در اما بوديم. آماده باش در بزرگ
سامرا مرقد امامان در انهدام كار به نميگنجيد كه
متهم كار  اين به را  اهلسنت طرفي  از تا بكشد، 
آتش براي به غوغا ايجاد به ديگر طرف و از كنند،
مساجد و كشتار ائمه مساجد و نمازگزاران كشيدن

بينجامد. قرآنها زدن آتش و
١٠اسفند٨٤  لندن، چاپ الشرقاالوسط، روزنامه
وزارت امور از طرف كه نوشت: «گزارشهاي امنيتي
به آن از نسخهيي  و شده  تهيه  عراق ملي  امنيت
دولت كه ميدهد نشان رسيده الشرقاالوسط دست
پايان رسيده به حكومتش دوران كه ائتالف شيعي
امام مرقد از حفاظت  تيم  در  كه نفوذي  از است،
مطلع انفجار قبل از هفته دو داشته از وجود هادي
نكرده است». رابطه اين در اقدامي هيچ بوده، ولي

شينهوا، چينی خبرگزاري گزارش به ديگر سوی از
استان در استاندار معاون جباره، حسين عبداهللا
درباره جاري تحقيقات گفت: عراق، صالحالدين
حسن امام و هادي امام بارگاه انفجار عامالن
اطالعات رژيم وزارت دخالت از سامرا در عسگري

ايران حكايت دارد.
نقش درباره اطالعاتي امنيتي، نيروهاي افزود، وي
و استان اين در تروريستي عمليات در ايران رژيم
براي تروريستي گروههاي به آنان مالي كمكهاي

دارند. اختيار در عراق در ناامني ايجاد

مردمايرانوهمهمسلماناندنياكهبهخاطر انفجارحرمائمه اطهارقلبهايشانجريحهداراست،عميقًاتسليت گفت» دراورسوراوازبرگزارگرديد،خانممريمرجويطي سخنانيبارديگر به«مردمعراق، اسفند٨٤، درمراسمیکهدوشنبهشب،٨

باد زن مبارک روز جهانی مارس ٨
 

١٣٨٤ آخوندها- حاکميت زنان در رنج و درد از ـ
صفت- اشرف خدايی صديقه آزادی، توفان من و ـ
غفاری نرگس زنم، يک من ـ

عشق مسلخ در ـ
طارق فراموش زنی و تاريخ سکوت ـ

دشمن و عراق زنان ارتجاع دشمن و بنيادگرايی  ـ
عراقی) شخصيت (مصاحبه با دو زنان همه

٩ صفحة در

به١٠ روز اعتراضوتظاهراتعليهديكتاتوريآخونديفراخوان داد  درآستانهجشنبزرگچهارشنبهسوريسازمانمجاهدين

٢ صفحة در بقيه

طی ايران مقاومت ملی شورای دبيرخانه
کرد: اعالم ١٢اسفند٨٤، تاريخ به اطالعيهيی
اجالس شوراي تشكيل آستانة در ايران مقاومت
بر ديگر بار اتمي، انرژي بينالمللي آژانس حكام
هرگونه تأخير در كه ميكند اين حقيقت تأكيد
آخوندي، رژيم بر همهجانبه تحريمهاي اعمال
براي رژيم  اين  كه را عاملي تنها يعني  زمان، 
قرار اختيارش در دارد، نياز بمب به دسترسي

قوا تمام با زمان خريد براي رژيم اين داد. خواهد
ابتكار مي دهد. ادامه فريبكاري و مخفي كاري به
سه با امروز شكستخوردة مذاكرات براي رژيم
از اين مذاكرات بخشي كشدادن كشور اروپايي و

است. فريبكاري
ميكنند«وقتي تصريح محرمانه رژيم مقامهاي
عامل دارد اتمي بمب ايران  كند احساس غرب
«در و عليه ما ميشود» اقدامي آنها از هر بازدارندة

رفتار احترام با ما با كرة شمالي  مثل صورت اين
بايد بياييم كوتاه  ذره يي «اگر اما كرد».  خواهند
نظام است». و حكومت تحويل كه آخر برويم تا
عراق سابق دولت و رژيم تفاوت مورد در آنها
عرب متكي بهناسيوناليسم «عراق تأكيد ميكنند:
است. كه سوار اسالم روي ايران كه حالي در بود
آنها بكند». جدي مشكل دچار را آمريكا ميتواند
كشورهاي و لبنان فلسطين، عراق، ميگويند«ما

داريم». را آسيايميانه
امنيت شورايعالي سابق دبير روحاني، حسن آخوند

حساب  سالهاي٢٠٠٣ تا ٢٠٠٥ طرف طي كه رژيم،
در بود، اروپايي كشور سه با رژيم مذاكرات اصلي

فرهنگي  انقالب شورايعالي جلسه در نوامبر٢٠٠٥
كرد. اين را بر مال مخفيكاريها گوشهيي از اين رژيم
مركز تحقيقات راهبرد مجلة در اخيرًا كه سخنراني،
استراتژيك(مجمعتشخيصمصلحتنظام)شمارة٣٧،

جناح مقابل  سوي از پاييز١٣٨٤ منتشر شد، مورخ
تصريحميكند روحاني شد. توصيف ملي اسرار افشاي

شد.  تابستان٢٠٠٢ شروع افشاگريهاي با موضوع که
مختلفي مسائل نطنز، كشف شدن داستان مورد «در
از هم آنها داشتهاند. دخالت منافقين منجمله بوده
آن جا ميكردند… از كسب اطالعات مختلف طرق
جمعآوري اطالعات و بودند كرده عكسبرداري 

ميكردند».

ميدهد خبر فريبكاري و ادامة پنهانكاري از اتمی انرژی آژانس گزارش و علني آخوندها اعترافات و محرمانه اظهارات

ملي شوراي خارجه كميسيون اطالعيه
بار فضاحت نشيني عقب : ايران  مقاومت

بشر حقوق بان ديد هنگام دير و
اشرف: شهر از براعي مهدي مجاهد برادر موضعگيري
پيشين اراجيف از برخي از ديدبان مفتضحانه عقبنشيني
هيچ به اما بود، الزم شده، بافته ّآشكارا توسط مأموران كه
و ملت مجاهدين از بايستي ديدبان نيست،  وجه كافي

كند. خواهي معذرت رسمًا ايران

دروغ برابر در حقيقت

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

اروپا پيرامون پارلمان هيأت مرورگزارش ششم از قسمت
شمار درمورد  تحقيق به ديدبان،  مغرضانة گزارش 
ديگري موارد دارد و اختصاص ازشاهدان ديدبان ديگري
شواهد ذكر را با ديدبان كذايي شاهدان دروغ و دعاوي از

ميكند افشا متقن اسناد و

تأخيردراعمالتحريمهايهمهجانبههيچتوجيهینداردوكمكبهمسلحشدنرژيمآخوندیبهبمب اتمياست بهدنبال شکستمذاکراتوين،

انتشار انگلستانبا مجلسين نمايندگان از ٦٠تن
را حجت زمانی شهيد مجاهد اعدام بيانيهيی 

محکومنمودند

تحت خود بيانيه در انگلستان مجلسين نمايندگان
رژيم گفتند ايران» در بشر حقوق فاحش عنوان«نقض
را خصوصًا سياسی زندانيان عليه  شکنجه و فشار ماليان 
ايران، خلق مجاهدين سازمان مقاومت، اصلی جنبش عليه

است. داده افزايش

پارلمان حضور نمايندگان با جلسه دو طی
تأسيس وشخصيتهایسياسیايتاليا،
گرديد اعالم آزاد ايران کميته دوستان

با حضور كه ايتاليا در تورينو شهر در جداگانه دو جلسه طي
اين حقوق بشري و سياسي شخصيتهاي و نمايندگان پارلمان
شرکت آن نيز در ايران مقاومت سوی از هيأتی و برگزار شد كشور
گرديد. ايتاليا اعالم در آزاد ايران دوستان داشت، تأسيس كميته

٤ صفحة در

٣ صفحة در

واشينگتن جورج دانشگاه در درجلسهيی 
ساختن خارج خواستار سخنرانان آمريكا در

شدند تروريستي ليست از مجاهدين نام
ارشد سابق شوراي عضو ريموند تنتر، اين جلسه پروفسور در
پاتريك دكتر ايران، سياست كميته رئيس و آمريكا ملي امنيت
سياستخاورنزديك انستيتويواشينگتندر معاون كالوسون،
از و پيشگيريها مركز بررسي تعارضات بارام، محقق آقاي و

كردند. سخنراني آمريكا صلح انستيتوي

٣ صفحة در

١٠تا١٣ صفحات در



اخبار ايران
٢ ١٣٨٤ صفحة شمارة٧٩٠ دوشنبه ١٥اسفند

٣٠حكم از بيش آخوندها قضايية گذشته ماه در
است. كرده صادر اعدام

مهدي و عفراوي علي بهنامهاي نفر  دو آخوندي، رژيم امروز صبح
كرد. اعدام اهواز در بمبگذاري در مشاركت بهاتهام اهواز در را نواصري
كه مزدوران رژيم ديگر و و بسيجيها پاسداران بهگزارش خبرگزاريها،
و انگلستان «آمريكا، عليه شعارهايي بودند، گردآمده قرباني دو اطراف
استانداردهاي از كمترين زنداني دو اين سرمي دادند. محاكمة اسراييل»

است. خوردار نبوده بينالمللي بر
گذشتهرژيمآخونديهم چنينيكجوان٢٢سالةمشكينشهري هفتة در
قزوين شهر زندان در ديگر ٢٤سالة يك جوان آويخت. به دار در اردبيل را
رژيم از سركردگان نيروي انتظامي است. يكي اعدام سپرده شده بهجوخة

خبرداد. نوشهر شهرستان در «م.ع» به نام زنداني يك اعدام از
اعتراضهاي پي در كه را، قوامي روز نهم اسفند اجالل قضاييه دژخيمان
مفسد بهعنوان محارب و بود، دستگير شده كردستان تابستان گذشته در

كردند. اعدام به محكوم فياالرض
بهنامهاي تن شش براي اعدام صدور حكم از رژيم رسانههاي گذشته روز

دادهاند. تهران خبر محمدرضا در ولي و ابراهيم، جواد، غالم،  خيراهللا،
قضايية گذشته  ماه در كه  داد گزارش هم «روز»  حكومتي روزنامه 

است. كرده صادر اعدام ٣٠حكم از آخوندها بيش
اتميش پروندة ارجاع آستانة  در آخوندي، رژيم  اخير روزهاي طي
و خيزشهاي مردمي گسترش وحشت از و در متحد ملل به شوراي امنيت
افزايش را بهشدت سركوبي موج اعدامها و وحشت، رعب و ايجاد براي
بسياري از زندانيان زماني، حجت خلق مجاهد اعدام است. پس از داده
برخي از آنها سرنوشت از و كرده منتقل انفرادي سلولهاي سياسي را به

نيست. در دست اطالعي
مقاومتايران،شورايامنيت،كميسيونحقوقبشر،كميسرعاليحقوقبشر
اعدامهاي فزايندة بهروند را بشر حقوق مدافع سازمانهاي و مراجع ديگر و
بشر حقوق نقض پروندة ارجاع خواستار و ميكند جلب ايران در خودسرانه
عليه الزم االجرا منظور اقدامات به متحد، امنيت ملل شوراي به ايران در

مي باشد. زندانيان سياسي كشتار از و جلوگيري رژيم آخوندي

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(٢ مارس ٢٠٠٦ )  ١١اسفند١٣٨٤

سلسلهييازشياديهاي
سياسي

و بندبازيها از سلسلهيي با گذشته هفته
فرار و وقتكشي براي آخوندي دجالگريهاي
شروع متحد، ملل سازمان تنبيهي اقدامات از
كه فريبكارانهيي مانورهاي رسيد. پايان به و شد
به سياسي را ناظران سياستگذاران و بسياري از
بود درماندهيي غريق گوياي واداشت. شگفتي
تاخود بههرخسوخاشاكيچنگمي زد، كه
روز برهاند. خويش محتوم سرنوشت از از را
«توافق را آن كه شد شروع هياهويي با دوشنبه
از اما اعالم كردند. روسيه طرح سر بر پايهيي»
ترديد بياعتنايي، با ديپلوماتها و رسانهها سوي
نوشت: تايمزمالي از جمله شد. مواجه بدبيني و
دستيابي ادعاي  آلمان و انگلستان «فرانسه، 
اعالم و كردند. پايهيي“ با روسيه را رد به”توافق
بر را بينالمللي نگرانيهاي توافق اين كه كردند
سربرنامههستهييرژيم ايرانبرطرفنميكند».
عالمتي هيچ كه داد گزارش رويتر خبرگزاري
مشاهده بينالمللي نگرانيهاي كاهش براي
زماني در رژيم سران فريبكارانه تبليغات نشد.
بكرات روسي مقامات كه گرفت صورت
توقف مستلزم  روسيه طرح  كه كردند اعالم 
خبرگزاري است. ايران در غنيسازي كامل
رژيم ايران اينكه رغم «به كرد: فرانسه گزارش
روسيه مقامات داد، اما روسيه خبر با توافق از
مسأله ريختند اين روي سردي سرعت آب به
رژيم كه باقي است زيادي هنوز كار گفتند و
توافق تا زيادي راه هنوز و دهد انجام بايد ايران
آلمان خارجه وزارت سخنگوي است». باقي
نيست، توافقها كافي تنها اعالم اظهار داشت:
بايد كه است عملي گامهاي تعيينكننده بلكه

برداشتهشود.
امنيت و انستيتوي علوم آلبرايت رئيس ديويد
«مقامات گفت: واشينگتن در بينالملل
كردن مطرح با ايران رژيم معتقدند آمريكايي
غرب با دارد  روسيه، در  غنيسازي پيشنهاد 

گربه ميكند». موش و بازي

و اعالم گزارش آژانس
ايران در غني سازي گسترش
گزارش اسفند،  هشتم دوشنبه روز شامگاه 
محمدالبرادعي،دبيركلآژانسبين الملليانرژي
منتشر شد. رژيم اتمي پرونده خصوص اتمي در
از طوالني فهرست بر ارائه عالوه گزارش اين در
اظهاراتمبهموتناقضگويیوعدمپاسخگويی
اعالم اسناد، مکرر برای تحويل درخواستهای به
گسترش را غنيسازي ايران رژيم كه است شده

ميدهد.
روشن تا و  نيست كامل گزارش اين  گرچه

شوراي ملي مقاومت اطالعيه هاي دبيرخانه

 

و صبر الگوي (ع)، والدت امام موسي كاظم سالروز (١٧اسفند)، صفر هفتم چهارشنبه
باد راهش مبارك رهروان همه بر انقالبی، اسالم پرچمدار و پيشوا هفتمين پايداري و

شدند. فوتبال استاديوم به دختران از ورود ، مانع وشتم و ضرب با سركوب رژيم، سركوبگر نيروهاي و پاسداران

فريبكاريهاي و پنهانكاري ابعاد همه شدن
نيويورك قول به زيادي دارد، و فاصله ٢٠ساله،
ميكند همچنان تالش البرادعي تايمز، محمد 
اما دارد، نگه تهران رژيم با را خود ارتباط كه
پرونده ارجاع براي آن، از بند به چند استناد فقط
تنبيهي اقدامات و امنيت شوراي به رژيم اتمي
گزارش در اين جمله از است. بينالمللي كافي
همچنان ايران  رژيم كه  است شده خاطرنشان 
اورانيوم غنيسازي تأسيسات گسترش حال در

سانتريفوژ  دستگاه  ٣٠٠٠ راه اندازي و نصب و
شده تأكيد همچنين  گزارش اين در  ميباشد،
دليل محدوديتهاي بازرسان آژانس كه به است
ايران، رژيم طرف از مكفي گزارش ارائه عدم و
فعاليتهاي بودن صلحآميز نميتواند آژانس اين

كند. تأييد را رژيم اتمي
اتمي انرژي بينالمللي آژانس در آمريكا نماينده
«گزارش كرد: اين گزارش اعالم از انتشار بعد
آن براساس كه است معتبري سند البرادعي
ايران رژيم را عليه تحريمهاي اقتصادي ميتوان

اعمال كرد».
آژانس سابق بازرس  و رئيس بليكس،  هانس
ارجاع كه است معتقد اتمي انرژي بينالمللي
امنيت شوراي  به ايران رژيم هستهيي پرونده 
اساس «بر وي گفت: غيرقابلاجتناب مي باشد.
شد، صادر فوريه اوايل در كه آژانس قطعنامه
امنيت ارجاع شوراي به بايد ايران پرونده رژيم

شود».
اتحاديه البرادعي، محمد گزارش انتشار از بعد
رژيم از صدور بيانيه يي با چندمين بار براي اروپا،
اورانيوم غنيسازي مربوط به فعاليتهاي خواست
دوستبالزي، فيليپ درآورد،. تعليق حالت به را
وزيرخارجهفرانسه،گفت: «جامعهبينالملليبايد
قاطع، شيوهيي به را ايران رژيم سياستهاي جواب
اشتاين ماير، والتر فرانك بدهد». و متحد سريع
«استراتژي داشت:  اظهار آلمان، خارجه  وزير
هستهيي خود نزاع در كه است اين رژيم ايران
استراتژي هميشه اين كند. شقه را كشورها ساير
نمايندگان بين كه است بوده ايران رژيم سران
آژانس حكام شوراي در بينالمللي جامعه

شكافايجادكنند».

سر روي بر ژاپنيها سرد آب
آخوندها خارجه وزير

جهاني، خفهكننده انزواي با مقابله براي رژيم
فرستادند  را به ژاپن متكي ٩ اسفند سهشنبه روز
ژاپنيها حمايت باجدهي، و دريوزگي با تا
اقتصادي، كارشناسان گفته  به كند. جلب را
سفر، اين در متكي منوچهر تروريست پاسدار
جلب براي نفت اهرم از چشمگيري طور به
به متكي هنوز كرد. استفاده ژاپن دولت حمايت
خارجه وزارت بود كه يك مقام برنگشته ايران

ارجاع از ژاپن كه گفت خبرگزاريها به ژاپن
امنيت حمايت شوراي به ايران پرونده رژيم
را غنيسازي اينكه رژيم ايران مگر ميكند،
اين حاصل دربياورد. تعليق حالت به ايران در
رژيم، خود سران زبان از را حقارتبار سفر
متعلق بازتاب سايت فهميد، ميتوان راحتي به
سفر اين «در نوشت: رضايي محسن پاسدار به
انجاميد. ايران هيأت ديپلوماتيك تحقير به كه
اندازه به  حتي  متكي از استقبال در  ژاپنيها 
رعايت را تشريفات پايين رده ديپلمات يك
جاي فرودگاه به ژاپن خارجه و وزير نكردند
سفر ازمتكيدريكميهمانخانهاستقبالكرد.
بوده اشتباه مسلم يك ژاپن به خارجه  وزير
كنوني شرايط در ژاپن كه به خصوص است
نيست». بازتاب هم حكام عضو شوراي حتي
منوچهر متكي حضور در «ژاپنيها اضافه كرد:
آب ايران، عليه شديداللحني موضعگيري با

ريختند». ايران خارجه وزير سر روي سردي

سازنده مفيد، گفتگوهاي
خورده شكست ولي

بر جهاني جامعه مكرر تأكيدهاي حاليكه در
اتميرژيمبهشورايامنيتملل ارجاعپرونده
پاسدار داشت، جريان مجازاتها اعمال و متحد
انرژي رئيس سازمان الريجاني، آقازاده، علي
از حسينيتاش، علي پاسدار سرتيپ و اتمي
رژيم، اتمي برنامة مخفي نظامي اصلي عناصر
تحليلگران، و رسانهها سوي از كه اقدامي در
ارجاع از جلوگيري براي رژيم آخرين تالش
با مسكو در  ميشد، تلقي امنيت شوراي  به
مقامات پرداختند. مذاكره به روسيه مقامات
جنجال، و جار با حكومتي مطبوعات و رژيم
مذاكرات و موفقيت از توافق پوشالي فضايي
شكست صورتيكه در ميدادند. انعكاس را
جريان با همزمان بود. روشن پيشاپيش آن
روسيه خارجه وزارت سخنگوي مذاكرات،
تعليق گفتگوها، اين اجزاي از «يكي گفت:
خواهد ايران رژيم توسط غنيسازي مجدد
كه بينالمللي خبرگزاريهاي گزارش بود».
منتشر ١١اسفند روز در مذاكرات، اين از بعد
مذاكرات دور اين كامل شكست بيانگر شد،
در منبع يك از تاس، به نقل خبرگزاري بود.
«گفتگوهاي گفت: روسيه نمايندگي هيأت
نگراني در رفع جهت در ايران و بين روسيه
هيچگونه ايران رژيم هستهيي برنامه خصوص
پيشرفتقطعينداشتهاست».خبرگزاريتاس
هيچ برنامهيي از طرفين كرد: «هيچيك اضافه

باخبرنگارانصحبتكنند». نداشتندكه
پاسدارعليالريجاني، در مصاحبهبا خبرنگاران
بود مفيد گفتگوها گفت آخوندي وقاحت با
كرد: اضافه همچنين و يافت خواهد ادامه و
به ديپلوماتها كرد، عجله قضاوت نبايد «براي

كنند». كه فكر اجازه داد بايد

ترفندغيرمترقبه 
مذاكره در ترفند مفتضحانه شكست بعد از
تشكيل به روز سه حاليكه در و مسكو،

اجالس٦ مارس شوراي حكام باقي مانده بود، 
استيصال، و در منتهاي ضعف آخوندي، رژيم
با وزيران فوقالعاده نشست خواستار تشكيل
در حاليكه منوچهر كشور اروپايي شد. سه
گذشته بعد خارجة آخوندها هفته متكي وزير
بود گفته اروپا پارلمان در بروكسل جلسه از
كهديگرظرفيتگفتگوباسهكشوراروپاييبه
آنها وجود پايان رسيدهو جاييبرايمذاكره با
شتابزده طور آخوندي به سران رژيم اما ندارد.
سه همان با جلسه  درخواست غيرمنتظره  و
ظرفيت گفتگو با آنها كشوري را كردند كه
ديپلوماتيك، عرف برخالف بود. شده تمام
به تحقيرآميز نامهيي اروپايي كشورهاي
به را حرفهايمان ما  كه  نوشتتند  الريجاني
داريد، جديدي حرف شما اگر زده ايم. شما
خارجه وزارت بياييد. سخنگوي مذاكره براي
اين مورد در خبرنگاران جواب در انگلستان
اين نداريم،  تازهيي  حرف ما  گفت: جلسه 
رژيم خارجه  وزارت درخواست به ديدار 
براي درخواستي  ما و مي شود انجام ايران 
را در حرفهايمان ما زيرا نداشته ايم، اين ديدار

گذشتهزده ايم».
وين، نشست در اين شروع از ساعت بعد چند
اروپا اتحاديه مقامات خبرگزاريها گزارش به
كشور سه  امروز مذاكرات كردند، اعالم 
به دستيافتن بدون ايران، رژيم با اروپايي
گفته ديپلوماتهاي به يافت. نتيجهيي پايان هيچ

به الريجانی نسبت جلسه لحن اين در اروپايي،
عبارتي به يا جويانهتر» آشتی و «نرمتر گذشته
جلسه اين در است. بوده وذليالنه ضعيف 
به غني سازي محدود توقف پيشنهاد الريجاني
بازرسان، زمينه داده بود. در را سال دو مدت
سازمان به«بازرسان بود کرده پيشنهاد الريجاني
شد خواهد داده اجازه اتمی انرژی بين المللی
اما کنند» تأسيسات اتمی رژيم ديدار از سرزده
رد و دانسته نامربوط پيشنهادات را اين اروپاييها
شكست از شخصًا فرانسه خارجة وزير كردند.
اروپايي كشور سه بين وين در اتمي مذاكرات
الريجاني بدين گونه و داد. خبر ايران رژيم با

درازتر برگشت. از پا دست
پي در وين، مذاكرات شكست خبر هنوز
و بروكسل مسكو تهران، شكستهاي مذاكرات
خبري رسانه هاي و خبرگزاريها خبري تيتر
جديدي ترفند به آخوندي رژيم كه بود جهان
يك به روسيه دولت با نمود اعالم و متوسل شد
درحاليكه است. يافته دست هسته يي توافق

بيخبري كرد. اظهار روسيه وزير خارجه
رژيم مقام يك فرانسه خبرگزاري گزارش به
نشود فاش  نامش خواست كه وين در ايران 
مجموعه يك درباره روسيه و «ايران گفت:
جامعه بين المللي، همه خواستههاي كه مسائل
را اتمي انرژي بينالمللي آژانس و ايران
برآوردهميكندبه يكتوافق كاملرسيدهاند».
وچندساعتبعدخبرگزارياينترفاكسروسيه
خارجه وزير «سرگئي الوروف داد:  گزارش 
رژيم و  مسكو بين  توافق از او  گفت روسيه 
مشكوك هستهيي برنامه خصوص در ايران
شيادي زنجيره بيپايان بيخبر است». رژيم اين
پاسداراني آخوندي وقاحت با همراه سياسي،
ادامه همچنان پوشيدهاند، ديپلومات لباس كه
مانورهاي سلسه از بعد ايران مقاومت دارد.
شيادانهآخوندها، بارديگربر اينحقيقتتأكيد
تحريمهاي اعمال در تأخير هرگونه كه كرد
تنها يعني زمان، آخوندي، رژيم بر همهجانبه
عاملي راكهاينرژيمبرايدسترسيبهبمب نياز
اين رژيم داد. خواهد قرار اختيارش دارد، در
و مخفيكاري به قوا تمام با زمان خريد براي
دست اتمي بمب به تا ميدهد. ادامه فريبكاري

پيدا كند.
هستهيي كارشناسان از تعدادي زمينه، اين در
ايران رژيم كردند: اعالم گزارشي روسيه طي
است هستهيي تسليحات به خود تجهيز دنبال به
اين در يافت. خواهد دست آن به زود يا دير و
خبرگزاري توسط ١٢اسفند روز كه گزارش
است: آمده منتشرشد، روسيه اينترفاكس
تعداديازكارشناسانمعتقدهستندكهدستيابي
يك ماه، شش بين هسته يي سالح ايران به رژيم
آن نيز برخي گرفت. خواهد صورت سال دو يا

ميكنند». ارزيابي حدود٥سال را
پرونده  ارجاع  سياسی، محافل از بسياری   
سازمان رژيم ايران به شورای امنيت هستهيی
اجتنابناپذير واقعيت يک را، متحد ملل
طرحی پيشاپيش نيز، آمريکا دولت میدانند.
ارائه شورای امنيت به که کرده است تهيه را
است حاکی  آمريکا طرح  پيشنويس دهد. 

قطعنامه های  مفاد رژيم ٣٠ روز ظرف اگر که
غنیسازی از جمله توقف کامل آژانس، سابق
ديپلوماتيک اقدامات  نکند، اجرا را  اورانيوم
سختیعليهرژيمشامل ممنوعيتسفرمقامات
و نفت صدور از محروميت خارج، به رژيم

سايرتحريمهایاقتصادیاتخاذخواهدشد.
آمريكا، سناي  خارجي روابط كميته  در
شوراي عاجل اقدام ضرورت بر نمايندگان
جاهطلبيهاي با مقابله براي متحد ملل امنيت
هستهييرژيمايران تأكيد كردند.رئيسجمهور
مورد آمريكادرطيبازديدشازآسيا،رژيمرا
حملهشديدقرار داد.ويطي يكسخنرانيدر
ايران سربلند مردم آخوند، «مشتي گفت: هند
حمايت تروريسم از گرفتهاند؛ گروگان به را
اتمي كسب سالح براي در تالش و ميكنند
هستند».ويدرافغانستاندستيابيرژيمايرانبه
سالحهاياتميرابيثباتكنندهترينعاملدر
تأكيد پاكستان در كرد. عنوان جهان و منطقه
با ايراناين استکهميخواهند ما «مسأله كرد:
معتقدم سالح من و کنند توليد سالح هستهيي
ما همه برای  ايران رژيم دست در هستهيي 

بسيار خطرناک است».
خيزشهاي از وحشت

مردمي
آستانة در  آخوندي، رژيم  گذشته هفته  در

ملل امنيت بهشوراي اتميش پروندة ارجاع
خيزشهاي گسترش از  وحشت  در و متحد
وحشت، اختناق و رعب ايجاد و براي مردمي
از پس داد. افزايش را  واعدام سركوبي و
از بسياري زماني، حجت قهرمان مجاهد اعدام
منتقل سلولهاي انفرادي به سياسي را زندانيان
در آنها اطالعي از برخي از سرنوشت و كرده

دستنيست.
پنجشنبه١١اسفند،دونفربهنامهايعليعفراوي
مشاركت اهواز به اتهام را در نواصري مهدي و
اعدام عام مأل در اعدام اهواز در بمبگذاري در
استاندارخوزستان، ضمن كرد. معاونجنايتكار
آينده روزهاي در گفت كه جنايت اين تشريح

است. راه در ديگري خوش» «خبرهاي
در نوشهر و قزوين شهر، مشكين در جوان سه
سياسي فعال قوامي جالل شدند. اعدام هفته اين
گذشته تابستان اعتراضهاي پي در كه را، كرد
بهعنوانمحارب بود، دركردستاندستگيرشده
روز ومفسدفياالرضمحكومبهاعدامكردند.
اعدام حكم از صدور رسانههاي رژيم ١١اسفند
ابراهيم، غالم، خيراهللا، بهنامهاي تن شش براي

دادند. خبر تهران محمدرضا در و ولي جواد،
در گذشته هفته اواخر درگيريهاي دنبال به
هفته، اين اوايل در مهاباد، و بازرگان ماكو،
در را نفر سه از بيش  تجمع  آخوندي رژيم

كرد. ممنوع غربي آذربايجان استان شهرهاي
هيأت  عضو ميرزايي غالمرضا اسفند ٩ روز
تهران واحد شركت كارگران سنديكاي مديره
قصد به زندان منتقل كرد. رژيم دستگير و را
شركت واحد معترض كاركنان اخراج تمامي
شركت عملي اين انحالل صدد در و دارد را
خصوصي كردن آن با شركتهاي جايگزين و

است. آمده بر مسافربري
هفتهگذشتهاعتراضات كارگرانوزحمتكشان
از داشت. ادامه همچنان ميهنمان، محروم
كاشان، يزد، شهرهاي  در كارگران  جمله

حقه حقوق احقاق براي بوشهر قم،فالورجان،
زدند. اعتراض به دست خود

از رژيم هراس
چهارشنبهسوري

چهارشنبهسوري، از قبل ماه يك از
نيروهاي سركوبگر ساير و سركردگان سپاه
جوانان ارعاب و  تهديد به  شروع رژيم،
كشيدند نشان و خط شيوهها، انواع با كردند.
مراسم اين در كساني كه قاطع با برخورد از و
خبر خطر مي اندازند، به را  عمومي» «امنيت
انتظامي نيروهاي كه گفتند برخي دادند.
نخواهد درنگ لحظهيي قاطع برخورد در
شهري مانورهاي به شهرها اغلب در كرد.
با مقابله براي را  خودشان  و آوردند روي
رژيم كل دادستان مي كنند. آماده خطر اين
جشنهاي شدن از تبديل وحشت در آخوندي
ضدحكومتي، اعتراضات به چهارشنبهسوري
بسيج را رژيم قضايي ضابطان همه حكمي طي
مواد توزيعكنندگان و  تهيهكنندگان  تا كرد
به مانورهاي تهران در كنند. را شناسايي محترقه

دارد. ادامه هنوز كه كردند اقدام دهگانه
١٢اسفند روز  ايران خلق مجاهدين سازمان  
دانشجويان، دانشآموزان،  از فراخواني  در
همه و زحمتكش، و محروم كارگران
بزرگ جشن و بپاخيزند كه خواست هموطنان
اعتراضي كارزار بزرگ به چهارشنبه سوري را
كنند. تبديل آخوندي ديكتاتوري عليه

پسري استاديوم١٠٠هزار
براي كه را دختراني انتظامي، نيروي مزدوران
ورزشگاه مقابل در فوتبال مسابقه تماشاي
و كرده را، سركوب شده بودند جمع آزادي
دختران قرار دادند. توهين شتم و و ضرب مورد
ما پس استاديوم١٠٠هزارپسري، ميدادند شعار

كجافريادبكشيم؟

فريب زور و با را آنها پليس نيروهاي سركوبگر
از ديگري مناطق در و كردند اتوبوس سوار

ساختند. را رها آنها شهر
پشت دستهاي شدن آشكار

در آخوندي رژيم پرده
جنايت هولناك سامرا

رژيم نقش شدن برمال از حاكي هفته خبرهاي
اطهار در سامرا ائمه مراقد آخوندي در انفجار

است.
عراق، اعالم صالحالدين استان استاندار معاون
انفجار در ايران رژيم اطالعات كه وزارت كرد
سامرادخالت داشتهاست.سخنگوي جبههتوافق
سامرا با مراقد در انفجار گفت كه ملي عراق
صورت همسايه كشورهاي از يكي برنامهريزي
كه داد خبر الشرقاالوسط است. روزنامه گرفته
درتيم از نفوذ قبل هفته دو ائتالف شيعي دولت

است. بوده مطلع امامان مراقد حفاظت
رهبران  به عوامل رژيم و هجوم حمله طرفي  از
همچنان تسنن اهل مساجد و مراكز سياسي،
الدليمي رئيس عدنان هفته اين در ادامه داشت.
عراق، اسالمي عراق، معاون حزب توافق جبهه
از كه عراق،  مسلمين علماي هيأت دبيركل 
در آخوندي رژيم مخالفين  شناختهشده ترين 
قرار تروريستي حمله مورد هستند، كشور اين
رسيد به قتل اسالمي حزب معاون گرفتند،كه
و خانه شد كشته الدليمي محافظين يكي از و
خسارت نيز،  مسلمين  علماي هيأت  دبيركل 

ديد.
برپايي براي رژيم آخوندي خونين چنگالهاي
از آستين و جنايت، و كشتار جنگهاي فرقهيي

نيروهايوحشيشبهنظامينمايانبود.
معتبر رسانههاي  و خبرگزاريها از بسياري 
عراق در آخوندي رژيم دخالتهاي از بينالمللي
ايران رژيم به وابسته شبهنظاميان حكمراني از و

خبردادند.

دار آويخت به بمبگذاري را در اهواز به اتهام جوان دو آخوندي ١١اسفند رژيم

ايران مختلف شهرهاي در اعدام و سركوبي بيسابقة افزايش

اعمال در تأخير وين، مذاکرات شکست  بهدنبال
به كمك و ندارد هيچ توجيهی همهجانبه تحريمهاي

است  بمب اتمي ماليان به مسلحشدن
اول صفحه از بقيه

با انگلستان و آمريكا از مذاكرات كه رژيم آن جايي از ميكند تصريح او
اين  و نداد پي٢ را سانتريفوژهاي به مربوط نداشت، اطالعات اطالع ليبي
شود. آمريكاييها اساسي وارد ضربة اروپا و ما اعتماد بين كه به شد «باعث
ميگويند ايرانيها دروغ ميگفتند اروپاييها به روزهاي آغازين همان از
ميگفتند اروپاييها در مقابل است، از پرونده بخشي شده اعالم آنچه و
پايان ميافزايد موضوع پي٢هنوز روحاني كرده ايم». اعتماد به آنها كه ما

زماني  چگونه و چه پي٢ را نقشه هاي است كه اين «سؤال آنها و نيافته
پي٢ كجا  كارگاه و ديگري خريدهايم چه چيزهاي و كردهايم خريداري

است». بوده
نداديم و دقيق اطالعات ما واسطه ها مورد در ميگويد صراحت به وي
گفته ايم ما اعالم نكرده ايم در هيچ كجا امروز تا را اسم پاكستان حتي«

ما اولية دالل كه گفتيم آنها به حتي ما كرديم. خريداري دالل يك از
با طاهر كه آقاي اين كه پرسيدند ما از است. بوده شخص اروپايي يك
اعالم در جواب معامله انجام داده است، تبعه كدام كشور است؟ ما شما
روحاني است». شبيه بوده قاره شبه مردم به اين شخص قيافة كه كرديم
توانمندي اين بتوانيم تا داريم نياز فرصت بهيك مي كند«ما نتيجهگيري
چرخه را اين بتوانيم روزي يك ما اگر يعني برسانيم. فعليت به خود را
صورت آن بگيرد، در قرار شده انجام عمل برابر در و دنيا كنيم كامل

ميكند». فرق قضيه
سه با مذاكرات از دور  آخرين شكست و مسكو  مذاكرات شكست
آخرين در ماليان، كه و مخفي كاري مستمر فريبكاري و اروپايي كشور
در تأخير هرگونه شده، اشاره متعدد به آن موارد در نيز آژانس گزارش
و غيرقابل توجيه اعمال تحريمهاي همهجانبه و قاطع يك سياست اتخاذ
به بمب ايران بر تروريست حاكم شدن بنيادگرايان مسلح به تنها كمكي

است. اتمي
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
( (٣ مارس ٢٠٠٦ ١٢اسفند١٣٨٤

اتمي انرژي بينالمللي آژانس گزارش و ماليان علني اعترافات و محرمانه اظهارات
ميدهد خبر فريبكاري و پنهانكاري ادامة از

اتميبوشهركههم چنانناتمامماندهاست نيروگاه



٣ دوشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٠ ـ شمارة
گزارش

گردهماييدراورسوراوازبرايمحكومكردنجناياترژيمآخونديدرعراق
شركت داشتند ايران مقاومت ملي شوراي اعضاي و عرب و فرانسوي مسلمان شخصيتهاي برگزارشد، ايران مقاومت برگزيده رئيسجمهور باحضور كه اين گردهمايي در

حضور  با اورسوراوازكه در مراسمي در شب ۸ اسفند،  دوشنبه
برگزار شد، ايران مقاومت برگزيدة رئيسجمهور رجوي خانم مريم
عراق، از مهماناني از جمله عرب، فرانسوي و مسلمان شخصيتهاي
عراق در آخوندي را رژيم و مداخالت جنايات و شركت داشتند

محكومكردند.
شد. مجيد شروع اهللا كالم از آياتي تالوت با مراسم اين

به «مردم ديگر بار رجوي طي سخناني مريم خانم اين مراسم در
حرم ائمه انفجار بهخاطر كه مسلمانان دنيا همه ايرانو عراق، مردم

تسليتگفت. عميقًا است، قلبهايشانجريحه دار اطهار
سيداحمدغزالي جمله اورسوراوازشخصيتهايمختلفاز مراسم در
محمد عراق، خانم سهي ميهمان از وزير سابق الجزاير، دو نخست
جبهه در عراق ملي جنبش نماينده و سياسي علوم دكتراي العزاوي
در سياسي علوم النعيمي استاد شاكر معروف هدي خانم و مرام
امام سانكوشارا ممدو و همچنين شيخ بغداد مستنصريه دانشگاه
انجمن از مرزوقي منصف آقاي فرانسه، تاورني مسجد جماعت
آقايعبدالرحيمكزباريرئيسانجمندانشجويان حقوقبشرعربي،

مقاومت ملي نماينده شوراي رجوي صالح فرانسه، دكتر در مسلمان
كميسيون مسئول گنجه اي جالل استاد و سوئيس و فرانسه در
سخنراني به مقاومت ملي شوراي  در  اديان آزادي و مذاهب

پرداختند.
كردن محكوم ضمن الجزاير سابق وزير نخست غزالي احمد سيد
«تنها سياست آخوندها، گفت: تروريستي جنايات سركوبگرانه و
سياست تنها و اين شود سرنگون ايران كه رژيم است اين درست
واالست. ارزشهاي عدالت و و  در منطقه استقرار صلح براي درست
كه است بپيوندند. سؤال اين سياست اين غربي بايد به دولتهاي
اجازه است: اين پاسخ كرد؟  سرنگون رژيم را اين ميتوان چگونه
ميتوانيم كه حداقل كاري بكنند. را كار ايرانيها اين خود بدهيد
كه دارد جا رابطه در اين نشويم. آنها مانع كار كه است اين بكنيم

ايستاده است». رژيم اين كه در برابر بدهيم اپوزيسيوني را به حق
به  از عراق سياسي علوم استاد النعيمي معروف هدي شاكر  خانم
داير كردن مراكز جمله از آن در عراق عوامل و آخوندي جنايات رژيم
آخوندها طرحهاي و زندان جادريه پرداخت نظير كشتار و شكنجه

قرار داد. اشاره مورد را عراق تجزيه و تفرقه براي ايجاد
جنبش و نماينده علوم سياسي محمد العزاوي دكتراي سهي خانم
به سامرا مليعراقدرجبههمرامضمنمحكومكردنجنايتانفجار

پرداخت. عراق بر سلطه براي آخوندي رژيم طرحهاي
آخوندي گفت: توسط رژيم عراق پنهان به اشغال اشاره پس از وي
برادران مسأله هستيم،  مواجه آن با عراق در كه ما ديگري «مسأله
داخل به افراديرا ايران رژيم اشرفاست. شهر مجاهددر وخواهران
تمام مردمآنمنطقه با بشوند. تا متعرضاينشهر عراق ميفرستد

اشرفاعالمهمبستگيميكنند». برادرانوخواهرانماندرشهر
گفت: فرانسه تاِورني مسجد جماعت امام سانكوشارا ممدو شيخ
براي اشاعه جز ميافتد اتفاق اسالم نام درايران تحت «آنچه
و صلح، بردباري دين اسالم نيست. ترس وخصومت كينهورزي، 
و مانند عراق كشورهايي كه داد اجازه نميتوان همياري است.
شوند… كشيده نابودي به خدا نام تحت ايران رژيم توسط ايران
راه كه و قطعًا بدهيم پايان وحشيگري اين به كه ما است ضروري
مقاومت بهدستخانمرجويرئيس جمهور اينمنطقه حلصلحدر

.« است ايران
انفجار فاجعه عربي بشر  حقوق انجمن از  مرزوقي منصف آقاي
يك عنوان به «من افزود: و  كرد محكوم  را سامرا تروريستي
مسلمان مرز سرخ ميان بگويم نيستم حاضر و سني  عرب مسلمان
كه است كساني افتراق ميان مرز به نظرمن است. وغيرمسلمان
هركسي ندارند. اعتقاد آن به وكساني كه اعتقاددارند دموكراسي به
ما رو اين از باماست… قطعا باشد ديكتارتوري عليه ما دركنار كه
كنيم. مجاهدينخلقابراز با را داريمكههمبستگيخودمان وظيفه
آزادتالشميكنند، براييك عراقالئيكو عراقياني كه همچنين با

اعالمهمبستگيكنيم».
در مسلمان دانشجويان انجمن رئيس  كزباري عبدالرحيم دكتر
در مقدس اماكن انفجار عمل نفرت انگيز از را خود انزجار فرانسه

نمود. همدردي ابراز عراق مردم با و داشت ابراز عراق
و فرانسه در  مقاومت ملي شوراي نماينده رجوي صالح  دكتر
آخوندها از جنايت با اشاره به اهداف پليد خود سوئيس، در سخنان
جنگ باتشديد سعي ميكنند «مالها گفت: سامرا انفجار رذيالنه

بدهند. افزايش درمنطقه را نفوذ خود واعمال تسلط درعراق داخلي
كه وخامت اوضاع را بسنجد است اين رو وظيفه جامعه بينالمللي از
وكمك كند بدهد پايان رژيم اين برابر در استمالت به سياست و
امروز ايران، مردم ديروز بشود. داده پايان عراق مردم رنج به كه
تهديد اين با خاورميانه كشورهاي ساير مردم شايد وفردا عراق مردم
نجات آنرا برماست كه است درخطر بشريت بشوند… امروز روبهرو

بدهيم».
اديان آزادي و مذاهب كميسيون مسئول گنجهاي استاد جالل
از اورسوراواز مراسم در خود سخنان در مقاومت ملي شوراي در
شخصيتهاي شركتكنندهبهويژهزنانعراقيسپاسگزاريو قدرداني
شيعه و الفت وحدت دربارة توضيحاتي ضمن استاد گنجهاي كرد.
عراقي برخورد مسئوالنة رهبران سامرا، بهويژه در عراق سني در و
آخوندها سبعانه وي جنايات ستود. رژيم آخوندي فتنهانگيزي با را
ايران و رهبران اهل تسنن قتل مكرمه، حرم امامرضا، در مكه
و انفجار كرد خاطرنشان را مسيحي كشيشان و مثلهكردن كشتار

دانست. جنايات ادامه همان را در سامرا تروريستي

است ايران رژيم سرنگونكردن منطقه، در واال ارزشهاي صلح، عدالت و استقرار درست براي سياست تنها غزالي: احمد سيد ـ
خصومت نيست و ترس كينهورزي، اشاعه جز روي ميدهد اسالم نام ايران تحت آنچه در ممدو سانكوشارا: شيخ

الئيك عراق يك براي كه عراقياني با بايد همچنين كنيم. ابراز خلق مجاهدين با را خودمان همبستگي كه داريم وظيفه مرزوقي: ما  منصف
كنيم. همبستگي اعالم ميكنند تالش آزاد و

افزايش بدهند درمنطقه را خود نفوذ واعمال تسلط درعراق داخلي جنگ باتشديد مي كنند مالها سعي دكتر صالح رجوي: ـ
كشتار و ايران تسنن اهل رهبران قتل رضا، امام مكه مكرمه، حرم ادامه جنايات سبعانه آخوندها در سامرا تروريستي انفجار گنجهاي: استاد جالل ـ

است مسيحي كشيشان كردن مثله و

معروفدكترسهيمحمدالعزاويدكتر صالح رجويشيخممدوسانكوشارامنصفمرزوقيدكترعبدالرحيمكزبارياستادجاللگنجهاي شاكر هدي سيداحمدغزاليدكتر

باقي خواهد دينفروش مرتجعان پيشاني بر ابد تا آن داغ ننگ كه
ماند.

و و متأثرند برآشفته سامرا متبركه مشاهد تخريب ايران از مردم
هدف كشتار عراق، كه خود همسايه كشور مردم اين روزها، با در
گرفتهاند، قرار بر ايران حاكم استبداد مذهبي وحشي تروريسم و
مردم رشيد  فرزندان ميكنند. همبستگي و همدردي احساس 
جنايت بزرگ سوگواري و راهپيمايي برپايي با اشرف شهر ايران در
را ايران ملت اعتراض خشم و صداي كردند و محكوم را آخوندها

بلندكردند.

رجوي: مريم
به   تسليت

همهمسلمانان،
ننگ داغ

ابدي
پيشاني   بر
مرتجعان
دينفروش

كشور ايران، بر حاكم مذهبي استبداد جنايتكارانه فتنهانگيزي
ائمه مراقد انفجار است. و خون فرو برده آتش در را عراق، ما، همسايه
اهل مساجد به سراسري شده ديده تدارك حمالت و سامرا در اطهار
و خبرنگاران سياسي، شخصيتهاي روحانيان، خطبا، كشتار و سنت
عليه ايران بر حاكم ماليان جنگي است كه اينها، همة بله، جوانان،

به راه انداخته اند. عراق مردم
و تكپايه كردند، را منقبض كه آخوندها رژيمشان ماه پيش هشت
ايران مقاومت نشاندند، رياستجمهوري صندلي بر را احمدينژاد و
اعالمجنگكرده اند. مردم ايران و جامعه جهاني به آنها كرد كه اعالم

جنگ است. همان نائرة عراق، اخير وقايع روزهاي
آنها است. روشن  كامًال  آتشافروزي اين براي رژيم انگيزههاي
و كالن مبالغ هزينهكردن و تقلبات انبوه بهرغم كه ميبينند
عراق، انتخابات نتايج  هم  باز جنايت، و تهديد  حربة  از استفاده
برابرشان جبهة در كه ميبينند آنها نكرد. تأمين را مقاصد شومشان
همگي كه شده تشكيل عراق دموكراتيك نيروهاي از يكپارچهيي
آنها ميگذارند. انگشت تهران از شده هدايت بنيادگرايي تهديد بر
وحدت دولت يك تشكيل بهسوي كشور اين تحوالت كه ميبينند
بنابراين نيست. مذهبي فاشيسم مطلوب كه ميرود پيش ملي
شيطاني نقشههاي و از شكست به هم بزنند را اوضاع ميخواهند

كنند. جلوگيري عراق تصرف براي خود
اين مقاومت بي امان و فداكارانه كوششهاي براثر خصوص كه به
راه در جنگافزار اتمي رژيم براي توليد اين پروندة تقالي پنهاني
و اعتراضها ايران  داخل در كه بهخصوص است. امنيت  شوراي
زير كشور همهجاي در را آخوندها ما هموطنان بيوقفه تظاهرات
كشنده يي گرفتاري چنين در آخوندي رژيم است. داده قرار ضرب

ميزند. جنايت هولناكي دست هر به
قبل از مرگش سال دو است، رژيم اين سردمدار خميني كه اولين
از حكومت كه حفظ است كرده گوشزد به خامنهاي نامهيي در
است كه كرده تأكيد او است. باالتر الهي ارزشهاي مذهبي و همه
عبادي از هركاري اعم از ميتواند خود مصالح به خاطر واليتفقيه
سامرا و اطهار در ائمه مراقد انفجار كند. يا غيرعبادي جلوگيري

در زمرة  سنت در عراق ١٦٠ مسجد اهل كشيدن به آتش و تخريب
تمام و مسلمانان همه دشمن آخوندها كه راستي كارهاست. همين

مردممنطقهاند.
عراق اخير وقايع از كه ايران در ما هموطنان دليل همين به
خميني بازماندگان توسط آن ارتكاب از اما سوگوارند، و دلسوخته
انفجار به ايران هم داخل اينها در ديدهاند كه نكردند. زيرا تعجبي
كه ديدهاند و دست زدهاند. هشتم شيعيان امام حرم در خونيني
در زهر آتشبس جام خودش قول به شد خميني مجبور وقتي

 ٣٠ ديد، در خطر را خودش رژيم و سربكشد را عراق ايران و جنگ
كما اينكه االن كشيد. دار چند ماه به ظرف را هزار زنداني سياسي
امنيت قطعي شوراي به رژيم اتمي پرونده ارجاع كه آن به مجرد هم

 ٢٠ آنها كردند. سياسي زندانيان حلقآويز به شروع آخوندها شد،
سال پيش در چهار از كه را زماني حجت قهرمان روز پيش مجاهد

كردند. اعدام ميبرد، بهسر زندان
اجتماعي، پشتوانه نه كه نهمشروعيت دارد آنجا مذهبياز استبداد
بدهد، پاسخ ايران جامعه جوشان خواسته هاي به است قادر نه و
تأمين جنگافروزي و بحرانسازي تعرض، در را خود حيات
است. دجالگري و جنايت رژيم، تركيبي از اين تاكتيك ميكند.
توأمان آشوب و جعل دروغ و زرادخانه با وحشت را و ترور زرادخانة
را سياسي فضاي كند، همه را مرعوب تا ميآورد در حركت به
به پذيرش وادار را نيروهاي سياسي مردم و و سازد و بغرنج تيره

كند. خود موجوديت
عراق، در سراسر كشتارهاي پيدر پي سامرا و انفجار ننگين از پس
احزاباينكشور بهنحوبسيارمسئوالنهيي واكنش و رهبرانگروهها
ماليان نقش بر اوًال تحسين برانگيز، هوشياري با آنها دادند. نشان
برنامه ريزي و تداركات آشكار نشانههاي و گذاشتند دست تهران
ثانيًا همه و كردند برمال و كشتارهاي پس از آن را انفجار اين قبلي
نشاندادن عكسالعمل فراخواندند و خودداري از شكيبايي و را به
مذهبي و وحشي براي شعلهوركردن جنگ هار كه ارتجاع را دامي

كردند. خنثي بود، كرده پهن
از كه پس داده شكل را مهمي لحظه بسيار همچنين اخير، تحوالت
وزارت قدس و سپاه دستورات مجري جريان با سياست مسامحه آن
ميدانند همه ندارد. توجيهي هيچ ديگر عراق در آخوندها اطالعات
آفريده فاجعه عراق در ايران مذهبي فاشيسم دست بازگذاشتن كه

است.

عراق سياسي و نيروهاي امروز بسياري از مردم خاطر، همين به
پاسداران سپاه و شعبات واليتفقيه رژيم از ميگويند زمان خلعيد
آراي تانكر و كاميون با مالياني كه ديروز است. فرارسيده عراق در
متعدد شكنجه گاههاي بغداد قلب در و فرستادند عراق به تقلبي
تجري سنت اهل مساجد به و اطهار ائمة مراقد به امروز كردند، برپا
آتش را به همه جا فردا نشود، برچيده آنها اگر بساط ميكنند و

ميكشند.
خونيني و سنگين بهاي منطقه كل مردم و عراق مردم ايران، مردم
عينحال در دردها، و داغ و رنجها ميپردازند اما همين و پرداخته
تمام شيادي با آنها افشا كرد. را بر ايران حاكم ماليان طينت پليد
را شيعه ايران مجاهدين در كرده بودند اما بلند اسالمپناهي را پرچم
و راه انداختهاند به حمامخون سنيها عليه عراق كردند، در قتلعام

مزار امامان است. فرجام كارشان تخريب
(ص) محمد حضرت و خدا دشمنان  بدترين  آنها كه راستي

هستند.
از زودتر هرچه بزرگ ننگ كه اين داريم مسئلت بزرگ خداي از
روزهاي كه در براي كساني و شود. جامعه مسلمانان پاك دامن
ريخته شد، برزمين ناحق به خونشان عراق مختلف نقاط اخير در

ميكنيم. دعا
مجروحان و همچنين و و بازماندگان آنها خانواده ها بزرگ اي خداي
سايهشوم بنيادگرايي بگير. خدايا لطف خود پناه در آسيبديدگان را
كن جهان دور و عراق و همه ايران از ناامني و ترور را كشتار و و
ملتهاي نصيب را و خوشبختي دموكراسي، آرامش آزادي، صلح، و

كن. منطقه اين رنجديده
اعدام قرار تهديد اين روزها در در كه سياسي ايران را خدايا زندانيان

بده. نجات گرفتهاند،
در تا عطا كن  اشرف نصرت در شهر آزادي به رزمندگان  خدايا 
در عراق بنيادگرايي در و  ترور افشاي غول براي سهمگين  نبرد
پاسخ خود تاريخي مسئوليت به عراقيشان برادران و خواهران كنار

دهند.
مذهبي فاشيسم پليدي و شر از را منطقه ايران و تمام مردم خدايا

برهان. ايران بر حاكم

الرحيم  الرحمن اهللا بسم
عزيز خواهران و برادران

اينجا سپاسگزارم. در حضور شما و از ميكنم سالم شما همه به
و ايران و هموطنانم در به مردم عراق با شما بدهيد همراه اجازه
قلبهايشان ائمهاطهار حرم انفجار خاطر به كه دنيا مسلمانان همه

بگوييم. عميقًا تسليت است، جريحهدار
در (ع) عسكري حسن امام امام عليالنقي و متبركة مشاهد انفجار
را جواد(ع) امام دختر و (عج) زمان امام گرامي مادر مراقد كه سامرا
است اطهار ائمه پاك ساحت شنيعي به تعرض برمي گيرد، در هم

متهمنمود ايرانرا رژيم و محكومكرد را مريمرجويسوءقصدسامرا خبرگزاريفرانسه:
باشد مي مذهبي قومي و تنشهاي از استفاده سوء مسئول ايران رژيم مقاومت، ملي شوراي برگزيده رئيس جمهور اعتقاد به

پاريس گزارشي (٢٨فوريه)، از ٩ اسفند ٨٤ فرانسه خبرگزاري
رئيس رجوي مريم خانم اقامت محل در كه گردهمايي از
و فرانسويان و ايرانيان حضور با مقاومت، برگزيده جمهور
شيعه از اعم فرانسوي و عرب مسلمان شخصيتهاي جمله از

منتشر برگزار گرديد، تفاهم و همبستگي اساس  بر سني و
و نوشت: كرده

حضور با كه گردهمايي يك در رجوي مريم شب دوشنبه
شده بود، سوءقصد برگزار اورسواز در سني مسلمانان شيعه و

محكوم كرد. سامرا را
رئيسجمهور سخنراني اشاره به گاه با آن فرانسه خبرگزاري
همه را به «تسليت خود رجوي مريم برگزيده مقاومت نوشت:
تروريستي حمالت و انفجاري سوءقصد قرباني مسلمانان كه

در شهر حسن عسكري و امام علي النقي عليه زيارتگاه امام
ضمن او نمود». شيعيان تسليم به ويژه به بودهاند  سامرا عراقي
ساخت سنيها» خاطرنشان و شيعيان «برادري ميان يادآوري
خاصي مذهب به متعلق  و است مقدس شهر  يك «سامرا

نيست».
مساجد حمالت عليه انفجار مرقد امامان شيعه و در برابر او
به دعوت را مسلمانان همه مذهب سني شخصيتهاي و
«زيرا نمود در عراق ايران رژيم برابر توطئههاي در هوشياري
ايران، مقاومت ملي شوراي برگزيده رئيس جمهور اعتقاد به
مذهبي و قومي تنشهاي از سوءاستفاده مسئول ايران رژيم

ميباشد».
كفايت كاريكاتورها قضيه  «وقتي رجوي  مريم گفته به
قتلعام متوسل شدند و تروريسم سوءقصد، مالها به نكرد،
يك تشكيل جمله از در عراق بشوند» سياسي ثبات از مانع تا

كرده بود. ماه فوريه ظهور در اواسط ملي كه دولت اتحاد

در كه جلسهيي در مارس ۲۰۰۶)، (اول ۱۰ اسفند چهارشنبه روز
اتمي ايران» «تهديد عنوان تحت آمريكا واشينگتن دانشگاه جرج
سابق شوراي ارشد عضو تنتر، ريموند پروفسور بود، برگزار شده
پاتريك دكتر ايران، سياست كميتة رئيس و آمريكا ملي امنيت
كالوسون،معاونانستيتوواشينگتندرسياستخاورنزديكوآقاي
صلح انستيتو پيشگيريها از و تعارضات مركز بررسي محقق بارام

آمريكاشركتداشتند.

دكتر پاتريككالوسونمتخصصايرانگفتكهاگربخواهيمتنها
حتي كه اكتفا كنيم رژيم ايران اتمي با برنامة رابطه داده هايي در به
سايتهاي اتمي كه به و است، كرده اذعان آن به هم خود رژيم ايران

شده اند،بپردازيم،  افشا نهايتًا ايران رژيم گويي دروغ سال بعد از۱۸
به دستيابي امكان لحاظ به خطرناكي بسيار نقطة در ايران رژيم
آژانس كل مدير البرادعي، محمد آقاي حتي دارد. قرار اتمي بمب
برنامة در رابطه با احتياط نهايت با تاكنون كه بينالمللي انرژي اتمي

با كه مي كند اين از صحبت اكنون است، گفته سخن ايران اتمي
با ساختن ماه چند تنها كشور رژيم اين ايران، اتمي تكميل سايتهاي

بمباتميفاصلهخواهدداشت.
در پيش ايران رژيم توسط روندي كه با گفت: كالوسون دكتر
فشارهاي و درخواستها به ايران رژيم كه است بعيد شده گرفته
بينالملليتندهد وممكناستكهجامعةجهاني چارهييجزدنبال
كالوسون دكتر باشد. نداشته پيش رو در رژيم تغيير سياست كردن
گفت: آمريكا ايران اپوزيسيون نيروهاي با آمريكا مورد رابطة در
كمك ايران اپوزيسيون بخواهد به نيروهاي كه دارد فراواني امكان
و هيچ نيست تروريستي سازمان يك ايران خلق كند. مجاهدين
واقعيت اين نسبتبدهد. حركت تروريستيراكسينتوانستهبهآنها
بايستي آمريكا نيست. تروريستي ليست در جايشان آنها كه است
ساختن خارج براي الجرم ايران، رژيم به قاطعي پيام فرستادن براي
مجاهدينخلقوشوراي مليمقاومتازليست سازمانهايتروريستي
پايپس دانيل دكتر من بههمراه سال قبل، چند نمايد. اقدام خارجي

ايران از خلق مجاهدين خروج ضرورت بر مشتركي مقالة قبل طي
ليستسازمانهايتروريستيتاكيدكرديم.

را بايد اين گفت: تاون جورج دانشگاه استاد تنتر، پروفسور ريموند
جامعة براي حل راه سه ايران رژيم با مواجهه در كه كنم تصريح
رژيم تغيير و نظامي اقدام فشار، ديپلماسي دارد: وجود بينالمللي
بهجاي است، خورده شكست ديپلوماسي كه شرايطي در ايران.
آمريكا كه فرارسيده آن زمان اكنون نظامي، اقدام سوي به خزيدن
گروههاي اين كه آنجا از نمايد. اتخاذ را رژيم تغيير سياست
محققميسازند، آمريكانيازمند اپوزيسيونهستند كهتغييررژيمرا
خارج ترويستي سازمانهاي ليست از را گروهها اين كه است اين

نمايد.
دربارة  ايران سياست كميتة تحقيقات به تفصيل به سپس وي  
اتهاماتعنوانشدهتوسطوزارتامورخارجةآمريكاكهقراردادن
تروريستي را ليست سازمانهاي در خلق ايران مجاهدين نام سازمان

كميتة تحقيقات كه كرد نتيجهگيري و پرداخت ميكند، توجيه
سازمان عليه مطرح شده اتهامات كه ميدهد نشان ايران سياست
وزارت بنابراين نيست. استوار واقعيتي هيچ پايه بر خلق مجاهدين
از را مجاهدين خلق سازمان نام بالفاصله آمريكا بايد خارجة امور

ليستسازمانهايتروريستيخارجيخودخارجكند.

و است بسيار جدي ايران رژيم اتمي تهديد گفت: بارام نيز آقاي

شوم خود اهداف پيشبرد براي اتمي را سالح مي خواهد ايران رژيم
درمنطقهبهكاربگيرد.

سفارتخانههاي خارجي نمايندگان دانشجويان، از سخنرانيها، بعد
پيرامون اظهارنظر و سؤال به آمريكا سناي مشاورين و واشينگتن در
برنامةسالحاتميرژيمايران،چشماندازتغييردموكراتيكدر ايران

وموقعيتمقاومتپرداختند.

آمريكا در واشينگتن جرج دانشگاه در جلسه
قرار دارد اتمي بمب به دستيابي امكان لحاظ به خطرناكي بسيار نقطة در ايران رژيم كالوسون: پاتريك دكتر

اتهامات عليهسازمانمجاهدينخلقايرانبر پايةهيچواقعيتياستوارنيست پروفسورريموندتنتر:
است ايران بسيارجدي رژيم تهديد اتمي بارام:

بارام آقاي تنتر، ريموند پروفسور كالوسون، پاتريك دكتر راست: از



٤ دوشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٠ ـ شمارة
گزارش

طييكجلسـهوكنفـرانسمطبوعاتـيدرشهـرتورينـودرايتاليا
تأسيسكميتـهدوستـان ايـرانآزاداعالمگرديد

جلسه دو طي (۲۷فوريه) اسفند دوشنبه۸ روز
پارلمان آقاي آلبرتو نماينده با حضور جداگانه و
آقايان و ايتاليا چپ دموكراتيك حزب از نيگرا
حقوقبشري سازمان رئيس سارتوريو جاني
(International Help) بينالمللي كمك
همچنين و پنا ساندرو بنياد رئيس كوكو انزو و
لئو جانپيرو و وكيل كاپيلتي،  رنتزو آقايان
و با ايتاليا شهرپيومونته استانداري عضو شوراي
حضورتعدادي ازخبرنگارانرسانههاي ايتاليايي
تشكيل كميته شهرتورينو، درسالن شهرداري

اعالم گرديد. آزاد ايران دوستان
سوي از هيأتي حضور با  كميته اين اعالم
حكميان محمود آقايان شامل ايران مقاومت
و مقاومت ملي شوراي خارجه كميسيون عضو
اعضاي جامعه متخصصين دكتريوسف لساني از
درجلسهصبح، ايرانيمقيمايتالياصورتگرفت.
سازمان رئيس سارتوريو جاني آقاي نخست
از حقوقبشري كمك بينالمللي ضمن تقدير
اعالم و عملتشكيلدهندگاناينكميته ابتكار
شديد حقوقبشر رابطه با نقض آن، در تشكيل
به سالحهاي رژيم دستيابي خطر و درايران 
از مقاومت حمايت در دنيا و و در منطقه اتمي
بايد ما  گفت: وي كرد، ايراد سخناني ايران 
نقض با در رابطه را ايتاليا و دولت عمومي افكار
و مردم كنيم، آگاه درايران حقوقبشر مستمر
رژيم اين از ناشي خطرات به نسبت را دولت

عادالنه مقاومت و ايران مردم از نماييم، حساس
كردن نام خارج خواهان و كنيم آنها حمايت
مقاومت محوري  سازمان بهعنوان مجاهدين 

باشيم. تروريستي ليست از ايران
رئيس كوكو سخنرانبعدياين جلسه آقاي انزو
سخنانش از بخشي در وي بود. پنا ساندرو بنياد
كميته اين تشكيل ابتكار  با  اميدوارم گفت:
و گوش مردم به مردم ايران را بتوانيم صداي
نگراني ابراز او ضمن ايتاليا برسانيم. دولتمردان
سيستماتيك حقوق بشر نقض نسبت به شديد
بيشتر ايران، خواستار شركتهرچه توسطرژيم
در ايتاليا حقوقبشر  مدافعان سياستمداران و
سياست شد. وي سكوت در مقابل تشكل اين
رژيم دانست دردست برندهيي برگ را مماشات 
سياست يك رژيم بايد مقابل كه در كرد تأكيد و
مقاومت ضمن حمايت از اتخاذ نمود. او قاطع
ايرانخواستارخارجكردننامسازمانمجاهدين

شد. اروپا اتحاديه تروريستي ليست از
عضو كميسيون حكميان آقاي محمود سپس
تشكر ضمن  مقاومت، ملي شوراي خارجه 
حاميان دوستان و نظر اتفاق و ابتكار عمل از
اين تشكيل در كه ايتاليا در ايران مقاومت
مدت طي گفت: است،  شده متبلور  كميته

آمده تا كنون  ۶ ماهي كه احمدينژاد سركار
از  بيش كه گرفته صورت ۱۶۰ اعدام بيش از
اعدام  سال قبل ميباشد. مشابه ۳ برابر ۶ ماهه

شده تبديل عام به يك پديده ايران در زندانيان
وحشيانه، جنايت  يك در ماليان رژيم است.
عضو سازمان مجاهدين حجت زماني، يك آقاي
را كه ايران مقاومت اصلي نيروي خلق ايران،
بارها و  بود زنداني نيم و چهارسال بهمدت 
در بود، گرفته قرار شكنجه ها شديدترين مورد

در ۲۴  آويخت. به دار (۷ فوريه) بهمن ۱۸ روز
و هواداران  اعضا نفر از ۱۲۰ هزار گذشته، سال
و حقوقبشر از صرف دفاع به خلق، مجاهدين

دموكراسي اعدام شدهاند.
اما گفت: سخنانش  از ديگري بخش  در وي
رجوي، مريم خانم كه همانگونه ايران در
دسامبر ايران در مقاومت رئيسجمهور برگزيده

دادند،  فراخوان آن به اروپا پارلمان ۲۰۰۴ در
تغيير يعني دارد. وجود هم سوم راه حل يك
ايران. مقاومت و مردم از حمايت با دموكراتيك

سالح  غرب نه از ايران، مقاومت اين راستا در
است آن چه ضروري بلكه پول، و نه ميخواهد
مقاومت و مردم از معنوي و سياسي حمايت
و موانع برداشتن گام،  اولين  است. ايران
ايران مقاومت عليه شده اعمال محدوديتهاي
از سازمان تروريستي برچسب جمله حذف از
تغيير اصلي مانع  بهعنوان خلق  مجاهدين

ايران ميباشد. دموكراتيك در
رژيم گفت: اتمي پرونده مورد در در پايان وي

سال سه  است. گذر  حال در به سرعت  زمان 

بيهوده اتحاديه گفتگوهاي در با ارزش بسيار
بسيار آنها و است دست رفته از ماليان اروپا با
شده اند. نزديك اتم  بمب  به  قبل از بيشتر
به تروريسم حامي دولت اصليترين دستيابي
است. جهاني جامعه براي فاجعه يك اتم بمب
نمود. جلوگيري فاجعه اين از ميتوان هنوز اما
اصولي صحيح و سياست يك بر اينكه مشروط
رجوي خانم كه همانگونه شود. اتخاذ سريعًا
اتمي پرونده ارجاع  اگرچه نمود تأكيد  اخيرًا
الزم بود گام يك امنيت شوراي به ماليان رژيم
قرار كار دستور در سريعًا ساير گامها بايد اما

مي باشد: زير موارد شامل گامها اين گيرند.
و  تسليحاتي نفتي، تحريمهاي اعمال  

آخوندي عليه رژيم و ديپلوماتيك تكنولوژيك
آن  سران به جنايات رژيم آخوندي و  رسيدگي
رژيم تروريستي اين جنايات و مردم ايران عليه

بينالمللي دادگاه يك در كشور خارج در
سازمان  عليه تروريستي برچسب حذف  

ايران خلق مجاهدين
   

نيگرا آلبرتو عاليجناب برنامه، بعدي قسمت در
ازحزبدموكراتيكچپ پارلمانايتاليا نماينده
سخنانش از  بخشي در وي نمود. سخنراني 
بههيچوجه درايران حقوقبشر نقض گفت
وضع اين به بايد و نيست تحمل و قابل پذيرش
گفت: موضوع اتمي رژيم در ادامه پايان داد. وي

خاطر اين به ميباشد، ما شديد نگراني باعث
و مشروع ايران مردم و مقاومت اين از حمايت

است. ضروري
مسئولين آخرينسخنراندكتريوسفلسانياز
كه بود ايتاليا در ايراني فارغالتحصيالن انجمن
حقوقبشر و نقض از گوشههايي در سخنانش
را سياسي زندانيان درمورد مالها رژيم جنايات
بياننمود. ويضمنتأكيدبراهميت خارجكردن
تروريستي ليست از مجاهدين سازمان نام
به نقض تروريستي ليست حربه با گفت: رژيم
كه ادامه ميدهد زندانيان و قتلعام حقوقبشر
معروفترين كردن حلقآويز آن نمونه آخرين
بود زماني حجت يعني ايران سياسي زنداني

و زندان  شكنجه تحمل و نيم ۴ سال از بعد كه
حربه هرگونه اين با رژيم شد. سرانجام اعدام
ميكند. خفه گلو در را آزاديخواهي صداي
رانندگان تظاهرات و اعتصاب به اشاره با وي
به رژيم چگونه كه گفت تهران واحد شركت
مورد را آنها و نموده حمله  آنها خانوادههاي
پاياندادن راه تنها ميدهد. قرار ضربوشتم
ميباشد ايران از مقاومت حمايت اوضاع اين به
اروپا پارلمان در رجوي خانم كه همانطور
درايران دموكراتيك  تغيير ما خواهان گفتند
از مجاهدين نام خارجكردن با آنهم و هستيم

شد. خواهد محقق تروريستي ليست
به حاضرين توسط برنامه پاياني قسمت در

شد. داده پاسخ خبرنگاران سؤاالت
يك  ۸ اسفند همچنين بعد ازظهر روز دوشنبه
شهرداري تورينو درسالن كنفرانس مطبوعاتي
برگزار آزاد ايران دوستان كميته تشكيل حول

شد.
برتشكيلدهندگان كميته عالوه جلسه اين در
كاپيلتي رنتزو آقايان آزاد، ايران دوستان
استانداري شوراي لئو،  عضو جان پيرو و وكيل

حضور داشتند. پيومونته نيز
پنا ساندرو بنياد رئيس كوكو انزو آقاي ابتدا
رژيم رابطه با در بايد ما گفت سخنان خود در
در حساس كردن و بوده ايران هرچه قاطعتر
جديتر ايتاليا دولت روي فشار و عمومي افكار
بايد اتخاذ ميكنيم كه ابتكار عملهايي باشيم.
از اميدوارم ما باشند. مؤثر خيلي راستا دراين
خودمان اهداف به بتوانيم كميته اين طريق

برسيم.
سازمان رئيس سارتوريو جاني آقاي سپس
سخنراني بينالمللي» «كمك حقوقبشري
انعكاس در  ما مطبوعات گفت وي  كرد.
اينطور و هستند خيلي كند ايران واقعيتهاي
عادي جامعه يك ايران  كه ميكنند  وانمود
حاكي ميشود دريافت كه اخباري ولي است.
استكهشرايطزندگيدرايرانغيرقابلتحمل
ايران رژيم كه مي شود باعث ما سكوت و است

دهد. ادامه اين نوع كارها به بيشتر هرچه

در سخنراني ونتزو كاپيلتي آن آقاي از پس
جزا، حقوق وكيل يك بهعنوان من گفت: خود
و اعدام دارم كه هر كشوري كه در آن اعتقاد
از تمدن انسانيبهدور است. شكنجه وجوددارد،
حقوقبشر نقض از دلخراشي را صحنههاي من
جمعآوري كردهام را اخباري و ايران ديدهام در
رژيم ميباشد. اين ضدبشري نشانگر اعمال كه
مبارزين از بسياري تعداد اعداميان ميان در
مردم بتوانيم  اميدواريم كه هستند سياسي 
وقايع اين به نسبت را خودمان كشور و استان

داريم. نگاه حساس
نماينده نيگرا آلبرتو آقاي بعدي سخنران
كرد اشاره خاص بهطور وي بود. ايتاليا پارلمان
ايتاليا ميباشد نمايندگان مردم وظيفه ما كه
حقه مردم از حقوق با حمايت در رابطه كه

باشيم. جدي و حساس ايران
شوراي از جانپيرو لئو سخنران، آقاي آخرين
سابقه گفت: من وي بود. استانداري پيومونته
بسياري كشورهاي در حقوقبشري فعاليتهاي
از رژيم ايران كه ميكنم احساس داشتهام. اما
وي ميباشد. ديكتاتوري رژيمهاي نوع بدترين
شوراي استانداري در سعي ميكنم من گفت
در بتوانيم تا هم فعال كنم را خودم همكاران

ببريم. بهپيش را كارهايي رابطه اين
الاستامپا وكورير  هاي روزنامه جلسات اين از
نمودند. مخابره و تهيه مطلب درتورينو دالسرا

راست:لردتريزمن، معاونوزيرخارجه
وسخنگويدولتدرامورخارجيدر

مجلسلردها

حزب سخنگوي دايكز، لرد چپ:
در خارجي ليبرال-دموكرات در امور

مجلسلردها

درجريانمباحثات مجلس انگلستاندرروز٨ 
طرح سؤاالتي  به فوريه) نمايندگان ٢٧) اسفند
نگرانيهايي و اتمي رژيم ايران برنامه پيرامون
ايجاد بين المللي  جامعه براي برنامه اين  كه
ذيًال قسمتهايي كردند. مبادرت است، كرده
از انگلستان پارلمان نمايندگان سؤاالت از 
مالحظه رابطه را دراين كشور دفاع اين وزير

ميكنيد:

ازقدرتوامكان ارزيابيشما ديويدايمس:
حملسيستمتسليحات اتميايرانچيست؟

تحوالت از خود بررسيهاي به ما ريد: جان
از ايران هستهيي تسليحات توانايي بالقوه
داده ادامه آن، پرتاب و حمل امكان جمله
آژانس توسط ارائهشده گزارشهاي به و
تا داريم. توجه  نيز اتمي انرژي بين المللي 
جامعه اطمينانخاطر نتوانسته  ايران االن
بودن صلح آميز مورد در را بينالمللي
كماكان ما و نمايد جلب هستهيياش برنامه
توان پيشبرد حال در ايران اينكه به نسبت
منتظر ما هستيم. نگران باشد، اتمي تسليحاتي
انرژي بينالمللي آژانس  مبسوط گزارش

هستيم. اتمي

تهديدات  به  توجه  با ايمس:  ديويد 
رئيسجمهورايرانمبنيبرحذفيككشور
موافق امر اين آيا وزير كشور با جهان، نقشه از
از بههر قيمت را ايران رژيم كه بايد هستند
داشت؟ باز هستهيي تسليحات به شدن مسلح

جانريد: باتوجهبهتاريخچهفريبونيرنگ 
داده نشان كه ايران توانايي هستهيي توسعه در
هم اتمي انرژي بينالمللي آژانس توسط و
به نماينده آقاي اظهاراتي كه شده، تصديق
آناشارهكردند،طبعًاموجبافزايشنگراني
در بينالمللي جامعه است. بينالمللي جامعه
توانايي هستهيي گسترش از بازداشتن ايران
موجب مسأله اين چراكه ميباشد. متحد
جهان منطقه بلكه در كل ثبات نه تنها در عدم

خواهدشد.
عزم مورد در وزير آقاي آيا المن: لوئيس
ايران اينكه از جلوگيري در بينالمللي جزم
تسليحات هستهيي داراي به كشوري تبديل
اقدام راضيوخشنود است؟ بهنظرشما شود،

باشد؟ بايد چه بعدي

ديپلوماسي  تأثيرات از يكي ريد:  جان
دنبال شدهتوسطسهكشوراتحاديهاروپايعني

و خارجه، آلمان وزير هدايت بريتانيا تحت
در جامعه همبستگي و اجماع فرانسه ايجاد
بينالملليوافزايشآگاهينسبتبهخطرات
متأسفانه اما است. بوده مسأله اين از ناشي
براي ايجادشده  امكان اين  از تاكنون ايران 
نكرده استفاده معضل، اين ديپلوماتيك حل
برميگردد ايران  به بعدي طبعًا اقدام است.
انجام دهد. كار را اين مارس بايد تا ششم كه
بينالمللي آژانس آتي نشست كه تاريخي
تمامي همانند ميشود. برگزار اتمي انرژي
ايران كه اميدوارم هم من بين المللي، جامعه

راهحل و خود كرده فرصت استفاده اين از
كند. پيدا ديپلوماتيكيبراياينمسأله

توانايي  به  توجه  با سومس:  نيكوالس
راهحل يك  جستجوي و ايران هستهيي 
مسأله اين براي آزاد دنياي توسط صلحآميز
احتماًال كه  موافقند وزير آقاي آيا  جدي،
نقش رهبري جهت براي هند چين، روسيه و
بهتري موقعيت صلحآميز راهحل يك يافتن
ما آمريكايي دوستان با وزير آقاي آيا دارند؟
داد خواهند قرار بحث مورد را موضوع اين

سه كشور از تالشهاي اين وجه بهترين به كه
استفادهكنيم؟

جامعه كل براي  مشكلي  اين ريد: جان
افزايش روبه هم اشراف اين و است جهاني
مشخصي كشورهاي بيشك است.
تشويق را ايران ميتوانند كه دارند وجود
راهحل يك به كشور  اين تا نمايند  قانع و
اين از يكي طبعًا يابد. دست ديپلوماتيك 
جاي هرحال به ميباشد. روسيه كشورها
به نظر مرحله اين در كه دارد بسيار تأسف

باز راه و ارائهشده راهحل ايران كه ميرسد
اين است. كرده رد  را  روسيه  توسط شده
ايران موضع كه است افزايش حال در شك
اتخاذ تاكتيك درقبالتالشهايروسيهصرفًا
نباشد. اميدوارمكهاينطور وقتُكشياست.
از عزم جهاني كه دارم ايقان اين نكته به من
بهآن نمايندهمحترم جملهدركشورهاييكه
اطمينان تا است رو بهافزايش كردند، اشاره
تسليحات بهتوان ايران كه كنند حاصل

نكند. هستهييدستپيدا
كه  ميدانند گرانقدر ميلر: دوست اندرو 
براي فنآوري انتقال قبال در مسئوليت اين
مقاصدصلحآميزوجود دارد.چهتضمينهايي
از صلحآميز گستردهتر كاربرد توسعه براي
از كه بهطوري دارد، وجود هستهيي نيروي
به هسته يي فنآوري انتقال همچون مواردي
ايرانتوسطعبدالقادرخانجلوگيريشود؟

تسليحات  عدمگسترش ريد: معاهده جان
توافقات در عنصر مهمترين هستهيي
بينالمللياست كههدفش همانچيزياست
اين كردند. اشاره آن به گرانقدر دوست كه
است بينالمللي جامعه  نگراني  موجب امر
معاهده براساس تعهدات خود از ايران كه

خوب است. كرده  عدول  گسترش  عدم
در البرادعي  دكتر كه كنم قول نقل است 
٢٣ژانويه در نيوزويك مجله با مصاحبهاش
سه از پس حتي «اكنون كه كردند تصريح
نيستم كه در موقعيتي در هم سال من هنوز
ايران هستهيي برنامه صلح آميز ماهيت مورد

قضاوت كنم».
اتحاديه اروپا نه شود كه روشن هم بايد اين
آن، سعي كليت در بينالمللي نه جامعه و
دستيابي به فنآوري از را نميكنند كه ايران
هستهييمحروم كنند. در واقع، درپيشنهادات
درنظرگرفتن براي ما اوت، پنجم در اروپا
برنامه يك از  حمايت  در  مهمي  عوامل
كرديم. آمادگي  اعالم غيرنظامي هستهيي
نكته اين اتمي انرژي بين المللي آژانس ليكن
به كه كرد تصريح بهروشني ايران براي را
اين هستهيي برنامه هدف صلحآميزبودن
عوامل از اين يكي اعتمادي ندارد. كشور
خاطر ما همين مسأله است. به اين مهم در
اعتمادسازي، مسير در تا خواستهايم ايران از
معلق بازتوليدرا هرگونهفعاليتغني سازيو
فعاليتها اين متأسفم كه رد تعليق بسيار نمايد.
جامعه نگراني و شك به تنها ايران، توسط

بينالملليافزودهاست. 

انگلستان: عوام مجلس مباحثات در رژيم اتمي پروژه از نگراني ابراز

كرده است عدول اتمي تسليحات گسترش به معاهده عدم نسبت از تعهدات خودش ايران انگلستان: دفاع وزير جان ريد

فوريه) ۲۷) اسفند ۸ تاريخ:
و مكانيسم از  دولت آيا دايكز:  لرد
اروپا بهمنظور اتحاديه كشور كاركردهاي سه
در پاريس  توافقات همچون راهحلي تست 

غنيسازي  تعليق مورد در  ۲۰۰۴ ۱۵نوامبر
خواهد استفاده آن توليد و تهيه فعاليتهاي و
شوراي تصميمات از قبل امر اين آيا كرد؟

۲۰۰۶ خواهد  در مارس امنيت سازمان ملل
بود؟

از ايران خواستهايم به دفعات تريزمن: ما لرد
به كه اقدامي هرگونه تعليق به نسبت كه
مربوط ميشود، آن توليد و تهيه غنيسازي يا
در آنها امري كه نمايد. عمل بوده و وفادار
مسأله اين شدند. متعهد آن به پاريس توافق
اتمي انرژي بينالمللي آژانس توسط بارها نيز
در اقداماتي عنوان  به  آن حكام  شوراي و

است. شده مطرح اعتمادسازي راستاي
تبديل مجددًا ايران گذشته،  اوت در وقتي

در در واقع تعهداتش را شروع كرد، اورانيوم
توافقات طبق نمود. نقض را پاريس توافقات
پروسه گفتگوها بود. عمل نقض مزبور اين
اتحاديه اروپا عضو كشور سه اين احوال، با

 ۲۰۰۵ ۲۱دسامبر در ايران با  را  گفتگوهايي 
به رسيدن احتمال آيا ببينند تا دادند انجام
وجود گفتگوها مجدد شروع براي توافقي
تصريح كشور اتحاديه اروپا خير. سه يا دارد
هرگونه امكان اينكه  براي  كه كردند

انگلستان اعيان مجلس ايران در اتمي رژيم بحران پيرامون بحث

بردارد غنيسازي دست تعليق آتي هرگونه نقض از بايد (رژيم) ايران انگلستان: وزير خارجه معاون

ديويدايمس،نمايندهپارلمان
ازحزبمحافظهكار

دفاع وزير ريد، جان
انگلستان

نماينده المن، لوئيس
كارگر حزب از پارلمان

نماينده سومس، نيكوالس
پارلماناز حزب محافظهكار

نماينده ميلر، اندرو
كارگر حزب از پارلمان

ضروري باشد، داشته  وجود  گفتگويي
آتي تعليق از هرگونه نقض كه ايران است
اشراف وجود با بردارد. دست غنيسازي
مربوط فعاليتهاي ايران موضوع، اين به كامل

مجددًا  ۲۰۰۶ ۱۰ژانويه در را غني سازي به
شروع كرد.

سهكشوراتحاديه اروپا دوبار طيپاييزگذشته
شوراي شدن  وارد و داده نشان انعطاف 
تا اين موضوع را به تأخير انداختند به امنيت

وجود ديپلوماتيك كار براي بيشتري وقت
بينالمللي هم نگرانيهاي ايران و باشد داشته
شوراي فوريه، چهارم  در كند.  برطرف را
دبيركل آرا از قاطع اكثريت آژانس با حكام
شوراي كه را اقداماتي تا خواستند آژانس
امنيت شوراي به خواسته، ايران از حكام
است ايران به عهده  اين االن دهد. گزارش
مرحله به را تمام و تام تعليق بيدرنگ كه

بگذارد.  اجرا

لوكزامبورگرورت:
آلترناتيـوبـرايرژيـممالهـا

بههماناندازههماپوزيسيون ايرانازاهميت درمنطقهخطرناكترميشود، بههمان اندازهكهرژيممالها
بيشتري برخوردار ميشود

ورت، لوكزامبورگر روزنامه
لوكزامبورگ، ٢٥فوريه:  چاپ

انتقادي مقاومت ايران مذاكرات ملي شوراي
رژيم تحريم وخواهان نموده اعالم ناموفق را

ميباشد.
و بيشتر بزرگتر دنيا وبقيه ايران اختالف ميان
مبني مستند احتماالت وجود نه تنها ميشود.
بمب به دستيافتن جهت ايران برتالش
تروريستي گروههاي پشتيباني بلكه اتمي،
رژيم توسط لبنان  حزب اهللا مثل اسالمي

اظهارات است.  كرده متشنجتر را  اوضاع
وجود با ارتباط در  احمدينژاد  عجيب
موجوديت بردن  سؤال زير و هولوكاست 
غيرقابل را واعمالش ايران رژيم اسراييل
رژيم اندازه كه همان به است. پيشبيني كرده
ميشود، به همان خطرناكتر مالها در منطقه
بيشتري ازاهميت ايران اپوزيسيون هم اندازه

برخوردارميشود.
مقاومتوسركوب:

مهمترينحزبشورامجاهدينخلقهستندكه

درسال١٣٤٤ باعقايداوليهسوسياليستيتأسيس 
برخواستند. سال١٩٩٧  مقابله به شاه در مقابل و
سال٢٠٠٢ توسط  و توسط آمريكا گروه اين
جامعهاروپادر ليستتروريستي گنجاندهشدند.
سردمداران به چراغسبزي درواقع عمل اين
را طرفدار خود گروه بود.اين در تهران رژيم
ضد بنيادگرايي و و دموكراتيك ملي اهداف
اسالميمعرفيمي كند.اوايلفوريهشخصيتهاي
خواستارحذف خانم ميتران همچون معروفي
شدند. تروريستي ليست  از  گروه اين نام

مجاهديندارايبازوينظاميهستندكهمسلح
در مرزهاي سالها و مي باشند تانك وزرهي به
گروه عليه ايران جنگيدهاند. اعضاي اين عراق

توسط  عراق اشتغال از بعد ٣٨٠٠ رزمنده يعني
در١٠٠كيلومتري اشرف قرارگاه در آمريكا
مقاومت ملي شوراي ميباشند. بغداد محصور
حدود كنون تا  انقالب از بعد كه ميگويد
اعدام رژيم توسط  مخالفان از  نفر ١٢٠هزار

 ٣٠ وحشيانه كشتار  مورد يك تنها شدهاند. 
هفته  ميباشد،  ١٩٩٨ درتابستان زنداني  هزار
پيشدومتهمبهبمبگذاريدراهوازبهمرگ
در داخل شورا اين هواداران محكوم شدند.
زد، حركتهاي تخمين راحت را نمي توان ايران
دانشجوييكموبيشادامهدارند،سفيرايراندر
اذعانداشتكهاخيرًا عليآهنياما بروكسل ،
٥٠٠نفرازاعضااپوزيسيونبهايرانبازگشتهاند،
اپوزيسيون سرنگوني گروه اصلي اين هدف
بدونخونريزيو ايجادانتخابات آزادميباشد.

شورايمليمقاومتبعنواناولينگروهدرسال
هسته يي  فعاليتهاي از پرده واشينگتن ١٩٩١ در
اطالعاتيراجعبه  درسال٢٠٠٢ رژيمبرداشت.
كرد. ارائه اورانيوم درنطنز واراك غنيسازي
مقاومت، ملي شوراي خارجه امور مسئول
انتقادي مذاكرات سياست محدثين، محمد
رسيده بنبست  به را ايران مقابل در  غرب
ايران رژيم محدثين، گفته به كه چرا ميداند.
اتم بمب تهيه يكي دارد، رو درپيش دوهدف
عراق در اسالمي جمهوري ايجاد وديگري
درقبال احمدي نژاد اظهارات هم چنين است،
نشاندهنده بلكه نبودهاند،  سوتفاهم  اسراييل

سياستاجراييوواقعيرژيممي باشد.
شوراي امنيت قالب در دنيا محدثين ميگويد
محاصره و تنبيه مورد را رژيم ميبايست
قراردهد.خريدنفترا متوقفكرده،محاصره
را درخارج و حسابهاي رژيم آغاز را صنعتي

مسدودكند.

تظاهرات اپوزيسيون ـ
مريم پوستر با ايراني
فعاليتهاي عليه رجوي
در درتهران اتمي
درمقابل نوامبرگذشته
اصلي ساختمان
المللي بين سازمان

انرژي اتمي.
محدثين محمد -
كميسيون مسئول
ملي شوراي خارجه
مي باشد، مقاومت
از مركب شورايي
اپوزيسيون نيروهاي
او درخارج، ايراني
شاه رژيم درزمان
را سال چندين
بود. گذرانده درزندان



٥ دوشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٠ ـ شمارة
گزارش

ايران در حقوق بشر نقض مورد در هلند مجلس خارجي كميسيون جلسه
كه هلند مجلس خارجي كميسيون در جلسهيي در اسفند٨٤، پنجشنبه٤ روز
اين پارلماني فراكسيونهاي خارجي سخنگوي و كشور اين خارجه وزير حضور با
وخيم وضعيت به نسبت شديد نگراني ابراز با نمايندگان گرفت، صورت كشور
رهبري يك ابتكار در اتحاديه خواهان هلند بشر در ايران، از وزيرخارجه حقوق
سفر عليه محدوديت اعمال جمله از قاطع، سياست يك اعمال راستاي در اروپا

آخوندي گرديدند. كارگزاران رژيم
ائتالف عضو كه مسيحي دموكرات حزب خارجي سخنگوي اورمل، هنك آقاي
بهدفعاتنگراني «ما وزيرخارجه گفت: حاكممي باشددرسخنانخود خطاببه

وخيمتر بهروز روز حقوق بشر وضعيت داشتيم. اعالم ايران نسبت به را خودمان
بهعنوان در ايران و وضعيتحقوقبشر با رابطه در خارجه آيا وزارت امور ميشود.

اخيرًا  كه اعدامها گرفتن  باال نفر از درويشان و ٢٠٠ سركوب و دستگيري مثال
است؟» كرده اقدامي است گرفته شدت

از نگراني ابراز ضمن نيز سوسيالست حزب خارجي سخنگوي بومل، فان آقاي
از حاكي بشر مورد حقوق در گزارشها » گفت: در ايران بشر حقوق وضعيت
دراويش سركوبي گسترده به باشد». وي با اشاره مي در ايران اوضاع وخامت
ايران در بشر نقض حقوق مسألة كه اين از واحد، اعتصابي شركت رانندگان و

خواهان و نارضايتي نمود ابراز گرفته شده است ناديده اتحاديه اروپا سطح در
مسأله گرديد. اين به رسيدگي فوري

اعضاي كميسيون سؤاالت بوت، وزيرخارجه هلند در پاسخ به برنارد آقاي
و مراكز تخريب و دراويش سركوبي از نگراني ابراز ضمن خارجي
كرد. اشاره ايران در اعدامها افزايش به آنها، از زيادي شمار دستگيري
مورد در ايراني حسابهاي طرف به را خودمان عميق نگراني ما گفت وي
در اين رژيم بينالمللي تعهدات گذاشتن پا زير و رويه اعدامهاي بي

كرديم. نشان خاطر اتمياش، برنامه با رابطه

بلژيك در پناهندگان از دفاع تظاهرات در ايراني پناهندگان انجمن شركت
تظاهراتي بلژيك حقوق بشري سازمانهاي و سياسي احزاب فراخوان به بنا

در بروكسل  از پناهندگان حمايت در (٢٥ فوريه)  ٦اسفند شنبه روز در
نيز مقاومت ملي شوراي هوادار ايراني پناهندگان انجمن گرديد. برگزار

بودند  بلژيكي آن شركتكنندگان بيشتر كه ٥٠٠٠ نفره تظاهرات اين در
شركتكرد.

مدت كه مدرك بدون پناهندگان از حمايت بهمنظور تظاهرات اين
اقامت مي شوند، قانون اعطاي  مشمول و برده بهسر  بلژيك  در  طوالني
برگزار شد.دولتبلژيكتاكنونهيچگونهاقداميبرايحلمشكل اقامت
كمپهاي در آنان از تعداد زيادي است، بهطوريكه نكرده پناهندگان اين

بستهنگهداريميشوند.

فيلم و عكس و خبر تهيه به اقدام بلژيك تلويزيونهاي و راديوها اغلب
(فالمان فا.ار.ت فا.ت.ام، تلويزيونهاي هم چنين كردند. تظاهرات اين از
پخش ايراني پناهندگان از وضعيت فرانسهزبان گزارشي ار.ت.ال و زبان)

كردند.
سخنان كه داشتند دست در بلژيك  بنرهايي در ايراني پناهندگان انجمن
بهرسميت بر مبني رجوي  مريم خانم مقاومت رئيسجمهوربرگزيده 
حاكميت از ايرانيان گريخته براي پناهندگي و حق آزادي حق شناختن

اينتظاهراتازساعت١٤٠٠ درمقابلايستگاهمركزيقطار  آخونديبود.
يافت. در پناهندگان خاتمه كميسارياي برابر در و شروع شد شهر بروكسل
مقاومت ملي شوراي هوادار پناهندگان انجمن اطالعيه انتهاي تظاهرات

گرفت قرار استقبال مورد كه شد توزيع تظاهرات شركتكنندگان بين
احمدي نژاد  پاسدار كه ٦ ماهي «طي است: اطالعيه آمده اين از بخشي در
شدهاند. اعدام به محكوم يا و اعدام ٢٠٠تن از بيش آمده است كار سر
شكنجه تحت نيم و ٤سال كه زماني حجت خلق مجاهد اخير هفته دو در
ساير كه كردهاند تهديد و دژخيمان شد اعدام داشت، قرار بازجويي و

كرد. خواهند قتلعام را سياسي زندانيان
مدافعان همه حقوقبشر و مدافع سازمانهاي سياسي، پارلمان، احزاب از ما
ميخواهيم بلژيك  در پناهندگي  حقوق و حقوقبشر  و  دموكراسي
فقر و و تبعيض شكنجه مرگ و جهنم از كساني كه به كنند  تالش كه

شود». اعطا پناهندگي حق برده اند، بهدر جان آخوندها

دركشورهايمختلف آکسيونهاياعتراضیواعالمانزجارنسبت بهبمبگذاريهایسامرا

نامهنمايندگانكنگرةآمريكا
مورد در خارجة اين كشور وزير به
اعدام مجاهدشهيدحجت زماني

خانموزير،
عنوان،  با استماع جلسه درايران يك دموكراسي و حقوق بشر پارلماني گروه ١٥ فوريه تاريخ در
هر از نمايندگاني آن در برنامه كه در اين كرد. كارها» برگزار و راه ها چالش تهديدات، «ايران:
دوحزب،متخصصين امور،وكارمندانكنگرهآمريكاشركتداشتند،نميتوانست زمانيبهتراز
ايراني زنداني يك ايران رژيم كه كرد اعالم رشيدي اين جلسه استماع آقاي در شود. برگزار اين

كرده است. را اعدام سطح بينالمللي در شناخته شده
خبرگزاري  توسط ٣١ ساله زماني، حجت آقاي اعدام خبر استماع جلسه شروع از قبل لحظاتي
و بود مجاهدين خلق سازمان هواداران يكي از كه اعدام وي شد. اعالم اينترنشنال يونايتدپرس
يونايتدپرس خبرگزاري شده است. تأييد خانوادهاش شد، توسط كشته گوهردشت زندان در
تحت ٢٠٠١ بهمدت ٥سال سال از زماني كه «حجت كه جسد گزارش كرد تهران اينترنشنال از
خانوادهاش تحويل اسالمي رسوم و آداب مطابق جنازه تشييع براي تاكنون بود»، فشار و شكنجه

است. نشده
سياسي زندانيان علني حلق آويز و شكنجه اعمال در ايران دولت سياست نگران جدي بهطور ما
بهكار بينالمللي جامعه و بسيج اين مسائل افشاي در خود را تمامي سعي كه اميدواريم ما هستيم.
جان زندانيان سياسي تا نمايد عمل سريع اياالت متحده بايد بياوريد. ايران فشار رژيم  به و بسته

كند. حفظ را

خانم به خطاب نامهيي طي فيلنر باب و تنكردو تام آقايان آمريكا كنگره نمايندگان
ضدبشري عمل اين كردن محكوم خواهان كشور اين خارجه وزير رايس كاندوليزا
زير متن شدند. در ايران زندانيان سياسي نجات جان براي اقدام رژيم آخوندي و

ميخوانيد: را نمايندگان اين نامه

بيانية٦٠ تنازنمايندگانمجلسينانگلستاندرمحكوميت 
اعدام مجاهدشهيدحجت زماني

۴ سال  از بعد زماني حجت قهرمان مجاهد سبعانة اعدام بهدنبال
افزايش و دشت زندان گوهر در رواني فيزيكي و شكنجة نيم و
مبارز، و مجاهد سياسي زندانيان ساير بر ارعاب و تهديد و فشار
تكرار الگوي بر مبني تهديداتي و آنها از گروهي ناپديد شدن

و  عوام مجلسين نمايندگان از ۶۰ تن از بيش ،۱۳۶۷ سال عام قتل
نخست وزير توني بلر به خطاب بيانيهيي امضاي انگلستان با اعيان
دولت انگلستان وي و شخص عاجل كشور، خواهان اقدامات اين
مجاهد و اعدام گرديدند فجيع جنايات اين جلوگيري از براي
آخوندي بهشدت رژيم دژخيمان به دست را حجت زماني خلق
عنوان «نقض با بيانيه اين در انگلستان نمايندگان محكوم كردند.

مينويسند: ايران» در بشر حقوق فاحش
حقوقبشر نقض بهخاطر ماليان مذهبي رژيم محكوميت «از
۵۲بار به منجر كه وحشيانهيي و فاحش نقض ميكنيم. استقبال
همچنين است. شده ملل سازمان  ارگانهاي  توسط محكوميت
بهطور ميشود، هم نوجوانان  شامل كه مألعام  در اعدامهاي
،۲۰۰۶ ژانويه سال شانزدهم در است. يافته افزايش قابل توجهي
اعدام متوقفساختن خواهان فراخواني انتشار با بينالملل عفو
هشت حداقل ،۲۰۰۵ سال گرديد. براساس گزارشهاي كودكان

شده اند. اعدام كودك
كابينة تشكيل  و احمدينژاد  محمود رسيدن بهقدرت  زمان  از
،۲۰۰۵ سال دوم ماه شش در است. يافته افزايش سركوب وي،

اعدامهايي  تعداد برابر دو كه گرفته صورت ۱۳۰ اعدام بيش از
و آزار اذيت و است. شده انجام سال اول ماه در شش كه است
،۲۰۰۶ ۲۱ژانويه گرفته است. در تازه يي اوج نقض حقوق زنان

مرگ به معصومه بهنام زني كه داد گزارش ايراني روزنامة يك
است. شده سنگسار محكوم طريق از

(گروههاي حزباهللا انصار و بسيج نيروهاي همچون شبهنظاميان
بدحجابي جوان به بهانة افراطي) به تهاجماتشان عليه زنان اسالمي

 ،۲۰۰۶ ژانويه چهارم در افزوده اند. آنها، بهسوي اسيد پاشيدن با
ايران شرقي شمال در شهر شاهرود، واقع در دانشجو دختر دو به
حمله كردند. اسيد پاشيدن با بدحجابي خودساخته بهخاطر اتهام
ستوده را حمالت اينگونه ماليان رئيسجمهور احمدينژاد
از اسالمي تطهير جمهوري براي «تالشهايي را اعمالي و چنين

نمود. توصيف منحط غربي» فرهنگ بقاياي
سياسي زندانيان عليه شكنجه و  فشار همچنين ماليان رژيم
خلق مجاهدين سازمان مقاومت، اصلي جنبش عليه خصوصًا
داد گزارش بينالملل عفو  سازمان داده است. افزايش را ايران
عضو يك زماني، حجت ،۲۰۰۶ فوريه هفتم ماليان در رژيم كه
،۲۰۰۱ سال در زمان اسارتش از كه ايران مجاهدين خلق سازمان
در زندان را بود شده روحي شكنجه و جسمي شديدًا به لحاظ
،۱۸۳ جزاي قوانين طبق است. نموده حلقآويز كرج گوهردشت
اعدام االرض» في «مفسد و «محاربه» اتهام به وي ۱۸۶ و ۱۸۷،

مبهم» ميباشد. «اتهاماتي اينها كه ميشود است. گفته شده
از و به اعدام شدهاند تهديد و شكنجه زندانيان سياسي نيز ساير
بين الملل گشتهاند. عفو محروم بيرون دنياي ارتباطي با هرگونه

باعث  حجت زماني «اعدام نمود كه ۲۰۰۶ گزارش ۲۴فوريه در
ممكن سياسي ساير زندانيان كه شده است نگراني و ترس اين
احوال، اين همة با اين اعدام باشند». قريب الوقوع خطر در است

آقاي اعدام اعتراض به در گوهردشت زندان سياسي در زندانيان
زدهاند. به اعتصاب غذا دست زماني

تا ميكنيم درخواست نخست وزير از ما فوق، موارد به توجه با
و زنان اعدام توقف براي و نموده محكوم را حقوقبشر نقض

دهد. فراخوان سياسي زندان اعدام و شكنجه و كودكان

را فوق كه بيانية انگلستان پارلمان از نمايندگان گروهي اسامي
ميباشد: زير بهشرح كردهاند امضا

نمايندة مجلس رازيندل اندرو عوام، مجلس نمايندة ديويد ايمس
بارونس دين، بارونس  ديويد، بارونس بالد، بارونس عوام،
وارنوك، بارونس ترنر، بارونس موريس، بارونس هريس،
مك كفرتي كريستين خانم عوام، مجلس نمايندة برايان جنكينز
درك عوام، مجلس نمايندة درو ديويد عوام، مجلس نمايندة
و عوام نمايندة مجلس ادي اوهارا عوام، نمايندة مجلس وايت
عوام، مجلس نمايندة دوبين جيم انگلستان، پارلمان معاونين از
لرد عاليجناب آلتون، لرد عوام، مجلس نمايندة جونز ديويد
كالرك، لرد كريستوفر، لرد بروكمن، لرد بيلستون، لرد آرچر،
پارلمان در آزاد ايران پارلماني گروه رئيس كوربت لرد
مجلس در دموكرات ليبرال معاون حزب داالكيا لرد انگلستان،
لرد گنفل، لرد فريزر، لرد اونز، عاليجناب  لرد انگلستان، اعيان
جانستون راسل  لرد كينگ، لرد جونز، لرد جافي، لرد  هاگ،
ترنبرگ، لرد تاورن، لرد اروپا، مجمع شوراي سابق رئيس
كار، سابق محافظه لرد وادينگتون وزير كشور دولت عاليجناب

عوام. نمايندة مجلس اتكينسون پيتر ويليامز و لرد

و گنبد  كردن منهدم و بمبگذاري و  سامرا در آخوندي رژيم ايادي  جنايتكارانة اقدام پي در 
برگزاري به اقدام آزاده ايرانيان  عسكري، حسن امام و عليالنقي مطهرامام  حرم بناي تخريب
نفرت و خشم اين وسيله به آنان كردند. آمريكا و اروپا مختلف شهرهاي اعتراضي در آكسيونهاي
رژيم در اين گستردة دخالتهاي و آخوندها وتوطئهگرانة تروريستي اقدام اين به نسبت خود را
اين كردن  محكوم مقاومت در برگزيدة رئيسجمهور  پيام آكسيونها  داشتند. دراين ابراز عراق 
سني شخصيتهاي گردهمايي در مورد مقاومت شوراي ملي اطالعيه همچنين و جنايتكارانه اقدام
شركتكنندگان و گرديد قرائت شنيع عمل اين محكوميت براي رجوي خانم اقامتگاه در شيعه و
عراق پرداختند. آخوندي در رژيم تروريستي اقدامات و گسترده مورد دخالتهاي افشاگري در به

كنيد: توجه آكسيونها اين از برخي از تصاويري به زير در

دانمارك ـ كپنهاگ

بااحترامات،
نمايندهبابفيلنر

نمايندهتامتنكردو

بلژيك ـ بروكسل

ـ آلمان كلن برلين ـ آلمان

الهه ـ هلند آلمان هامبورگ ـ استراليا ـ سيدني

تورنتو ـ كانادا



٦ دوشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٠ ـ شمارة
گزارش

رجبي زهرا پناهندگان حقوق شهيد بزرگ خاطره بزرگداشت و حجت زماني قهرمان مجاهد ياد گراميداشت
كانادا ـ تورنتو در مرادي علي دليرش همرزم و

در مقاومت هواداران (۲۵ فوريه ۲۰۰۶)، اسفند ۶ روز
بزرگداشت به گردهمايی يک  طی کانادا - تورنتو
و شهيد زمانی حجت قهرمان مجاهد تابناک خاطرة 
و رجبی زهرا شهيد مجاهد پناهندگان حقوق بزرگ

همرزمدليرشعلیمرادینشستند.
و برنامه با اعالم بزرگداشت اين شهيدان سرفراز  مراسم

شد. آغاز گهر» پر مرز اي ايران «اي سرود همخوانی
شهادت بزرگداشت مراسم از کليپی ويدئو آن از پس
پايداری و شرف دژ در زمانی حجت قهرمان مجاهد
مردم ايران-اشرفسرفرازبهنمايشدرآمد.سپس علی
اصغربهروزياننويسندهو مترجم مقيمتورنتوبهسخنرانی

گفت: خود سخنان از قسمتي در وی پرداخت.
به حجتقهرمان باسالم

شبان تارترين در که حجت دلير خانواده به درود با و
ميهنپيامپايداریو سرفرازیمیپراکنند.

خلق  سازمان مجاهدين اول مسئول به هزاران درود با  و
حجت سرفراز ياران همه و حسينی صديقه خانم ايران
را خود خشم اراده و سالح اشرف كه شرف- دژ که در
زنند. صيقل می ايران بر حاکم پليدان از روز انتقام برای
دور شعله های ديار اين در که عزيزانی شما سالم به با و

می فروزان را زنجير در خلق يک دليرانة مقاومت
داريد.

يارانمقاومت، دوستانو
نعلينپوش و دستاربند پليدان حکومت آغاز از ما ميهن
نثارشهيدانیسرفرازکههريکبهنوبةخودجايگاهی با
نشسته خون ميهن به اين نوين انقالب پروسة در ويژه
شهيد هر است. برنداشته  مقاومت از  دست دارند،
سرزمين مبارزات تاريخ  تارک بر فروزان  ستارهيی
و پيام ابتال پر دوران اين در حجت خون اما ماست.
بنگری که خوبش که جوششی دارد. معنا پر جوششی

بهمفهومراستين آنبيشتر پیمیتوانبرد.
را ايران مردم مبارزات سالة صد تاريخ آنانکه
مبارزه، فراز از در هر که خواندهاند، بهخوبی می دانند
به ويژه درخششی و گرما خونشان که بودهاند شهيدانی
سرکوبهای گستردة درپی که دانيم می و داده است. آن
نظامهایسفاکنااميدی ره به پذيرششکستمیبردو

ديرگاهیصدايیازکسیبرنمیآمد. تا
مبارزات شکست و ستمشاهی نظام ننگين کودتای
بر مرگباری  سکوت چنان مصدق محمد دکتر ملی 
همدستان و شاه کرد که تا سالها جاری جامعه ارکان

خدا حکومتشان دوام و پيروزی مستی در چپاولگرش
که مسلسلهای جوانانی غرش آن که تا بنده نبودند نيز را
مبارزة مسلحانهرابه درستیتنهاراهنجاتميهن تشخيص
ابدی خواب به خرگوشی خواب از را آنان بودند، داده
بهباورمنکودتایننگينآخوندکیدجالبه درغلتاند.
فريبکارش مینامند درستی به مردممان خاتمی که نام
جاودانه سازد. فقيه را ولی که حاکميت بود بر آن نيز
بمباران و اخير سالة چند خانمانبرانداز توفانهای موج
مجاهدين سازمان پرافتخار بر طاقتفرسايی که فشار و
رويای به را  فقيه ولی نيز  گرفت  باريدن ايران  خلق
جاودانگی حکومتونظامفاسدوننگينشدر انداخت.
درهمينراستاداستانمقاومتوپايداریزندانياندليری
آرمانيشان در زندانهای قرون بر سر مواضع با ماندن که
وسطايی رژيم ضد بشریمثلهمیشدند، به سخره گرفته
پروژة شکست با که رژيم عوامل و مزدوران و شد.
و بوق با يکشبه  بودند، افتاده زندان به خرداد  دوم
سود هيچ جز که جهانی به مقاوم زندانيان کرنا بهعنوان

نمیبيندمعرفیگرديدند.
اين پرسيد: سخنانش ادامة در بهروزيان علياصغر
سمبل زندانی که آخوندی نيست؟ اوج وقاحت ديگر

فريادهایحقطلبانهخلقاستبهناگهانارزشواعتبار
چه ديگر اين که می مانند مردم و میدهد. دست از
اما خوشبختانهمردمما بسيارهوشيارتر دجالگریاست.

بخورند. را دجال جماعت اين فريب که اينند از
در ماندن توان و تاب که  مزدورانی  ديگر طرف از
صفوفخلقومبارزهوپايداریدراميرخيزايرانزمين،
نظام مهرورز آغوش به بهناگاه ندارند را شرف اشرف
امکانات همة کرنا و بوق و صد با دو آنان نيز و میجهند
جهان گردانده گرد ايران، مردم کيسة از غارتشده 
کوهمردان و و پايداری شيرزنان مقاومت تا میشوند
دلير اشرفرا لوثکنندو در يککالم بهجهانيانمژده
نابودی و بدهند عمامهداران ننگين حکومت بقای شوم

البتهبهگورخواهندبرد. آرزويیکه مقاومت.
با مقابله بهمنظور همهجانبه توطئههايی که میبينيم پس
مقاومت سرفرازمانبهکار بسته میشوندتارويای جزيرة

ثباتشکلواقعيتبهخودبگيرد.
پابهگور آخوندی و درمانده رژيم باطل!! زهی خيال اما
دريافت مقاومت متعددی که از جانب ضربات اثر در
اشرف شهر قهرمانان پرشكوه  پايداری  و کردهاست
خاتمی پروژة کردن خود میشود. يکدست به مجبور

جانوری خورده و شيفتگان مردمفروشش شکست و
میآورد بر سر فقيه رمالی ولی جعبة از خمينیصفت
افتخارش که تير هزار مرد به معروف جانی لمپنی و
و مجاهد قهرمانان عاشق سرهای به تير خالص زدن
آن میرسد و رياستجمهوری به است، مبارز ميهنمان

میشودکه می بينيم.
جوشان پاک و خون ارزش و جايگاه اينجاست که
خود خواندهاند، زمانش حجت بهدرستی که حجت
با مسعود و حنيف ساللة از می دهد. قهرمانی را نشان
دژخيم چشمان  از خوش خواب دليرانهاش مقاومت 
دليرانة خويش شهادت با سرانجام و ضدبشر میربايد
مذبوحانة زدنهای پا و دست و فريبکاريها تمامی بنيان

میکوبد. درهم را فروختهاش خود مزدوران و رژيم
جوشش خون او پيوند با در شور اميد اينجاست که
رژيم منحوس چهرة بر جاودان ننگی داغ و میگيرد
را که حجت رژيمی مینشاند. فقيه واليت خونخوار
سحرگاه تاسوعای و ناجوانمردانه در آورد بهاسارت در
سپرد، الجرم اعدام جوخة به مجاهدين راهبر عقيدتی
تاريخ گورستان به صدها هزار حجت توان پر دستان با
میشود پرچمی ابد تا حجت خون و خواهدرفت

راهگشایهمهآنانکهآزادهاند.
سالمبرحجت

اشرفيانقهرمان سالمبرقهرماناندليرشهرشرف،
ايران سالم بررهبریپيروزمندانقالبنوينمردم

مريم رجوی و مسعود درود بر
مرگبرخمينیصفتان

از منتخب فيلمي بهروزيان، آقاي سخنراني از پس
بهمناسبت که  آزادی سيمای ما» «فردای برنامههاي 
گرديد. پخش شده بود، قهرمان تهيه حجت شهادت
آواز بزرگ بانوی آرش» هميشه «آرش ترانة سپس
ترانه هايی آن به دنبال و گرديد پخش مرضيه خانم ايران
اجرای با «شمع شبانه» ترانة و خانم مرجان گرم صدای با

محمدپخششد.
ايران بيدار هميشه از سخنان شير ويديويی آن بهدنبال
استقبال با که گرديد پخش رجوی، مسعود آقای زمين
روبهرو شرکتکنندگان مکرر زدنهای کف و پرشور
«خون شعار بلند، صدای با شرکتکنندگان گرديد.

سردادند. را حجتمی جوشدمجاهدمیخروشد»
قسم سرود خاطره انگيز و  پرشور  شب اين پايان در

همخوانیشد.

كانادا مونترال در زماني حجت شهيد مجاهد بزرگداشت جلسة
روزيکشنبه٧ اسفندبهمناسبتبزرگداشتخاطرةتابناک 
در و ١٨بهمن روز در که حجت زماني قهرمان مجاهد
توسط مجاهدين عاشوراي و حسيني عاشوراي آستانة
شقاوت آويخته بهدار ايران، ميهنمان بر دژخيمان حاکم
هتل در مقاومت هواداران حضور با مراسمي شد،

شد. برگزار مونترالـ  كانادا در تاجمحل
شهيدان ميهن سرود دستجمعي خواندن با ابتدا مراسم

آغازشد.
براي  امروز گفت: سخناني  در شيرازي  آقاي سپس  
گرانقدر شهداي  گلستان از ديگر گلي بزرگداشت 
سرافراز شده ايم. شهيد جمع ايران سرفراز مردم مقاومت
ديگري ننگ داغ خود مقاومت با زماني حجت پايدار، و
بر پيشانيآخوندهايدينفروشحاکمبرايرانگذاشت و

حجتزمانهشد.

بهراستيکهچنينشهادتهايي قلبهرانسانشرافتمنديرا
تحت فشاروشکنجهگذاشتند بسيار اورا بهدردميآورد.
بگويدتوبهکردموعفونامهبنويسد. کهيکچيزبگويد:
دشوار است بس دور راه از اين او از گفتن سخن براي ما
خون چطور که ميکنيم حس گوشتمان و پوست با اما
در دل چگونه شکست. ارتجاع دل در را حجت سدهايي
پليد سردمداران عليه انقالبي مقدس کين و خشم خود
بهمعناي ملي همبستگي و کرد بارور را آخوندي رژيم
احيا رژيم آخوندي سرنگوني براي واقعي آنرا و عميق

کرد.
بگذاريداولازخانوادةزجرکشيدهوداغديدهاششروع
را خزئل پهلوان و برادر ديگر حجت، فالح که دو کنيم

کرده بودند. ايران مردم رهايي فدية از اين پيش
در ادامه کرد. قرائت حجت را خانوادة سپس نامه وي

بخشهاييازنامههايهمبندانحجتراکهازداخلزندان
از يکي خواند. نوشتهاند، حجت واالي مقام از در تجليل
کرده سپري زندان مدتي را با او در که حجت همبندان
ريشه کهن خاک در اين زماني « حجت بود: نوشته بود،

کرد. آبياري خود وبرادرانش خون با وآنرا داشت
آنچنان راهروي بند کردم .در او زندگي با ماه شش
عادي، وچه چه سياسي که همبندانش برميداشت قدم
هيبتشرااحساسکردهوبهاواحترامميگذاشتند،هيبتي

ذاتيونهظاهري. 
بود«. نياموخته ريا و نبود مغرور او

قهرمان حجت شهادت بهمناسبت فيلمي برنامه ادامة در
اول پيام مسئول فيلم اين از در بخشهايي شد. پخش
حسيني صديقه  مجاهد خواهر مجاهدين سازمان 
اين به اشرف مراسمي که در شهادت او در بهمناسبت

شد. پخش بود شده برگزار مناسبت
سياسي زندانيان از جوانمردي، يکي  آقاي سپس
چکيدهيي بود، گذرانده اوين در را مدتي که سابق
زندانيان روي رژيم که را شکنجههايي شرح از
اعدام بودن زير گفت: او کرد. بيان اعمال ميکند
و به است روحي شکنجههاي سختترين يکي از

زير  که اشاره کرد ٢٠ و ٢٤ ساله برادر دو خاطره
بنويسيد توبهنامه ميگفت رژيم بودند. اعدام حکم
مقاومت آخر به تا آنها بدهيم! را حکمتان زودتر تا
او گفت: کرد. اعدام نهايتًا را و رژيم آنها کردند
با حجت  نظير  شهيدي  دربارة گفتن  سخن  ولي 
زيرا اودراينمقطع چنينمرتبتيکار راحتينيست.
ايجاد و زندانيان همة اقشار در بين همبستگي چنان

است. بوده بينظير که کرد
خواندن با برنامه جوانمردي، آقاي سخنان از پس
آرمان و با راه عهد تجديد و سرود قسم دستجمعي

به پايان رسيد. حجت

گروه مشترك معاون  موضع  از  را نامه  اين من
ايران مقاومت ملي  به شوراي وابسته فعال  حقوقدانان
مينويسم.نقطهنظرهاييرا كه بيانميكنم،نكاتيهستند
آن با نيز متعهد حقوقدانان از توجهي قابل تعداد كه

اشتراك نظر دارند.
ماليان مذهبي  رژيم كه  است  دهه دو از  بيش
دنيا در حقوق بشر  ناقضين بدترين از يكي بهعنوان 
سازمان توسط آنها مكررًا در نتيجه، است. شناخته شده
مللمتحدو همچنينسازمانهايبينالمللي حقوقبشري

محكومشدهاند.
كميتة عضو هم چنين  من  كه  نيست اتفاقي  اين
پيشتاز هستمكه انجمنبينالمللي حقوقدانان حقوقبشر
نقضحقوقبشر،در با دررابطه ارگانهاييستكهخودرا

ميداند. شود، مسئول كه اعمال دنيا جاي هر
محمود كه وقتي گذشته،  سال  تابستان از
قدرت به ايران سختسر رئيسجمهور احمدي نژاد،
هولناكي بهطور كشور اين در حقوقبشر نقض رسيد،
شكنجه، خودسرانه، دستگيريهاي است. شده وخيمتر
و اعدامها، بيان آزادي به تهاجم مجازاتهاي غيرانساني،
بيانگرماهيت اينرژيم استكهمردم ايراناز آنمتنفرند.
خونين سركوبي نحوة در ميتوان را رژيم اين قساوت
اخير تظاهرات همچنين و خوزستان استان ناآراميهاي

و اذيت كرد. مشاهده تهران در اتوبوس رانندگان توسط
اقليتهايمذهبينيزشدتيافته است. آزار زنانو

موضوع اين در را شما عاجل مداخلة بدينوسيله من
و زندگي  به كه كسانيست  همة نگراني  موجب كه 
حقوق بشراحترام قائلند،خواستارم.ظرف هفتةاخير،عفو
بينالملل گزارشنمودهاستكهرژيمايرانبر فشارخود
ارتباط در بهخصوص كساني كه زندانيان سياسي و عليه
است. افزوده هستند، ايران خلق مجاهدين سازمان با
اعضاي از يكي زماني، حجت ،۲۰۰۶ فوريه هفتم در
در سال چهار از بيش كه ايران خلق مجاهدين سازمان
گرديد. بوده، اعدام شكنجه گوهردشت تحت زندان
اعدام شده و يا شكنجه به تهديد ساير زندانيان سياسي
عفوبينالملل دنيايبيرون محروم گشتهاند. ازتماسبا و
بهزندانيانسياسيگفته شدهاستكه گزارشنموده كه
ارجاع متحد ملل سازمان به ايران هسته يي پرونده اگر

اعدامخواهندشد. آنها شود،
سياسي حقوق زندانيان آشكار ظالمانه و نقض اين
اعدامهاي ياد بسياري را به ميباشد كه ايرانيان ايران در

مياندازد  بود افتاده در اواخر سال۱۹۸۸ اتفاق جمعي كه
گرديدند. اعدام در آن زمان سياسي زنداني ۳۰هزار كه
جمله از ايران رژيم اعمال كه ماست دولت بهعهدة اين
اعدامآقايزمانيرا محكومنمودهو هرچهدرتواندارد،

در من دارد. مبذول ايران در سياسي زندانيان از دفاع در
فوري اقدامات به مربوط جزئيات با شما پاسخ انتظار

دولتماندرراستاي اينموضوع بسيارفوري،هستم.

ارادتمند
مالكومفاولر

حقوقدانان انجمن حقوقبشر بينالمللي كميتة
انگلستانوولز

نامةمالكومفاولر،عضوكميتةحقوقبشرانجمنبينالملليحقوقدانان
انگلستانپيراموناعدامحجتزماني بهنخستوزير

هشـدار مريـم رجـوي نروژ: تلويزيون
ايران رژيم تهديد اتمي و خريدن سياست زمان بـاره  در

٢ نروژ  كانال تلويزيون با گفتگو در رجوي مريم خانم
اسفند٨٤ پخش  ٥ و ٦ يكشنبه روزهاي شنبه و كه
نسبت به مماشات و جنگ گزينههاي رد شد، ضمن

هشدار آخوندي رژيم سوي از خريدن زمان سياست
است. كم فرصت گفت: و داد

آخوندي رژيم بازيهاي اشاره به ضمن تلويزيون مجري

حل راه رجوي مريم ميگويد: روسيه پيشنهاد با
اگر كه مي گويد ميكند اما را رد غرب سوي از نظامي
بسيار دنيا براي بايد، دست اتمي سالح ايران به رژيم

بود. خواهد فاجعهبار
اينمريمرجوياست،رئيسجمهوردرتبعيد گوينده:
از تعدادي برگيرنده ايران كه در مقاومت ملي شوراي
مركزي دفتر در اپوزيسيون ميباشد، وي گروههاي
ميكند. استقبال ما از است، پاريس حومه در كه خود
شهيد عكس دادن نشان  با آنگاه نروژ،  تلويزيون
قهرمان،حجتزمانيدردسترئيسجمهوربرگزيده
مقاومت شهداي رجوي عكسهاي ميگويد: مقاومت
نشان شدهاند  اعدام تهران در رژيم توسط كه  را

١٩٧٩ از  سال شاه را در كه در انقالبي وي ميدهد.
رساند، حكومت را به خميني كرد و بركنار سلطنت

ايرانتحتحاكميت  از سال١٩٨٢ از شركت داشت و
كرد. عزيمت فرانسه به ايران بنيادگراي ماليان

است. ايران رژيم اتمي برنامه مخالف اپوزيسيون اين
اتمي دست سالح ايران به اگر رژيم ميگويد رجوي

گرفت. خواهد دنيا را به گروگان تمام كند پيدا
ايرانياني از بايد غرب آن جاي به ميگويد رجوي مريم
ميكنند، مبارزه براي آزادي خارج و داخل در كه

حمايتكند.
كم است. فرصت كه ميدهد هشدار مريم رجوي

فرانكلين يكبار دوم، جهاني جنگ پايان از بعد
بايد چه را اين جنگ » كرد چرچيل سؤال از روزولت

ناميد؟»
ما اگر افزود و ضروري» غير جنگ گفت« چرچيل

داده  ۱۹۳۵ و ۱۹۳۶ انجام را در عملي و ساده چند كار
بوديم. داده نجات را نفر ميليون يكصد جان بوديم

دهه هرچيز اواسط از بيش رژيم ماليان با اتمي بحران
مي آورد.  به خاطر ۱۹۳۰ را

در را اورانيوم سازي غني تهران رژيم آنكه از پس
ميتواند كسي  چه است، گرفته  سر از نطنز  سايت

نباشد؟ اتمي بمب به ماليان نگران دستيابي
با رژيم  فزاينده بحران سال ۲۰۰۶ ممكن است اگر چه

بنيادگراي حاكمبرايرانباشد،امابااتخاذ يكسياست
مثبت بسيار آغاز تغييرات ميتواند سال امسال درست

نيست. باقي زيادي فرصت اما باشد. هم ايران در
است كه اين است شده درك كم غرب آنچه در
ايران، بر حاكم تئوكراتيك رژيم رهبر خامنهاي، علي
با جنگ يكسو از نژاد احمدي آوردن كار روي با
جامعه به ديگر سوي از و كرده تشديد را ايران مردم
آن هدف كه جنگ كرده است. جنگي اعالم جهاني

۹۰ درصد  از بيش در حاليكه تغيير است، با مقابله
هستند. رژيم اين تغيير خواهان ايران مردم

و  اتمي اصلي سايتهاي افشاي با  ۲۰۰۲ تابستان در
توسط توليد پلوتونيوم و سازي اورانيوم غني طرحهاي

كه خطرناكي از پروژه جهان مقاومت،  ملي شوراي
اين ارجاع در اما شد.  بود آگاه مانده مخفي ۱۸سال
وجود تأخير و نيم سال سه شوراي امنيت، به پرونده
و اصفهان اتمي سايت مدت  اين  در ماليان دارد.
اراك را تكميل كردند. كارخانه توليد آب سنگين
استفاده در بمب قابل پلوتونيوم آينده سال آنها از پايان

 ۵۰۰۰۰ ظرفيت استقرار نطنز در كرد. توليد خواهند را
موشكهاي همچنين آنها اند. كرده ايجاد را سانتريفوژ
بابرد۱۵۰۰تا۲۰۰۰كيلومترباقدرتحملكالهكهاي
به ماليان ديگر چندي اند. كرده انبار و توليد اتمي
هم را برلين يافت كه دسترسي خواهند موشكهايي
جهان روزها اين در ميدهد. قرار آنها رس تير در

كه ميشود وانمود چنين است. حل راه جستجوي در
بهعنوان ايران موجود پذيرش رژيم هاي گزينه گويي

است. خارجي و يا جنگ اتمي قدرت يك
طبيعي ادامه نيست، بلكه آلترناتيو سازش جنگ اما
براي رژيم اين  به  غرب  امتياز  ۸سال است. سازش
هارترين تا داد  فرصت خامنه اي به خاتمي  تقويت
مسير در را موانع همه و بياورد. كار سر بر را باندها
او بزند. بر عراق كنار تسلط بمب اتمي و به دستيابي
شوراي قدرت نژاد احمدي آوردن كار روي از پس

۷ معاونت  ايجاد با و داده افزايش را رژيم امنيت عالي
آن به گيرنده  تصميم نقش بر ارگان عالوه اين در 
پاسداران به را آنها مديريت و داده نيز اجرايي نقش

سپرده است.
۱۸ سالمخفيكاري تهرانو بيعملي سهساله،جهان 
هنوز اما است. داده قرار مخاطره در كافي به اندازه را
را فرصتها آخرين اگر دارد. وجود سوم حل راه يك
كرد. جلوگيري فاجعه از ميتوان هم هنوز دريابيم

و مردم ايران بهدست در تغيير دموكراتيك راه تنها
مقاومتاست.

ماه گذشته هفتصد در تنها بهرغم سركوب وحشيانه،
مختلف نقاط در اعتصاب و تظاهرات اعتراض، سي و

 ۱۲۰ با سازمانيافته مقاومت است. گرفته شكل كشور
مي دهد. نشان به تغيير را تمايل جامعه ايران شهيد هزار
حاكم ماليان  نثار غرب نيتهاي حسن تمام تاكنون
ماليان اروپايي به كشور سه رسمي است. طرح شده

برنامههاي  ماليان اگر ميكرد پيشنهاد ۲۰۰۴ اكتبر در
اتمي شانرامحدودكنند،اروپاسازمانمجاهدينخلق
اين يك داشت. خواهد نگاه تروريستي ليست را در
از تغيير ماليان مصون نگاه داشتن براي بزرگ امتياز
برچسب در سركوب مردم ايران است. مشاركت و
مقامات باالترين گفته به مجاهدين، عليه تروريستي

بود. ماليان تهران به حسننيت ژست غربي يك
به اما است الزم ديگري حسننيت ژست امروز
از غرب تغيير براي ايران مقاومت مردم ايران.
امتيازهاي اگر سالح. نه و مي خواهد پول نه
به نفتي  دالرهاي شود، متوقف به ماليان غرب
در عملي بي به سرازيرنشود، آخوندها حساب
تروريستي جنايات  و حقوقبشر  نقض  مقابل

ساير و تروريستي ليست شود، داده پايان ماليان
در برداشته شود، تغيير محدوديتها عليه مقاومت

دسترس است.
يك امنيت شوراي به ماليان اتمي رژيم پرونده ارجاع
دستور در اما ساير گامها بايد بهسرعت است. الزم گام

گيرند: قرار كار
و تكنولوژيك و تسليحاتي نفتي، تحريمهاي اعمال •

ديپلوماتيكعليهرژيمآخوندي
عليه سران آن و آخوندي رژيم جنايات رسيدگي به •
خارج در رژيم اين تروريستي جنايات و ايران مردم

المللي يك دادگاه بين در كشور
مجاهدين سازمان تروريستي عليه برچسب حذف •

خلقايران
فاشيسم مذهبي حاكم با امروز هفتاد سالبعددرمقابله

ما نباشد.  ۲۰۰۶ ميتواند ۱۹۳۶ نسل ميهن من ايران، بر
زودتر بايد ضروري  ساده گام  چند هم بار  اين اما

ماست. با انتخاب شوند. برداشته

شوراي جمهور رئيس رجوي، مريم مقاله نگارنده ×
مليمقاومتايران،ائتالف گروههاياپوزيسيونايران

باشد. تبعيد مي در

فاشيستهايمذهبي كهبركشور منحكمميرانند
ضروري است  غرب جانب از سخت گيري

مقالهييبهقلممريمرجوي



٧ ٧٩٠ دوشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٤صفحة شمارة
گزارش

عـراق در آخـونـدي رژيـم مـداخـالت
خبرگزاریرويتر:

هستهيی نزاع ايران در برای رژيم کارتی عراق
نزاع عراق در كارت با ميتواند ايران «رژيم باعنوان تحليلي طي خبرگزاري رويتر
كه تأكيد كرده اند پيش مدتها از لندن و «واشينگتن نوشت: كند»، خود، بازي هستهيی
شبهنظاميان از رژيم اين ميكند. ايفا را كنندهيي بيثبات نقش عراق در تهران رژيم
عراق به داخل طريق مرز را از پيشرفته بمبهاي و عوامل نفوذي حمايت مي كند و شيعي
كشور در اين طريق اين از و بوده عراق در شيعي دولت حامي كه ايران ميفرستد. رژيم
دست از بسياري را دستاوردهاي شود، سرنگون فعلي دولت اگر نفود ميكند، اعمال

خواهد داد».
زمينه  در ايران «هرگاه رژيم گفت: رويتر خبرگزاري به در دوبي مستقر تحليلگر  يك
ميشود، مواجه نظامي عمليات يا تحريم تهديد با و ميگيرد قرار فشار تحت هستهيي

است». ايران رژيم براي مي دهد. عراق كارت اصلي عراق در را آن پاسخ
زيادي براي پتانسيل ايران «رژيم داد: گزارش لندن، در تحليلگر يك از نقل رويتر به
آمريكا كه نمي شود آن از ايران مانع رژيم پتانسيل اما اين دارد. عراق در دردسر ايجاد
نگران جاهطلبيهاي هم بيشتر هنوز آمريكا نپردازد. رژيم اتمي اين با طرحهاي مقابله به

اسفند۸۴). ۹ رويتر، (خبرگزاري عراق» در آن دخالتهاي تا است ايران رژيم اتمي
عامالن مجازات و معرفي خواستار مطلق صالح

گرديد انفجارهايسامرا
جبهه رئيس  مطلق، صالح  نوشت: ۱۰اسفند  تاريخ در بغداد چاپ الزمان روزنامه
عمل به طرح شومي كه خواست درمقابل از عراقيان پيامی ملي عراق در گفتگوي
صالح خنثي كنند. را آن و بايستند شد، منجر سامرا در امامان مرقد جنايتكارانه انفجار

گرديد سامرا انفجارهاي و مجازات عامالن معرفي مطلق خواستار
فضيلت عراق: دبيركل حزب

پديدهشبهنظاميانيكپديدهغيرقانونياست
بغداد چاپ الشرقاالوسط به روزنامه فضيلت عراق، حزب دبيركل الجابري، نديم
نميتوان باشند اين نيروها تا است و پديده غيرقانوني شبهنظاميان يك پديده گفت:
و داخلي جنگ دروازه ميتواند فعلي نهاد...بحران بنا عراق در دموكراتيك دولتي
سياسي بستگي رهبران و نخبهها به نقش باشد، اين عراق بحرانهاي همه ياكليد حل

كرد. تأكيد ملي وحدت دولت تشكيل ضرورت بر بر همچنين وي دارد».

نيويوركتايمز:
عراق در ايران رژيم عوامل مخرب نقش

وقوع به نسبت پرتگاه»، لبة در «عراق عنوان با خود سرمقاله در نيويوركتايمز روزنامة
«عراق جنگداخليونقشمخربعواملرژيمايراندراينكشورهشداردادونوشت:
بهنحوخطرناكيبهجنگداخلينزديكميشود.هركسكهچيزيراجعبهتاريخاين
متوجه بايستي سرزنش بيشتر است. داشته خوف نتيجهيي چنين از بداند...هميشه كشور
رهبران جاهطلبوانتقامجويشيعيبشود،كهطيچندسالگذشتهمصالحهبرسر قانون
به وزارت كشور زندانهاي نيروهاي دولتي و در پستهاي كليدي را و كرده را سد اساسي
ملي وحدت دولت يك تشكيل مقابل در تا امروز آنها سپردهاند. خود حزب شبهنظاميان
ملي وحدت يك دولت هميشه داخلي جنگ جايگزين تنها مقاومت مي كنند... فراگير،
زمانيكه گروههايمظنونبه تا متشكلازشيعيانو سنيهايعربوكردها بوده وهست.
دموكراسي ايجاد غيرممكن مأموريت با آمريکا نباشند، هم با همكاري به قادر يكديگر

بود. خواهد روبهرو ثبات با
فكر كنند،دولتشيعيهيچاقدامي اكنونخشونتهايتالفيجويانه باعثشدهكهسنيها
اموال ومساجدشان درمقابلاعمال خشونتآميزيكهاز برايحفاظتازجان، خانواده،

داد». نخواهند انجام ميگيرد، صورت دولتي احزاب به وابسته شبهنظاميان سوي
همچنينتسلط و عراق، تجزية موجب جنگداخلي كه كرد تأكيد ادامه در روزنامه اين
منتخب «رهبران افزود: پايان در و شد خواهد كشور اين جنوب مناطق بر ايران رژيم
خواهان اين كه اثبات كنند بايستي آنها دهند. نجات را خود ميتوانند كشور عراق هنوز

اسفند٨٤) ١٠ تايمز، (نيويورك مي رود». دست از سرعت به زمان اما هستند، كار
خبرگزاريرويتر:

عراق خيابانهاي در باندها و نظاميان شبه حكمراني
خبرگزاريرويتر۹ اسفندطي گزارشيازبغدادباعنوان«حكمرانيشبهنظاميان وباندها 
«مردمكارتهايشناساييمختلفبرايعبورازسيطرههاي نوشت: درخيابانهايعراق»،
حمالت زمان بمبگذاريها و دارند. از اختيار شهر در در سطح گروههاي گوناگون

نقش گروههايشبهنظامي برجستهشدهاست». تالفيجويانه،
توانايي يا سياستمداران عراقي التزام مورد در را سؤاالتي مرج و «هرج افزود: رويتر
نيروهاي ميگويند، سنيها از بسياري است. برانگيخته مركزي كنترل اعمال به آنها
يونيفرم با شبهنظاميان بدر باندهاي از غير چيزي ضدشورش نيروي كوماندوها يا پليس،
نفوذ تحت جوخههاي مرگ وجود بر مبني اتهامهايي عراق كشور نيستند... وزير ملي
افراد مسلح نمود، اقرار اما كرد، رد ميدهند، قرار هدف را سنيها كه را وزارت كشور

ميباشند. و قتل آدمربايي موج پشت در دارند، تن بر را وزارتخانه يونيفرمهاي اين كه
كه گفت هفتة گذشته عراق در آمريكا سفير خليلزاد «زالماي يادآوري نمود: رويتر

كرد». نخواهد تحمل در دولت را يا شبهنظاميان فرقهگرايي واشينگتن
نيويورك تايمز:

مي دهد افزايش را نفوذ رژيم ايران عراق، در ومرج هرج
سرتاسر در  عراق، در مرج و «هرج عنوان با  مقاله يي طي نيويوركتايمز روزنامة 
بهپيامدهاي بمبگذاري افزايش ميدهد»، خاورميانه تنشميآفريندونفوذ رژيمايرانرا

عراق پرداخت. در آخوندي رژيم و دخالتهاي سامرا
تنها ايران اينكه رژيم منطقه و بر عراق جنگ تأثيرات به  اشاره با  نيويوركتايمز
به وجود در عراق كه فراواني تغييرات اعتبار «به نوشت: است، در جهان شيعي حكومت
اروپا قرار و آمريكا روي در رو هستهيياش برنامة ادامة با ايران رژيم كه زماني آمده، در
به اينرژيم بوده است. رهبريرژيمايرانانفجارحرم را گرفته، درخدمتتقويتنفوذ
متحد سرخود پشت را مسلمانان همة تا انداخته است انگلستان و اسرائيل،آمريكا گردن
منطقهيي توسط رهبران شده تا عراق در آرامش حال خواهان در عين رژيم اين كند.
براي وسيلهيي عنوان را به عراق بحران همچنان همه اين با گيرد. و قرار قدرداني مورد

دارد». اختيار اتمياش در برنامة از توجه آمريكا ساختن منحرف
و سامرا بمبگذاري از سوءاستفاده دجالگريهاي رژيم براي به اشاره با نيويوركتايمز
را رژيم ايران صداقت منطقه بسياري در افراد نوشت: «اما مسلمانان، براي جلب تالش
اين زمينهزيرسؤالميبرندوميگوينددرهرجومرجيكهدرعراقبهوجود آمده، در

تايمز۸اسفند۸۴). (نيويورك ديده ميشود» ايران رژيم از دستي
عراق:  نظم حفظ نيروهاي فرمانده

ارگانهاي تروريستي در شبكه گسترده يك نفوذ
عراق امنيتي و حفاظتي

گسترده شبكه يك وجود از عراق نظم حفظ نيروهاي فرمانده الغراوي مهدي سرلشكر
شهروندان از تن صدها و كرده عراق نفوذ و امنيتي حفاظتي ارگانهاي در كه تروريستي

داد. قتل رسانده بودند، خبر را به عراقي
نفتي بوده  لولههاي از حفاظت گروهان در جمله ۴ افسر كه از «۲۴ تن گفت: وي
 ۵۰۰ قتل از متهمان به يكي شدند. دستگير بودند، شده مرتكب جنايات هولناكي و
اين مقر در تروريستها آموزش و دادن به پناه همچنين آنان است. كرده اعتراف شهروند

نمودند. ديگر اعتراف منطقه چندين بغداد و در گروهان
را افراد مذهبي جنگ تخم كاشتن براي ما گفت متهمان از يكي از نقل به الغراوي
در شبهنظاميان نفوذ ميزان بيانگر دستگير شدگان اعترافات افزود: ميكرديم.وي ترور
(الملف ارگانهايامنيتيعراق است.شبهنظاميانيكهبراينيروهايبيگانه كارميكنند»

۱۱ اسفند ۸۴).
عراق: سپاه بدر متحد در رئيس سابق حقوقبشر ملل

است آورده بهوجود ويراني و خرابي عراق در
جديدي موارد در عراق، متحد ملل سازمان حقوقبشر سابق بخش رئيس پيس، جان
عراق در بدر سپاه گفت، و كرد بازگو عراق در را آخوندي رژيم عوامل جنايات از

است. آورده بهوجود ويراني و خرابي
به طور پايهيي «آنها تصريح كرد: عهدهدار بوده، سمت را اين گذشته تا ماه كه وي
اعدام و ميكنند شكنجه مي كنند، دستگير را مردم مي كنند. عمل خود ميل به بسته
برايآزادكردنشان، بهمذاكره بازداشتمي كنندوبرسروجوه مردمرا مينمايند. آنها
ميدهند. انجام بگيرند، قرار مجازات مورد اينكه بدون را اعمال اين و ميپردازند
غّسالخانه توسط و كاركنان اوج گرفته از قانون شكنجههاي خارج و ميزان اعدام
به را شبههنظاميان تحتحمايتدولتو شورشيانموردتهديد قرارميگيرندكه قتلها

درستي مورد تحقيق قرار ندهند.

يك فقره در و وحشت جعل
آخوندي رژيم خبرسازي

از  نقل به روز۱۰ اسفند در العالم نام به آخوندي رژيم زبان عرب تلويزيوني شبكه
تروريستي سازمان تشكيالت بازسازي طرح «آمريكا داد: خبر خود عراقي مزدوران

دارد». دست در را خلق مجاهدين
براي اجرايطرحجديدخود  ازآمادگيآمريكا  «محافلسياسيعراق نگرانيخودرا
روزنامه نمودند. ابراز عراق در خلق مجاهدين تروريستي سازمان از حمايت جهت
اسالميدرعراقدر گزارشخودفاش كردكه آمريكا به حزب الدعوه وابسته الدعوه،
نظر در آمريكا دارد. دولت دست در را تروريستي گروه تشكيالت اين طرح بازسازي
ليست سازمانهاي در آن اسم سازمان كه از براي حمايت خود جديد در طرح كه دارد
تروريستي است،كمكلجستيكي دراختيارآنقراردهد تادستبهعمليات مسلحانه

ايرانبزند». عليه
نگراني رفع جهت گفت:  باره اين در اروپا، در مجاهدين مطبوعاتي  سخنگوي
سازمان مجاهدين و ايران مقاومت كه ميرسد اطالع بر ايران به حاكم آخوندهاي
مردم حمايت تنها و ندارند دولتي لجستيكي ازهيچ كمكهاي به نيازي هيچ ايران خلق

ميكند كفايت حاكم، موذي آخوندهاي ريشهكني براي ايران

وقتنيازبود ساعت گنبدائمهدرسامراحداقل١٠ برايبمبگذاري

رئيس جمهور رجوي، مريم «خانم داد: گزارش اليوم(مستقل) العراق روزنامه
حرم در تروريستي  تهاجم و بمبگذاري بزرگ جنايت ايران، مقاومت برگزيدة 
و كرد محكوم بهشدت را  سامرا در حسنعسكري امام و عليالنقي  امام مطهر
امام و عليالنقي مطهر امام حرم در تروريستي و تهاجم بمبگذاري «فاجعة گفت:
عراق به مردم بهويژه شيعيان و و مسلمانان بهعموم السالم را عليها حسنعسكري،
از شك بدون كه تلخ فاجعة مي گويم. اين عميقًا تسليت ايران در هموطنانمان و
رژيم سوي تنها ميتواند از است، محكوم بهشدت جهان انسان آزادهيي در هر سوي
بهرهبرداري مورد است، عراق در تفرقهاندازي پي در ايام اين در بهويژه كه ايران
تفرقهاندازانة و روشهاي جنايتكارانه با عراق بهخوبي مردم كه رژيمي گيرد. قرار
فروردين در عراق هشتصد هزارتن از مردم ازجمله، دو ميليون و هستند آشنا آن
حاكم رژيم شدة شناخته اهداف را از قوميتها“ مذاهب و بين ”تفرقهاندازي گذشته،

برشمردند. ايران بر
دموكراتيك نيروهاي اروپا، پارلمان هيأت سهجانبة اجالس نيز، تيرماه امسال در
انگشت گذاشت حقيقت همين بر خود بيانية در ايران خلق مجاهدين و سازمان عراق
صلح سالها در عرب، و عراق، كرد سنيهاي و كه شيعيان حالي «در تأكيد كرد: و
عراق در هنگفت هزينه هاي با صرف ايران كردهاند، رژيم زندگي هم با آشتي و

بر زمين مي ريزد». را بيگناهان بسياري خون و را دامن مي زند تروريسم
امام حرم مطهر در تروريستي بزرگ جنايت شدت به خلق اينكه مجاهدين كما
در تسنن اهل مساجد به چنين حمله و هم در سامرا حسنعسكري (ع) امام و علي النقي
و مساجد سوي اين به نارنجكاندازي و خمپارهباران و موشك باران محاصره و عراق،

اليوم۹اسفند۸۴). ( العراق ميكنند» قويًا محكوم را بيگناهان كردن مجروح كشتار و

روزنامه العراق اليوم:
بزرگ جنايت رجوي مريم

در تروريستي تهاجم و بمبگذاري
امام و علي النقي امام مطهر حرم

محكوم را در سامرا حسنعسكري(ع)
كرد

مجاهدين خلقطي الفرات: روزنامه
تظاهراتيدرشهراشرفعملجنايتكارانه

كردند را محكوم سامرا در
خلق  مجاهدين سازمان ۹ اسفند ۸۴ نوشت: روز شماره در (مستقل) الفرات روزنامه
حسن و هادي مقدس امام حرم جنايتكارانه و تروريستي محكوميت انفجار در ايران
درعراق، سازمان اين نيروهاي  استقرار مركز اشرف، در شهر تظاهراتي العسکري

برگزاركرد.
و دهمين مطهر در حرم تروريستي بزرگ جنايت كه ايران گفتند خلق مجاهدين
و اختالفات مذهبي به زدن دامن جهت ننگآلود در تالش امامان شيعه، يازدهمين

عراق مي باشد. در سياسي پروسه از پيشرفت ممانعت
به الفرات آن از نسخه يك بيانيهيي كه در عباس داوري آقاي مراسم سخنران اين
متداول حرفه مذهبي، احساسات از سوءاستفاده و «تحريك كه است گفته رسيد،
آستانه عراق در در مداخلهجويانهاش سياستهاي ميكند احساس كه ايران است رژيم

مركزاطالع رسانيصوتالعراق،روزچهارشنبه،۱۰ اسفندنوشت: در يكگردهمايي 
سني، و شيعه شخصيتهاي مريم رجوي در ديدار با جمعي از پاريس اورسوراواز در

كرد. محكوم را سامرا انفجار در ايران رژيم داشتن دست
قبال در هوشياري به  را مسلمانان «همه ايران مقاومت ملي شوراي  رئيسجمهور
اين كه كرد تأكيد و فراخواند ميكند» طراحي عراق در ايران رژيم كه توطئههايي

است». اختالفات مذهبي سوءاستفاده از رژيم «مسئول
براي نكرد، افاقه كاريكاتور داستان ديدند آخوندها كه «وقتي افزود رجوي مريم
عام قتل تروريسم و و تجاوزات به عراق» در «سياسي ثبات از هرگونه جلوگيري

متوسلشدند».
السياسهچاپكويتو الزمانچاپعراق نيز،روزنامههايشرقاالوسطو روزسهشنبه
مورد در اورسوراواز مقاومت در برگزيده رجوي رئيسجمهور مريم خانم سخنراني

درج كردند. را آن وعوامل آخوندي رژيم توسط انفجار سامرا

ديدار با صوت العراق: مريم رجوی در
رژيم داشتن و سنی، دست شيعه شخصيتهای

کرد محکوم را سامرا انفجار در ايران

رسيد قتل وي به از محافظان ويكي قرار گرفت مورد تهاجم اسفند ١١ تاريخ در ملي عراق جبهه توافق الدليمي، رئيس خودرو

توافق جبهة رئيس الدليمي، عدنان
بغداد در سوءقصد يك از عراق ملي

بهدر برد جان سالم
داد:  گزارش بغداد از ۱۱ اسفند، روز رويتر، خبرگزاری
عدنان اتومبيل بغداد در سنی محله يک در مسلح افراد
بزرگترين که را عراق توافق جبهه رئيس الدليمی،
قرار هدف میباشد، تسنن اهل رهبری تحت ائتالف
به رسيدن از پيش وی حامل اتومبيل که الدليمی دادند.
محل را بود و مواجه شده تاير پنچر شدن محل تهاجم با
برد. به در از اين سوءقصد جان سالم بود، کرده ترک
بغداد غرب در كه در منطقهيي سوءقصد اين جريان در
به قتل الدليمي عدنان محافظان از يكي صورت گرفت

شدند. زخمی ديگر ۵تن و رسيد
را آرامش می خواهم که برادارانم از گفت: من الدليمی
دامن حفظکنندوبه شيوهيیعمل نکنندکهبه خشونتها

بشود. زده
حملهبهخانهدبيركلهيأتعلماي

مسلمينعراق
كرد:  گزارش  ٨٤ اسفند   ١٠ الجزيره تلويزيون 
عراق، مسلمين هيأت علماي الكبيسي، از «عبدالسالم
از تن «چهار گفت: مطبوعاتي كنفرانس يك طي
نيروهايتكاور وزارت كشوردر جريان حملهبهمسجد

خواستار تشكيل همچنين، وي شدهاند. الدوره دستگير
حارث شيخ  منزل به حمله پيرامون تحقيق، كميته 
تأكيد و گرديد مسلمين علماي هيأت رئيس الضاري،
توطئه الضاري، در كادر حارث تجاوز به منزل نمود،

عليه كشور است».

روزنامه العرب اليوم:
خبرنگارتلويزيونالعربيه،توسط
است قتل رسيده عراق به پليس

اطوار كه ساخت فاش اردن چاپ اليوم، العرب روزنامه
از گروهي توسط العربيه، تلويزيون خبرنگار بهجت،

است. بهقتل رسيده پليس عراق، عناصر
نوشت:  خود،  اسفند   ۸ روز شماره در روزنامه اين
تلويزيون تيم جزء خالد محمود كه نزديكان از «يكي
تيم چهارمين نفر از شد، گفت كه كشته العربيه بود و
نمود تأكيد كند، فرار بود توانسته  كه روزنامهنگاران
كه پليس عناصر از گروهي از روزنامه نگاران تيم كه
داشتند، دست در آن انهدام از بعد را حرم طالي قطعات
نام دارد،گفت: محمد احمد كه اين فرد گرفته بود. فيلم
نيروهايامنيتيوقتيكه متوجه شدند،دوربينتلويزيون
جنايت گرفته، ارتكاب اين حال در آنها را العربيه فيلم
غارت و مرقد دو انفجار مسئوليت برابر در كه دريافتند
فكر كردند نتيجه در داشت، خواهند قرار طالهاي آن

جنايت، اين  نشانههاي  پوشاندن براي است  بهتر  كه
بيرون دوربين از مزبور را و فيلم كشته را خبرنگاران

بكشند».
حزب معاون قتل و شكنجه

عراق اسالمي
جسد كرد، اعالم بيانيهيي صدور با عراق اسالمي حزب
بغداد وعدجاسمالعانيمعاون اين حزب درمنطقةقاهرة
روز داشت، وجود شكنجه از عالئمي روي آن بر كه

دوشنبه كشف گرديد.
سني حزب بزرگترين كه اسالمي حزب به اطالعية بنا
گذشته هفتة در پايان كه وعدجاسم العاني، است، عراق
وي بود، جسد شده دستگير امنيتي» يك «آژانس توسط

يافت. بهداشت انتقال وزارت به غسالخانة دوشنبه روز
مورد شكنجه قدري «وي به آمده است: اطالعيه اين در
يكي بود».  دشوار  او هويت  تعيين  كه گرفته  قرار 
كه ۹نفر  شنبه روز گفت  اسالمي  حزب مقامات از
العاني خانة به بود، شده پوشيده ماسك با صورتهايشان
را وي حمله كردند و بغداد شمال منطقة قاهره در در

اسفند). ربودند»(آسوشيتدپرس۸
سرهنگ يك آخوندي، رژيم عوامل

ربودند را عراقي
عوامل رژيم  كه الملففاشكرد اطالع رساني مركز

سرهنگ وحيد آخوندها اطالعات مأموران و ايران
اطالعات مديركل حفاظتي  گارد فرمانده  االسود

ربوده اند. را عراق
يك كرد: اعالم ١٢اسفند الملف اطالعرساني مركز
تماس ما با لندن در كه عراق افسر اداره اطالعات
يك حدود وحيداالسود سرهنگ گفت گرفت،
سوار كه عراق ملي گارد از ٤٠نفر توسط پيش ماه
وي سرنوشت از و شده ربوده بودند، ٧خودرو بر

نيست. در دست اطالعي
مديركل الشاهواني محمد  از نقل  به مزبور افسر
سپاه از يا ربايندگان االسود گفت:  اطالعات عراق
اطالعات ايران كه به وابسته عناصر از يا هستند بدر

داشتند. تن ملي بر گارد لباس
كرد  محكوم را بدر سپاه پيش ماه چند الشاهواني  محمد
وگفتايننيروعملياتبرنامهريزيشدهتصفيةافسران

ميبرد. پيش سازمان اطالعات عراق را

عبدالسالمالكبيسيخواستار
تشكيلكميتهتحقيق،پيرامون

حملهبهمنزلرئيسهيأتعلماي
مسلمينعراقشد

ازهيأتعلمايمسلمين عراق،طي عبدالسالم الكبيسي،

نيروهاي از تن مطبوعاتي گفت: چهار كنفرانس يك
الدوره مسجد به حمله جريان در كشور وزارت تكاور

دستگيرشدهاند.
پيرامون تحقيق، كميته تشكيل خواستار همچنين، وي

علماي هيأت الضاري، رئيس شيخ حارث منزل به حمله
حارث منزل به تجاوز نمود، تأكيد و گرديد مسلمين
است (تلويزيون كشور عليه توطئه در كادر الضاري،

الجزيره١٠ اسفند). 

در عـراق رژيـم آخونـدي مداخـالت نيروهاي مخالف و اهـل سنت احـزاب رهبـران به هـجـوم و حـملـه

غير ديگري راه هيچ ايران حكومت الحقايق: روزنامه
در حقوقبشر و نقض بيشتر و جور ظلم سركوبي، از

ندارد عراق
نويسنده  ياسري قلم صافي به مطلبي روز ١١ اسفند بغداد، چاپ الحقايق  روزنامه
مورد تروريسم در جمله از اين مطلب در رسانده است. چاپ به نام عراقي، صاحب
كشور همه استانهاي در عراق امنيتي «نيروهاي است: نوشته در عراق آخوندي رژيم
جنايت ابزار به ميدهند كه ايراني نفوذي دهها دستگيري خبر از روزمره بهصورت
افراد” آدرس و  زيربنايي، تأسيسات نقشههاي نظامي، نقشههاي ازجمله سالح، 
ميشود، صادر عراق به ايران از وقتي كه بنيادگرايي … هستند مجهز بنيادگرا“
عراق سرزمينهاي داخل كه اشخاصي است… تروريسم آن و دارد معني يك فقط
رژيم اطالعات هستند. عراقي تقلبي شناسايي كارتهاي داراي ميشوند، دستگير
ولي است كرده انتخاب دارند، عراقي لهجه كسانيكه بين از را افراد اين ايران،
كلمهيي اولين با عراقيان، ايراني را زيرا ميشود، ذهنيشان، دستشان رو كند بهخاطر

كهبهكارميبرد،ميشناسند.
نجف بسياري از  كربال و فتنه جريان همچنين در و فلوجه به تهاجم روزهاي در
به عراق نفوذ كنند، اضافه آتش بر بيشتري هيزم اين كه براي عوامل رژيم ايران
به رساندن خوراك كنيم: تفسير صورت اين به را اخبار اين ميتوانيم ما كردند.
آرامش از و بحران و جلوگيري  به خشونت ادامه دادن درگيريهاي مسلحانه و 

شهرها.

پنهانكاريهاياتمياشنيزدرشورايامنيتمللمتحد شكستاستوبهزوديپرونده
و سياسي بهرهبرداريهاي صدد در چنين اقداماتي به يازيدن دست با لذا شد. خواهد باز

است». عراق در جناياتش ساير بر گذاشتن سرپوش
انفجار در باره ايران برگزيدة مقاومت رجوي، رئيسجمهور مريم اين خانم از پيشتر
هم و اتمي زمينة در هم  را خود كه ايران  «حاكمان  بود: گفته  سامرا تروريستي
منافع ميبينند، بازنده در عراق ملي وحدت تشكيل دولت و سياسي پروسة درپيشرفت
در برهمزدناوضاععراقوباالگرفتناختالفات ودرگيريهايمذهبييافتهاند. خودرا
عام روي قتل و تروريسم به بمبگذاري و آخوندها اِفاِقه نميكند، وقتي كاريكاتورها

ميآورند».
مساجد به حمله همچنين هستند، شيعه مسلمان سازمان يك كه ايران خلق مجاهدين
سوي به نارنجكاندازي و خمپارهباران و موشكباران و محاصره عراق، در تسنن اهل

كردند. قويًا محكوم بيگناهان را كردن و مجروح كشتار و مساجد اين

خطاب به درگزارشي خاورميانه متخصص كنت كتزمن
كنگره آمريكا نوشت:

حذف نام خواستار دولت برخي ازمقامات
ليستتروريستيهستند مجاهديناز

عنوان«ايران: با كنگره به خطاب طي گزارشي خاورميانه، امور متخصص َكتزمن ِكِنت
«دولتبوشدرتالشبرايخاتمهدادن نگرانيآمريكاو واكنشهايسياسي»مينويسد:
يامحدودكردنتهديداترژيمايراناستو همزمانبهدنبالتشويقتالشهاجهتتغيير
طريق ايران از رژيم برنامة هستهيي دولت بر روي سال گذشته دو در رژيم ميباشد. اين
نگرانيهاي تالشهايديپلوماتيكتوسطكشورهاياروپاييوروسيهمتمركزبودهاست.

يافتهاند». احمدينژاد افزايش وجود با ايران رژيم هستهيي مورد برنامة در بينالمللي
«برنامة است: درج شده، آمده در سايت وزارتخارجه آمريكا كه گزارش اين در
رژيم سياست از تهديدات ناشي به بارها دولت نيست. نگراني آمريكا تنها هستهيي
حمايت مادي به ايران اقدام رژيم ويژه بهطور است؛ اشاره كرده نزديك خاور ايران در

ميكنند». خاورميانه استفاده در صلح آمريكا روند عليه از خشونت كه گروههايي از
است: آمده داخلي عراق امور در ايران رژيم دخالتهاي به اشاره پس از گزارش اين در
به ويژه سركوبمخالفانسياسيو «حقوقبشرومحدوديتهاي شديدبرايدموكراسي،
ملل سازمان گزارشهاي طي و آمريكا مقامات توسط قومي. مستمرًا و مذهبي اقليتهاي

انتقاد قرار گرفتهاند». مورد
رژيم به مخالفان شده، آمريكا تهيه كنگرة كه براي كتزمن گزارش كنت از بخشي
به اشاره خلق ايران با مجاهدين سازمان به مربوط قسمت اختصاص دارد؛ در ايران

۲۰۰۲ نامهيي  نوامبر سال «در است: آمده تروريستي، ليست در سازمان نام قرار گرفتن
توسط۱۵۰نمايندة كنگره انتشار يافتودرآنازرئيسجمهور خواسته شدكه سازمان

كند». تروريستي خارج سازمانهاي ليست را از مجاهدين
عراق سازي آزاد عمليات هنگام آمريكايي «نيروهاي ميافزايد: ادامه در گزارش اين
را مذاكرات آتشبس و كرده حمله در عراق مجاهدين سازمان تأسيسات نظامي به

۴۰۰۰ جنگجوي  سازمان  تقريبًا دادند؛ عراق انجام در اين سازمان نظامي مسئوالن با
از مقامات ماندند...بعضي باقي ايران نزديكي در اشرف كمپ در ايران، مجاهدين خلق
با آمريكا و شود تروريستي خارج سازمانهاي ليست از اين گروه كه ميخواهند دولت

شده  حفاظت افراد عنوان به ژوئيه۲۰۰۴ مجاهدين گردد. در تهران متحد عليه رژيم آنها
آمريكايي نيروهاي زمانيكه تا ترتيب بدين شدند. شناخته ژنو چهارم كنوانسيون تحت

شد». نخواهند فرستاده جاي ديگري يا تهران زور به به آنها هستند، عراق در
اعضاي  اوت۲۰۰۵ توسط گروه در اين عضو «دو است: آمده هم چنين اين گزارش در

شدند». ربوده ايران رژيم طرفدار شبهنظامي (گروه)

كه ميگيرند قرار تهديد مورد افراد اين توسط بغداد در غسالخانه وي،كاركنان گفتة به
شكافي نكنند. كالبد هستند قتل يا شكنجه قرباني ظاهرًا كه اجسادي روي بر

نيست. آنها نفع به و ندارد ضرورتي كه اين كار ميشود گفته آنها «به گفت: پِيس جان
قانوني و تعقيب را براي تحقيق امكاني گونه هر تالش مي كنند شورشيها و شبهنظاميان

بهحداقلبرسانند»(آسوشيتدپرس١٢ اسفند)  فعاليتهايشان،
حل به دولت تشكيل امر در تسريع الدليمي: عدنان

كرد خواهد كمك اخير بحران
شوراي گفت: شده، درج ١٠اسفند الصباح روزنامه در كه سخناني در الدليمي، عدنان
مشخص براي آينده روز طي چند نمايندگان نيروهاي سياسي است، شامل كه مشورتي
به دولت، تشكيل امر در تسريع شد. خواهد تشكيل پارلمان جلسه برگزاري تاريخ كردن

كرد. خواهد كمك اخير بحران حل
تشكيل در تأخير اصلي «دليل گفت: ائتالف شيعي ليست از شهرستاني حسين طرفي از
اختالف بينائتالفشيعي وليستكردياست. دواختالفاصليوجوددارندكه دولت،

الصباح١٠اسفند٨٤). مي باشد» (روزنامه تصميمگيريها نحوه و امينت ملي شوراي برسر

در كردي، ليست و عراق توافق جبهه رهبران اجالس
آينده دولت كار مكانيزم باره

توافق  جبهه ميان رهبران برگزاري جلسه يي از ١١ اسفند، روزنامه عراقي االتحاد
خبر داد. كردي ليست عراق و

بغداد در بارزاني اقامتگاه مسعود مزبور كه در اجالس در روزنامه نوشته اين به
نخستوزير سابق، عالوي، اياد عراق، رئيسجمهور جالل طالباني شد، برگزار

داشتند. شركت جبهه توافق العليان از خلف طارق الهاشمي و الدليمي، عدنان
مواضع هماهنگي چگونگي ملي و وحدت تشكيل دولت اجالس اين درجريان
يك تدوين براي اجالس كننده، بحث وبررسي شد. اين شركت طرفهاي ميان
از جلوگيري تضمين آينده جهت دولت كار بهعنوان مكانيزم مشترك برنامه
مهم امنيتي و اقتصادي  سياسي، تصميم گيريهاي و حاكميت در  انحصارطلبي

برگزارشد.
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اقتصادي- اجتماعي

يزدان حاج حمزه

پيش از ادامه اين بخش از بحث، دو نكته توضيحي 
زير را ياد آور مي شود:

الف – هزينه هايي سياسيـ   نظامي رژيم واليت فقيه، 
مرزي  مرزي ودرون  برون  هزينه هاي  از  بخش  آن 
است كه اين رژيم براي پيشبرد سياست بقاي خود 
اين  مي دهد.  انجام  درگيري  و  تخاصم  محيط  در 

هزينه ها را مي توان در انواع زير دسته بندي كرد:
۱ ـ   هزينه تدارك الزامات مادي و تجهيزاتي نظامي  
از  يا مخفي  به صورت آشكار  و غيرنظامي مربوطه 
داخل و خارج كشور.به عنوان مثال پيشبرد فعاليتهاي 
اتمي و موشكي رژيم هم به خريد اجناسي كه كاربرد 
كه  اجناسي  خريد  به  هم  و  دارد  نياز  نظامي دارند 
اين لوازم  يا غيرنظامي دارند، خريد  كاربرد دوگانه 
هم در داخل كشور انجام مي گيرد و هم در خارج 
صورت  به  هم  خريدها  اين  هزينه  تأمين  و  كشور 

آشكار انجام مي گيرد و هم به صورت مخفي.
و  اطالعاتي  تبليغاتي،  سياسي،  عمليات  هزينه   -۲
نظامي مربوطه به صورت آشكاريا مخفي در داخل 
و  سياسي  عمليات  مثال  عنوان  به  كشور.  خارج  و 
نظامي رژيم درخارج كشور مثًال در عراق، به صورت 
و  تبليغاتي  كار  از  امابخشي  مي گيرد  انجام  مخفي 
داخل  در  آشكار  صورت  به  عمليات  اين  سياسي 
به  مالي  كمك  مي گيرد،  صورت  كشور  خارج  و 
مخفي  صورت  به  گاه  خارجي  عملياتي  نيروهاي 
انجام مي گيرد. و در برخي موارد هم آشكار و هم 
در  رژيم  مخالفان  سركوبگري  عمليات  يا  مخفي. 
سركوب  عمليات  مثل  هم  كشور  خارج  و  داخل 
حركتهاي سياسي و صنفي به صورت آشكار محقق 
قتلهاي  انجام  به صورت مخفي مثل  مي شود و هم 
و  داخل  در  مخالفان  ترور  عمليات  و  زنجيره يي 

خارج كشور.
۳-هزينه هاي موردي مربوط به جمع آوري اطالعات 
نظير  فوق الذكر.  اقدامات  انجام  براي  جاسوسي  و 
هزينه نگهداري تشكيالت و افراد شبكه گسترده يي 
كه به گزارش مشترك سرويسهاي اطالعاتي فرانسه، 
وكشورهاي  اروپا  در  بلژيك  و  انگليس  آلمان، 
ـ  فني  اطالعات  جمع آوري  به  سابق  شرق  بلوك 
سياسي و داللي براي خريد تجهيزات نظامي مورد 

نياز رژيم به خدمت گرفته شده اند. 
۴- هزينه جاري و مستمر پرسنلي كه در نيروهاي 
دستگاههاي  اطالعاتي،  دستگاههاي  رژيم،  مسلح 
تبليغات سياسي ـ ايدئولوژيك و روابط ديپلوماتيك 
رژيم به خدمت پيشبرد اقدامهاي سه گانه باال و به 
طور كلي حفظ موجوديت رژيم واليت فقيه گرفته 

شده اند.
احمدي نژاد كه  ويژه دولت  وپاشهاي   ۵- ريخت 
ظاهر پوپوليستي و جوهر تبليغاتي دارد و به هواي 
جمع آوري نيرو انجام مي گيرد. برخي از موارد اين 
نوع پرداختها عبارتند از: «كمك به ازدواج و اشتغال 
مي شود  ريخته  مهررضا»  «صندوق  به  كه  جوانان» 
كمك به «توسعه استانها» كه درسفرهاي اين دولت 
مي شود  گذاشته  استاندارها  اختيار  در  استانها  به 
«سهام  عنوان  زير  سهام  مشروط  اوراق  صدو  و 

نقش نفت در تأمين هزينه هاي نظامي- سياسي هيأت حاكمه جديد ايران؟ (۲)
موارد هزينه هاي سياسي  ـ  نظامي رژيم واشكال تأمين آن ازامكانات نفتي

عدالت» كه براي جلوگيري از ريزش نيروهاي شبه 
نظامي وتبليغاتي تحت پوشش حمايتي رژيم، به نام 

اين نيروها صادرمي شود. 
 ازنقطه نظرشكل انجام هزينه، مي توان نتيجه گرفت 
جديد  حاكميت  كلي  تقسيم بندي  يك  در  كه 
هزينه هاي نظامي، سياسي، تبليغاتي خود را يا به شكل 
عمومي»  «خزانه  ازمنبع  كه  مي دهد  انجام  آشكار 
تأمين مي شوند و رّد آنها را در بودجه بنديهاي ساالنه 
مي توان يافت، يا به شكل مخفي انجام مي دهد كه 
بايد منبع تأمين آنها را در آن بخش از در آمد هاي 
ريخته  عمومي»  «خزانه  به  كه  كرد  جستجو  رژيم 
نمي شوند. شكل ّسومي ازهزينه هاي سياسي ـ تبليغاتي 
رژيم نيز وجود دارد كه درواقع رشوه سياسي است 
مسأله  يك  يا حل  حمايت  براي جلب  دولت  كه 
سياسي پرداخت مي كند.ريخت و پاشهاي پوپوليستي 
دولت احمدي نژاد كه با برداشت از خزانه عمومي و 
وهم چنين  مي شود  تأمين  دولتي  ديگر  امكانات  يا 
از  برخي  خاتمي به  دولت  كه  اقتصادي  امتيازهاي 
شركتهاي خارجي مي داد تا حمايت سياسي دولت 
از  سوم  نوع  مثال  شاهد  كند  جلب  را  آنها  متبوع 

هزينه هاي سياسي رژيم است. 

ب ـ امكانات مالي نفت ايران نيز، به مفهوم گسترده 
محل  از  كه  است  ازتمامي امكاناتي  عبارت  آن، 
استخراج ذخاير نفت ايران درگذشته و حال فراهم 
خدمت  به  را  آنها  مي تواند  حاكمه  هيأت  و  شده 
پيشبرد سياست خود بگيرد، با اين تعريف امكانات 
مالي ناشي از نفت ايران به صورتهاي زير در معرض 
قرارگرفته  نظامي رژيم  ـ  سياسي  اندازي  دست 

است:
۱- درآمدهاي جاري ناشي از آن بخش از فروش 
كشوركه  داخل  و  خارج  بازار  در  نفت  روزانه 
حساب«خزانه  به  هرسال  بودجه  «قانون»  حكم  به 

عمومي» ريخته مي شود. 
۲ - اصل و فرع درآمد صادراتي نفت كه مازاد بر 
پيش بيني بودجه دولت بوده و به حساب «صندوق 

ذخيره ارزي» گذاشته مي شود
۳ ـ   اصل و فرع پول آن بخش ازفروش نفت ايران كه 
جنبه مخفي دارد و نه به خزانه عمومي واريزمي شود 

و نه به صندوق ذخيره ارزي 
۴ -اصل و فرع سايرداراييهاي ايران كه به صورت 
به  يا  مالكيت سهام شركتهاي خارجي در آمده و 
و  ذخيره  خارجي  بانكهاي  در  طال  و  ارز  صورت 

سپرده گذاري مي شود.
۵ - اصل و فرع سرمايه متكاثف نفتي كه از رژيم 
شاه باقي مانده و در اختيار شركتهاي بزرگ تحت 
مالكيت دولت و بنياد هاي حكومتي تحت امر رهبر، 

قرار گرفته است.
عقد  در  كه  وگاز كشور  نفت  مخازن  اصل  ـ     ۶
خارجي  شركتهاي  با  گاز  و  نفت  قراردادهاي 
وجه المصالحه دادن امتياز براي جلب حمايت و يا 
قرار  رژيم  خاّص  خارجي  سياسي  مسائل  با  مقابله 

مي گيرند. 
سعي  ابتدا  باال،  توضيحات  نظرگرفتن  در  با  حال   
سياسي ـ نظامي سّري  هزينه هاي  از  ردي  مي كنيم 

رژيم و منابع تأمين آنها به دست آوريم

. هزينه هاي سّري وچگونگي تأمين آنها:
به  منحصر  مجريه  قوه  دولتها  كه  دركشورهايي 
به  پاسخگوهستند،  و  مسئول  و  حكومتي  فرد 
به  و  است  شفاف  مردم  با  آنها  روابط  طورنسبي، 
مردم حساب پس مي دهند. در اين نوع از مديريت 
درآمدهاي  تمام  كشور،  كالن  سياسي ـ اقتصادي 
عمومي كشور به خزانه عمومي ريخته مي شود وتمام 
هزينه هاي عمومي درون مرزي و برون مرزي دولت، 
منبع  اين  از  مردم  نمايندگان  تصويب  و  اطالع  با 
تأمين مي شود. بدينترتيب اگر دولت كارهاي سري 
داشته باشد پيشاپيش در كليت اختيار انجام آنها و 
اجازه تأمين هزينه آنها از خزانه عمومي  را ازمجلس 
ايران  رژيم واليت فقيهي  اما  مي كند.  دريافت  مّلي 
يا  و  نمي تواند  كه  دارد  ويژه يي  سّري  هزينه هاي 
سازمان  نه  مجلس،  در  نمايندگانش  نه  نمي خواهد 
مديريت و برنامه ريزي و نه كاركنان خزانه عمومي  
وزارت دارايي از موضوع اين هزينه ها با خبرشوند. 
اين هزينه هاي ّسري دو نوع قوه مجريه دارد، دولت 
رسمي منتخب مجلس و دولت فائقه «نهاد رهبري». 
هزينه عمليات سياسي ـ  نظامي مخفي اين دو دولت به 

دو صورت زيرتأمين مي شوند:

عناوين  هزينه سري درجوف  پوشاندن   -۱
كلي رديفهاي هزينه بودجه:

 در اين شيوه از مخفي كاري برخي از اقالم هزينه 
پرداخت  و  لوازم  تدارك  هزينه  نظير  رژيم،  سري 
تبليغاتي،  يا  تروريستي  اقدامات  از  برخي  دستمزد 
بودجه  هزينه يي  رديفهاي  كلي  عناوين  بطن  در 
گنجانده  «سايرهزينه ها»  يا  متفّرقه»  نظير«رديفهاي 
مي شوند (۱). يكي ازنمايندگان فعلي رژيم كه چند 
دوره در مجلس سابقه رسيدگي به بودجه دولت را 
داشته و دارد به نام «دكترحسن سبحاني» روز ۲۵بهمن 
واقعيت  اين  به  ايسنا  باخبرگزاري  درمصاحبه   ۸۴
به  اين طور اعتراف مي كند «به صراحت مي گويم 
دليل تجربه طوالني ام در مجلس به بسياري از ارقام 
اعتماد ندارم. ذيل برخي عناوين، ارقامي وجود دارد 
كه سنخيتي با «عنوان» ندارد. به طور مثال در فصل 
مربوط به «ساير»، حقوق و مزايا گنجانده مي شود». 
 ۲ شماره  در«جدول  كه  يادآورمي شود  درهمين جا 
كه   «۸۴ سال  اجرايي  دستگاههاي  بودجه  خالصه 
و  شده  آورده  دولتي  دستگاههاي  يكايك  بودجه 
مديريت  «سازمان  هفتم  مجلس  تصويب  از  پس 
عنوان  زير  است،  منتشركرده  آن را  برنامه ريزي»  و 
«رديفهاي متفرقه» رقمي بيش از ۲۶هزارميليارد تومان 
نه  كه  شده  منظور  هزينه هايي  انجام  براي  بودجه 
عنوان آنها مشخص است ونه دستگاه دولتي كه از 

اين بودجه برخوردار مي شود.

۲- تأمين هزينه هاي سري از منابع خارج 
از بودجه: 

هم  كه  را  سياسي ـ نظامي رژيم  هزينه هاي  از  برخي 
دارند،  سري»  جنبه«فوق العاده  هم  و  ارقامي درشت 
نمي توانند در جوف عناوين كلي هزينه در بودجه 

دولت جاي دهند و آنها را از امكانات مالي خارج 
از بودجه و خارج از «خزانه عمومي» تأمين مي كنند. 
تدارك  و  اتمي   مخفي  فعاليتهاي  هنگفت  هزينه 
فوت و فن و تجهيزات توليد سوخت اتمي كه مدت 
داشت  ادامه  سري»  «فوق العاده  صورت  به  ۱۸سال 
هزينه هاست.  اين  جمله  از  دارد،  ادامه  هم  هنوز  و 
كارشناسان مركز پژوهش مجلس هفتم در گزارش 
انرژي  سازمان  فعاليتهاي  باره  در  كه  محرمانه يي 
كه  مي دهند  گواهي  داده اند  مجلس  به  اتمي ايران 
هزينه ساخت مركزاتمي نطنز، اراك و برخي ديگر 
دولت  ازبودجه  ازخارج  اتمي رژيم  پايگاههاي  از 
تأمين شده و در بودجه هاي ساالنه دولت اعتبارمالي 
براي اين پروژه ها منظور نشده است. هزينه پرسنلي و 
عملياتي دستگاه عريض و طويل «نهاد رهبري» مورد 
ديگري از هزينه هاي مخفي رژيم واليت فقيه است 
تأمين مي شود.  بودجه دولت  از  منابع خارج  از  كه 
و  «رهبر»  واليت فقيه،  نظام  قدرت  هرم  رأس  در 
«ولي امر» رژيم، به طور قانوني، حق سياستگذاري 
در كليه امورسياسي و اقتصادي نظير ابالغ سرخط 
به  پنجساله  برنامه ريزيهاي  و  «چشم انداز  ۲۰ساله» 
دولت، ابالغ سياستهاي مصلحتي به «مجمع تشخيص 
مصلحت نظام»، ابالغ «حكم حكومتي» فرا قانوني به 
دولت، مجلس و قوه قضائيه و... را دارد، حال آن كه 
اين باالترين مقام رژيم به طور قانوني از پاسخگويي 
معاف شده و هيچ مرجعي نمي تواند از او بازخواست 
تشكيالت  يعني  رهبري»  «نهاد  تشكيالت  كند. 
تشكيالت  موازات  به  نظام  اين  در  كه  گسترده يي 
را  «رهبر»  خواستهاي  اجراي  و  شده  ايجاد  دولت 
پيگيري مي كند، به لحاظ مالي كامًال مستقل است. 
رهبري»  «نهاد  زيرمجموعه  ازمؤسسات  برخي  البته 
مثل «كميته امداد» و بنياد شهيد تحت عنوان «كمك» 
هرساله از بودجه دولت سهم قابل توجهي دارند، اما 
در بودجه عمومي دولت براي «نهاد رهبري» رديف 
خاّصي پيش بيني نمي شود و منابع داخلي در مورد 
محل تأمين هزينه هاي هنگفت «نهاد رهبري» گزارش 
مي دهند «اين نهاد از محل درآمد بنيادهايي مثل بنياد 
امام  فرمان  اجرايي  و كميتة  و جانبازان  مستضعفان 
خميني و ساير محلهاي ويژه درآمدي و مالياتي منابع 
هزينه يي خود را تأمين مي كند.» (بيژن بيد آباد عضو 
bijan_ بانكي  و  پولي  علمي پژوهشكده  هيأت 

«سايرمحلهاي   .(  bidabad@msn.com
برداشت  شامل  رژيم  رهبري  نهاد  درآمدي»  ويژه 
محرمانه يي است كه اين نهاد از درآمدهاي جاري 

نفت ايران به عمل مي آورد).
و  «سپاه»  توسط  موارد  بيشتر  در  سري  هزينه هاي 
مي رسد.  مصرف  به  رژيم  اطالعاتي  دستگاههاي 
اگرچه مخفي كاري رژيم دراين زمينه، اطالع دقيق 
از منابع تأمين «هزينه هاي خارج از بودجه» را ناميسر 
از  بخش  اين  كه  است  آن  مسلم  قدر  اما  كرده، 
هزينه هاي مخفي رژيم از محل درآمدهاي ويژه يي 
كه به حساب بودجه عمومي دولت ريخته نمي شوند، 
تأمين مي گردد. منابع درآمدي زير از جمله منابعي 
هستند كه به خزانه عمومي دولت واريز نمي شوند و 
رژيم مي تواند اين منابع را به خدمت تأمين هزينه هاي 
سياسي ـ نظامي خود از خارج از بودجه عمومي دولت 

بگيرد:

۱-۲-درآمدهاي جاري نفت وگازايران:
 مطابق اصل ۵۳ قانون اساسي رژيم واليت فقيه، تمام 
به خزانه عمومي واريز  بايد  درآمدهاي عمومي كشور 
محاسبات  ديوان  كل  «رئيس  وجود  اين  با  شود. 
كشور» كه از جانب مجلس موظف است به حساب 
دخل وخرجهاي عمومي رسيدگي كند روز ۱۰بهمن 
در  اقالم  از  برخي  نشدن  واريز  از  سربسته  به طور   ۸۴
آمدهاي نفتي ايران به خزانه عمومي خبر داد. اين منبع 
مطلع اعالم كرد كه به رغم يكدست شدن حاكميت 
هنوز «دريافتهاي دولت ازجمله سواپ نفت، بيع متقابل 
و نفت معاوضه به بهانه هاي گوناگون به خزانه واريز 

نمي شود» (خبرگزاري فارس ۱۰بهمن ۸۴). 
از  ناشي  كه  رژيم  وگازي  نفتي  آمدهاي  در 
قراردادهاي بيع متقابل يا «باي بك» مي باشد و به خزانه 
براي  رژيم  كه  هستند  درآمدهايي  نمي شوند  ريخته 
بهره برداري از ذخاير نفت وگاز ايران با سرمايه گذاري 
از  بخشي  است.  كرده  منعقد  خارجي  شركتهاي 
محصول اين قراردادها (نفت يا گاز مايع) تا مدتي به 
حساب  استهالك اصل و فرع سرمايه گذاري خارجي 
واريز مي شود و بخش ديگر آن به حساب دولت. از 
جمله اين قراردادها مي توان به قرارداد ميدانهاي نفتي 
سير ي و فاز ۲و۳ ميدان گازي پارس جنوبي اشاره كرد 
كه شركت توتال فرانسه طرف خارجي آن بوده و هر 
دوي آنها به بهره برداري رسيده اند. توليد نفت از ميادين 
سيری از نيمه دوم سال ۱۳۷۷ آغاز شده و ادامه دارد،.

به گزارش منابع وزارت نفت «تا مرداد سال (۱۳۸۱)، 
اين ميادين توليد شده كه  ۱۲۰ميليون بشكه نفت در 
برای ايران حدود ۳ميليارد دالر درآمد ارزی به همراه 
داشته است. تا همين تاريخ بيش از ۸۲۰ميليون دالر از 
از سوی شركت توتال در  انجام شده  سرمايه گذاری 
است.»  شده  بازپرداخت  شركت  اين  به  ميادين،  اين 
ازعملكرد مالي اين پروژه بعداز مرداد ۸۱ وهمچنين 
ازعملكرد مالي پروژه فاز ۲، ۳ گاز پارس جنوبي كه 
آغازشده،  ازآن  برداري  بهره  پيش  سال  سه  حدود 

اطالع دقيقي دردسترس نيست.
درآمدهاي ناشي از «سواپ نفت» كه مطابق گزارش 
خزانه  به  مجلس  محاسبات  ديوان  كل  رئيس 
از  رژيم  كه  است  حق العملي  شامل  نمي شود  ريخته 
كشورهايي مثل قزافستان كه به آبهاي بين المللي راه 
ندارند مي گيرد تا نفت توليدي آنها را درشمال وشمال 
شرق ايران مصرف كند و معادل آن را از نفت ايران 
در جنوب كشور تحويل نفتكش خريداراني دهد كه 
با كشورهاي مذكورقرارداد خريد نفت دارند. از ميزان 

اين حق العمل نيزاطالعي دردست نيست.
به گزارش  نيزكه  معاوضه»  از«نفت  دولت  دريافتهاي 
منبع مطلع فوق الذكر به خزانه ريخته نمي شود، به نظر 
مي رسد كه پولي باشد كه دولت بابت واردات بنزين 

حركتهاي  از  تعداد  آن  بهمن ماه،  در 
مقاومت  نيروهاي  توسط  كه  اجتماعي 
٣٤١حركت  به  شده  گزارش  و  ثبت 
به طور  روزانه  مي دهد  نشان  كه  مي رسد 
در٤٠شهر  اعتراضي  ١١حركت  متوسط 

ايران جريان داشته است.
اعتراضي،  ٣٤١حركت  مجموع  از 
١٧١مورد از سوي كارگران و ١٧٠مورد 
بوده  مردم  اقشار  به ديگر  مربوط  ديگر 
مردم  اعتراضها  اين  از  است. در ٤١مورد 
درگير  آشكارا  سركوبگر  نيروهاي  با 

شده اند. 
كاركنان  اعتصاب  دوم  دور  بهمن ماه  در 
شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با 
اعالم قبلي از روز شنبه ٨بهمن ماه آغاز شد. 
حكومت  يك  به رغم  اعتصابي  كاركنان 
درحالي كه  تهران  در  اعالم نشده  نظامي 
گروههاي وسيعي از دانشجويان تهران و 
ساير شهرها به آنان پيوسته بودند، خواستار 
و  سنديكا  مديرة  هيأت  اعضاي  آزادي 
شدند.  سنديكايي خود  فعاليتهاي  آزادي 
حمايت  بين المللي  ارگانهاي  درحالي كه 
از كارگران و مدافعان حقوق بشر، از اين 
حمايت  اعالم  ايران  كارگران  حركت 
كرده بودند، پاسداران رژيم از شب قبل 
وحشيانه  هجوم  و  حمله  با  اعتصاب  از 
به منازل فعاالن كارگري، قصد برهم زدن 
اعتصاب و خفه كردن صداي اين حركت 
كودكان  و  زنان  داشتند،  را  حق طلبانه 
خردسال كارگران اعتصابي را به گروگان 

گرفتند.
تحصن  در  دانشجويان  از  تعدادي 
اعتراضي كارگران شركت واحد به همراه 
آنان دستگير شدند، زندانيان سياسي نيز با 
پشتيباني  حركت  اين  از  اعتصاب  سالح 

كردند. 
اعتصابي  كاركنان  خانواده هاي 
داد گاه  برابر  در  تجمع  با  دستگير شده 

پيام حركتهاي اعتراضي بهمن ماه ١٣٨٤
همبستگي با كارگران اعتصابي و مقاومت در برابر سركوبي سياسي و استبداد مذهبي

 بيش از ٥٠درصد حركتهاي اعتراضي بهمن ماه را كارگران برپا كردند 
 همبستگي فعال دانشجويان با جنبش اعتراضي كارگران 

 شعارهاي ضد ديكتاتوري و مقاومت در برابر استبداد مذهبي 
 حمايت بين المللي از اعتراضهاي زندانيان سياسي 

 اخبار كوتاه

۷/۵ميليون دانش آموز در مدارس فرسوده 
 و غير مقاوم با خطر جدي مواجه هستند

خبرگزاري رژيم (فارس) ۱۰ اسفند۸۴:معاون عمراني وزير آموزش و پرورش گفت: بيش 
از ۷/۵ميليون دانش آموز و معلم هم اكنون در ۲۵۰هزار كالس فاقد استحكام الزم، در معرض 

خطر جدي قرار دارند. 
 

دستگيري بيش از ۱۰هزار نفر در خراسان شمالي
در استان خراسان شمالي، طي ۱۱ماه گذشته بيش از ۱۰هزار نفر تنها توسط مأموران سركوبگر نيروي 

انتظامي دستگير شده اند.
به گزارش ايلنا ۹ اسفند، پاسدار عليرضا حسيني  سركرده انتظامي خراسان شمالي در جمع خبرنگاران 
اذعان كرد كه علت اغلب دستگيريها،  بيكاري، مشكالت معيشتي و مهاجرتگسترده  مردم محروم در 

اين استان  بوده است.

تجمع اعتراضي كارگران كارخانه رحيم زاده اصفهان
كارگران كارخانه رحيم زاده اصفهان، طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه, در اعتراض به پرداخت 

نشدن  حقوشان , جاده اصفهان  ـ  تهران را بسته و تجمع اعتراضي برگزار كردند. 
به گزارش خبرگزاري رژيم (ايلنا) ۱۰ اسفند ۸۴، كارگران معترض نه تنها  ٣ماه حقوق دريافت 

نكرده اند، بلكه مزاياي اسفند ماه سال جاري, آنها نيز پرداخت نشده اند.

دستگيري كارگران معترض ريسندگي نخ قزوين
و  قزوين  نخ  ريسندگي  كارگران  حق  به  اعتراض  به  پاسخ  در  آخوندي  ضدكارگري  رژيم 

پرداخت حقوقهاي معوقه آنان، اقدام به دستگيري معترضين نمود.
خبرگزاري رژيم (ايلنا) روز ۹ اسفند، ضمن اعالم اين خبر گفت: محمد عليخاني، عضو مجلس 
و  حقوق  ماههاست  كه  قزوين  نخ  ريسندگي  كارگران  از  ٢٠تن  كرد:  اذعان  قزوين  از  رژيم 

مزاياي خود را دريافت نكرده  اند، دستگيرشده اند.

كارگران صنايع پوشش گيالن، جاده اصلي رشت - انزلي را بستند 
پوشش  صنايع  كارخانه  كارگران 
گيالن در اعتراض به عدم دريافت  
را  انزلي  رشت-  جاده   حقوقشان 
بستند. به گزارش خبرگزاري رژيم 
(ايلنا)١٤ اسفند ٨٤،  صدها كارگر 
به  رشت،  پوشش  صنايع  شركت 
معوقه  حقوق  دريافت  عدم  دليل 
خود ، با آتش زدن الستيك، جاده 
رشت - انزلي را براي چند ساعت 

متوالي بستند . 
 «محمد يعقوبي» نماينده كارگران استان، گفت: اين كارگران در تجمع اعتراض آميز خود عنوان 
داشتند كه هر بار براي دريافت حقوق قانوني خود مي  بايست دست به تجمع اعتراض آميز زده و 

با اعتصاب، حقوق معوقه خود را از مسئوالن شركت دريافت داريم. 
از  روزگاري  برك»  «ايران  و  پوشش»  «صنايع  مانند  مشكل داري  كارخانجات  گفت :  وي 
از  بيش  و صادرات،  نيازداخلي  تأمين  بر  و عالوه  بوده  نساجي كشور  بزرگترين كارخانجات 

 ٥هزار كارگر را نيز به كار مشغول كرده بود. 
يعقوبي، در پايان گفت  : امروز كارگران به دليل عدم پاسخگويي و تعهد مسئوالن، جاده  ها را 
تا شايد مقام مسئولي را براي حمايت از حق و  ادارات كل تجمع مي  كنند  مي بندند و جلوي 

حقوق قانوني خود بيابند .

خواسته هاي  از  فعال  حمايت  و  انقالب 
اعتصابيون اسير ابعاد تازه يي به اين حركت 

اعتراضي بخشيد.
 اعتراضهاي كارگري: 

جنبش اعتراضي كارگران ايران، پيشاهنگ 
حركتهاي اعتراضي مردمي است و كميت 
حركتهاي بهمن ماه گوياي آن است كه 
كارگران  را  اعتراضها  ٥٠درصد  از  بيش 

مبارز و مقاوم ايران به پا كرده اند.
كارگر   ٨٠٠ الي   ٧٠٠ روز  ١٦بهمن  ـ 
شعارهاي  با  قزوين  پوشينه باف  كارخانة 
«مرگ بر واليت! واليت دروغ است» از 
خيابانهاي  به سمت  قزوين  وليعصر  ميدان 
مقابل  در  و  راهپيمايي  خيام  و  طالقاني 
روي  كردند.  تحصن  قزوين  استانداري 
پالكاردهاي كارگران از جمله نوشته شده 
بود: عدالت، عدالت، ماه محرم آمد حقوق 
ما نيامد، آنان كه چندين ماه حقوق خود را 
نگرفته بودند، توسط نيروهاي ضدشورش 
از  پس  كارگران  شدند،  محاصره  رژيم 
«يا  مي زدند  فرياد  فلسطين  خيابان  بستن 
حسين» مزدوران انتظامي اجازه نمي دادند 

مردم به كارگران اعتراضي ملحق شوند. 
از  ٥٠٠كارگر  بيش  روز  ١٧بهمن ماه  ـ 
مقابل  در  كه  رشت  ايران برك  كارخانة 
با  بودند  زده  آتش  الستيك  كارخانه، 
مواجه  نيروهاي سركوبگر  شتم  و  ضرب 
شدند بار ديگر در مقابل استانداري گيالن 
به  رسيدگي  خواستار  و  كردند،  تجمع 

حقوق معوقة خود شدند.
ايران  كشتيراني  ٣٠٠٠كارگر  از  بيش  ـ 
روز  از  (مازندران)  بهشهر  در  صدرا 
بهمن  آخر  تا  كه  كردند  تحصن  ٨بهمن 
ادامه داشت. كارگران گفته اند تا رسيدن 
ادامه  خود  به تحصن  به خواسته هايشان 
منطقه،  انتظامي  نيروي  مأموران  مي دهند. 
شركت را كامًال در كنترل خود داشتند تا 

هر اعتراضي را سركوب كنند. 

ـ روز ١٣بهمن ٣٠٠تن از کارگران معدن 
البرز غربي که از  ١٤ماه پيش حقوق خود 
لوشان  جادة  بودند  نكرده  دريافت  را 
سركوبگر  نيروي  با  و  بستند  را  به قزوين 
اعزام  گيالن  از  كه  ويژه  وگارد  انتظامي 

شده بود به مقابله برخاستند. 

 همبستگي دانشجويان با 
كارگران اعتصابي

كارگران  دستگيريهاي  موج  به رغم 
اعتصابي شركت واحد كه به دانشگاههاي 
دستگيري  به  و  شده  كشيده  نيز  تهران 
و  انجاميد  مبارز  دانشجويان  از  شماري 
تعليق  به  سركوبگرانه  تهديدهاي  به رغم 
ترم و احكام احضار و محاكمه و دادگاه، 
مركز  و  ٢٠دانشگاه  حدود   دانشجويان 
با  فعاالنه  ايران  سراسر  در  عالي  آموزش 
كارگران ابراز همبستگي كردند ازجمله: 

دانشجويان  از  جمعي  ١٦بهمن ،  روز  ـ 
با  سبزوار  معلم  تربيت  دانشگاه  فعالين  و 
شهر  اين  اتوبوسراني  ترمينال  در  حضور 
اتوبوسرانان  از  گل  شاخه هاي  با  همراه 
سبزواري دعوت نمودند تا در مقابل فشار 
روزافزون كارگزاران رژيم متحد شوند و 
همانند همکاران خود در تهران به تقويت 
مقابل  در  اتحاد  و  کارگري  تشکلهاي 

رژيم بپردازند . 
دانشجويي  تشكلهاي  ١٤بهمن  روز  ـ 
از كارگران  تبريز و جمعي  دانشگاههاي 
صدور  با  صنوف  و  كارخانجات 
اطالعيه يي ضمن حمايت از خواسته ها و 
مطالبات جنبش كارگري و محكوم كردن 
فوري  آزادي  خواستار  آنان،  سرکوب 

دستگيرشدگان شدند.

 اعتراضهاي مردمي در برابر 
استبداد مذهبي

طي بهمن ماه بيش از سه هزار تن از دراويش 
نعمت اللهی كه از شهرهای مختلف كشور 
به تصرف  اعتراض  در  بودند،  رفته  به قم 
رژيم  توسط  نعمت اللهی  دراويش  مركز 
آن  در  بازپس گيری  برای  و  آخوندی 
به تظاهرات  دست  شهر  اين  اَِرم  خيابان 
زدند. پاسداران رژيم واليت فقيه وحشيانه 
به اين تظاهرات مسالمت آميز حمله كردند 

و گزارشهاي رسيده حاكي است كه بيش 
٢٠٠تن  بر  بالغ  و  دستگير  ٢٠٠٠نفر  از 
زخمي شده اند. بعد از چند هفته در اوايل 
اسفندماه فاش گرديد كه دست كم ٣تن 
شمار  در  حقوقدان  خانم  دو  ازجمله  و 
به  پاسداران  كشته شدگان حمله وحشيانه 
مركز دراويش نعمت اللهي در قم بوده اند. 
پاسداران آنها را كشته اند تا اسناد مالكيت 
بربايند  آنها  از  را  مسجد  و  مركز  رسمي 
نابود كنند. محل سابق مركز و مسجد  و 
اين دراويش در قم بعد از آن كه با خاك 
پاركينگ عمومي  به  اكنون  يكسان شده 
آخوندها  رژيم  و  شده  تبديل  خودروها 
جز  چيزي  مي كندكه  وانمود  دجالگرانه 
در  قم  شهرداري  با  ارضي  اختالف  يك 

ميان نبوده است!

 گسترش سركوبيها
روند  نشانگر  بهمن ماه  در  سركوب  آمار 
رو به رشد دستگيريهاي سياسي و محاكمه 

و احضار فعاالن سياسي است. 
 ٤٨٧٩مورد دستگيري سياسي، ٤٨٩٦مورد 
بستن  ٦مورد  اجتماعي،  دستگيري 
مطبوعات، ١١١مورد محاكمه و احضار، 
صدورحكم  ٣٤مورد  و  اعدام  ٢٠مورد 
اعدام، از جمله اقدامات سركوبگرانة رژيم 

در بهمن ماه است.
ـ روز ٢٩بهمن در پي درگيري بين نيروهاي 
انتظامي و اهالي شهرهاي ماكو  سركوب 
معترض  شهروندان  از  ٧تن  بازرگان،  و 
ماکويي به دست نيروهاي انتظامي کشته و 

ده هاتن زخمي و بازداشت شدند.
قنبري  حسين  به نام  فردي  روز٥بهمن  ـ 
متأهل و داراي فرزند در سه راه سرگردان 
توسط  حكم  اين  شد.  آويخته  به دار  قم 
مردمي كه در صحنه بودند مورد اعتراض 

جلوگيري  براي  كه  مردمي  گرفت.  قرار 
از اجراي اين حكم وحشيانه، هجوم برده 
بودند با شليك گاز اشك آور مورد حمله 

قرار گرفتند.
در  ديگري  ٢٧سالة  جوان  روز ٥بهمن،  ـ 
فلكة كبيري شهر قم اعدام شد. حاضرين 
به اين  اعتراض  با  را  خود  نفرت  و  خشم 

جنايت رژيم ابراز نمودند. 
ـ روز ٩بهمن نوروز زارع به اتهام محاربه، 
در روستاي تيهون به دار آويخته شد. وي 
مي برد.  به سر  زندان  در  قبل  دوسال  از 
فرمانده انتظامي شيراز به هنگام اعدام وي 
گفت: اميدواريم اين اعدام درس عبرتي 

براي اشرار منطقه باشد. 
نيشابور  از مردم  ـ روز ١٨بهمن ماه سه تن 
به دار  امنيت  برهم زدن  و  اغتشاش  به اتهام 
آويخته شدند، هويت آنان مشخص نشده 

است. 
ـ روز٢٧بهمن ماه ديوان عالي رژيم حكم 

اعدام نوجوان ١٥ساله يي را تأييد كرد.
اعدام  حكم  آخوندها  ٢٣بهمن  روز  ـ 

جواني را در تهران تأييد كردند.
و  ابوالقاسم  اعدام  حكم  ٥بهمن  روز  ـ 
ابوالقاسم  شد،  صادر  تهران  در  امان اهللا 

٢٣سال سن دارد.
ـ روز ١٨بهمن ندا ١٨ساله به اعدام محكوم 

شد.
ـ روز ٢٨بهمن استاندار رژيم آخوندي، از 
خودكشي الهام افروتن، نويسندة ٢٠ساله، 
در زندان خبر داد. الهام به دليل درج يك 
تشبيه  به ايدز  را  آخوندي  رژيم  كه  مقاله 

كرده بود، به زير شكنجه كشيده شد.
صبحگاه  زماني  حجت  قهرمان  مجاهد  ـ 
روز سه شنبه ١٨بهمن در زندان گوهردشت 
رژيم  شكنجه گران  و  دژخيمان  توسط 

آخوندي به شهادت رسيد.

ارزي  يا صندوق ذخيره  از خزانه  تصويب مجلس  با 
برداشت مي كند ولي به جاي پرداخت پول بابت بنزين 
را  ايران  خام  نفت  خارجي  معامله  طرف  به  وارداتي 

تحويل مي دهد. 
مخفيانه  برداشت  كه  ياد آورشد  بايستي  جا  درهمين 
اين  كه  مواردي  به  ايران  نفت  جاري  درآمدهاي  از 
كارگزار رژيم اشاره كرده محدود نمي شود و بخشي 
از درآمد ناشي از صادرات نفت خام و فرآورده نفتي 
نيز به خدمت تأمين هزينه هاي فوق العاده سري  ايران 

رژيم گرفته مي شود:
فرآورده:  و  خام  نفت  ازصادرات  برداشت  شيوه   -
ميزان  مورد  در  خارجي  منابع  از  برخي  كه  آماري 
توليد نفت ايران مي دهند با آماري كه منابع رژيم در 
همين مورد مي دهند هم خواني ندارد. به عنوان نمونه 
طي  ايران  نفت  توليد  ميانگين  ايران  مركزي  بانك 
در  ايران  سهميه  مالحظه  به  را،   (۲۰۰۴/۰۵) سال ۸۳ 
اپك، روزي ۳/۸ ميليون بشكه اعالم مي كند درحالي 
ايران درسال ۲۰۰۴  توليد روزانه  بريتيش پتروليوم  كه 
ميالدي را كه ۲۸۳روز ازسال ۸۳ ايراني درآن واقع شده 
را روزي ۴/۰۸ ميليون بشكه گزارش مي دهد. در مورد 
ميزان صادرات نفت ايران بين گزارش دو منبع رژيم 
تناقض ديده مي شود. به طوري كه بانك مركزي ميزان 
صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي ايران درسال ۸۳ 
مي دهد(گزارش  گزارش  بشكه  ۲/۷ميليون  روزي  را 
نفت در  بانك مركزي) و وزارت  اقتصادي سال ۸۳ 
روزانه  ،ازصادرات  گزارش  همين   ۱۶ شماره  جدول 
۲/۸۲ميليون بشكه نفت خام و فرآورده نفتي درسال ۸۳ 
خبرمي دهد. به طوري كه ديده مي شود سواي اختالف 
درگزارش داخلي و خارجي در مورد ميانگين روزانه 
توليد نفت ايران، بانك مركزي صادرات نفت ايران را 
روزانه ۱۲۰هزار بشكه كمتر از وزارت نفت گزارش 
مي دهد و اين مي تواند به اين علت باشد كه در سال ۸۳ 
بانك مركزي روزانه معادل ارزش صادراتي  ۱۲۰هزار 
خزانه  حساب  به  را  نفتي  فرآورده  و  نفت خام  بشكه 
دولت واريزنكرده و به حسابهايي ريخته كه هزينه هاي 
فوق العاده ّسري سياسي ـ نظامي رژيم را تأمين مي كنند. 

( ادامه دارد )
پانويس:

۱- يك استاد علوم سياسي دانشگاه مستنصريه بغداد 
النعيمي) درسخنراني  (خانم دكترهدي شاكرمعروف 
كه روز ۸ اسفتد ۸۴ ، در پاريس داشت، نقل مي كرد 
كه  خود  عراقي  همدستان  كمك  با  ايران  رژيم  كه 
درحاكميت هستند پس از جنگ عراق  مبادرت به 
ايجاد خط لوله يي ازبصره به آبادان كرده وبراي تأمين 
فروش  به  خود  تروريستي  اقدامات  از  بخشي  هزينه 

قاچاق بخشي از نفت اين كشور نيز مشغول است.



٩ دوشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٠ ـ شمارة
سياسي

سراپا گزارش عليه بينالمللي اعتراضات موج پي در
در كه حقوقبشر ديدبان بياعتبار و مخدوش دروغ،
شد، منتشر ايران خلق مجاهدين سازمان عليه مه٢٠٠٥،
در اطالعيه يي طي تأخير ماهها از پس حقوقبشر ديدبان
كه را فضاحتي تا كرد تالش مذبوحانه ١٥فوريه٢٠٠٦،
بازيگرفتنحقوقبشربراياغراضسياسيبهبار به اثر در
اطالعيه اين در تنها نه اما كند، رجوع و رفع بود آورده
ارائه خود گزارش صحت بر  دليلي  كمترين نتوانست
بيطرفي اصول نقض ابتداييترين بيشتر هر چه بلكه كند،
گزارش اين انگيزههاي و اهداف ناسالمبودن و حرفهيي

كرد. برمال را
 ١٢ با تلفني مصاحبه ١٢ساعت از ديدبان مبسوط گزارش
«شاهد»تحت عنواناعضايسابقمجاهدين، تشكيلشده
براي آنها مزدوري و ارتباطات مدارك و اسناد كه بود
شده منتشر بارها برايران حاكم ماليان اطالعات وزارت
١٥فوريه ٥صفحهيي اطالعيه ٩ماه، بعد از حاال و است
گزارش سؤال  صدها بهاتفاق قريب اكثريت ديدبان 
و اطالعيه نامه صدها و اروپا پارلمان ٩٣صفحهيي هيأت
اعتراضيديگرراچهدرمحتواوچهدرمتدلوژيبيپاسخ
است كرده تالش عقبنشيني فقره چند و ضمن گذاشته
آخوندي اطالعات ايادي  تلفني  دعاوي  دهد نشان
كه بگذريم ندارد.  تفاوت آنها حضوري اظهارات  با
تناقضاتهمين اطالعيهبهروشنترينوجهيمغرضانهبودن
از را بيش آن در مندرج اتهامات بودن و بي پايه گزارش
مطرح دعاوي كه ميگذارد. از آنجايي نمايش به پيش
بيانيهها وگزارشهايمقاومت شدهدر ايناطالعيه همهدر
در اين است شده داده پاسخ بيطرف منابع در تحقيقات و

مي كنيم: اكتفا نكته چند ذكر به جا
١.اطالعيه١٥فوريهديدبان،در شرايطي منتشرميشودكه
زندانيان ساير تهديد و زماني حجت خلق مجاهد اعدام
جهاني را عليه محكوميت نفرت و موج سياسي به اعدام،
رژيمآخونديبرانگيختهاست.درحاليكهبعدازگذشت
فزايندهيي تهديدات و زماني حجت شهادت از هفته دو
هيچ ديدبان ميكند، تهديد را سياسي زندانيان جان كه
ديدبان اينكه كما است. نگرفته مورد اين در موضعي
در مردمي اعتراضات و خيزشها مستمر سركوب به كاري

ندارد. كشور سراسر
مهمترين برميگردد، ايران به كه آنجا تا ميرسد بهنظر
سازماني يعني مجاهدين، با  مقابله  ديدبان، مأموريت
و اصلي اپوزيسيون دشمن و دوست گفته به كه است
است آن موجوديت تهديد آخوندي و رژيم سازمانيافته
قرار اعدام معرض در و مبارز مجاهد زندانيان اين كه و
اهميتي كمترين از حقوق بشري سازمان اين براي دارند،

برخوردارنيست.
همه است كرده تصريح ١٥فوريه اطالعيه در ديدبان .٢
ممنوع» «خروج گزارشش تحت عنوان در كه مواردي
ياد آن از مجاهدين» قرارگاههاي در حقوقبشر «نقض و
بهقبلاز جنگعراقبرميگرددو هيچموردنقضي كرده
ديدبان چرا نيست معلوم نيست. اخير سالهاي به مربوط
را است مربوط به گذشته را كه اتهامات حقيقت همين
مقابل در حاال و است نكرده تصريح گزارش خود در
عقبنشيني فقره يك در بينالمللي اعتراضات همه اين

ميكند. اذعان آن به فضاحتبار
حقوقبشر نقض درمورد  نگرانيهايش در  ديدبان اگر
ماه بعد و چند سال است چرا دو توسط مجاهدين صادق
تهيه ميكند. گزارش آنها درمورد نقض پايان موارد از
شهود اين دعاوي از پيش سالها از ديدبان كه بهخصوص

مطلع  آن در سال٢٠٠٥ از كه نيست چيزي و مطلع بوده
و  بوده اروپا دهه٩٠ در شهود از اوايل از ٤تن باشد. شده
دهه٩٠  همان در و كردهاند تكرار را اراجيف همين بارها
در ديدبان نماينده حداقل گذاشتهاند. ديدبان اختيار در

بود.  كرده مالقات آلمان كلن در شهود اين با فوريه٩٧
وزارت  اوايل سال٢٠٠٢ توسط در شهود هم عمدتًا ساير
همين مطالبي عينًا و شده اند فرستاده خارج به اطالعات
در كرده و زمان اعالم ديدبان گفته اند، همان به را كه
پيش از بيش ترتيب اين به گذاشتهاند. هم ديدبان اختيار
گزارش انتشار و زمانبندي ضرورت كه ميشود روشن
از استمالت ورشكسته سياست نيازهاي فقط را ديدبان
جهان كه شرايطي در آن هم است. كرده مشخص ماليان
هرروز بهضرورتتغييردموكراتيكدرايرانو ضرورت
تروريستي ليست از خلق ايران مجاهدين سازمان خروج

نزديكترميشود.
«برخي است: شده مدعي ١٥فوريه اطالعيه در ديدبان .٣
حقوقبشر ديدبان كه مدعياند گزارش اين منتقدين از
داده فراخوان اروپا اتحاديه و كانادا، متحده، اياالت به
گروههاي ليست و ايران خلق  مجاهدين سازمان كه
تروريستي اعمال مبلغين مرتكبين يا كه را آن به منتسب
مجاهدين براي سازمان كارزار مقابل در معرفي شدهاند،
واقع در نكنند. خارج ليستهايي، چنين از خودش خروج
و گزارش در چه نقطه يي، هيچ در حقوق بشر ديدبان
هيچ گونه مراجعات، و ساير مطبوعات به جواب در چه
سازمانمجاهدينبايددر چنين اينكهآيا موضعي درباره
اين است». نگرفته شود، برداشته آنها از يا باشد ليستهايي
صفحهيي نيم اطالعيه يك و از نيمي كه در حاليست ادعا
آفريقاي شمال و خاورميانه بخش مدير جواستورك،
را گزارش اين كه واشينگتن در حقوقبشر ديدبان
و برميگردد تروريستي ليست موضوع به ميكند معرفي
نشان ليست اين از مجاهدين خروج از را ديدبان نگراني
اطالعيه تصريحميكند «درماه ژانويه٤٠نماينده ميدهد.
پارلمانهایسراسراروپاونيزپارلماناروپاخواستارحذف
تروريستی سازمانهای فهرست از مجاهدين سازمان نام
آمريکا کنگره نمايندگان از تعدادی ١٤آوريل در شدند.
«کنوانسيون در دموکرات و جمهوريخواه حزب دو هر از
در دموکراتيک  و سکوالر جمهوری يك برای ملی
برگزار واشينگتن در مجاهدين سازمان توسط که ايران»
جمهوريخواه از نماينده تنکردو، تام کردند. شد، شرکت
خواستار بود، شرکتکنندگان بين در که کلرادو ايالت
تروريستی سازمانهای فهرست از مجاهدين نام حذف
١٠فوريه در شد. آمريکا خارجه وزارت خارجی
اعضای برخی که ايران» سياست «کميته به نام کميتهيی
حذف تقاضای هستند، آمريكايي بازنشسته نظاميان آن
تروريستي گروههای فهرست از مجاهدين سازمان نام
گروه اين آمريكا از دولت فعاالنه پشتيباني و خواستار شد
اين ادامه  در استورك جو شد…»، ايران دولت عليه 
زمينه در ميافزايد «دولت ايران سوابق هولناکی اطالعيه
که است بزرگی بسيار اشتباه اين اما دارد… حقوقبشر
حقوقبشر جدی نقض مسئول که مخالف گروه يک از
معنايي هيچ مزبور اطالعيه آيا نمود». حمايت میباشد،

ليست در مجاهدين داشتن نگاه به ديدبان فراخوان جز
ديدبان انتشار گزارش مگر زمان اصًال و دارد تروريستي
آنها به باال سطور در استورك جو كه وقايعي متعاقب

دارد؟ ديگري دليل است كرده اشاره
ايراني يك قائمي، هادي ديدبان  گزارش نويسنده .٤
استكه خصومتاوبامجاهدينبركسيپوشيده نيست.
گروهي امناي هيأت در او عضويت به ميتوان ازجمله
اشاره آمريكاييان ايرانيانـ سراسري شوراي عنوان تحت
مجاهدين از خروج از ممانعت اصلياش وظيفه كرد كه
انتشار از بعد چندي گروه اين است. تروريستي ليست
هشدار داده كنگره نامهيي به اعضاي در گزارش ديدبان
خارج تروريستي ليست از مي كنند، تالش مجاهدين بود
را نمايندگي آمريكا مقيم ايرانيهاي گروه اما اين شوند،
ليست مجاهدين در نگاهداشتن باقي خواستار نميكنند و
شناخته عرف يك اين كه بگذريم بود. شده تروريستي
مسئول تحقيق كه است حقوقبشري در سازمانهاي شده
همان شهروندان از را كشور يك در حقوقبشر نقض
شماري ديدبان انتشار گزارش پس از نميگذارند. كشور
كشورهاي مقاومت در ملي شوراي دفاتر ايرانيان به از
مختلفمراجعهكردهواظهارميداشتندكهيكايرانياز
تماسگرفتهوبه آنهاگفته آنها سويديدبان حقوق بشربا
استاالن زمان مناسبيبرايشهادتدادن عليه مجاهدين
بود. شده مواجه ايرانيان اين منفي جواب با البته كه است

گريسيك، ديدبان، گزارش انتشار از بعد روز يك .٥
ايميلي ارسال با ديدبان، خاورميانه مشاوران گروه رئيس

گزارش  هدف گولف٢٠٠٠ بهخوبي گيرندگان ليست به
ويليام توسط اصل ايميل كه در بود. در اين كرده برمال را
«گزارشديدبانحقوقبشردر بيمنتهيهشدهآمدهاست:
H.رابطه بابدرفتاريمجاهديندرستدرزمانتأمل برسر

ضمانت  به ايران، آزادي حمايت قانون ٣٣٣ـ  .S/٢٨٢ .R
ازفلوريدا)و رزلهتينن(جمهوريخواه ايلينا نمايندهكنگره
آمد. پنسيلوانيا)، از (جمهوريخواه سنتروم ريك سناتور
ايران، عليه بياثر اقتصادي تحريمهاي تمديد از گذشته

مخالف  گروههاي از حمايت  اليحه، اين بخش٣٠٢
نماينده كه آنجا از ميسازد. مقرر را ايران كنوني رژيم
كنگره در مجاهدين حاميان قويترين از يكي رزلهتينن
يا پيشنهادي تخصيص اين كه است مفروض است،
به شده. گرفته درنظر آنها  براي  آن از بخشي حداقل
رابطه در حقوق بشر ديدبان گزارش كه مي رسد نظر
اين مقررات مالي تحت حمايت از آنها را مجاهدين با

اليحه،سلبصالحيتميكند».
٢٠ساله سابقه كه گريسيك نيز بهبعد زمان آن از .٦
ايران بر قرونوسطايي حاكم استبداد از  حمايت در او
حمايت براي  را فرصتي هيچ نيست، پوشيده بركسي 
نداده دست از احمدينژاد پاسدار و آخوندي رژيم از
در روز حكومتي فارس خبرگزاري به است. از جمله وي
در رياستجمهوري انتخابات «روند گفت: ٢٧خرداد،
من بهنظر است… و شگفتآور جالب سالم، بسيار ايران
فعاالنه بسيار ايران در رياستجمهوري كنوني انتخابات
به نسبت متفاوتي مسائل نامزدها آن در و مي شود انجام
گذشتهمطرحميكنند كه منبادقت آن رادنبالميكنم.»
«بسياريمسائلدراينانتخاباتمطرحشدهكه ويافزود:

جالب است»… بسيار نبوده و اين مطرح از اين پيش
مشاوران خاورميانه رئيس از به نقل ماه ١١تير كيهان .٧
هواداران از عظيمي  خيل «احمدينژاد نوشت:  ديدبان
مذهبي و ارزشهاي كه به كرده است جمع خود را گرد
از داراي مدرك دكترا بهاي خاصي ميدهند. وي سنتي
بزرگترين از يكي و شهردار است برجسته دانشگاه يك
اگر بود خواهد بيخردي است… بوده دنيا شهرهاي
احمدينژاد را دستكمبگيريميااينكهاو را صرفًامردي
كه از مردم تأييدات بسياري ظاهرًا بپنداريم. خوششانس
درمصاحبههايمتعددخيابانيمنعكسشده،نشانميدهد
كهاشتباه خواهدبوداگراينتأييداتراتقلبدر انتخابات
نشان شدهاند، آشكار قرائن زيادي كه و شواهد بينگاريم.
بود. آرا اكثريت پيروز شد صاحب كه مردي ميدهند
آمريكا رئيسجمهور  اظهارنظر همچنين سيك  گري
رژيم انتخابات غيردموكراتيكبودن و نامشروع درمورد
تلويزيون رژيم در همين داد. قرار انتقاد ايران را مورد 
بوش سخنان «زمان گفت: سيك گري از نقل به رابطه
از من و  بود نامناسب فوقالعاده ايران انتخابات دربارة 
ساختار حمله به براي را زماني چنين جرج بوش اينكه
متأثر شدم. كرد، بسيار انتخاب انتخاباتي ايران سياسي و
بايد عاقالنه بوش و بوديم نامزدها واقعي شاهد رقابت ما
سايت نمي كرد». صادر زودهنگام بيانية و ميزد حرف

گريسيك  از بهنقل ٩آذر٨٤  در نيز بازتاب حكومتي
آمده ميدان به سازنده  طرحهاي با «احمدينژاد  نوشت
براي غرور ايراني است و درک  بسيار مغرور وي است.

دشوار است». خيلي آمريکاييها ويژه و به غرب
است كرده تالش ١٥فوريه اطالعيه در ديدبان .٨
انتقادات موج خودش، منتقدين بيمقداركردن با
نظير مورد ديگري هيچ در به راستي كه بيسابقهيي را
نماينده پارلمان «چهار اظهارات به با پاسخگويي ندارد
چهار همان كه درحالي است كند. اين كمرنگ اروپا»
است، برده اسم آنها از ديدبان كه اروپا پارلمان نماينده
پارلمان، اين اول رياست كوادراس، معاون ويدال آقاي
ناتو، در اروپا پارلمان هيأت رئيس كاساكا، پائولو آقاي
آقاياسترواناستيونسون،معاونگروهدموكراتمسيحيـ
بري آندره آقاي و پارلماني گروه بزرگترين محافظهكار،
همعضوقديميكميسيونخارجهپارلمانهستند.ديدبان
انتشار از پس چند ساعت كه تنها است كرده فراموش
ايران دوستان گروه اعضاي از ٧تن رسوايش، گزارش
گزارش را فاقد اين شديداللحن، اطالعيه يك در آزاد،
توصيف نموده سياسي ماهيت داراي و كمترين بيطرفي
آن توسط خواستار پسگرفتن كردند و آنرا محكوم
ديدبانشدند.موضوعي كهبهسرعت وبهطورگستردهيي

گرفت. قرار حمايت مورد اروپا پارلمان در
تن ديدبان درماههايگذشتهاعتراضاتمستدل صدها .٩
حقوقبشري و پارلماني و سياسي برجسته شخصيتهاي از
موارد به ميان ميتوان اين در گذاشته است بيپاسخ را

كرد: اشاره زير
و قاضي اروپا عدالت دادگاه سابق رئيس لرد اسلين، ـ

سابقدادگاهعاليانگلستان.
كميته فعلي رئيس نايب و سابق  رئيس ايوبري، لرد ـ
با متعدد، نامههاي طي كه انگلستان حقوقبشر پارلماني
اما با ديدباندر ميانگذاشت، اعتراضاتخودرا جزئيات،
جواب ايوبري به حق لرد سؤاالت از هيچيك به ديدبان

نداد.
در كارگر حزب عضو لردهاي  رئيس  كوربت، لرد ـ

ايران بريتانيايي كميته رئيس و انگلستان اعيان مجلس
اين كشور، پارلمان آزاد، در

نمايندهمجلسعوام،ازحزبمحافظهكار ـديويدايمس،
انگلستان،

عوام مجلس خارجي كميسيون عضو مكينلي، اندرو ـ
انگلستان،

رئيس و حقوق برجسته پروفسور بسيوني، شريف ـ
در ديپال دانشگاه در  بينالمللي حقوقبشر  انستيتوي

آمريكا،
نيويورك، ايالت از آمريكا كنگره نماينده تاونز، اد ـ

ايالت از آمريكا كنگره نماينده كلي، ليسي ويليام ـ
ميسوري،

تاون، جرج دانشگاه استاد تنتر، ريموند پروفسور ـ
ليبرته، فرانس ميتران، رئيس بنياد دانيل خانم ـ

هيأت و حقوقبشر  بين المللي كميته از فاولر، مالكم  ـ
ولز، و انگستان حقوقي جامعه در قانون اصالحات

و بنيادگرايي عليه زنان سازمان رئيس سيدني، اليزابت ـ
برايبرابري،

جوبيلي حقوقبشري مؤسسه رئيس وونگ، ويلفريد ـ
كمپيندرانگلستان،

پارلمان خارجي  كميسيون عضو هوگلوند، مورتون  ـ
نروژ،

پارلمان خارجه كميسيون وقت عضو ريسه، الرش ـ
دعاوي تحقيق در مورد و اشرف به پس از سفر وي نروژ،
به نوشت كه ديدبان براي مبسوط گزارش ديدبان يك

است. داده نشده پاسخ آن از موارد هيچيك
تيپ٨٩ دژبان  سابق فرمانده فيليپس، ديويد سرهنگ ـ
اشرف قرارگاه در يكسال مدت به كه آمريكا ارتش

مستقر بود،

مجاهدين قرارگاههاي در سالها كه افرادي از ٥٠٠تن ـ
بيانيهآنها و آمريكا بهسرميبرند. بودهاندواكنوندراروپا
توسطشماري ازامضاكنندگاندرواشينگتن ونيويورك
تصريح بيانيه اين است. در داده شده تحويل ديدبان به
شهادت هرمرجعي آماده در شهادت آنها براي است شده
نفر يك كه با است، نديده نيازي حتي اما ديدبان هستند.

كند. صحبت آنها از
نفي در را بيانيه يي كه اشرف شهر مجاهدان از ٣٤٣٧تن ـ

بودند. كرده صادر ديدبان دعاوي
را مبسوطي گزارش آمريكا، كه ايران در سياست كميته ـ

نفي گزارش ديدبان منتشر نمود. در
نميدهد توضيح  اطالعيه اين در همچنين ديدبان .١٠
كه متعددي  جلسات به خود نمايندگان اعزام از چرا 
(ازجمله اروپا ديدبان در پارلمان گزارش بررسي براي

ژوئن٢٠٠٥  در  انگلستان پارلمان در  سپتامبر٢٠٠٥)، در
در  دسامبر٢٠٠٥ و آلمان در در هلند در دسامبر٢٠٠٥، در
ديدبان  كرد. خوداري شد در ژانويه٢٠٠٦ تشكيل سوئد
و دروغ سراپا روشدن با كساني كه گزارش در رو از چرا

ميكند. كشيدهاند فرار چالش را به مغرضانهاش
هيأت گزارش مينويسد:  اطالعيهاش در ديدبان .١١
با مصاحبه اروپا «متدلوژي ديدبان حقوقبشر در پارلمان
ديدبان داده. قرار سؤال مورد را تلفن طريق از شاهدين
درباره تحقيقات كه سازمانها ساير مانند حقوقبشر
بعضًا مي دهند، گزارش و مي كنند روز موضوعات

جمعآوري اطالعات براي تلفني به مصاحبههاي متكي
شناخته بهرسميت روش يك تلفني مصاحبههاي است.
بهترين است». اطالعات جمع آوري براي مناسب و شده
است. عوامفريبي داد، ميشود پاراگراف اين به كه اسمي
سياست ايوبري، گزارش كميتة لرد پارلمان اروپا و هيأت
به ديدبان، معترضين از ديگر بسياري و در آمريكا ايران
قرار اعتراض مختلف مورد جهات را از ديدبان متدلوژي
اطالعيه بود. تلفني مصاحبههاي آنها كمترين كه دادند
بهرسميت روش يك تلفني مصاحبههاي ميكند تصريح
دو دارد صداقت ذرهيي اگر ديدبان است. شده شناخته
كه عليه مانند گزارشي ديدبان ديگر از گزارش مفصل
بر تمامًا كه كند معرفي ما به است، داده ارائه مجاهدين
شرايطي باشد. آنهم در بوده مصاحبههاي تلفني استوار
نبوده شهود  با حضوري ديدار براي مشكلي هيچ  كه
جنگي منطقه در بودهاند نه آلمان هلند و در شهود است.
ونهدر محليكهديدبان كمترين محذورسياسييا امنيتي
هيأت باشد. گزارش داشته آن به رفتن اجرايي براي يا و
در را قبلي ديدبان گزارشهاي زيادي اروپا تعداد پارلمان
استاندارد هيچ كدام چنين و بررسي كرده گذشته ١٠سال
اطالعيه از اما ديدبان همانطور كه نداشته است. مبتذلي
اينكه از قبل كه عجله داشته است پيداست استورك جو
بيشتر تروريستي  ليست از مجاهدين خروج كارزار 
مورد كه  انتخاباتي اينكه از قبل و كند پيدا گسترش 
را گزارش شود، برگزار شده، واقع گري سيك ستايش

منتشر كند.
بود دموكراتهاي واقعي خواهد ميكرد قادر ديدبان فكر

اين كه حال بفريبد. را حقوقبشر حقيقي مدافعان و
از بيش اعتبارش و آمده در  آب  از اشتباه محاسبهاش
پرداخته و رجوع رفع به است رفته زير عالمت سؤال پيش
گزارشي را گنداب هرچه ديدبان آنكه از غافل است اما
سخيفترين به سياسي اهداف خدمت در را حقوقبشر كه
مشام آن بيشتر تعفن بوي بزند، هم بازي گرفته به شكل

داد. خواهد آزار را جهانيان
حضوري مالقات در ١٢گانه كه شهود هم اين ادعا .١٢
تأييد گفته بودند تلفني به ديدبان كه چيزهايي را همان
هيچ چون نيست. آنها اظهارات صحت بيانگر كردند،
ارائه كند تأييد را دعاوي اين كه نشانهيي و مدرك سند،
در گزارشگرش و ديدبان امروز اينكه مهمتر است. نشده
را بررسي اين صالحيت هرگز و دارند قرار اتهام موضع
ديدباننهبرايكشف حقيقتبلكهبرايرفعاتهام ندارند.
هلند و آلمان به بربادرفته، آبروي بازگرداندن و خود از
كند. اگر مصاحبه اطالعات وزارت مزدوران با تا رفته
افرادي با ديدبانكمترينحسننيتوصداقتيميداشت،
نزديك كه از افرادي با بودند، معترض اين گزارش به كه
كه ٥٠٠نفري از تعدادي با ميشناختند، را ديدبان شهود
بودهاند عراق در مجاهدين قرارگاههاي در اين از پيش
و بهطور ميكنند غربي زندگي كشورهاي امروز در و
مكتوباعالمآمادگيبرايارائهشهادتدرموردمحتواي
كه كساني با كردهاند، ديدبان شهود درمورد و گزارش
كه آمريكايي افسران با  بودند، كرده  بازديد اشرف از
مالقات داشتند، بهعهده را اشرف از حفاظت مأموريت
شهامت با و مييافت در را حقيقت و مي كرد مصاحبه و
نجات را خود حيثيت حرفهيي ميكرد و انتقاد خود از
با كه دروغي را همان سناريوهاي ١٢گانه شهود ميداد.
ديدبان به تلفني قبًال و كردهاند تمرين وزارت اطالعات

دادهاند. تحويل ديدبان به حضوري اينبار بودند، گفته
رفع هم را آنها كرده سعي ديدبان كه تناقض مشتي با البته
فرض احمق اينقدر را مردم آيا ديدبان كند. رجوع و
دروغ يك به اضافه يك دروغ كنند تصور كه ميكند
يك بار بهتر بود محقق ديدبان مي شود حقيقت. جديد
انتخاب را ١٢نفر اين و چرا چگونه كه را بگويد حقيقت

است؟ كرده
كه را بود،١٢نفري حقيقت جستجوي در اگر ديدبان .١٣
مدعيهستند ازسويمجاهدينموردشكنجهو آزارقرار
گرفتهاند،توسطپزشكانمتخصصوبيطرفموردمعاينه
«شكنجهشدگان» اين براي پزشكي تأييديه و ميداد قرار
ميگرفت. اينموضوعبسيار سادهايستكهدر تحقيقات
كسي براي ديدبان معمول است. چرا بسيار حقوق بشر
تحت نيم و ٥سال حاال يا نيم و و ٨سال است مدعي كه
تأييديه يك است بوده  مجاهدين شكنجه  و بازداشت

پزشكينميگيرد؟
متدلوژي جواب سؤاالت به ديدبان ميخواست اگر .١٤
دهد،سؤاالتزياديدرمقابلش قرارداشت.اماتنهاسرمايه
ديدبانمزدورانوزارت اطالعاتبودهاستكههم تلفني
داشتهاند. به همينخاطر قرار در اختيارش حضوري هم و
اولين بهعمدهترينموضوعاتمتديكپاسخندادهاست.
براي نوشتن چنين موضوع متديك اينستكه ديدبان چرا
سؤال است. اين هيچ تماسي نگرفته با مجاهدين گزارشي
كه هرگاه سخنگويان ديدبان است كه جدي اندازه آن

جديد بهبار فضاحت يك كردهاند اظهارنظر درمورد آن
خبرنگار وقتي ديدبان گزارش انتشار از بعد آوردهاند.
به دعوت شما چرا مي كند سؤال استورك از راديو فردا
مجاهدين دردهه٩٠برايبازديدازقرارگاههايمجاهدين
كه چيزي «تنها ميگويد: استورك ندادهايد مثبت پاسخ
من كه است اولينبار كه است اين بگويم شما به ميتوانم
اما ١٩ مه ٢٠٠٥). فردا، (راديو ميشنوم» را چيزي چنين
نميتواند منكر دعوتهاي بعد، وقتي استورك تنها١٠روز
قرارگاههايشان از بازديد براي ديدبان از مجاهدين مكرر
ميگويد: آشكار تناقضگويي يك در بشود، عراق در
تحت حاكميت «ديدبان تصميمگرفتبه عراق نرودزيرا
بهنظر .(٢٠٠٥ ٢٩مه فردا، (راديو بود» حسين صدام
در ديدبان خود كه بود كرده فراموش استورك ميرسد

ملي  شوراي مسئول رجوي آقاي به نامهيي اكتبر ٩٤ در ٦
شده مجاهدين قرارگاههاي از بازديد خواستار مقاومت

بازديد  با اين همان سال ٢٨ اكتبر رجوي در آقاي بود و
در ايوبري لرد وقتي كه اين مضحكتر بود. كرده موافقت

چرا  ميكند سؤال استورك ژوئن٢٠٠٥ از اول در نامهيي
دولت سرنگوني از بعد  اين گزارش  تهيه  براي ديدبان
نكرده بازديد مجاهدين  قرارگاههاي از  عراق پيشين
چنان با آمريكا ارتش كه مي شود مدعي وي است،
است. محض اين دروغ است. موافقت نكرده بازديدي
دهد سندي ارائه نبوده قادر تاكنون كه ديدبان بهخصوص
آنها داشته و آمريكايي نيروهاي از چنين درخواستي كه
خواسته ديدبان از بارها حاليكه در داده اند منفي جواب
حالي ديدبان در نمايد. ارائه را سند اين است كه شده

اطالعيهكميسيونخارجهشورايمليمقاومتايران

عقبنشينـي فضـاحتبـاروديـرهنـگامديـدبان حقـوقبـشر

از «پس از بازگشت ترابي كه قربانعلي بود نوشته شده ديدبان حاليكه در گزارش در
در اطالعيه داد»، جان بود، محبوس آن در صادقينژاد كه سلولي به جلسه بازجويي يك
بهخاطر سكته ترابي است ممكن كه كرد تأييد «صادقي نژاد مينويسد ١٥فوريه ديدبان
تشخيص ادعارا اين دو بين تفاوت فاحش منصفي ميتواند آدم باشد». هر مرده قلبي

يك  مجاهدين كه اين به قطعي مه٢٠٠٥ حكم ماه گزارش حالي كه ديدبان در در بدهد.
كرده خود، اعتراف فوريه پاسخ در است، داده كشتهاند، شكنجه زير ناراضي» را «عضو
دريكنمونهديگر درحالي كه باشد. بهخاطرسكتهقلبيفوتكرده استكهممكن استاو
حال بگريزد»، اشرف كمپ «توانست از عزتي ياسر شده است، تصريح ديدبان گزارش در
حسن عزتي، آقاي اظهارات ازجمله و اروپا پارلمان هيأت گزارش در كه از جزئياتي بعد
مي نويسد، از «فرصتي براي عزتي ياسر از ١٥فوريه ديدبان به نقل اطالعيه در ياسر، پدر
ميدهد. تشخيص ترك را و فرار بين فرق ديدبان كرده است. حتمًا استفاده اشرف» ترك
پدرش اشرف ترك از قبل بگويد كه است نداشته صداقت اندازه اين ديدبان محقق اما

است داده او به دينار يكصدهزار و ٤٠٠دالر

مأموران كه است  كرده  تهيه را خود  ننگين  گزارش
درباره تحقيق براي عراق در مختلفي گزارشگران و
از ميتوانست است و بهسادگي داشته ديگر موضوعات
ديدبان ضمن در بگيرد. تماس مجاهدين با آنها طريق
نتوانست آمريكاييها طريق  از اگر  كه نمي دهد جواب
ملي دفتر شوراي با پيدا كند چرا مجاهدين دسترسي به
تماس ديگر كشورهاي پاريس يا در در ايران مقاومت
بود. امكانپذير ديدبان براي بهسادگي كه چيزي نگرفت.
مقاومت كه كه براساس گزارشهايي اينست حقيقت البته
در ديدبان است، كرده دريافت رژيم داخل از ايران
بهكار برده را تالشش تمام مجعولش گزارش تهيه جريان
طرح مطلع نشود تا مبادا گزارش كسي از تهيه اين كه بود

بسوزد. و برود پيش لو از مغرضانه اش
است ديدباندرگزارش٥صفحه ييخودمدعيشده .١٥
شاهدين مصاحبهشده «اعتبار اروپا هيأت پارلمان سند كه
ميان در و كشيده چالش به را حقوق بشر ديدبان توسط
اين بر باور اتهامات آنها  كه موارد گفته است بسياري
وزارت اطالعات ايران توسط بهطور گسترده كه است
هيچ نه اروپا و پارلمان هيأت نه است. صحنه سازي شده
هيچ ديدبان حقوقبشر گزارش منتقدين ديگر از يك
اند». ارائه نداده اتهام اين از حمايت معتبري براي شواهد
است بوده ديدبان اين كه كرده فراموش اطالعيه نويسنده
از نيز بعد اكنون و كرده وارد اتهام عليه مجاهدين كه
دهد ارائه معتبر و مدرك يك سند حتي نبوده قادر ٩ماه
همه خواسته اولين است. داشته صحت اتهامات اين كه
شواهد بود كه اين از ديدبان نيز دوستداران حقوقبشر
اين در بهسادگي ديدبان كند. ارائه دعاوي اين براي معتبر
كوچكترين ديدبان اطالعيه است. شكست خورده امر
جزئياتي شهادتها و مدارك، اسناد، انبوه براي  پاسخي
گزارشهايي ديگر و اروپا پارلمان هيأت گزارش در كه
بردهاند سؤال زير عالمت ديدبان را گزارش صحت كه
قبًال در قرارگاههاي كه كساني از ٥٠٠تن نامه ازجمله و
وزارت با افراد اين ارتباطات از و بودهاند مجاهدين

ميدهد، ندارد. اطالعات خبر
نميخواهد كه است طرفي تنها ديدبان البته .١٦
چون ببيند، را اطالعات وزارت به شهودش  وابستگي
نيست آخوندي  نظام حفظ جز چيزي گزارش فلسفه 
٤تن ميداد: پاسخ ساده بسيار سؤال يك به ديدبان واال
با ارتباطي  هيچ  پيش ١٥سال  ١٤يا از ديدبان شهود از
كه به همه كساني هستند ٨نفر ديگر نداشتهاند. مجاهدين
ايران در كه مدتي از بعد سال٢٠٠٢، از خودشان اعتراف
از آنها مدعي شدهاند از برخي به خارج آمده اند. بودهاند
رساندهاند. خارج به خود را كرده و فرار رژيم زندانهاي
كمترين افراد اين فرار يا خروج نحوه در مورد ديدبان آيا
هيچگونه كه كساني نيست معلوم است؟ كرده تحقيقي
سر شدهاند موفق چگونه نداشته اند، هم قانوني مدارك
وزارت دروني سند مثال يك عنوان دربياورند. به اروپا از

مجاهد  نشريه  در  كه فوريه ٢٠٠٢  ٢٠ مورخ اطالعات
است، رامين  اوت ٢٠٠٢ منتشر شده ٨ ٥٩٧مورخ شماره
ايران، داخل در اطالعات وزارت افراد از دارمي، يكي
وزارت اطالعات در خود رابط سعيد، به حاج خطاب
ايران شديم وارد قانوني راه از ما اينكه از «بعد نوشته بود،
و يك فرستاده شديم تهران در مرمر هتل به (از عراق)، ما
در ما كه آمد. هنگامي به عمل ما باال از سطح پذيرايي
سبحاني محمدحسين برادر سرتيممان بوديم، مرمر هتل
علي قشقاوي(يكي ديگر اعضاي گروهمان و ساير بود
وزارت برادران بودند. جليليان طالب و ديدبان) شهود از
و مي زدند سر ما به روزانه كشور امنيت و اطالعات
حاج با من اين مدت طي و كردند. حل مي را مسائلمان
هتل در روز ده مدت به من كردم… صحبت محمود
طرحهاي بوديم، هتل مرمر ما در كه هنگامي ماندم…
محمدحسين برادر توسط بار چندين شما پيشنهادي
به آن توجيه نسبت ما و شد، مرور سبحاني در تيممان
كه سند اين مورد در تحقيقي كمترين ديدبان آيا شديم».

است. كرده ديدبان بوده دسترس در
فاشيستي رژيم يك ميخواهد ديدبان وقتي البته .١٧
جز هم كساني شهودش دهد نجات مرگ محتوم از را
هلند مقامات امنيتي سوي از كه يك مأمور حقي، كريم
اطالعات وزارت  از پول  دريافت و ارتباطات  بهخاطر 
وزارت ديگر يك مزدور و قرار گرفته بازجويي مورد
كودكربايي كه بهخاطر حبيب خرمي بهنام اطالعات
و علي است، شده محكوم هلندي دادگاه توسط يك
سپاه عضو اطالعات يك خودش به اذعان كه قشقاوي
قطع زنداني، زنان به تجاوز در مستقيمًا و بوده پاسداران
است، داشته تيرخالص شركت زدن و زندانيان انگشتان
و… اطالعات وزارت مزدوران سرتيم يك سبحاني و

بهترنخواهدبود.
هزاران مجاهدين گذشته، ١١سال طي براين، عالوه .١٨
و دقيق جزييات حاوي گزارش و مدرك و سند صفحه
بسياري بادست خط خوداين مزدوران درنشريات فارسي
وانگليسيخود بهچاپرساندهاندكهبدون ترديدديدبان
به مواقع بسياري در چون است داشته دسترسي آنها به
اسناد اين از بسياري است. كرده استناد نشريات همان
نزد مجاهدين كه شده نوشته زماني در اين افراد توسط
فشار كه تحت شود مدعي نميتواند ديدبان نبوده اند و
از بسياري ماهيت اسنادي كه برخي از است. شده نوشته
گسترده ارتباطات از را افشا كرده و شهود به اصطالح اين

عبارتند از: برمي دارد، پرده ايران رژيم وزارت آنان با
ملل پناهندگي وقت كمسير به مسعودي محمود نامه ـ

متحد تابستان سال٢٠٠٢
سازمان توسط ارائهشده متحد، ملل سازمان رسمي سند ـ
رتبه داراي توسعه» آموزش بينالمللي «سازمان غيردولتي

اقتصادي  اوت ١٩٩٥ (شوراي ٢٢ ملل متحد، مشورتي در
واجتماعي،سوكميسيون منعتبعيض وحمايتازاقليتهاي

كميسيونحقوقبشر).
اطالعات وزارت باسابقه عامل تفريشي، جمشيد نامه ـ
وقت گزارشگر كاپيتورن، دنبي موريس پروفسور به

كميسيونحقوقبشرمللمتحد،١٣دسامبر٢٠٠٠،
ـاستشهادجمشيدتفريشي بهدادگاه استينافناحيهكلمبيا،

درواشينگتندي.سي،سپتامبر٢٠٠١
درباره   ٢٠٠٠ فوريه اول مورخ پيوند  انجمن  اطالعيه ـ

بازجوييكريمحقيتوسطپليسهلند
حقوقبشر گروه پارلماني حكومت ترور، ايران كتاب ـ

انگلستان،ژوئن١٩٩٦.
اداره امنيت وحراستازقانوناساسي ـگزارشهايساالنه

كنون سال ١٩٩٩تا از bfv آلمان،
سال١٩٩٩تا از  ،AIVD هلند، امنيت اداره گزارش ـ

كنون
مورخ، ،٣٨٠ شمارههاي ازجمله مجاهد، نشريه ـ
مورخ ،٥٩٢ ژوئن ٢٠٠٢، ٢٥ مورخ ،٥٩٠ ١٢مارس١٩٩٨،

٨اوت٢٠٠٢. مورخ ،٥٩٧ و ژوئيه ٢٠٠٢، ٢
از به هيچيك ديدبان متدلوژي، اشكاالت از گذشته .١٩
موضوعاتمحتواييكهدر گزارش هيأتپارلماناروپاو
ديگرگزارشهايمورد بحثآمده استپاسخينمي دهد
مزبور ميگيرد. گزارشهاي ناديده آنها را سادگي به و
رسيدگي مجاهدين عليه ديدبان اتهامات تكتك به
كردهاند. اثبات را آنها تك تك بياعتباري و كرده
آمده است، ١٥فوريه ديدبان اطالعيه در آنچه برخالف
نيروهاي تحقيقات نه و اروپا پارلمان هيأت تحقيقات نه
نظامي تيپ پليس فرمانده تحقيقات و نامه و نه چندمليتي
گزارش در مورد كه تحقيقاتي ساير نه آمريكا و ارتش
ديدبان ازسويمراجعبيطرفصورتگرفتهتنها معطوف
عمده اين تحقيقات بخش نيست. جنگ دوران بعد از به
درمورد آن صحبت ديدبان كه است معطوف به دوراني

ميكند.
ديدبان ١٥فوريه،  ٥صفحهيي اطالعيه همين در .٢٠
گزارش كه جدي  تناقضات  به است  شده  مجبور

اين  كند. اعتراف ميكند، بياعتبار كلي به مه٢٠٠٥ را
است متعددي تناقضات رجوع و رفع به خاطر اعترافها
گذاشته دست آن بر اروپا پارلمان هيأت گزارش كه

شده بود،  مدعي مه٢٠٠٥ خود، ديدبان گزارش در است.
مصاحبه او با حقوقبشر ديدبان كه سبحاني محمدحسين
انفرادي سلولهاي در و نيم سال هشت مدت است، كرده
حبس نيم و ٥سال به ١٥فوريه اطالعيه و در است بوده

فوريه١٩٩٨ رهبري  «در مي نويسد و ميكند عقبنشيني
منتقل بهتر يك محل به را او كه پيشنهاد كرد مجاهدين
جايي كه بدهد، ترتيب را اروپا به او انتقال بعد كند و
مجاهدين سازمان متعاقبًا، مي كرد. زندگي دخترش
نزديكي در مجاهدين ديگر كمپ يك به را سبحاني
در كه گفت او كرد. پارسيان منتقل كمپ نام به بغداد

آنرا  او كه شرايطي تحت آنجا تا ژوئن١٩٩٩ باقيماند،
بر نيست، معلوم خانگي» توصيف كرد…»  «بازداشت
كه را كسي ميبايد مجاهدين رهبري منطق كدام اساس
كند منتقل بهتري محل فرستاده است، به انفرادي سلول به
معلوم ضمن در و به اروپا بدهد؟ او را انتقال ترتيب بعد و
او ميخواسته مجاهدين وي قول به وقتي چرا كه نيست
يك در زده است. فرار به دست او اروپا بفرستد، به را
نوشته ديدبان گزارش  در حاليكه در  ديگر تناقض
جلسه يك از بازگشت ترابي «پس از قربانعلي كه بود
محبوس آن در صادقينژاد كه سلولي به بازجويي
مينويسد ديدبان ١٥فوريه اطالعيه در داد»، جان بود،
بهخاطر ترابي است ممكن كه كرد تأييد «صادقينژاد
تفاوت ميتواند آدم منصفي باشد». هر مرده قلبي سكته
در حاليكه بدهد. را تشخيص ادعا دو اين بين فاحش

كه  اين به قطعي مه٢٠٠٥ حكم ماه گزارش در ديدبان
شكنجه كشتهاند، زير ناراضي» را يك «عضو مجاهدين
كه است اعتراف كرده خود، فوريه در پاسخ است، داده
در باشد. كرده فوت قلبي سكته به خاطر او است ممكن
تصريح گزارش ديدبان در حاليكه ديگر در نمونه يك
ياسرعزتي «توانستاز كمپاشرفبگريزد»، شدهاست،
اروپا پارلمان هيأت گزارش در كه جزئياتي از بعد حال
در ياسر، پدر عزتي، حسن آقاي اظهارات ازجمله و
مينويسد، ياسر عزتي از به نقل ديدبان ١٥فوريه اطالعيه
حتمًا است. كرده استفاده اشرف» ترك براي «فرصتي از
اما ميدهد. تشخيص را و ترك  فرار بين فرق ديدبان
بگويد كه است نداشته صداقت اندازه اين ديدبان محقق
و يكصدهزار دينار ٤٠٠دالر پدرش ترك اشرف از قبل
فضاحت آشكاري، تناقضهاي چنين است. داده او به
بهخوبي را حقوق بشر ديدبان سياسي اغراض و متدلوژي
قاضي و چه صالحه، يك دادگاه در ميگذارد. به نمايش
چنين مشاهده با بالفاصله و ترديد بدون ژوري، هيأت چه
ساقط انتقاع حيز از را اتهاماتي چنين آشكاري، تناقضات
شهادت جرم شهادت دهنده را به فرد يا افراد و ميكنند

دروغمحكومميكنند.
وجدانهاي مقاومت همه ملي خارجه شوراي كميسيون
دموكرات نيروهاي همه حقوقبشر، مدافعان همه بيدار،
آمريكا و اروپا در بهويژه جهان سراسر در آزاديخواه و
و حقوقبشر  ديدبان  گزارش درمورد قضاوت  به را 
فرا مجاهدين و ايران درمورد سازمان اين مغرضانه رفتار
در آخوندي رژيم جنايات كه  شرايطي در ميخواند.
تروريسم صدور براي بيوقفهاش و تالشهاي ايران داخل
ابعاد روز هر اتمي، سالح به دستيابي و بنيادگرايي  و
حقوقبشر بازيگرفتن به مي گيرد، خود به گستردهتري
در مشاركت جز  معنايي هيچ سياسي، اهداف  براي
صلح انداختن بهخطر و ايران مردم عليه رژيم اين جنايات

ندارد. جهان و منطقه در آرامش و
ايران مقاومت ملي شوراي خارجه كميسيون

(٢٠فوريه٢٠٠٦) اسفند١٣٨٤ سوم

برادرمجاهد مهديبراعي:ديدبانبايد
رسمًا معذرت خواهي كند ايران و ملت مجاهدين از

مجاهدين مسئوالن از براعي، مهدي مجاهد برادر
١٥فوريه٢٠٠٦  اطالعيه در باره اشرف، در ايران خلق
چه (اگر مفتضحانه عقبنشيني گفت: ديدبان
كه ديرهنگام) ديدبان از برخي از اراجيف پيشين
اما بود الزم شده، بافته مأموران توسط آشكارا
از بسياري همچنانكه  و نيست كافي بههيچوجه 
پارلمان و اروپا پارلمان نمايندگان و حقوقدانان

از بايستي ديدبان كردهاند، اشاره انگلستان
و كند معذرتخواهي رسمًا ايران ملت و مجاهدين
انزجار ابراز بر ايران حاكم رژيم پليد از پشتيباني از

نمايد.
نشده، معذرتخواهي انجام اين تا وقتي افزود: وي
كمترين واجد بشر، حقوق حراج نبش دو دكان اين

حقوقي و اخالقي نيست.  صالحيت

تحت در گزارشش كه مواردي همه  است تصريح كرده ١٥فوريه اطالعيه در ديدبان
به كرده ياد آن مجاهدين» از قرارگاههاي در حقوقبشر «نقض ممنوع» و «خروج عنوان
نيست. معلوم اخير سالهاي به مربوط نقضي مورد هيچ و برميگردد عراق از جنگ قبل
گزارش خود در را مربوط به گذشته است اتهامات همين حقيقت را كه ديدبان نيست چرا
تصريحنكردهاستو حاالدرمقابلاينهمهاعتراضاتبينالملليدريك فقرهعقبنشيني

ميكند. اذعان آن به فضاحتبار
چرا دو است صادق توسط مجاهدين حقوقبشر نقض نگرانيهايش درمورد در اگر ديدبان

مي كند تهيه آنها گزارش درمورد نقض موارد پايان بعد از ماه چند و سال



١٠ دوشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٠ ـ شمارة
زن روز جهاني ٨مارس

باد  مبـارك زن جهـاني روز ٨مارس
گرامي زن روز جهاني بهعنوان جهان در سراسر هرسال  روز ٨مارس،
نساجي صنعت زنان كارگر تظاهرات يادآور اين روز ميشود. داشته

درقبال  كم دستمزد به دراعتراض كه ٨مارس١٨٥٧ است در نيويورك
گرديد. اما سركوب بهشدت و شد انجام طاقتفرسا روزانه ١٢ساعت كار
بار با تشكيل اتحاديهيي كارگر زنان مارس١٨٦٠، ماه بعد، در سهسال

شدند. مساوي درآمد و كار شرايط بهبود خواستار ديگر
غيررسمي،  بهطور زنبراياولينبار در٨مارس١٩٠٧ مراسمجهانيروز
براي مراسم اين شد.  برگزار دوزندگي حرفه كارگر در زنان توسط
قرن اوايل بيشمار كارگري اعتصابهاي در كه زن، هزاران بزرگداشت
فيالدلفيا شيكاگو، مونترآل، ازقبيل كارگري، مراكز از برخي در بيستم
زنان اين بزرگداشت، در شد. برگزار بودند، شركت كرده نيويورك، و
و كار طاقت فرسا شرايط خاتمه آبرومندانه، رأي، دستمزد حق براي
زدند. اعتصاب و اعتراض به كودكان، دست از گرفتن بيگاري خاتمه
به پيشنهاد كالرا بنا زنان، بينالمللي كنفرانس دومين در سهسال بعد،
٨مارس روز آنپس از كه شد گرفته تصميم آلماني، مبارز زن زتكين،
اين در زتكين پيشنهاد كالرا گرفته شود. جشن روز جهاني زن بهعنوان

حضور داشتند، كنفرانس اين كه در ١٧كشوري زنان توسط كنفرانس،
زنان  اول، جهاني جنگ شروع با همزمان سال١٩١٥ و در شد. پذيرفته
جنگ» ضد بر تظاهرات زنان «روز مارس روز هشتم كه كردند تالش
ولي پذيرد، انجام سطح بينالمللي تظاهراتي در آن در و شود شناخته
نروژ كشور در تنها و نگرفت صورت تظاهرات اين مختلف، بهداليل

تنها  بزرگداشتها سال١٩٦٠ اين تا شد. برگزار تظاهراتي روز آن در
آمريكا، ميشد. در برگزار اسپانيا و آلمان چين، كشورهايي مانند در

در  شد. آغاز مختلف شكلهاي به زنان از سال١٩٦٧ توسط اين يادبود
به منجر كه آمريكا زنان آزادي نهضت فعاليتهاي درپي سال١٩٧٠،
به اين كشور، شروع شهرهاي اكثر سرانجام شد، باالبردن آگاهي آنها
كنفرانس از آن اولين كردند. پس زنان مراسمي در تجليل از برگزاري

ناپيدا  آن و در جهاني زن درسال١٩٧٥ درمكزيكوسيتي برگزارشد،
سال١٩٧٧  در شناخته شد. زنان مشكل بزرگترين مسأله زنان، بودن
طي كه شد تصويب ملل متحد سازمان زن در جهاني روز قطعنامه
حقوق بهمناسبت را روز يك شد دعوت دنيا كشورهاي تمام از آن،
سونوما شهر مدارس سال همين در بگيرند. جشن جهاني صلح و زنان

جامعه آگاهي سطح باالبردن ماه به عنوان را مارس ماه كاليفرنيا، در
دروس از آن موضوع زنان يكي درپي زنان مشخص كردند و مورد در
در زنان تاريخ توسعه پروژه براي كوشش ازطرف ديگر شد. دبيرستاني
مركز اطالعات يك ايجاد منجر به در١٩٨٠، (كاليفرنيا) سانتاروزا شهر
ماه از تجليل براي نقطه تمركزي زن، بهعنوان جهاني روز درمورد ملي

آمريكا،  سال١٩٨١ كنگره كوششها، در اين بهدنبال شد. «تاريخ زنان»
ماه (در زنان تاريخ هفته درمورد بيانيه يك هرسال كه كرد تصويب

مارس) صادر كند.
بيش  درسال ١٩٩٥ باشركت كه زن جهاني كنفرانس در بعد ٢٠ سال
برابري  اصل بود كه اين از صحبت درپكن برگزارشد زن ٣٠ هزار از
و شدهاست  شناخته بهرسميت اصل يك جهاني بهطور مرد و زن 
جنسي، تبعيض و ستم رفع با قرن اين در صلح و توسعه چشمانداز
گزارشهايمطبوعاتي اينهمانكنفرانسياستكه پيوندخوردهاست.
يكي ميشد؟! نمايندگي هيأت ايران توسط دو بودند نوشته آن مورد در
و متفاوت كامًال موضع دو با رژيم هيأت هم ديگري و مقاومت هيأت
كه بودند ارتجاعي فكر آخوندها، سردمدار اين متعارض. سمت گيري

حقوقبشر حقوق زنان، نبايد گفت كه صحبت كرد و برابري زن از نبايد
مثل تفاوتهاي مختلف با طرح بحثهاي ميكردند تالش آنها است.
بشوند. پايهيي «برابري» از تصويب اصل مانع و ملي مذهبي و فرهنگي

شد. نهايت تصويب در آنها و تالش تمايل برخالف اصل اين البته
برگزار نيويورك در نام (پكن+١٠) به زنان بين المللي آخرين كنفرانس
پيامي به در رجوي خانم مريم برگزيده مقاومت، شد. رئيسجمهور
كنفرانس، از شعار اين برخالف ايراني زن براي » كنفرانس گفت: اين
همچنان او زندگي بر و نيست خبري صلح” و توسعه جنسي، ”برابري

ميراند». حكم خشونت و عقبماندگي و تبعيض
و مرتجعي،  زنستيز رژيم ايران با يك چنين زنان  بهدليل رويارويي
ايران، زنان آزاده به زن را قبل از همه جهاني كه روز است آن جاي
با آخوندي همواره زنستيز رژيم كه نيست هم تصادفي گفت.  تهنيت
دجالگريهاي با سعي كرده و خصومت ورزيده و ضديت زن جهاني روز
كه مي دانند ولي همه توجيه كند هيستري ارتجاعي را اين مذهبي
ارتجاعي و ضدانساني ماهيت  از كامًال روز اين با آخوندها ضديت

ميشود. ناشي آنها واستثمارگر

پيشرفت  ارزيابي جدي شاخص كشور هر در زنان  وضعيت
وتعاليآنكشورمحسوب ميشود. شاخصهاييمانندميزان
جامعه، پارلمانها، تصميم گيري ارگانهاي زنان در مشاركت
سياسي، اقتصادي، ميزان دستگاههاي مديريت سازمانها و
به هستند. ارزيابي براي شاخصهايي سواد… و اشتغال
آخوندها، رژيم حاكميت و  ايران  مشخص شرايط دليل
آن ديگر وجه دو از ايران را زنان در وضعيت بتوان شايد
البته سنجيد. نگاه يك با خودكشي،   و فحشا آمار يعني
قابل همه كه دارد وجود ارزيابي براي متعددي شاخصهاي

هستند. بررسي
حاكميت تحت زنان به موقعيت كوتاه و اجمالي مروري
آمدن روي كار از پس و گذشته، يكسال طي آخوندها
جانكاه درد و فاجعه رشد از تصويري احمدينژاد، پاسدار
فقط البته كه مي دهد نشان را آخوندي رژيم در «زنبودن»
تصوير و نه موجود واقعيت از ناقصي و بسيار اندك بخش

آن. قد تمام

كاري محدوديتهاي ـ بيكاري
برابر كار در مقابل نابرابر مزد

٥٠درصد از بيش و دانشجويان كشور ٦٢درصد از بيش 
ميدهند تشكيل دختران را تهران دانشگاه دانشجويان از

از  ٨٨/٧ درصد رژيم سوي از منعكسشده آمار بنابر اما
پس  آنها تا ١٥ درصد  ١٣ فقط و هستند بيكار زنان اين
روزنامه بازار كار ميشوند. فارغ التحصيل شدن جذب از
كشور بازار كار هنوز نوشت:  ٢٤مهر در ايران حكومتي
بيكار اغلب جمعيت و نيست زنان كشورمان پاسخگوي

ميباشند. تحصيالت دانشگاهي داراي زنان،
را تمام سطوح در زنان بيكاري نرخ نيز ايلنا خبرگزاري 

اعالم كرد. مردان ٢١برابر
بدون و زنان مطلقه و خانه نانآور زنان بر تعداد روزبهروز
زيرخط فقر زنان آمار همين رابطه در ميشود شوهر افزوده

همچنين  و ادارات در كه زيرا ميباشد. مردان برابر  ٤/٥
مردان با استخدام اولويت توليدي مراكز و كارخانهها
مردان به اولويت پزشك يك استخدام براي حتي ميباشد.
پايينتر بسيار آنها دانشگاهي نمرات اگرچه ميشود داده

باشد. يك زن پزشك نمرات از
ناشي  فشارهاي بايد هستند شاغل كه نيز زنان از بخش  آن
اين و بپذيرند ساختهاند فراهم زنان براي كه را اشتغال از
نصف و برابر كار مقابل در زنان حقوق كه است در حالي

ميباشد. مردان سوم يك گاهي
حقوق تومان ٥٠هزار ماهيانه تنها فيروزكوه شركت زنان
٢ميليون سفته و چك كار نيز شروع در ميكنند و دريافت
اعتراضي نوع هر جلوي پيشاپيش تا ميكنند امضا توماني
جوراببافي كارخانه يك در شود. گرفته آنها جانب از
مي شود پرداخت حقوق ماه در تومان ١١٠هزار مردان به
تومان كار٥٠هزار همان انجام مقابل در زنان حاليكه در
توسط فقر خط شرايطي است كه مي كنند. اين در دريافت
٢٥٠هزار ٦نفره، خانواده يك براي آخوندي، رژيم همين
در چنين گرفت كه در نظر بايد است. البته اعالم شده تومان
جنسي سوءاستفادههاي مورد اخراج ترس از زنان شرايطي
زنان مجله مي گيرند. قرار نيز  خود كارفرماهاي سوي از
مينويسد خودش قول از ليالي ٢٢ساله مورد در مرداد٨٤
آزار جنسي با شده است وارد محيط كاري نوع به هر كه
كار سر به اولين  براي  ١٩سالگي در است. بوده مواجه
پنجاهوچند كارفرماي فشارهاي با كار محيط در ميرود.
بهناچار و ميشود مواجه وي با رابطه برقراي براي سالهاش
بقيه ميشود متوجه ليال ميكند. ترك را  كار محيط 
كس هر بوده اند و وضعيت روبه رو همين با همكارانش نيز
بار سه ليال دهد. كارش ادامه ميتوانست به ميپذيرفت كه
به بار هر ولي ميشود كاري ديگر محيطهاي وارد ديگر

ميگردد. محل به ترك مجبور علت همين
ايران ٢٠٠٥ميالدي، سال انساني در توسعه اساس گزارش بر
مقام جهان، ١٤٠كشور ميان از جنسيتي توسعه شاخصهاي با
حاليكه در است. داده بهخوداختصاص را هشتم و هفتاد

كويت٣٩  تركيه٧٠، بحرين٤٧، مثل همسايه كشورهاي رتبه
سه مشخصه  با جنسيتي توسعه ٦٥ است. شاخص عربستان و
همسانسازي همچنين و سواد ميزان عمر، طول و سالمتي
تفاوت درآمد مي شود. حاصل زنان و مردان دستمزد ميان
هم چنان اقتصادي، فعاليتهاي در ايران در زنان و مردان
انساني توسعه گزارش اساس بر است. عميقي فاصله داراي
كشور در زنان و مردان دستمزد تفاوت متحد، ملل سازمان

است. برابر سه از بيش
كنج خانه به زنان راندن براي نيز شغلي ايجاد محدوديتهاي
قول از ايلنا خبرگزاري مي شوند. ظاهر مختلف اشكال در
شغل انتخاب حق تنها زنان نوشت تهران دانشگاه استاد يك

٣٧ حوزه  در مردان كه حالي در دارند؛ را حوزه هفت در

كنند انتخاب شغل ميتوانند
زنان کميته فاطمه آليا رئيس قول از ١٩آذر مهر خبرگزاري
پابهپاي زنان اکثر حاضر حال «در نوشت مجلس خانواده و
مختلف حضور مشاغل در طوالني در ساعتهاي و مردان
مشارکت اقتصادي و اجتماعي فعاليتهاي در و کرده پيدا
که آنطور نتوانند باعث شده همين امر و دارند گستردهيي
خود بپردازند، فرزندان تربيت و خانواده امر است به شايسته
معنا اين به زنان حضور خميني امام گفته به که حالي در
در نشاط شادابي و منظور به ساعت چند در هفته که بوده

باشند». داشته حضور جامعه
زنان، روي اعمال شده محدوديتهاي از يكي مورد در

شد،  صادر كه دستوري به بنا نوشت: رويتر٢١مهر٨٤ 
روزنامه نگاران و ايران ارشاد وزارت در زن دولتي كارمندان
از غروب قبل بايد تا حكومتي و خبرگزاري در روزنامه زن
اين باشند. خود خانوادههاي با تا باشند كار محل از بيرون
هرندي صفار حسين محمد ارشاد وزير طرف از دستور

شد. صادر
نقش خاطر نوشت، «به دستور اين از نقل توسعه به روزنامه
زن پرورش كودكان، كارمندان در خانواده و زنان حساس

هستند.  ممنوع ٦ عصر ساعت بعد از كار محل ماندن در از
و ايرنا رسمي خبرگزاري به مربوط همچنين دستور اين

باشد». مي ايران حكومتي روزنامه
گفت، فاش نشود نامش خواست كه زن روزنامه نگار يك
بر بيشتري محدوديتهاي آنها است. شروع يك تنها «اين
فعال جامعه در نميخواهند ما آنها خواهند كرد. اعمال زنان
ميكند. كار شب شيفت ايران روزنامه در زن اين باشيم.

ميشود.  شروع ظهر از ٣ بعد ساعت من كار چطور؟ «من
شد». خواهم بيكار بهزودي من يعني دستور اين

اگر گفت: تبريز كارگر خانه بانوان امور مسئول اصغري
شوراهاي اسالمي كاربه در زنان از نفر گذشته سه سال چه
هيچ جاري اما در سال نماينده زن عضويت داشتند ، عنوان

حضور نداشتهاند. در اين شوراها زنان از قشر نمايندهيي
مديريت اشتغال زمينه در محدوديتها آخرين از ديگر يكي
اداره جديد ضوابط اساس بر است. زنان توسط رستورانها
آرمين» «محمدحسين و به گفته عمومي اماكن بر نظارت
دريافت براي زنان  رستورانداران، صنف اتحاديه  رئيس
ديگر مراحل تمام گذراندن بر عالوه رستورانداري پروانه
معرفي مباشر به عنوان را مرد يك الزم بايد مدارك ارائه و
خودداري آنها به مجوز ارائه از غيراينصورت در كنند

از  را خود رستوران مجوز كه از ٣٦ زني ١٥ نفر شد. خواهد
يا مديريت دريافت كردهاند رستوران داران اتحاديه صنف
با و خانوادگي شكل به يا سپردهاند مرد يك به را رستوران

ميكنند. اداره خود رستوران را مرد اقوام حضور
همواره كار محيط كه در را تهديداتي باال بايد موارد به البته

كرد اضافه فشار قرار ميدهد تحت را زنان
ورود در مورد آخوندي اظهارنظرهاي و يادآوري قوانين از
حضور از كه جايي دولت در خبرگان و مجلس به زنان
آزاد مشاغل يا و صنفي تشكلهاي جزييترين در زنان

ميكنيم. صرفنظر ميآيد، بهعمل ممانعت

فراري دختران
حاكميت با كه بود  نوظهوري پديده فراري،  دختران
توسط اعالمشده آمار يك طبق گرفت. شكل آخوندها
تهران شهر در تنها فراری دختران تعداد فارس، خبرگزاري

به ٥٠٠٠ نفر  سال ١٣٧٩ از ١٢٠٠ نفر به ١٣٨٠ نسبت سال در
رسيده،  نفر ٨١ به بيش از ٦ هزار سال در رقم اين که رسيده
سال  در ١٦ سالگی از فراري متوسط دختران سن همچنين

٧٩ به ١٠سالگی رسيده است.
٪٢٦ زنان فرار و خانه ٥٠٪ از دختران فرار ٨٣ نرخ سال در

 ٨٤ ٢٨آبان در تاريخ فارس خبرگزاري است. افزايش يافته
فراري  از٣٥٠٠٠٠ دختر بيش ٨٣ سال آمارهاي طبق نوشت:
ماه٤,٦٠٠ دختر  يك عرض در در تهران اند، شده شناسايي
مجددا البته كه شد، دستگير انتظامي نيروي وسيله به فراري

شدند. بازگردانده خيابانها به
٢٣سال زير ٨٠هزاردختر ساالنه كه است ذكر به الزم
ميدهند، تشكيل  فراري دختران را آنان از بسياري  كه

سقطجنين ميكنند.
ساالنه استان تهران بهزيستي كل مدير دكتر نفريه، گفته به
از سوي و آسيبديده فراري ٢هزار دختر طور متوسط به
ارجاع بهزيستي به صورت خودمعرف به يا و انتظامي نيروي

(ايسنا٢٨بهمن٨٤) ميشود.
خالصه ميشود: موارد زير در و زنان دختران فرار علت
اعتياد والدين، طالق سرپرست، و خانواده مفرط فقر
يا و پدر يا شوهر وسيله به كه خانگي خشونتهاي والدين،
دومين يا اولين و در دختران فراري اعمال ميشود. برادر
به كه مكاني و جا نداشتن دليل به خانه از فرارشان شب
جنسي هاي و سوءاستفاده مورد تجاوز بياورند، روي آن

. ميگيرند قرار
آسيبديده زنان مراكز در فراري  دختران اين از برخي
مراكز اين از يكي پيش چندي ميشوند. نگهداري بهزيستي
«بنياد توسط آن مالكيت ادعاي  بهدليل  اميدوار اسم به
مربي شد. مصادره  و تخليه مأموران توسط مستضعفان» 
شدن آواره و مأموران از ورود ممانعت قصد كه مركز اين
مأموران شتم و ضرب مورد داشته را آسيبديده دختران
كه دختراني گرديد. منتقل قانوني پزشك به و گرفته قرار
رها مركز اين اطراف كوچههاي در بودند مكان اين در

شدند(ايسنا٢٨بهمن٨٤).
عضو هيات علمي  و اجتماعي مددكار  دكتر غنچه راهب
اين وضعيت مورد در توانبخشي و بهزيستي علوم دانشگاه
در زندان كه بود مركز اين در دختري دختران مي گويد
از مادرش شدن  دارآويخته  به  از پس و بود  شده  متولد
هم اغلب كه دست دوستان مادر و به شده خارج زندان
انجام شاهد ٧سالگي در ميشود. بزرگ بودند بزهكار
رفتن به زندان از پس و بوده توسط سرپرستش قتل يك
به پناهآوردن از تا قبل و خيابانها مي شود آواره سرپرست
زندگي ميكرده تهران جنوب در تعميرگاهي مركز در اين
را جنسي آسيبهاي انواع و  داشت  اعتياد دخترك است.

دختر نمونه ايي  داشت. اين ١٣ سال تنها و بود كرده تحمل
بود. اميدوار مركز بچههاي از

بهزيستي مراكز مشكالت از يكي ميگويد: راهب دكتر
بر بالغ است. خانوادههايشان به دختران بازگشت دستور

بهزيستي  بحران در مراكز مداخله به كه افرادي ٧٠ درصد
برگردند خانوادهها به هيچعنوان به نبايد ميكنند مراجعه
كنيد فرض دارند.  نگهداري و تخصصي كار به  نياز و

قرار  تجاور مورد پدرش توسط كه ساله يي  ١٣ دختر
پارك گوشه در را او ما و ميفروخته را او پدرش گرفته،
را به ٦ماه چگونه ميتوانيم او يا ٢هفته از بعد كرديم پيدا

٨اسفند٨٤) زنان ايراني (كانون خانواده بازگردانيم.»

خياباني زنان
تاكنون خياباني زن ٦٠٠هزار از بيش  ، رسمي آمار طبق 
چندين واقعي آمار و است رسمي آمار اين شدهاند. رديابي
نياز مادي و فقر دليل به آنها اغلب مي باشد. رقم برابر اين
ريشههاي رواني نيز آوردهاند و مابقي روي اين مسأله به

دختران  ٧٠ سن سال تا داشتهاند. آمارها نشان ميدهد كه
١٣٧٨ سن  سال در بوده،  و ٢٥سال خياباني زنان و فراري
ضايعه  از سال ١٣٧٩ اين ١٦ سال رسيد. به فراري دختران
آخر سال  در و است يافته ٧ تا ١٤ سال رواج دختران ميان

شده است. اعالم سال فحشا ١٣ ٨٤ سن
بعضًا  فقرمطلق دليل به نمونههاي بسيار و فاكتها اساس بر
 ٥٠٠٠ مبلغ يا و معمولي  غذاي وعده خوردن يك براي
شده اعالم آمار اساس بر  دادهاند. خودفروشي به تن تومان
افزايش فحشا ٦٨٣درصد كنون ٥٧ تا سال از مطبوعات، در

است. يافته
است كه  مشهود حقيقت اين خياباني زنان با  در صحبت
خويش روح تحقير جسم و فروش را در شكنجه باالترين
حقيقت اين به نيز رژيم كارشناسان حتي ميشوند. متحمل
ميشود. خالصه فقر در فحشا بحث كه نمودهاند اعتراف
مورد ١٥سالگي  از قبل زنان اين  از نيمي آن،  بر عالوه
اغلب شنيع عمل اين  و گرفته اند. قرار  جنسي خشونت
است. گرفته صورت عمو  و دايي برادر،  پدر، توسط
نميآورد شنيده به ياد كسي قبل سالهاي در فرهنگي كه

باشد.
سوءاستفادههاي اين دليل به كه است يادآوري به الزم

فقط  ٦٠ كودك از و دختران روزانه بيش از زنان جنسي
جلو  را ٣٠٠ كودك ماه و هر درتهران سقطجنين ميشود
تهران شهر سطح در فقط ميگذارند. راه سر رضا امام حرم
دارد.  وجود فحشا ٨٠٠٠ مركز كارشناسان آمارهاي طبق

دانشگاه، استاد و  جامعهشناس قراييمقدم، اماناهللا  دكتر
(ايلنا٣بهمن) عامل رژيم  خبرگزاري حكومتي درگفتگو با
را حاشيهنشيني و بيكاري اعتياد و طالق، فقر، اقتصادي،
مردان ميگويد همچنين وي برميشمرد. فحشا عوامل از
سن فحشا ميكنند و خودفروشي به وادار را معتاد زنان خود
آن، و علت قرار دارد ماكزيمم١٨سال و ١١ تا ١٧سال از
بدسرپرستي يا بيسرپرستي بهعلت كه است دختراني فرار
وارد و محدوديت و اعمال فشار و روحي جسمي آزار و

مي شوند. فحشا بازار

آخوندها: راهحل اعدام، سركوبي،
خياباني زنان معضل حل براي شيرازي مكارم ناصر آخوند
و فساد فحشا، مي كنند تالش  كه كساني با  بايد گفت،
آدمها اين شود.  برخورد كنند پخش جامعه در  را گناه
آنها با اسالمي تحت قوانين و بايد هستند فياالرض مفسد
بر «فاسدكننده معني به كه في االرض مفسد شود. برخورد

حكم با ايران قوانين شرعي تحت ميباشد،  زمين» روي
قبال در  همه اگر گفت، وي است. مجازات قابل اعدام 
كس جرأت هيچ كنند، مسئوليت احساس اسالم احكام

دهد. كرد كه فحشا را گسترش نخواهد
مورد در رژيمآخوندي مجلس نماينده شايق، عشرت

را  خياباني زنان از ١٠ نفر اگر گفت در جامعه فحشا راهحل
نخواهد داشت! وجود خياباني زن ديگر اعدام كنيم

زنان معتاد
اين تعداد از و است معتاد نفر يك در كشور ٤نفر هر از
٥درصد تنها ميدهند.ولي تشكيل زن معتادين را ٥٠درصد
تشكيل زنان را پيشگيري مراكز شعب به مراجعين از
مراجعهكننده مردان با اولويت نيز مراجعه در البته ميدهند.
وجود معتاد  زنان براي اجتماعي مددكار اساسًا و است
گرفته اداري به كار امور در ديگر در كارهاي يا و ندارد
نظر در دولت در معتاد زنان  براي  نيز  بودجهيي شدهاند.

گرفته نشده است.
و سوءاستفادهجنسي براي شده اند، معتاد كه زناني اغلب
مواد امر در داللي و فروش و خريد براي آنان بهكارگيري
عصبي و روحي اختالالت دليل به نيز مواردي است. مخدر
زنان اغلب شدهاند. معتاد حد، از بيش افسردگي همچنين و
شده اند. كشيده اعتياد شوهر به برادر و پدر، وسيله به معتاد
در مخدر مواد از استفاده در امر تجربه نداشتن بهدليل زنان
زودرس مرگ و  ايدز جمله  از بسياري  خطرات  معرض
سال ماه خرداد در كرد اعالم رژيم كه خبري طبق هستند.

جان  اشتباه هروئين تزريق دليل زنان به از ٦٠ تن جاري،
زنان معتاد مير و مرگ آمار البته دادهاند. دست را از خود

از اينهاست. بيشتر
اعتياد كشور با کل نفر در ١٦ميليون علني ارقام و آمار طبق

ميباشند(زير  کودک آنان نفر ٨ ميليون که هستند درگير
يک اعتياد، از تهران شهر سهم تنها ميان اين در و ١٨سال)

آنان دختر  که ٦٠٠ هزار نفر است نفر ٢٠٠ هزار و ميليون
هستند.

ديه: ناموسي، قتلهاي خانگي، خشونتهاي
خشونت مورد يكبار از بيش  تاكنون  زنان از ٧٣درصد
موضوعات اين به دادگاه چون ولي گرفتهاند، قرار خانگي
كه را خشونتها  اين نيزهيچگاه زنان نميدهد، اهميتي 
گزارش است، شده آنان در جدي آسيبهاي موجب بعضًا
ميزان با مشخص  رابطه آمد خانواده  در نميكنند. سطح
آنها درآمد  ميزان  كه خانوادههايي در دارد.  خشونت 
شده اعمال خشونتها باالترين بوده  ماه در ٧٥٠٠٠تومان
اكثر و شده گسترده بسيار نيز خانوادگي تجاوزهاي است.
ميگيرند خودكشي قرار تجاوز نوع اين مورد دختراني كه

ميكنند.
منجر زنان قتل  به خانگي خشونتهاي از موارد  خيلي
در اين كه به توجه با شرايطي چنين در است، گرديده
ميشود، در محسوب مرد نصف زن ديه شرع ارتجاعي،
قصاص مردي را بخواهند مقتول زن صورتي كه خانواده
تا بپردازند را ديه ديگر نصف ابتدا كه است الزم كنند
موارد از بسياري در مرد را كنند. اعدام درخواست بتوانند
را نداشته پرداخت ديه قدرت مقتول دليل اينكه خانواده به
چند سال قاتل مرد به و لغو را اعدام حكم نيز است، دادگاه
و قاتل خانواده هم را زندان ميزان آن كه گرفته تعلق زندان

است. شده آزاد و خريده پول پرداخت با وي خود يا
اورا  دختري، برادر پدر و در صورتيكه ناموسي قتلهاي  در
يا و برد نخواهند قضايي محاكم به آنرا يا برسانند، قتل به
همه رضايت خانواده بوده، آن به زن متعلق و آن دختر چون
به فساد تهمت اگر خاص بهطور ميشود. آزاد قاتل و داده
نمونه هاي فجيع مسجل است. اين آزادي باشند، مقتول زده
ميكند. پر را رژيم روزنامههاي صفحات ناموسي قتلهاي از
بود كرده فرار از منزل خانواده دختري كه نمونه يك در
بينوا دختر دستان و داده قرار حمام آب از پر وان در را وي
در مورد كردند. وارد آب را برق و جريان بسته با زنجير را
از كه بختياري چهارمحال اهل ٢٠ساله دختر گلبهار ديگر
قتل به فجيعي طرز به بود شده فرزندي صاحب همسايه پسر
به را وي ميكنند و پسرعموها تالش عمو بار چند مي رسد.
روي برادرش بار آخر و ميكند فرار كه وي بياويزند دار
گلبهار و مي كشد را كبريت پسرعمويش و ريخته بنزين او
سم توسط نيز آمده وي بهدنيا تازه ميسوزد. بچه آتش در

مي شود. كشته

جداسازي در دانشگاه
صنايع كشاورزي، رشتههاي تحصيلي مانند از برخي رژيم
زنان ممنوع براي را قضاوت و حقوق رشتههاي برخي از و

است. نموده اعالم
تا از چند در حاضر حال در كه دانشگاهها در  جداسازي

ـ١٣٨٤ آخوندها حاكميت در زنان رنج و درد از
ميهنمان زنان بر شده محدوديتهاو فشارهاي اعمال بر كوتاه مروري

است برابر كشور ٥٨ در خودكشي با ايالم در خودكشي آمار
است يافته افزايش فحشا ٦٨٣درصد كنون ٥٧ تا سال از

زندان مشهد درنا١٠ساله در زنداني، كوچكترين ـ ١١سالگي خودسوزي، سن ـ ١٣سالگي فحشا، سن
كرديم پيدا پارك گوشه در را او ما و ميفروخته را پدرش او گرفته، قرار تجاور مورد پدرش توسط كه ساله يي  دختر ١٣

خانواده بازگردانيم به را او چگونه ميتوانيم ماه يا ٦ از ٢ هفته  بعد
است شده گزارش خانگي خشونت ٨هزار ظرف٦ماه



شمارة ٧٩٠ ـ دوشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٤صفحة ١١
٨مارس روز جهاني زن

دانشگاهها مثل مشهد و زابل نيز اجرا 
روي  بر  فشار  موجب  است،  شده 
هم چنين  و  است  دختر  دانشجويان 
دانشگاه  حراست  را  فشار  بيشترين 
و  مي آورد  دانشجو  دختران  روي  بر 
رژيم  كارگزاران  مختلف  اشكال  به 
تالش مي كنند دختران را از دانشگاه 
در  اصفهان  جمعه  امام  دوركنند. 
دانشگاهها  جنسيتي  جداسازي  مورد 
در  پسر  و  دختر  اختالط  بود:  گفته 
دانشگاهها هيچ دليل عقلي و اسالمي 

ندارد.(همبستگي ٦دي٨٤) 
از  كوچك  نمونه  هزاران   از  يكي 
فشارهاي وارده به زنان دانشجو كه در 
يكي از سايتهاي زنان درج شده بود 

در زير آمده است.
داشتم.  امتحان  روز  يه  مياد  «يادم 
به حدود  ۲سال پيشه.  مربوط  موضوع 
رسيدم  امتحان  از  قبل  ساعت  نيم 
دانشگاه. اومدم از در برم تو که يکي 
جلومو  محترم  مسئوالي  همين  از 
روپوشت  خانوم  گفت  و  گرفت 
تنگه نمي شه بري تو . خالصه کارتم 
اما  دادم  بهش  منم  و  گرفت  ازم  و 
کنه  يادداشت  اسممو  اين که  عوض 
و  داشت  نگه  اونو  بده  بهم  کارتو  و 
کن  تو عوض  مانتو  خونه  برو  گفت 
خيلي  گفتم  بهش  بيا…آروم  بعد 
خوب تو نميرم کارتمو پس بدين… 
اين قدر عصباني بودم که ترجيح دادم 
که اون موقع حرفي نزنم…اون مانتو 
رو من به مدت  ۶ماه بود که دانشگاه 
مي پوشيدم و تا به اون موقع مسأله يي 
دوخته  کنارشو  چاک  حتي  نداشت 
از  باشه…  دانشگاه  مناسب  که  بودم 
حدود  ۲ساعت  دانشگاه  تا  ما  خونه 
رفت و برگشت فاصله بود و من نيم 
ساعت ديگه امتحان پايان ترم داشتم. 
خالصه تصميم گرفتم که برگردم از 
در گذشتم که اين خانوم دنبالم دويد 
و داد زد که خانوم کجا مي ري و بعد 
از پشت خودشو رسوند به من و مقنعه 
منو با خشونت کشيد طوري که مقنعه 
کامال  حجابم  و  شد  کشيده  سرم  از 

برداشته شد».
دختران  از  ٣٥درصد  ـ   ٣٠ حدود 
براي  پول  نداشتن  دليل  به  دانشجو 
به  خويش،  تحصيلي  ترمهاي  شهريه 
كه  مي شوند  كشيده  مرداني  طرف 
را  آنها  تحصيلي  هزينه هاي  بتوانند 
بپردازد. به طور مثال در مواردي حتي 
كارمندان  صيغه  به  دختر  دانشجويان 
و استادان و استادياران در مي آيند تا 
بتوانند هزينه هاي دانشگاه را بپردازند.

موجود  خوابگاههاي  زمينه  در 
از  منتشرشده  اخبار  براساس  نيز 

از درد و رنج زنان در حاكميت آخوندهاـ  ١٣٨٤
مروري كوتاه بر محدوديتهاو فشارهاي اعمال شده بر زنان ميهنمان

خبرگزاريها امسال براي خوابگاههاي 
در  بودجه يي  هيچ  دختر  دانشجويان 
مينيمم  از  و  است  نشده  گرفته  نظر 
امكانات نيز محروم هستند و در برخي 
وجود  نيز  آب  و  برق  خوابگاهها  از 
دانشجويان  فانوس  نور  با  و  ندارد 

درس مي خوانند. 

جنسي  اذيت  و  آزار 
دختران و زنان

 سال گذشته در ايران حدود  يك هزار 
تجاوز جنسي ثبت شده، گزارش شده 
است. اين عدد فقط مربوط به معدود 
افرادي است كه اين موارد را گزارش 
هيچ گاه  تجاوزات  اغلب  داده اند، 
كه  فردي  اغلب  و  نمي شود  گزارش 
به  مورد تجاوز قرار گرفته اند، دست 

خودكشي و يا فرار از خانه مي زنند.
بهزيستي  سازمان  گزارشهاي  طبق 
ايران در سال ١٣٨٤ ظرف شش ماه، 
خانگی  خشونت  مورد  هزار  هشت 
يعنی  است،  شده  گزارش  زنان  عليه 
به طور متوسط روزانه حدود  ۴۴مورد 

خشونت ثبت مي شود.
٧٣درصد از زنان كشورمان، تا كنون 
بيش از يك بار مورد خشونت خانگي 
به  دادگاه  چون  ولي  گرفته اند.  قرار 
نمي دهد،  اهميتي  موضوعات  اين 
كه  را  خشونتها  اين  نيزهيچ گاه  زنان 
بعضًا موجب آسيبهاي جدي در آنان 

شده است، گزارش نمي كنند.
در يك نمونه  ٢پسر دختري را ربوده 
و او را به محلي برده و مورد تجاوز 
وضعيت  با  را  دختر  و  مي دهند  قرار 
بيمارستان  يك  جلوي  بدي  بسيار 
دختر  خانواده  كه  وقتي  مي اندازند، 
و  مي كنند  شكايت  وضعيت  اين  از 
خانه مربوطه نيز به وسيله دختر مورد 
شناسايي قرار مي گيرد. دادگاه حكم 
شالق  ضربه   ٣٠٠ مي كند:  صادر  را 
به دختر و ١٠٠ ضربه شالق براي هر 

يكي از پسران !
ليال فتحي، دختر  ١٢ساله يي كه ٧سال 
مرد  سه  توسط  مدرسه  راه  در  پيش 
ربوده مي شود. هر سه نفر به او تجاوز 
كردند و سپس آن قدر كتكش زدند 
و  مشت  متعدد  ضربه هاي  زير  كه 
لگدشان جان داد. آنها پس از ٧سال 

هنوز مجازات نشده اند. 
به  اندوه فراوان روزي را  با  ليال  مادر 
ياد مي آورد كه براي قاتالن دخترش 
حكم قصاص صادر شده بود. آن روز 
از دادگستري تهران با او تماس گرفته 
و گفته بودند: «اگر مي خواهي قاتالن 
نصف  بايد  شوند  مجازات  فرزندت 

ديه سه مرد كامل را پرداخت كنيد».

 خودكشي 
مدير كل امور آسيب ديدگان اجتماعي 
اعالم كرد خودكشي زنان ٤برابر مردان 
است، اغلب اين خودكشيها با سخترين 
يعني  خودكشي  نوع  دردآور ترين  و 
 ٦٢/٨ مي  گيرد.  صورت  خودسوزي 
درصد خودكشيها مختص زنان شهري 
است كه زنان خانه دار ٣١/٩ درصد و  
شامل  آن را  درصد   ٢٥/٦ بيکار  افراد 

مي شود.
آمار خودكشي در ايالم با خودكشي 
در ٥٨ كشور برابر است. ٢٢٠ زن فقط 
در عرض چند ماه در ايالم خودكشي 
كرده اند.علت خودكشيها چند همسري 
بوده  فقر  و  خانگي  خشونتهاي  مرد، 
است. يكي از داليل عمده خودكشي 
والدين  طالق  زير   ١٨سال  جوانان 
بين  در  خودكشي  هم چنين  مي باشد. 
برابر  سه  مي گيرند  طالق  كه  زناني 

افرادي است كه ازدواج مي كنند.
٢٥ـ٢٠  بهداشت  وزارت  آمار  طبق   
درصد از جامعه ايران دچار اختالالت 
در  اختالالت  شيوع  و  هستند  روانی 
زنان دو برابر مردان است و برخالف 
به خودکشی  تمايل  ديگر  کشورهای 
اغلب  است.  بيشتر  ايران  زنان  در 
خودكشيها مربوط به زنان بين ١٨ تا ٣٨ 
سال است. ولي زناني هم بوده اند كه 
در سن ٧٠ سالگي دست به خودسوزي 
زده اند. و هم چنين دختراني كه در سن 
١٢-١٣ سالگي خودكشي كردند. بهار 
محروم  خواندن  درس  از  كه  ١١ساله 
شده بود و براي كمك خرج خانواده 
قاليبافي مي كرد. وقتي آخرين شانس 
تحصيل در كالسهاي سوادآموزي بعد 
از اتمام كار قاليبافيش را از ميان بردند، 
دختر  يك  كشيد.  آتش  به  را  خود 
جوان پس از چند بار رفت و برگشت 
كناري  به  را  مدرسه  كيف  عاقبت 
ريلهاي  زير  را  خودش  و  مي اندازد 

قطار پرتاب مي كند.

وضعيت زنان در زندانهاي رژيم: 
روابط عمومي سازمان زندانها چندي 
پيش اعالم كرد كه ساالنه ٦٠٠هزارنفر، 
كه  مي شوند  كشور  زندانهاي  وارد 

٣/٥درصد آن زن هستند.
١٨سال  از  كمتر  ٥٠دختر  مشهد  در 
در زندان زنان مشهد، بسر مي برند كه 

همگي در يك سلول مي باشند.
تاريخ   روزنامه حكومتي خراسان در 
٢٢ آبان٨٤ به نقل از  وزير دادگستري  
كه  كرد  اعالم  بيرجند  در  رژيم 
١٣درصد كل زندانيان خراسان جنوبي 

را زنان تشكيل مي دهند. 
قول  از  ٢٨آبان  اعتماد  روزنامه 

از  گزارشي  طي  ايسنا،  خبرگزاري 
زندان زنان مشهد مي نويسد:

زنداني   كم سن ترين   ساله    ١٠ درناي    
است كه به اتهام سرقت دستگير شده 
او  بماند.   زندان  در  يكسال  بايد  و 
هم   مادرم   پيش   وقت   چند  مي گويد: 
از  پس   كه   بود  اين جا  اعتياد  به خاطر 

يك  ماه  آزاد شد. 
از ميان  اين  جمع  زن  ميانسالي  كه  آثار 
مشكالت  زندگي  به خوبي  درچهره اش  
نمايان  است ، مي گويد: ٧ سال  است  كه  
به  جرم  خريد و فروش  مواد مخدر در 
زندان  هستم ، شوهرم  معتاد است  و سه  
مالي   نياز  به خاطر  دارم .  بچه  كوچك  
مرتكب  اين  جرم  شدم ، به  علت  بدهي ، 
بودم   مجبور  بود،  قطع   خانه مان   گاز 
كار كنم  از لباسشويي  گرفته  تا گدايي  
تا بچه هايم  زندگي  خوبي  داشته  باشند، 
ولي  با آمدنم  به  زندان  همه  آنها قرباني  
من  شدند و بي سرپرست  ماندند همين  
چند وقت  پيش  يكي  از دخترانم  را به  

جرم  سرقت  به  اين جا آوردند.
باره   در  مشهد  مركزي   زندان   معاون  
با  ١٨سال  زير  دختران  بودن  يك جا 
چون   مي گويد:  باسابقه  زنداني  زنان 
آن قدر  افراد  تعداد  آمار،  لحاظ   به  
زياد نبود كه  بخواهيم  مركز جداگانه  
مجهزي  داشته  باشيم  لذا زياد پيگير اين  

قضيه  نبوديم . 
زندان  از  ديگري  كوتاه  گزارش  در 

سنندج مي خوانيم:
بند زنان زندان سنندج فقط يك سالن 
بزرگ، تيره و تاريك است. ده تخت 
سه طبقه که روي هم ٣٠ جاي خواب 
را تشكيل مي دهند، دور تا دور سالن 
ديوارهاي سالن  دارد.  قرار  نسوان  بند 
هيچ  است.  تيره  سبز  رنگ  به  و  بلند 
در  كه  هواكشي  جز  ندارد  پنجره يي 
وسط سقف تاريك سالن خود نمايي 
ديگر  مي شوم.  سالن  وارد  مي كند. 

نمي توانم نفس بكشم.
اتاقي  بند زنان   در كنار سالن بزرگ 
اختصاص  جوانان  به  ١٢متري  شايد 
چاپي  حروف  با  درش  روي  دارد. 

بزرگ نوشته شده«بند جوانان». 
در  ساله   ١٣،١٦،١٨ دختر  پنج  چهارـ 

اين اتاق نگهداري مي شوند. 
جرم اكثرشان رابطه نامشروع است اما 
نتوانستم از جزئيات آن سر در بياورم. 

چون «خواهر» باالي سرم بود. 
نگاه  سفيد رو  دخترك  صورت  به 
زل  مي كند.  فرق  بقيه  با  اين  مي كنم. 

مي زند به چشمهاي من و مي گويد: 
جرم  به  كه  است  دفعه  سومين  اين 
رابطه نامشروع به زندان آمده ام. يك 
دوم  بار  و  بار  ٨٠ضربه شالق خوردم 

صد بار. 
نگاه  من  به  چشمي  زير  ١٦ساله  الهه 
روي  جوري  را  روسريش  مي كند. 
توجهم  تا  مي كند   جابه جا  سرش 
مي نشينم.  كنارش  شود.  جلب  او  به 
ظريف  دستانش  مي گيرم.  را  دستش 
و قشنگ بودند. معلوم بود روزگاري 
در رفاه زندگي مي كرده است. اشك 
پاك  را  چشمانش  گوشه  حلقه شده 
من،  به  نگاه كردن  بدون  و  مي كند 
آرام  لب  زير  اطرافيان  از  هراس  با 
مي گويد:  تو را به خدا خانم! من خيلي 
وبه  نمي توانم  اما  بگويم  دارم  چيزها 
الهه نگاه مي كردند،  بقيه كه به من و 
اشاره مي كند. او را رها مي كنم چون 

نمي خواهم برايش دردسر بسازم. 
بهار ١٥ سال دارد. يك هفته پيش به 
شده  دستگير  مخدر  مواد  حمل  جرم 

است. 
به  مي كنم.  دنبال  را  حيرانش  چشمان 

گوشه پاره لباسش زل زده است. 
ـ بهار! چرا اينجايي؟ 

ـ من نمي دانم. برادر دوستم بسته يي داد 
تا به برادرم بدهم. همان موقع مأمورها 
مرا گرفتند. اصًال اين جا كجاست؟ من 

نمي دانم... 
بارها جمله « من نمي دانم» را تكرار كرد 

و دوباره هاج و واج همه را نگاه كرد. 
بهار  مادر  و  پدر  گفت:  آرام  مرضيه 
به  تا  ندارند  ماشين  كرايه  پول  حتي 
دختر  او  بيايند.  دخترشان  مالقات 
آفتاب ـ مهتاب نديده يي است اما اين 
را بدانيد وقتي بهار از زندان بيرون برود 

ديگر آن بهار سابق نيست! 
مشكالت بهداشتي بيشتر زنان را آزار 
گاليه  حمام  وضعيت  از  و  مي دهد 

مي كنند. 
به سرنوشت  بايد  اينها  از همه  بعد  اما 
دختران و كودكاني چشم دوخت كه 
به همراه مادرانشان به زندان مي آيند و 
بعضيها هم همان جا به دنيا مي آيند و به 

شكل ناهنجاري رشد مي كنند. 

زنان اعدام شده، زير اعدام و 
زناني كه حكم اعدام گرفته اند

طي امسال ٤زن اعدام شدند و ١٩زن 
روز  (اخبار  گرفتند.  اعدام  حكم 

١١اسفند)
موضوع  آنها  سرنوشت   كه  ٤زن 
است  بوده  روزنامه ها  پرسروصداي 
اعدام هستند،  اجراي حكم  انتظار  در 
به  در ٢٠سالگي  كبري رحمانپور كه 
در  ٩٠ساله اش  مادرشوهر  قتل  جرم 
زندان به سر مي برد. يكبار تا پاي چوبه 
دار رفته و هنوز در انتظار به سر مي برد. 

خانواده همسرش رضايت نمي دهند.
فاطمه حقيقت پژوه  شوهر صيغه يي خود 
را كه قصد تجاوز به دختر١٦ساله اش 

را داشت از پاي درآورد.
شهال جاهد به جرم قتل الله سحرخيزان 
در زندان به سر مي برد. او قتل را منكر 
شده است ولي حكم اعدام وي صادر 

گشته است.
نازنين ١٧ساله به اتهام قتل در بازداشت 
از  دفاع  براي  وي  مي برد.  به سر 
كه  را  نفر  يك  برادرزاده اش  و  خود 
قتل  به  داشت  را  آنها  به  تجاوز  قصد 

مي رساند.
راضيه دختر ديگري است كه در سال 
٨٠ هنگامي كه پانزده سال سن داشت  
دكه دار  جوان  يك  كشتن  به  متهم 
مي شود. او در شهريورماه محاكمه شد 

و در انتظار صدور حكم بود.

شدت فقر و فروش دختران
يكي از موارد دردناك سرنوشت زنان 
در ايران فروش آنها به افغانيهايي است 
ايران به سر مي برند و از آن جا  كه در 
فرزندان  ندارند  را  ايران  تابعيت  كه 
آنها نيز بدون شناسنامه هستند و هويت 

ندارند. 
از  دختري  دردناك   نمونه  يك  در 
يك خانواده فقير توسط پدر معتادش 
از  مي شود.  فروخته  افغاني  مردي  به 
آن جايي كه اين پول توسط هفت نفر 
پرداخته شد بود وي عالوه بر همسرش 
پول  پرداخت  در  كه  ديگر  ٦نفر  با 

شريك شده بودند مواجه مي شود.

زنان سرپرست خانواده 
بي سرپرست،  خانوارهاي  مسئول 
زنان  مستمري  كنوني  سقف  و  كف 
تعداد  اساس  بر  را  خانوار  سرپرست 
خانوارهاي يك تا ٨ نفره، بين ۸ تا ۱۸ 
هزار تومان اعالم كرد. اين در شرايطي 
است كه حتي كارگزاران رژيم سقف 
خط فقر   يك خانواده ٦نفره را در آمد 
٢٥٠هزار تومان در ماه در نظر گرفته اند. 
و  ۲۰۰هزار  ميليون  يك  از  هم اكنون 
زن سرپرست خانوار تنها ۱۵۰هزار نفر 
بهزيستي  سازمان  پوشش  تحت  آنها 
يك  بين  از  هم چنين  هستند.  كشور 
حمايت  تحت  هزار   ۴۶۸ و  ميليون 
سرپرست  زن  ۵۵درصد  امداد  كميته 
اساس آخرين آمار  بر  خانوار هستند. 
سرپرست  زن  از  ۱۱۰هزار  ۴٨درصد 
خانوار كشور فاقد مسكن بوده و تنها 
خانوار  سرپرست  و  ۵۰۰زن   ۱۱هزار 
با  بهزيستي  سازمان  پوشش  تحت 
امر نشان  اين  ارائه وام شاغل شده اند. 

مي دهد در حال حاضر شرايط سختي 
بر اين زنان حاكم است. 

كار  محتاج  زناني كه  بيكاري  نرخ 
به  و  هستند  خانواده  امورات  براي 
نوعي نان آور خانه اند، ٢/٥ برابر مردان 
مي باشد. اين تضاد براي تمامي اقشار 
تحصيلكرده  افراد  خاص  به طور  زنان 
وجود دارد ، زيرا كه ٨٨ درصد از زنان 
تحصيلكرده بيكار هستند و شركتها و 
به  نمي دهند.  كاري  آنها  به  ادارات 
خانواده  سرپرست  زنان  دليل  همين 
مجبور هستند حتي با وجود تحصيالت 
تن  پست  و  سخت  كارهاي  به  عاليه 
تهيه  را  خانواده  بتوانند خرج  تا  دهند 
غير دولتي  اماكن  در  اغلب  و  كنند 
حقوقي  با  كارخانه ها  و  شركتها  و 
به  كاري  ساعات  با  و  مردان  نصف 
مراتب بيشتر از ساعت كار معمول به 
زنان،  اين  اغلب  براي  بپردازند.  كار 
بازنشستگي و هم چنين بيمه درماني نيز 
وجود ندارد و به مجرد كهولت سن از 
كار اخراج شده و جاي آنان را نيروي 
جوانتر پر مي كند. اغلب زنان، مگر در 
از  دولتي،  امكانات  از  معدود،  موارد 
و  بارداري  دوران  براي  مرخصي  حق 
فرزندان  براي  كودك  مهد  هم چنين 
شهريه هاي  با  و  هستند  محروم  نيز 
فرزندان  مي شوند  مجبور  سرسام آور 
بسپارند.  مهد كودك  به  را  خود 
شهريه  بودن  باال  دليل  به  كه  طوري 
شغل  ترك  به  مجبور  مهدكودكها 

خود مي شوند.
در اخبار خبرگزاريها آمده است براي 
گرفتن وامهاي شغلي اين زنان مجبور 
به سپردن ضمانتهايي هستند كه براي 
به  مجبور  وامها  اين  آوردن  به دست 
انجام هر كاري مي شوند زيرا اين وامها 
با ضمانت دو ضامن معتبر از كسبه و 
اين  قابل وصول است و  نفوذ  با  افراد 
مسأله باعث سوء استفاده هاي جنسي از 
آنها مي شود.  (انجمن دفاع از حقوق 

زنان در ايران ـ٢٧آبان٨٤)

حق طالق و وضعيت زنان مطلقه:
هر  از  يعني  ازدواجها  از  ٢٥درصد 
طالق  به  آنها  از  يكي  ازدواج   ٥
مي انجامد. ٣٠درصد از طالقها در دو 
سال اول زندگي مشترك است. ٨٠تا 
٨٥ درصد از متقاضيان طالق را زنان 

تشكيل مي دهند.
و  سيستان  احوال  ثبت  كل  مدير   
بلوچستان گفت: آمار طالق در سال 
مدت  به  نسبت  استان  اين  در  جاري 
افزايش  ٢/ ٣٢درصد  قبل  سال  مشابه 
جمهوري  (روزنامه  است.  يافته 

اسالمي٢٠آذر٨٤) 
نيز  آخوندي  رژيم  بيدادگاههاي  در 
زنان بدون دفاع مورد توهين و تحقير 
از  دفاع  انجمن  يك  مي گيرند.  قرار 
حقوق زنان در ٢٥آبان٨٤ از نمونه يي 
بسيار  نوع خود  برداشت كه در  پرده 
١٩ساله يي  دختر  است.  تكاندهنده 
معتاد  همسر  از  طالق  گرفتن  براي 
رژيم  دادگاههاي  به  ايدز  به  مبتال  و 
اين  آخوندي مراجعه مي كند. قاضي 
پرونده ورقه طالق را امضا نمي كند و 
به دختر  مي گويد يا بايد با همان مرد 
زندگي كني و خودت هم با بيماري 
مي خواهي  اگر  يا  بميري،  شوهرت 
طالق نامه ات را امضا كنم بايد به صيغه 

من در بيايي!
اولين علت اصلي طالق، فقر مي باشد، 
دومين علت اعتياد كه به نوعي با فقر 
پيوند مي خورد، و سومين علت توهين 
و تحقير و خشونتهاي خانگي به واسطه 
هم چنين  و  كنوني  مردساالر  فرهنگ 
به جز  متعدد  زنان  با  مردان  رابطه 
كه  طوري  است،  بوده  رسمي  همسر 
همسران چنين مرداني در موارد متعدد 
به بيماريهاي مقاربتي مبتال گشته اند و 
خانواده كامًال از هم پاشيده است. در 
نظام كنوني مرد به راحتي بايك تهمت 
از هر جنس مي تواند زن را طالق بدهد 
بي سرپرست  زنان  آزاد  بازار  سراغ  و 
 ٣٤/٨ طالق  نرخ  دليل  همين  به  برود 
تا كنون   ٧٠ سالهاي  به  نسبت  درصد 
افزايش يافته و مردان به منزله حاكمان 
بالمنازع، در عمل باليي بر سر زنانشان 
مي آورند كه آنان مهر خود را حالل 
و جان خويش را آزاد نمايند و بدون 
كه  را  خانه يي  حقوقي  و  حق  هيچ 
ساليان در آن زندگي كرده اند، ترك 
نموده و همه چيز، حتي فرزندانشان را 

نيز پشت سر بگذارند.
است  شده  ديده  نيز  مواردي  ولي 
از  خالصي  به خاطر  صرفًا  مردان  كه 
دست و پا  آن  در  كه  مطلق  فقر  دست 
مي زده اند بدون هيچ اختالفي با همسر 
خويش، او را طالق داده اند، اين پديده 
شايع  بسيار  معتادين  و  كارگران  در 
ظرف  اين كه  به  توجه  با  است.  شده 
كارخانه  زيادي  تعداد  اخير  ٥ساله 
تعطيل گرديده است، كارگران امكان 
زندگي مشترك را از دست مي دهند و 
ترجيح مي دهند فقر را با زنانشان تقسيم 

نكنند. 
نكردن  حل  واسطه  به  نيز  معتادين   
در  قدم  اولين  در  خانواده  مسائل 
صورتي كه زن نتواند مخارج آنان را به 
هر ترتيب تأمين كند ، زنانشان را طالق 

مي دهند.

حضانت فرزندان
طبق آمار و ارقام مشخص شده در كل 
كشور بعد از جدايي طبق درخواست 
مادر و يا طبق حكم دادگاه، ٧٠درصد 
قرار  پدر  از كودكان تحت مسئوليت 
مادران  است كه  اين  مي گيرند. علت 
فرزندان  نگهداري  براي  درآمدي 
دلبندشان ندارند. خانواده زن حاضر به 
قبول بچه هاي او نيست. شوهر در عناد 
با زن، بچه را به عنوان يك گروگان 
به  از زن مطلقه مي گيرد و با كودك 
تنظيم  قابل معامله  صورت يك جنس 
مي كند. حتي در مواقعي كه هم پدر 
و هم مادر معتاد باشند، اولويت با پدر 
است كه فرزند را سرپرستي كند. مسأله 
مهم اين است كه به دليل نداشتن كار 
سرپرست  زنان  مالي  تأمين  و  مناسب 
را  به راحتي سرپرستي  خانوار، دادگاه 
به مرد مي سپارد و به چيزي كه توجه 
كودك  عالئق  و  عواطف  نمي شود 
ضربات  باعث  مسأله  همين  است. 
و  شده  كودكان  در  جبران ناپذير 
كه  نوجواناني  و  كودكان  از  بسياري 
دست  شده اند  جدا  خويش  مادر  از 
جرگه  به  يا  و  زده اند  خودكشي  به 

كودكان و دختران فراري پيوسته اند. 

افسردگي 
تا  حدود٦٠  مي گويند:  روانشناسان 
٧٠ درصد از افراد جامعه به افسردگي 
مبتال هستند و به جرأت مي توان گفت 
سالمت  نبودن  براي  نشانه يي  اين  که 
از  است.  جامعه  در  رواني  و  روحي 
٢٥درصد  و  زن  ٧٥درصد  تعداد  اين 
تمامي  واسطه  به  زنان  مي باشند.  مرد 
كه  بي آيندگي هايي  و  ناماليمات 
آن  با  كنوني  مردساالر  جامعه  در 
مواجه هستند ، بيشتر دچار افسردگي 
سالم،  تفريحات  نداشتن  مي شوند. 
شغل مناسب، مينيمم تأمين اقتصادي، 
برخوردهاي خشن و تحقير آميز مردان 
در تمامي عرصه هاي اجتماعي با زنان 
دليل  همگي  خانگي  خشونتهاي  و 
و  زنان  بين  در  مزمن  افسردگيهاي 
دختران جوان بوده است. الزم به ذكر 
جوان  دختر  ٨٠هزار  ساالنه  كه  است 
مراجعه  درماني  مراكز  به  ايران  در 
اين  از  كرده اند،  سقط جنين  و  نموده 

قبلي  اقدامات  دليل  به  بعضي  تعداد 
خود و يا دوستانشان دچار ضايعه هاي 
و…  خونريزي  اثر  در  و  شده  جدي 
نيز  بيشتري  تعداد  و  سپرده اند  جان 
با  و  نكرده  مراجعه  پزشك  به  اساسًا 
روشهاي غيرپزشكي خواسته اند طفل 
موفق  كه  ببرند  بين  از  را  ناخواسته 
نشده و خود به كام مرگ فرو رفته اند. 
امور  در  حرفه يي  كارشناس  يك 
كه  كرد  نظر  اظهار  زنان  و  اجتماعي 
به دليل  به طور خاص دختران  جوانان 
هم چنين  و  سالم  تفريحات  نداشتن 
جانب  از  غلط  آموزشهاي  دليل  به 
سيستم حاكم و  فقر اقتصادي، دچار 
آنها  در  و  شده  وبي آيندگي  پوچي 
شكل  افسردگي  و  عصبي  بيماريهاي 
اين  از  فرار  براي  بعضًا  و  مي گيرد، 
حالت به اعمال ممنوعه روي مي آورند 
و  بارداري  آن  عوارض  از  يكي  كه 
سپس سقط جنين است، بسياري از اين 
سقط جنينها به گونه يي است كه دختران 
جوان را دچار مشكالتي مي كند كه تا 
پايان عمر به لحاظ جسمي با آن دست 

به گريبان خواهند بود. 

 ايدز در زنان
بيولوژيكيشان،  دليل وضعيت  به  زنان 
بيماريهاي  اقسام  و  انواع  معرض  در 
مقاربتي از جمله ايدز هستند، در حال 
به  مبتال  بيماران  از  ٥٠درصد  حاضر 
اين  ايدز را زنان تشكيل مي دهند كه 
آمار روز به روز در حال گسترش است. 
بسياري از زنان زندانيان عادي، دچار 
سرنگ  از  آنها  شده اند.  ايدز  بيماري 
خونشان  در  ايدز  بيماري  كه  افرادي 
وجود دارد استفاده مي كنند. عالوه بر 
اين زناني كه به اعتياد مبتال هستند براي 
سوءاستفاده   مورد  مخدر  مواد  گرفتن 
مردان قرار گرفته و مبتال به اين بيماري 
مي شوند. دختران فراري و زنان خياباني 
نيز عمدتًا در معرض اين بيماري قرار 
مي گيرند و راه گريزي از آن ندارند.  

 زنان عادي از طريق شوهرانشان كه با 
اين  به  مبتال  ارتباط دارند،  زنان ديگر 

بيماري وحشتناك مي شوند. 
گران  بسيار  ايدزي  بيماران  داروهاي 
و  تهيه  قدرت  زنان  اغلب  و  است 

استفاده از اين داروها را ندارند

كاري از سـال آذري



شما�� ٧٩٠ ـ ��شنبه ١٥ 	سفند ١٣٨٤صفحة ١٢
٨ ما�� ��� جهاني ��

�ني 	� 	شر!
كجا !يستا�� !�؟ بر قامت تنومند صخر� يي، با �خمهايي كهنه بر پيكر. �شنه ها� 
تا�يانه %  تهمت %حش برجا1؛ �ستانم، سو'!, سو'!,، پلي بر!� عبو' 'گبا' 

با'7 سنگ؛ % بر پاهايم عبو'� سر, % خونچكا1 باقيست.

مهربا�  بي پنا�  
�' پشت سر، تا'يخي به �'!�!� ٦٠٠٠سا; 'نج % محنت % سيه '%��، تحقير 
% تهمت؛ تنها % بي پنا�. !� تهمتها� �'�ناA % با' غم مريم عذ'! كه جرمش، 
�ال; !نديشه ناE !نسا1 بو� % گا� 'نجو'، گا� سرخو7، % با' مسئوليت مسيح 
بر�%شش. !� 'يش 'يش !ند!� �ند� بر�� بر�� ها، تا مر� تحمل تالشي تك تك 
با نگا� معصومش �' خاA كر�ند،  سلولهايم �'� كشيد� !�. %قتي كو�كم '! 
 �M % �'! با چشماني با� نظا'� كر� �سو�7 'گهايم % شعله ها� سوختن %جو�
نگفتم. با سو� بينهايت !عماR %جو� �ينب �' نينو!، %قتي !� ميا1 !جسا� سوخته 
% مثله شد� عزيز!1 كه گويي جانماM '� 1نها تUثير شد� بو�  شعله %' شد�؛ % 
غرR !فتخا' % سربلند� نسبت به �ني %!ال % شايسته، %قتي �' !متد!� عبو' سر, 
عزيز!نش، فريا� عشقشا1 '! به محر%ما1 'ساند % !� بيكسي 'هانيدشا1 % شر�گا1 

'! با صبر % '%حي سرXش % !'!�� يي قد'تمند، گوشمالي �!�.
 1M نيلي % �'ياها�  MفتاE �'خشا1 % جنگلها� سرسبز   �! !� شرقم.  �ني  من 
سرشا'�. !� لحظه ها� شيرين كنا' Mبشا'!1 % نسيم خنك بها' �ندگي لبريز�. 
صفا % پاكي كوهسا'!1 % صد!� شو' % شلوغي جو!نانش '! �%ست �!'�. !� 
با�� پد' با كو�كا1 % مهر % عطوفت % خانه ها� گر� % بي پير!يه مر�مم سرشا'� 
% M'!مش مي گير�. به !فكا' % !نديشه بلندپر%!� % قد'تمند جو!نا1 % فريا�شا1، 
بر!�  !فتخا'مي كنم.  به �ست M%'�1 حقوR جامعه شا1 مي خر%شد،  بر!�  %قتي 
M'�%ها� 'نگين �ختركا1 �يبا� معصو� %خند� ها� شيرين كو�كانه % Mيند� 

Mنا1 مالمتها كشيد� !�.             
تا'يخ '%�گا' من، �ير تاخت % تا� «Mتيال % چنگيز % هيتلر % خميني» بو�. !مر%�، 
�ير تا�يانه نفر] % تعفن �1 ستيز� Mخوندها، با تحقير % توهين % شالR % سنگسا' 

% !عد!مها� خياباني، تر!\�� تلخ % نابا%' !ين ستم، تا' % پو� من '! �'نو'يد�.

ما �� بشنويد!
سيمو1 �%بو!' !� �با1 حا; من مي گويد: «همه طبقا] !جتماعي تحت ستم، �ماني 
نبو�� !ند. Mنها بعد_ به  %جو� Mمدند. %لي �نا1 پيوسته بو�� !ند. Mنها به سبب ساختا' 
فيزيولو\يك خو�، �1 هستند. !ما طنين خو�به خو�� �1 �' گو7 مر�، Mهنگي 

�شنا� گونه �!'� % �' `هن !%، Mميز� يي !� بهر� %'� جنسي % تحقير !ست».

من � تـوفا� �����
 خد!� بز'a % مهربانم من '! �M!� % 'ها، به مسئوليت !نسا1 بو�1 مفتخر كر�. 
 % '%ميا1  فرعونيا1،  !قتد!'   % فريسيا1  مناسبا] كهن  !سا']   '� بشريت  �يد� 
!'تجاb كليسا % يزيديا1 نماند % جا� شوكر!1 سركشيد % به صليب كشيد� شد؛ 
!ما خوشه ها� مقا%مت سربلند كر�ند. من نيز �' پس همه سركوبيها % شالقها % 
'نجها % �'�ها، !سير % �'ماند� نگشتم % شعله !ميد، �' ميا1 عبو'ها� خونچكا1، 
 �!'M �M!�يم،  كسب  بر!�   % M'�%ها  بر!�  نشد.  خامو7  هرگز  سلولهايم   '�
با كلئوپاتر! به قد'] 'سيد�؛ %لي مرa '! به !سا'] '%ميا1 ترجيح  ننشستم؛ 
با '%ميا1 قد'تمند جنگيد� % تا Mخرين لحظه %  با �نوبيا� �يبا� تدمر،   .��!�
شكست، نتو!نستند قلبم '! !� عشق به مر�مم خالي كنند % به !سا'تم كشند؛ با 
\!ند!'A، %طنم '! !� يوf !شغالگر!�'%M'� 1� M '� %ستا1 بها' جو!ني % �ندگي، 

شعله ها� Mتش '! �'Mغو7 كشيد�. 
!نقالE صنعتي %گستر7 فعاليتها� !قتصا�� % تUنولو\� كه بخش عظيمش '! 
�نا1 به �%7 كشيدند ــ ، تغيير� �' �M!�� % !ستقال; من % ما�'!1 % خو!هر!1 % 
�ختر!نم به !'مغا1 نيا%'�. !ما من !نسا1 بو�� % هرگز �'سكو1 ننشستم. !� جنبش 
 bكبير فر!نسه، �فا E1 بعد !� !نقالM 7مريكا %گسترM % نا1 �' كشو'ها� !'%پا�
نويسندگا1 % شخصيتهايي  مر�!1 شد�.  با  بر!بر� سياسي  كر��. خو!ستا' حق 
!نساني !� مر�!1 نيز به يا'يم Mمدند. جو'h ساند، نويسند� فر!نسو� �!ستانها % 
 .�!� iچگونگي �ندگي 'قت با' �ختر!1 % �نا1 !ختصا jنوشته هايش '! به شر
�'كنا' �نا1 عصيانگر !نگليسي كه پا'لما1 لند1 '! !شغا; كر�� % طو'� خو� '! 
با �نجيرها� محكم به صندليها� مجلس بستند كه بعد !� چها'ساعت، به يا'� 
فريا�  با  نيز  ماند�. من  با� كنند،   !' پايشا1   % تو!نستند �ست  پليس   % Mهنگر!1 
پا� چوبه  به   !' تر % خشك  فر!نسه، كه چر!   Eنقال! ما�!� '%ال1 �'   k!عتر!
!نجا�  نا� تو  به  �!' مي برند، خر%شيد�. خر%شيد� كه:«!� �M!��! چه جناياتي 
مي شو�!» % �يد� كه چگونه سر7 '! !� پيUر7 جد! كر�ند. !ما !� پا� نيفتا��. 
نوين  !توپيايي   % برخاست % جامعه  !� �M!�� من   bفا� به  !نگليسي  توماm مو' 
ساخت. هرگونه تبعيض ميا1 �1 % مر� '! �' محيط !جتماعي ��%� % باالخر� 

جا1 خو� '! برسر 1M نها�. 

صديقه خد�يي صفتـ  �شر�

بيني بي توقف�
 m% با !فتخا' % سربلند� �' صف سر�!'!1 �' كنا' ستا'خا1، با لبا �مدM % �مدM
مبد; مر�!نه، بر!� �M!�� جنگيد�. �'حمايت !� نهضتها� حق طلبانه، !%لين كنگر� 
جهاني �ناM '� !' 1لما1 به سرپرستي كال'! �تكين، به كرسي نشاند� % �'كنا' Mنا1 
كه با !ميد % تالشي بي %قفه، به �نبا; مقصد �M!�� بو�ند، '%� جهاني �1 '! �' 
٨ما'm ١٩١٠ به تصويب 'سانديم % به خاطر !ين !'مغا1، به جشن شا�ماني % شو' 

'فتيم. 
هيتلر كه خو� با كمك بخشي !� �نا1 به قد'] 'سيد، %حشيانه گفت: «به �نا1 فقط 
به خاطر توليد سربا� !حتر!� مي گذ!'�» % به !ين تربيب با شليu گلوله �هرMگين 
تحقير % �جر به سو� من، سرلوحه �يكتاتو'� !7 '! !عال� كر�. �'جنگ جهاني 
!%; با يك ميليو1 �1 به صحنه Mمد�. �'طي �%'!1 جنگ جهاني �%� به ٢ميليو1 
% بعد ١٣% تا  ١٩ميليو1 �'صحنه ها� پشت جبهه نبر�، �' كا'خانه ها، صنعت جها1 
'! !'تقا �!��، !سلحه بر�!شتم % عليه نا�يسم هيتلر� جنگيد� % �' Xنا' بسيا'� 
قهرمانا1، جا1 باختم. 1M  '%�ها مر�!M '� 1مريكا شعا' مي �!�ند كه هرچه بيشتر 
�نا1 كا'كنند، �%�تر پير%� مي شويم؛ بعد هم گفتند !ين جنگ '! بد%1 %'%� �نا1 

به نير%� كا' نمي تو!نستيم پيش ببريم. 
�' پايا1 جنگ جهاني، مر�!1 با�گشتند. همانها كه شعا' كا' بيشتر �نا1 '! مي �!�ند، 
چهر� عوk كر�ند. گفتند �' �%'!1 صلح، %ظيفه !%; �1، خانه % بچه هايش 
هستند. !ين گونه من '! با�يچه قد'] خويش قر!'�!�� % با جسمي خسته % '%حي 

سرخو'��، !� ميد!1 فعاليتها� !جتماعي، به Xنج خانه % تنهايي پرتاE كر�ند. 
$� سايه ها� نو�

نهضت فمينيسم، !لبته به عنو!1 پاسخي بر!� جنگ عليه !ين شعا'ها� گستاخانه، 
'!هگشا بو�. !ال بلو'، �1 پزشك ٥٠ساله كه حزE كمونيست Mمريكا '! تأسيس 
 b!تشكيل �!�. بتي فريد1 �'كتابش، !نو !' A'كر�، !%لين كنگر� فمينيستها �' نيويو
تبعيض % �!ستانها� 'نج من '! بر!� Mنهايي كه هنو� به فريا� !نساني �'%1 خو� 
 a'مريكا، سلسله تظاهر!] بزM 1كنا' �نا '� .�'%M '� 7'پاسخ مي �!�ند، به نگا

ضدجنگ %يتنا� '! پيش بر�� % �!نشگاهها حمايتم كر�ند.

�ندگي من �ير بهر� كشي، سرمايه، قد']، پو; % %حشيانه ترين پاكسا�يها� قومي 
% تجا%� سيستماتيك % فقر� شو�، نابو� مي شد. !ما هرگز نيفتا��؛ !فتا1 % خيز!1 به 
سو� سرنوشت خويش، پيش 'فتم. صد!يم تا مجمع عمومي ملل متحد 'فت % 
كنو!نسيو1 منع تبعيض عليه �نا1 '! به تصويب 'ساند� % تحت شعا' بر!بر�، توسعه % 
صلح، سا�ما1 ملل مفا�� '! به �فاb !� من نوشت. !� !ين پس �يگر جنايتها % �M!'ها 
% !`يتها Mشكا' نبو�. با خو� گفتم: «'!ستي پس !� !ين همه ستم، فر!غتي هست؟» 
!گر چه هنو� M'�%هايم !� من �%' بو�ند، !ما !ميد� % !يماني �' 'گهايم، !گر چه 

ناپيد!، هستي مر! نويد مي �!�. 

�$��توفا� %
من !� '!هها� تا'يك % پر پيچ % خم % هولناA تا'يخ گذشتم. !�كوچه هايي كه !� 
بو� نفر] % ترm، پر بو�. !� �ير 'گبا' سنگها� هيوالها� !نسا1 نما، Mخوندها� 
كثيفي كه !� چنگالهايشا1 خو1 �يباترين % معصومترين جو!نا1 %طنم مي چكد. �' 
عبو' خو�، بي با%' % گمگشته، پا �'كوچه يي با پنجر� هايي !� نو' گذ!شتم. سرگر�!1 
!� 1M عبو' كر��. !ما با%' نكر�� كه !ين '%شنايي، حقيقت �!'�. '%j خسته % 
تكيد� !�، !� فقد!1 '%حي !نساني، �' تمنا� جرعه يي �M!�� �'گذ' بو�. %جو��، 
همه شك بو�. فريب �'%غها %گفته ها� شيرين '! نمي خو'��. من با %!قعيتها� 
عريا1 % تلخ Mشنا بو��. سختگير % سرسخت، به �نبا; حقيقت سا�� % بي Mاليش 
'هايي خو� بو�� كسي '! �' جستجو بو�� كه به من گو7 �هد % مر! بشناسد. من 
به �نبا; Mما; % M'ما1 خويش يكدلي % يك 'نگي بو��. به �نبا; �M!�� % نيا� به 
خو� بو�1، نه !بز!' % صيد� بر!� هدفها� �يگر!1. �' !ين جا��، كه نه تا�يانه يي بو� 
% نه سركوE؛ % نه تحقير % توهين، ساليا1 طي طريق كر��. گوهر �M!�� % هويت 
خويش '! يافتم % غرR شو' !ين 'هايي گشتم. �' پي گذ' '%�ها� شا� !ين !'مغا1، 
تا�� خو� '! �' Mستانه مسير� نو % حياتي تا�� يافتم. Mغا� % شر%b نو �' جا�� يي با 
�'خشش پرتوها� !نساني؛ به شUوهمند� !'!�� % !نتخاE، تفكر %Mگاهي، تغيير % 
كشف گوهر !نساني �يگر!1. شر!فتي تو~� با 'نجي عاشقانه بر!� �يگر!1؛ بر!� خلق 

فرهنگي نو، !عتما�� پايد!' % خوشبختي يي حقيقي �' جا�� يي با مير!ثي !نساني.  
 نگاهش مي كنم % با� مي يابم شUو� پهنا%' !نساني '!. '!ستي كه هرتوقف، ضربه يي 
بايد  �يگر،  !نسانها�   �ِ�!�M بر!�  به '!ستي   % !ست   1M �يبا�   �%�'M  % برMما; 

%جو�� شد تهي !� ستم % !ستثما'. 
 ،Rصد! ��، سر%�، خو!ند % با !% توفا1 شد. توفاني بر جا�� شال !' ��!�M پس بايد
�شنه ستم، تنفر % !نديشه تبعيض. !مر%� تنها نيستم. مغر%'� % !� M'!مش با�يافته !�، 
قد'تمند�. مر�!ني گر!نقد' نيز با من مي خو!نند: «!ين !ست '� '�مم كه بجنگم 

همه جا  با �\خيما1!» 

�� مسلخ عشق …
گز	�شي 	� قتل عا, �ند	نيا� سياسي �� �� سا* ١٣٦٧

س�و� تايخ 
 	ني فر�مو�
فريسيا� بافته �يش نيشخند به چشم

%ژ() پر&��� %ينه نو$ چوبين قلب
برس-و, غر&�

                �يستا(/ بو(ند

پير�هن سربي 4سما� تا1 مي خو�( 
                                        بر طنا1 تير/ با(

�ش9 ـ �8تر7 سقوطـ (ستاغو$ چشم
به «بايد   �مح-و) شد  8� خو(   �نفرين %نا چشم، 

نگريستن»
سم جگر(��� فاجعه، 

                          4ما(/ تاخت،
بر سلو@ برهنه پوپ-ي لر�8� پل9،
(� قلب طبل %و1 8ني 8ند/ به گو� 

،�بيتوته هز�� تيز(ند�� تشنه به خو
                                     گر(�گر( غز�@ گرفتا�

�خد� (� پشت پل9 تنهايي، گريا
...

- بيا&�(يد$!
فريسيا� گفتند:

نيم خيز (ستها به �بو(� خشتپا�/ %ين
...

نه! 
Kهر�يي (� &سعت سر( س-و

«نه» , پژ&�M �ف-ن تا 4� سر تا�يخ

« �ين %يست؟
شو�ند/ بر ح-م خد�؟!»

فريسيا� گفتند
...

4� %ه نياغشته (ست به (�مني،   »
                                (� شبانه ها, نها� گنا/
�&، تنها �&... بماند �ف-ند� سنگي �� بر مجر)»

عيسي گفت.

س-وK، عصا%شا� بر ميد�� پو��8 %شيد
س-وK، �8 ش-افها, هز��تو, Tهن گذشت

�مه ها, گريز�� هياهو �� خو�باند
س-وK �8 %وچه ها, شريا�، همسفر (�غي خو� گذشت

س-وK، (� سرخي شر) 
                                    چ-يد

مشتها ��ندند به تند, همنشيني سنگ �� �8 4غو$ 
سنگها، تنها
سگها، تنها

مر(��، �مه گرV 8(/ گريز�� �8 خو(
�گريز�� �8 (يد� خو( (� 4ينه عرياني &جد�

8�، مريم (8ندگي يافته نابا&�)،
بوسه 8� پياپي بر پا, مسيح

مسيح، تما) �ش9 شوZ & با@ محبت
نشسته بر خاM تو�ضع
نرمتا1 گيسو�� بلند$

                 با8يچه با(, با8يگو$
 & خد�…؟

4سما�،  4بي ترين پير�هن خو( بر تن. 

 ��  �� �ني 	ه مسيح  مريم مجدليه؛  به يا�  ـ  �� سالگشت  ٨ما��   
�� سنگسا� نجا% ��� � بد�$ مرتبت �سيد 	ه پا" پيامبر خد� �� با 
به نرمي  نو�خت.  گيسو�نش  با   � شست  عطرها  �ال�يزترين   �� تنگي 
مريم مجدليه، �ني بو� 	ه بو� � �ني شد 	ه شد. تا�يخ مر�ساال�، �گر 

نتو�نست سنگسا�6 	ند �ما 5گاهانه فر�موشش 	ر�. 

طا�' خميني � 1M كه   �! پس  سا; ٦٧   '
خطر   �! %حشت  به �ليل   % به ناچا' 
سرنگوني، �هر Mتش بس �' جنگ 
٨ساله !ير!1 با عر!R '! سركشيد، %جه 
با%'نكر�ني �يگر� !� شقا%] خو� '! 
قتل عا�  �ستو'   % گذ!شت  به نمايش 
خميني  كر�.  صا�'   !' مقا%�  �ند!نيا1 
 % بو�  %!قف  جنايتهايش  به عمق 
چنين  گستر��  !بعا�  كه  مي فهميد 
 1%'�  '� حتي  بد%1 شك  جنايتهايي 
خو� '\يم نيز %!كنشهايي !يجا� خو!هد 
كر�، !ما به خاطر موجو�يت كل '\يم 
حاضر شد كه بها� !ين تصميم شيطاني 
'! بپر�!�� % �' !ين '!ستا حتي منتظر�، 
%ليعهد خو� '! عز; كند. بد%1 شك 
!ين  خوM 1شا�  كفتا'  كه  هنگامي 
تصميم ضدبشر� '! !تخا` كر�، هرگز 
فكر نمي كر� كه !بعا� مقا%مت �ند!نيا1 
مجاهد % مبا'� 1M چنا1 گستر�� باشد 
كه !% مجبو' به !عد!� حد%� ٣٠هز!'تن 
!� Mنا1 شو� % ننگي !بد� '! بر!� خو� 
بخر�. !گرچه به �ليل %سعت قتل عامها % 
صحنه ها،  شاهد!1  !كثر  بر�1  بين   �!
 �! �مينه  !ين   '� !طالعاتي كه   % !خبا' 
كر��،  پيد!   �'� بير1%  به  �ند!نها 
%!قعه  !ين  !بعا�  نشا1 �هند�  به هيچ %جه 
نيستند، !ما تصوير ناقصي !� !ين جنايت 
 �! برخي   '� مي تو!1   !'  Aهولنا
يافت.  �M!�شد�،  �ند!نيا1  گز!'شها� 
گز!'7 حاضر مشاهد!] يكي !� �نا1 
 % !خبا'   kمعر  '� كه  !ست  �ند!ني 
بو��  %حشيانه  كشتا'  !ين  !طالعا] 
 b%شر ٦مر�!�  شب   �! «!عد!مها  !ست. 
پاسد!'ها '%�نامه ما1  !ين،  شد. پيش !� 
'! قطع كر�� بو�ند % تلويزيونها� بند '! 
هم بر�� بو�ند. ما به تجربه �'يافته بو�يم 
 Eسركو يك   �! نشانه هايي  !ينها  كه 
!ساسي !ست. !ما !ين با' بسيا' شديدتر !� 
يك  بر!�   !' خو�  همه  ما   % بو�  قبل 
'فتا'  مي كر�يم.  Mما��  توفاني   1!'%�
مي 'سيد.  به نظر  غيرعا��  پاسد!'ها 
بر!� نمونه يك '%� پاسد!'� با يكي !� 
بعد_  كه  !قو!مي،  مليحه  به نا�  بچه ها 
!عد!� شد، شر%b به جر % بحث كر� % به 
مليحه �' مقابل هتاكي  !% توهين كر�. 
بو�،  �ستش   '� كه   !' چا�  ليو!1   ،%!
كما;  با  !ما  پاشيد.  پاسد!'  به صو'] 
پاسد!' چيز� نگفت % 'فت.  تعجب، 
بسيا'  تنبيهي  گذشته   '� عملي  چنين 
سخت '! به �نبا; �!شت. به هر حا; ما !� 
جرياني كه به �%�� Mغا� مي شد، خبر 

ند!شتيم. �هر! فالحتي !%لين نفر� بو� 
كه !� بند ما صد! ��ند. شب ٦مر�!� نا� 
كر�ند.  !عال�  بند  بلندگو�   �!  !'  %!
حدm مي ��يم بر!� چه كا'� صد!يش 
مي كنند. مثل كو� !ستو!' بو�. بلند شد، 
لباm پوشيد،  با همه ما خد!حافظي كر� 
سرنوشت  به سو�  بلند  قدمها�  با   %
 �! نوبت يكي �يگر  بعد  شتافت. شب 
خو!هر!1 بو�. !% نيز مثل �هر!، �' حالي 
كه بر!� %فا� به عهد Mما�� شد� بو�، ما 
'! �' Mغو7 گرفت % 'فت. �' همين 
�ما1، همه �ند!نيا1 تنبيهي '! هم كه !� 
بو�ند، صد!   ��'%M �ند!1 گوهر�شت 
كر�ند. ظاهر_ چنين %!نمو� مي كر�ند 
كه Mنها '! بر!� با�جويي مي برند، %لي 
!� برگشت Mنا1 خبر� نبو� % ما هرلحظه 
بيشتر پي مي بر�يم كه %ضع !� چه قر!' 
'فتن  موقع  بعد�،  گر%هها�  !ست. 
�% �ست لباm '%� هم مي پوشيدند % 
به شوخي % جد� «خد!حافظي Mخر» '! 
!نجا� مي �!�ند % به ما كه هنو� نوبتما1 
نشد� بو�، پيا� پايد!'� تا Mخرين نفس 
'! مي �!�ند. پس !� يك هفته، �' '%� 
١٣مر�!�، سر % كله مجتبي حلو!يي، كه 
پيد!  بو�،  !%ين  !نتظاما]  'ئيس  ظاهر_ 
شد. !% به تك تك سلولها سر �� % ما '! 
به !تاR بز'گتر� منتقل كر�. �' 1M جا 
مستقر   !' �يگر  ما حد%� ١٥نفر  قبل !� 
كر�� بو�ند. به �%�� متوجه شديم كه 
مي خو!هند ما '! مجد�_ محاكمه كنند. 
�' !ين �!�گا�، 'يشهر�، %�ير !طالعا] 
%قت، حضو' �!شت. %قتي %!'� محوطه 
�!�گا� شد�، چند نفر !� بچه ها '! �يد� 
% خو!ستم كه با Mنها صحبت كنم تا !� 
فرصت  !ين  %لي  شو�،  باخبر   bموضو
به  بعد  چند '%�  Mنها  نيامد.  به %جو� 
جوخه تيربا'!1 سپر�� شدند. �' محوطه 
�!�گا� همه ما چشم بند �!شتيم. %لي با 
 % بر!�'!1  صف  تو!نستم  !ين حا; 
حالت  هما1   '� ببينم.   !' خو!هر!1 
 % نا�  حلو!يي  مجتبي  چشم بسته، 
�ستگير�  علت   % نا� خانو!�گي 
عجله  خيلي   %! پرسيد.   !' ما  تك تك 
�!شت % !� 'فتا'7 معلو� بو� كه سر7 
من  نوبت  سر!نجا�  !ست.   fشلو خيلي 
'سيد. مر! به !تاقي كه پر !� پر%ند� بو�، 
�سته يي  به صو']  پر%ند� ها  بر�ند. 
ميز هم  بو�.  �%'  ميز چيد� شد�   �%'
Mخوندها نير�، 'ئيسي، !شر!قي، �ماني، 
يك با�جو� !طالعاتي % چند نفر �يگر 
محاكمه !�   % بو�ند.  با�جويي  نشسته 

 Rتا!  �! بيش !� چند �قيقه طو; نكشيد. 
بير%نم كر�ند % كاغذ سفيد� به �ستم 
بير1%   Rتا!  �! كه  هنگامي  �!�ند. 
با  كه   !' پاسد!'�  صد!�  مي Mمد� 
پاسد!' �يگر� صحبت مي كر�، شنيد�. 
صف  كه  خو!هر!ني  !نبو�  �'با'�   %!
كشيد� بو�ند، گفت: !ين سر� '! بايد 
به «گوهر�شت» ببرند. بعدها فهميد� كه 
منظو' !� گوهر�شت هما1 !عد!� بو�� 
 1M با�گر�!ندند.  به سلو;   !' ما  !ست. 
مستمر  بسته شد1   % با�  صد!�  شب 
بيد!'   E!خو  �!  !' ما  سلولها  �'ها� 
«گوهر�شت»  به   !' بچه ها  مي كر�. 
بر!يم  صحنه ها  تصوير  مي بر�ند. 
غيرممكن !ست. با%'كر�ني نبو�، يك 
قتل عا� �' جريا1 بو�. صبح به سلولها� 
بند سر ���، تقريب� خالي بو�. يكي !� 
�ند!نيا1 تنها گفت: «!عد!مشا1 كر�ند». 
!� !ين پس شاهد تكر!' همين صحنه ها 
بند مي كر�ند %  بو��. بسيا'� '! %!'� 
!عد!�  بر!�  صبحها،  هم  گاهي  شبها، 

!شر�  شير�نا1   1M  �! يكي  مي بر�ند. 
فد!يي بو�. !% !� سا;٦٠ �' �ند!1 بو� % 
مي شد.  تما�  مر�!�ما�   '� حكمش 
بايستي هما1 '%�ها �M!�7 مي كر�ند. 
قبل !� 'فتن به �!�گا� به بچه ها گفته بو�: 
�يو!نه  ما�'�  نشو�   �!�M !مسا;  «!گر 
مي شو�، %لي با !ين حا;، من !� سا�ما1 
ظرفچي،  فرحنا�  كر�».  خو!هم   bفا�
 �! كه  بو�  قهرماناني   �! �يگر  يكي 
سا;٦٠ �' �ند!1 به سر مي بر� % مدتها 
شد�  تما�  محكوميتش   1!'%� كه  بو� 
بو�. !ما چو1 حاضر به مصاحبه نبو�، !% 
'! �M!� نمي كر�ند. �يگر� �M!�� طبيب 
بو��.  هم سلولي  خو!هر7  با  كه  بو� 
�M!�� '! !� قبل مي شناختم. مقا%مت !% 
�' �%'!1 با�جويي �بانز� همه بو�. �' 
عا'ضه  با  پاهايش  كابل  ضربا]  !ثر 
گوشت !ضافي مو!جه شد� بو� % قابل 
سند  يك  خاطر  همين  به  نبو�.  ترميم 
خميني  '\يم  جنايا]   �! !نكا'ناپذير 
كه  مي �!نست  قبل  مدتها   �!  %! بو�. 

سر!نجا� !% '! به بهانه يي !عد!� خو!هند 
كر� تا سند� !� جنايا] '\يم '! !� بين 
خو!هر7   �!  !'  %! !عد!�  خبر  ببرند. 
شنيد�. !% پس !� مالقا] با خانو!�� !7 
باخبر شد كه %سايل �M!�� '! به ما�'7 
�!�� !ند. شكر محمد�!�� % �هر! بيژ1 يا' 
بو�ند،  گوهر�شت  تنبيهي ها�   �! هم 
1M قد' پرشو' كه پاسد!'ها به '!ستي !� 
مصلحي،  منصو'�  مي ترسيدند.  Mنها 
محبوبه حاجعلي، سهيال محمد'حيمي 
% فر%f (كه نا� خانو!�گيش '! فر!مو7 
كه  بو�ند  كساني  !� جمله  كر�� !�) 
پس !� �%'!1 محكوميتشا�M 1!� شد� % 
!'تش  به  پيوستن  بر!�  بالفاصله 
Mغا�   !' خو�  تالشها�  �M!�يبخش 
 A'!تد گير % �!'   '� !ما  بو�ند،  كر�� 
�' جريا1   % !فتا�ند  به �!�  !ين كا'، 
قتل عامها تيربا'!1 شدند. Mنها مجاهدين 
پرشو'� بو�ند كه به صو'] علني، !� 
'هبر� مجاهدين �فاb مي كر�ند % بر 
�شمن  مبهو]   % ما]  چهر� 
!ين  حو!��   �! هر يك  مي خنديدند. 
شقا%]   �! گوشه يي  بيانگر   1!'%�
مافوR تصو' % كينه مها'نشدني �جا; 
به  نسبت  همپالگيهايش   % خوM 1شا� 
عنصر مجاهد خلق !ست. !نتقا; مجد� 
%!حد   '� كه  مجاهد،  �نا1   �! يكي 
مسكوني تعا�; خو� '! !� �ست �!�� % 
ما،  بند  به  بو�،  !عز!� شد�  !مين Mبا�  به 
 1M  Aنا�'� حو!��   �! يكي  تنها 
'%�ها بو�. !% '! با لباسها� كثيف، بد1 
متعفن % پر !� شپش، با سر� تر!شيد� 
!عد!مها  بو�ند.  كر��  'ها  ما  ميا1   '�
!قو!مي،  مليحه  �!شت.  !�!مه  هم چنا1 
منير�  قريشي،  مهين  سربي،  مژگا1 
شو'!نگيز  'جو�،  منير�  عابديني، 
پر%ين  عظيمي،  بي بي همد�  كريميا1، 
مريم  تو!ناييا1 فر�،  مريم  حائر�، 
عين !ليقين،  �هر�  فضيلت،  ساغر�، 
فرشته حميد� % !عظم طاقد'� !� جمله 
كساني بو�ند كه نا� % مشخصا] Mنها 
همه   .�'!� به خاطر   % مي �!نستم   !'
كساني كه �' سلولها� !نفر!�� بند٢٠١ 
تيربا'!1  جوخه  به  �!شتند،  حضو' 
سپر�� شدند. %ضعيت Mنهايي كه هنو� 
 �! بدتر  بسيا'  بو�ند،  نشد�  تيربا'!1 
كه  شر!يطي   '� بو�.  شد�  گذشته 
�ند!نيا1 هرلحظه !حتما; !عد!� خو� '! 
 !' �ند!نيا1   ;`' پاسد!'!1  مي �!�ند، 
نمونه،  بر!�  نمي گذ!شتند.  Mسو�� 
 !' خو�   ،1�!�  EM به بهانه  پاسد!'� 

با  %قتي   % كر�  نز�يك  به خو!هر� 
قهقهه  شد،  '%به '%   %! جانانه  %!كنش 
سر �!� % 'فت. چند �قيقه بعد، پاسد!' 
�يگر� ناگها1 �' يكي !� سلولها '! با� 
غيرعا��  كامًال  به صو'تي   % كر� 
بو�،  1M جا   '� كه  خو!هر�  به سمت 
'فت. سر % صد!� خو!هر، همه '! خبر 
 �%' �'طو;  صحنه هايي  چنين  كر�. 
چند با' تكر!' مي شد. '%�ها� سخت 
به كند� مي گذشت. '%�ها� خونين، 
ساكت % سيا�. !ما، !ين �%'!1 تنها بر!� 
نيز  بر!� '\يم خميني  نبو�.  ما سخت 
بسيا' سخت % سنگين بو�. Mنها !نتظا' 
�ند!نيا1  !عد!مها،  !%ليه   hمو با  �!شتند 
 % بشكنند  خو�شا1   jبه !صطال
مصاحبه ها�  به پا�  گر%� گر%� 
خميني   mسپا  % بيايند  تلويزيوني 
بگويند. !ما عز� جز� �ند!نيا1 مجاهد، 
 % بو�  كر��  �گرگو1   !' صحنه 
!ثبا]  به  �يگر  يك با'  مجاهدين 
 bساندند كه، �' سايه مقا%مت % �فا'
مي تو!نند  خو�،  'هاييبخش  M'ما1   �!
�\خيما1  كنند.  ممكن   !' غيرممكنها 
كه با'ها شكست !يدئولو\يك خو� '! 
 �! نفر  �ههاهز!'  !عد!�  �' جريا1 
شيو� ها�  به فكر  بو�ند،  �يد�  �ند!نيا1 
مقا%�  �ند!نيا1  نابو��  بر!�  جديد� 
!فتا�ند. �' عصر يكي !� '%�ها� مهر 
!نفجا'  يك  صد!�  كه  بو�  Mبا1  يا 
مهيب !� محوطه �ند!1 توجه همه ما '! 
جلب كر�. پس !� !ين %!قعه، پاسد!'ها 
فو'_ ما '! به �!خل بند فرستا�ند. بعدها 
!عد!�   �! كه  '\يم  �\خيما1  شنيديم 
بو�ند،  شد�  خسته  بچه ها  چندنفر� 
باقيماند� بچه ها '! �' يك محل جمع 
كر�� % يك ما�� !نفجا'� '! �' ميا1 
!ين   �!  �%'  1M كر�ند.  منفجر  Mنها 
چيز�  خاكستر  مشتي  جز  شهيد!1 
كه  هستم  مطمئن  !ما  نماند.  برجا� 
جزئيا]  شنيد1  با  ما  مر��   ��%'
 % يك سو   �! خميني  '\يم  جنايا] 
!� سو�  �ال%'شا1  فر�ند!1  پاكبا�� 
�يگر، محل شها�] Mنا1 '! به محلي 
 % شر�  كه  كر�  خو!هند  تبديل 
نمايندگي   !' ملت  يك  �M!�گي 
 �!' !�!مه  بايد، �'   �%' 1M تا مي كند، 
!ين مجاهد!�M �!' 1!��، تما� تو!1 % 
'\يم  سرنگوني  بر!�   !' !مكاناتما1 
 % صلح  !ستقر!'   % خميني  ضدبشر� 
�M!�� % حاكميت مر�مي �' ميهن �' 

�نجيرما1 به كا' بگيريم. 

ـن يu �نــــم.�

!ير!1. نژ!�� M'ياي�.  �!�گاهم 
'نگ پوستم سفيد، موهايم سيا�، بختم 

سياهتر.
 من يu �نم.

�1 بو�1،  جر�  به  Xه  سالهاست 
تحقير شد� !�. سالهاست به همين جر�، 
ضربه ها� تا�يانه، بدنم '! Xبو� % '!� '!� 
Xر�� !ست. سالهاست Xه بر سر ـ �!'�.

من يu �نم.
به �%' ب� حجابم Xر�ند % به �%' 
به �%'   % Xر�ند  لختم   '%� به  محجبه. 
به   % Xر�ند  خوشبختم  به �%'  پوشيد�. 

�%' بچه �!'.
 من يu �نم.

مامان�   �Uعر%س من   �!  '%� به 
به   .�Uمامان� عر%س به �%'  ساختند % 
به  به �%'  به مد'سه !� فرستا�ند %   '%�

Xنج خانه.
 من يu �نم.

جر�.  %جو�،  !ظها'  جر�.  تفUر، 
�1 بو�1، جر�.

 من يu �نم.
 '�  ،�'�  �! Xوله با'�  با   uين!
م� نگر�.  فر�ند�،   f%ب� فر چشما1 
'نگ �'�7 '! م� بينم. !ما سر خو� '! 

باال م� گير� % حق خو� '! م� طلبم. 
من يu �نم.

تمام� Xوچه پس  تنم،  !� فر7% 
Xوچه ها� شهر '! يا� گرفته !� % با �%� 
!ما سر خو� '! باال  غليظ تريا�، خو. 

م� گير� % حق خو� '! م� طلبم. 
من يu �نم. 

M'� من يu �نم. تحمل % صبر�، 

لبريز  صبر�،  %ل�   .��M  % عالم  �بانز� 
شد� % تحملم به پايا1 'سيد�. �' طلب 
 '�  �! ��!�M 'فا�.  طلب   '�  .�! ��!�M

نبو� !'تجاb !ست. 
من يu �نم. 

فر�ند� '! بغل م� گير� % به خيابا1 
'فت % Mمد،  پر  ميد!ن�  %سط  م� '%�. 
م� !يستم. مشتم '! گر� م� Xنم % «�ند� 
 % گوشه   �! م� �هم.  سر   «��!�M با� 
م� 'يزند.  سر�  به  ها'،  سگها�  Xنا'، 
 % م� �!'�  نگه  سر�  باال�   !' فر�ند� 
با    .bتجا'! بر   aمر م� �نم:  فريا� 
باتو1 % �نجير % قند!R تفنگ، به جانم 
م� شو�.  پا'�  پا'�  لباسهايم  م� !فتند. 
سر!�ير  !� ال� خو1  م� !فتد.  '%سريم 
ـ   fالX ،به سو� چشمهايم سر�  شد� 
سياه� '! م� بينم Xه '%سر� '! بر�!شته 
% سع� �!'�، 1M '! بر سر� بگذ!'�. !� 
ضربه ها� سگها� ها' به �!نو !فتا�� !�. 

قد'ت� �' خو� م� بينم. بلند م� شو�. با 
يu �ست، فر�ند� '! محUم م� گير� 
% با �ست �يگر، به صو'] Xالfـ  سيا� 
چشمانش   �! خو1  م� !ند!��.  چنگ 
 �! چا�'  نم� �هم.  !ما1  م� �ند.  فو'!1 
سرX 7شيد� % با مشت % لگد به جانش 
م� !فتم. �يگر ضربه ها� سگها� ها' '! 
حس نم� Xنم. به �مين م� !فتم. فر�ند� 
'! 'ها نم� Xنم. �هانم پر !� خو1 !ست. 
بوسه ي� !� فر�ند� م� گير�. چشمانم '! 
با پشت �ستم پا� م� Xنم. همه چيز 
 �%'  !' صو'تم  !ست.  تا'  %ل�  قرمز 
 !' فر�ند�   % م� گذ!'�  سر�  Mسفالت 
محUمتر م� فشا'�. سگها� ها'، 'هايم 
!� من �%' م� شوند  با عجله  Xر�� !ند. 
چUمه ها�  تنها  م� �%ند.  !طر!�  به   %
خونينشا1 '! م� بينم. صد!ها� ضعيف� 
م� شنو�، !ما Mشنا. نز�يUتر م� شوند % 
 :!' فريا�شا1  م� شنو�  خوب�  به  �يگر 

 aمر ،��!�M ند� با�� ،��!�M ند� با��
.bبر !'تجا

فر�ند� '! به سينه م� فشا'� % سع� 
م� Xنم بلند شو�. سخت !ست. �ير بغلم 
بلند� م� Xنند.  !� �مين  '! م� گيرند % 
Xه   !' سر�  م� Xنم.  سنگين�   mحسا!
بلند م� Xنم، ميد!1 '! مملو !� �1 % مر� 
 % Eخشمگين م� بينم. با سنگ % چو
هر چه �' �ست �!'ند به جا1 سگها� 
ها' !فتا�� !ند. صد!� هليUوپترها !� �%' 
شنيد� م� شو�، با شليu گلوله هايشا1. 
!ما ي�U پس !� �يگر� به �مين سقو� 
بر  !ضافه شد1  با  ها'  م� Xنند. سگها� 
يافتن  پ�   '�  % Xر�� !ند  هو;  جمعيت 
 !' خانه  هر  ـ   '� فر!'.  بر!�  سو'!خ� 
به سويشا1  Xه م� �نند  تف !ست Xه 
سر!�ير م� شو�. �نها با Xفگير % مالقه 
% �سته ها%1 % ناخن % مر�ها با مشت % 
لگد به Mنها حمله م� Xنند. سگها� ها'، 

م� '%�  يا�شا1  Xه  ترسيد� !ند  1M قد' 
مسلح هستند. 

هو! تا'يu شد� % Mسما1 شهر با 
برR ترقه ها % نو' هز!' 'نگ فشفشه ها، 
 �!�M شديم.  پير%�  م� شو�.  '%شن 
 �! پير%��  ماست.  حق   ��!�M شديم. 

1M ماست. 
مقا%�  !ما  پا'،   % لت  تن�  با  من   %
% خستگ� ناپذير، فر�ند� '! م� فشا'� % 

بوسه هاست Xه نثا'7 م� Xنم. 
خو�  قد']  به  سرفر!��.   .��!�M
خو�   �!  !'  mتر  %  �! ��'%M !يما1 

'هانيد� !�.
 1� ال��.  %جو��،   .�!�M فUر�، 

بو�نم، !فتخا'. من يu �نم

'%� جهان� �1 بر همه 
�M!�يخو!ها1 خجسته با�

من يك �نم
نرگس غفا�6

به �صطال�  	ند�نيا�  �عد�مها،  
ليه � مو!  با  %�شتند   �نتظا 'نها 
تلويزيوني  به پا* مصاحبه ها*   0
خو%شا� بشكنند 
 گر
0 گر
بيايند 
 سپا; خميني بگويند. �ما عز6 جز6 	ند�نيا� مجاهد، 
صحنه � %گرگو� كر%0 بو% 
 مجاهدين يك با %يگر به �ثبا� 
هاييبخش  ما� '  	�  Dفا%  
 مقا
مت   سايه % كه،  ساندند 

خو%، مي تو�نند غيرممكنها � ممكن كنند
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بنيادگراييوارتجاعدشمنزنانعراقودشمنهمهزنان

سياسي شخصيتهاي از تن دو با گفتگو
عراق در زنان حقوق فعاالن و

مي كند كار ايراني زن با همدوش عراقي زن العزاوي: سهي دكتر
باشد. تأثير و صاحب نقش سياسي پروسه بتواند در كه اين براي
تغيير را در ايران حاكم ايراني بتوانند رژيم و مردان زنان كه هرگاه
يعني آوريم.  بهوجود را تغيير اين  توانست خواهيم هم ما دهند، 
تغيير اين ما بتوانيم هر وقت بعدي بشويم. مرحله وارد ميتوانيم
اين شر ميتوانند از ايران در آنها هم بياوريم، عراق بهوجود در را

آورند بهوجود و تغيير را شوند راحت رژيم

اين  در شركت بهخاطر شما از تشكر با  
خوانندگان آشنايي براي  لطفًا مصاحبه

كنيد معرفي خودتان را مجاهد،
دكتراي هستم.  العزاوي سعيد سهي دكتر  من
حقوق از دفاع انجمن رئيس و دارم سياسي علوم
و پارلمان سابق نماينده من هستم. سميراميس زنان
همچنين بودهام. اساسي قانون نگارش كميته عضو
بينالمللي مطالعات مركز آموزشي كادر جزء قبًال

بودهام.

عراقي  به وضعيت امروز عراق، زنان توجه  با
چه با فعاليتها دارند و اين فعاليتهايي چه

روبهروست؟ موانعي
سابق، نظام  سقوط از قبل كه است اين واقعيت 
زنان براي را عراق فعاليتهايي زنان سراسري اتحاديه
شروع اشغال دوره كه بعد از آن ميداد. انجام عراق
و عراق زنان پتانسيل كه بوديم اين شاهد ما شد،
و است درآمده شكنندهيي بهشكل آنان ظرفيتهاي
خيلي است. ما يافته كاهش صفر حد آنها به نقش
اشغالگري شرايط با ما ميكرديم. درك را اين خوب
از كه بعد هم با شوراي حكومتي بوديم و روبهرو
بود جهت اين از و  بود دور به عراق  مردم منافع
كنيم. فعاليت زنان نفع به برآمديم درصدد ما كه

 ١٣٨ كه سوي آقاي حكيم از مصوبهيي صادر شد
وضعيت حقوق و قانون عليه مصوبه اين داشت و نام

رسيده  تصويب در سال١٩٥٨ به كه شخصي است
يك بار و كنيد نگاه جديد مصوبه به وقتي بود. شما
كه ازدواجهاي مي كنيد مالحظه بخوانيد آنرا ديگر
تشويق را چندهمسري ميكند، تشويق را موقت
و ميكند تشويق را غيررسمي ازدواجهاي مي كند،
براي بهخصوص هستند. خطرناك اموري اينها همه
اين به توجه با عراق،  فقيرنشين و  روستايي مناطق
مردم ٧٧درصد از بيش عراق در حاضر حال در كه
شرايطي چنين و اين زندگي ميكنند. فقر خط زير
تحت را  خودش عراقي زن كه مي شود باعث 
متعددي تظاهرات ما بفروشد. اسمگذاريها اينگونه
زيادي اعتراضهاي  و برگزار كرديم  زنان سوي  از
شده منتفي مصوبه آنها گفتند اين كه اين تا كرديم
مصوبه اين كه شد مشخص بعدًا آنكه حال است.
ما است. بلكه اجراي آن به تأخير افتاده نشده منتفي
توانستيم مسأله حضور زنان تالش كرديم تا مدتها
كنيم. به اين ٢٥درصد را محقق ميزان به پارلمان در
سياسي تصميمگيريهاي در زنان مشاركت صورت
زنان طوالني مبارزات نتيجه اين ميشود. امكانپذير
توانستند احزاب بنيادگرا آن، متأسفانه از بعد اما بود
و خود درآورند كنترل تحت را دستاورد بزرگ اين
و مراكز انتخاباتي انتخابات در ليستهاي آماده شده با
بسيار گرفت صورت كه تقلباتي و كردند شركت
بسيار رأي دهندگان آراي خريد بود. مشخص
شاهد اين ما كه بود صورت اين به و مشخص بود
بهعنوان نيستند صالحيت داراي كه كه زناني بوديم
همچنين يافتند. پارلمان راه عراق، به زنان نمايندگان

اساسي متوجه  قانون متن از انتشار ٢٠٠٥ پس سال در
قبلي  واقع همان مصوبه در ٣٩ كه قانون كه شديم
قانون  در بود كرده صادر حكيم آقاي كه ١٣٨ بود
ما كه بود اين جا در  است. شده  گنجانده اساسي
آنچه با رابطه  در كامل سرخوردگي ناكامي و با
روبهرو بوديم، كشيده  بهخاطرش زحمت سال سه

شديم.
كوشش عراقي زنان پيشرفت و توسعه براي ما
احزابي كه درحالحاضر ولي در حقيقت ميكرديم
را عراقي زنان هستند حاكم عراق داخلي صحنه در
مبارزه به گرفتيم تصميم ما اما برگرداندند. عقب به
به حمايت نياز عراقي اما زن بدهيم. خودمان ادامه
حمايت نيست، گردهمايي برپايي فقط حمايت دارد.
تالش بينالمللي سازمانهاي برخي كه فرهنگي
بهصورت حقوقبشر و دموكراسي درمورد ميكنند
نياز حمايتها اينگونه به  ما  بدهند. ما به آموزشي
بتوانند تا اقتصادي دارند حمايت نياز به زنان نداريم.
چرا هستند، تغيير دهند. مواجه با آن را كه واقعيتي
و تلخ  بسا اوضاعي عراق، در زنان ما اوضاع كه 

است. ناگوار

تهديدات  باالگرفتن درمورد ما ديگر سؤال
عراق داخلي صحنه كه است بنيادگرايي
راهحلي شما چه بهنظر مواجه است. آن با
وجود بنيادگرايي فزاينده جو با مقابله براي
در اين زنان نقش مشخص بهطور دارد و

مقابله چيست؟
جوامع در  بنيادگرايي كه است اين واقعيت 
كه كساني  عمده و است جديد پديده يك شرق 
حزبهاي متأسفانه ميدهند بنيادگرايانه فراخوانهاي
به دعوت آسماني اديان تمامي هستند. مذهبي
بردباري به هم ما و ميكنند دگرانديشي و بردباري
بهدست به سادگي اين مي خوانيم. اما فرا مهرباني و
سالح شماست درمقابل كسي كه اگر يعني نميآيد.

كنيد كاري نميتوانيد لبخند با شما دارد، بهدست
ميكنيم سعي ما اما كند. دور شما از را سالح كه
آموزش و  كنيم تربيت را  نسلي  بردباري براساس 
مليگرا احزاب نخست مي كنيم كه  تالش بدهيم.
جريانهاي جز به جريانات، ساير و ميهنپرست و
كنيم، تقويت را قومي و ملي  هر جريان بنيادگرا،
ملي بهگروههاي متعلق نيروهاي  ميتوانيم حتي
رخ جهان كل در كه تجاربي درمورد را قومي و
االن آن چه به نميتوانيم تنها كنيم. ما آگاه ميدهد،
آنگونه يكجانبه تنها كنيم و اكتفا است ذهنمان در
كنيم. حركت گفت، كس ديگر فالن و يا فالني كه
تحول و  آمده بهوجود دنيا در جديدي تجارب 
سمت به بايد كه آمده بهوجود جهان در بزرگي
داراي زنان كنيم. تالش آن تحقق و براي برويم آن
يك هستند.  بنيادگرايي با مبارزه در زيادي نقش 
كه كند راهنمايي را  فرزندش اينكه  بهجاي زن
خودش مقابل نفر و بنيادگرا شود جريانهاي جذب
بياموزد. را بردباري اصل  او به  ميتواند بكشد، را
فرقي همسرش، يا باشد فرزندش  كه اين از اعم
نياز همسرش نصحيتهاي به هم شوهر زيرا نميكند.
نصيحت به شود نياز بزرگ هم وقتي پسر و دارد،
چگونه كه بگيريم ياد بگذاريد پس دارد. مادرش
در وضعيتي االن را بپذيريم. خودمان مقابل فرد نظر
فرد هر است كه طبيعي دارد، عراق وجود در كه
دموكراسي ادعاي خيليها بكند. دموكراسي ادعاي
هستند سياسي  صحنه  در كه تمامي كساني دارند، 
تعداد هستم مطمئن من اما هستند دموكراسي مدعي
ببينند تلويزيون از را مصاحبه اين اگر آنها از زيادي
راه اين اما بكشند. خاطر اين به مرا مي خواهد دلشان
وضعيت اين داريد شما  و نيست  برخورد درست
است تهاجم روز  يك ميبينيد. عراق در  االن را
ميكنند حمله حرم به مسجد و روز يك كليسا، به
دارند. دست خارج از نيروهايي مي كنم فكر من و
ميگيرد صورت دارد كه  انفجارهايي  اين خوب
دفعه دوم سكوت ميكنيم مقابل آن در اول دفعه 
نميتوانيم ديگر سوم  دفعه ولي  ميكنيم سكوت
بزرگترين بنشينيم. آخرين و در مقابل آن دستبسته
حرم در كه است انفجاري من اعتقاد به انفجار
اين افتاد. حسن عسكري اتفاق الهادي و علي امامان
عراقي حتي و مسلمان عراقي يك كه ندارد امكان
بزند. آرامگاه دو اين تخريب به دست غيرمسلمان،
دارند است سال سه االن  كه است اين  مسأله  اما
نشد اما مي بينند، را داخلي  جنگ ايجاد تدارك
داخلي جنگ مسجد نتوانست كليسا و به حمله يعني
بسيار آرامگاه دو انفجار به نتيجه در آورد. بهوجود را
جايگاه و ديني موقعيت از كه زدند دست بزرگ
مردم كه است طبيعي اين و برخوردارست تاريخي
برانگيخته كه مردم است حق اين ميانگيزاند و بر را
ببينيد كنيد، كنترل را مردم بياييد شما تا اما شوند.
بهوجود وضعيتي چه و است آمده بار به تلفاتي چه
از ما است. خطرناك وضعيت  يك اين آمده.
نيروهاي به بارها ما خواستيم، آمريكايي نيروهاي
كنند. كنترل را مرز بايد كه گفتيم آمريكايي
مقامات با داشتيم ديدار چندين انتخابات از پيش
و تهديدات درمورد  مالقاتها  اين در و آمريكايي
صحبت روبهروست آن با انتخابات اين كه خطراتي
نيروهاي از ميآيد؟ ما كجا از اين تقلبات اما كرديم.
كنند دخالت مرزها در بستن كه خواستيم آمريكايي
تا كنند، جدي دخالت انتخابات بر نظارت امر در و
كنيم، برگزار يك انتخابات سالم بتوانيم اساس در
به انتخابات  از بعد نگرفت. صورت كار اين اما 
گاليه وضعيت اين بابت آنها  از  تا رفتيم آنها نزد
را ما يعني خواستند. جديد راه حل ما از آنها كنيم،
ما از آمريكاييها حاال و رساندند شكست نقطه به 
كه بود بزرگي اشتباه اين ميخواستند. جديد راه حل
در ما و  چيست راه حل نمي دانم واقعًا من كردند.
بنبست اين از بزرگي بخش مسئول هستيم. بنبست
اشغالگر كشور عنوان كه اين هستند به آمريكاييها
شكلي باورنكردني در به كه رژيم ايران نيز است و

داشت. دخالت جريان اين

فصل  چه  مبارز زن  يك  به عنوان  شما   
مقاومت ايران در زنان نقش مشتركي بين
مبارزه زنان و ميبينيد عراق نقش زنان و
تأثير ازهم  ميتواند چگونه ايران و  عراق

بپذيرد؟
دو در همديگر روي ايراني زن و عراقي زن تأثير
ايراني و عراقي زنان ما كه اين يكي ميباشد: مؤلفه
مربوط زنان مشكالت  و مسائل به كه آن چه در
كل در سطح هم اين  و هستيم  مشترك  ميشود، 
و اقتصادي پارامترهاي بيكاري، مانند است. جهان
اينها اين قبيل. از مسائلي و سنتها عرف و اجتماعي،
رنج از آن جهان تمام در زنان كه مشكالتي است
كه وجود دارد مهمتري مؤلفه من نظر به ميبرند، اما
آن و مي دهد پيوند هم به را ايراني زنان و ما مبارزه
داريم. بنيادگرايي ما عليه كه است مشتركي مبارزه

زنان مي خواهند كه هستند واپسگرا دولت دو يعني
قرن بيست در آن هم برگردانند وسطي به قرون را
شما است، فراتر و بيشتر مبارزه يك اين يكم. و
نظام كه وقتي به صحنه بياوريد را زنان نميتوانيد
باشد. واپسگرا آخوندي رژيم يك شما سياسي
در را پارلمانها وقتي من است كه اين واقعيت يعني
و پوشيده ميكنم، مردان كتوشلوار مشاهده دنيا
نگاه و هستند ظاهر بهترين با زنان و ظاهر بهترين با
كه عراق كنوني پارلمان و ايران پارلمان به ميكنم
و ميشوند آن وارد عمامهداران و عباپوشان همه
عقبمانده وضعيت اين يك كه ميكني احساس
ديني امور در كه خانمي يا و مرد روحاني است.
وجود برايشان مشخصي  جاي جامعه  در است،
ديگر. چيزي سياست و است چيز يك دين دارد.
امور ديني را به دين و سياسي براي امور سياست را
ايراني زن با زن عراقي همدوش كرد. واگذار بايد
سياسي پروسه بتواند در كه  براي اين مي كند كار
زنان هرگاه كه واقع باشد. در تأثير نقش و صاحب
تغيير را ايران در حاكم رژيم بتوانند ايراني مردان و
تغيير را به وجود اين توانست ما هم خواهيم دهند،
بشويم. بعدي مرحله وارد ميتوانيم يعني آوريم.
بهوجود عراق در را تغيير اين ما بتوانيم وقت هر
رژيم اين شر از ايران ميتوانند در هم آنها بياوريم،
مشكل آورند. اما بهوجود را تغيير شوند و راحت
قدرت به كامًال دولت دو  هر كه است اين در
بگويم اجازه بدهيد ما با برخورد و در چسبيده اند
بهكار حيثيت، و شرافت از  دور كامًال شيوههاي
ممكنـ غير نه البته و دشوار بنابراين بسيار ميبرند.
است اين دشوار كند. تغيير اين وضعيت كه است

كرد. خواهد تغيير روزي قطعًا ولي

اشرف  شهر به بارها كه گفتيد شما  
ديدارهاي اين  از برداشتي چه رفتهايد، 

داشتهايد؟ خود
است، من دوم خانه اشرف كه است اين واقعيت
و خواهران به مرا كه رابطهيي است نوع چه نميدانم
برادرانه عشق اين آيا مي دهد، پيوند اشرف برادران
چون اينكه دوستانه، يا رابطه يي و يا است خواهرانه
برايم كه محصور هستند آن جا آنها در مي كنم فكر
آنها به نسبت را نتيجه اين كشش در است دردآور
دارم، دوست آنها را باشد من هرچه كه اما دارم.
خواستهام آنها  از  من و  دارم،  دوست  را  همهشان
كنند در اولين قبول و بدهند اجازه اگر به من كه
آنجا وارد ايران آزادي از پس كه باشم خودرويي
افتخار يك اين و باشم آنها با بتوانم و ميشود
ايران است كه است. آرزويم اين براي من بزرگ
بههمراه برادران ما است كه اين شود آرزويم آزاد
آنها آنچه ايران شويم. اشرف وارد در خواهران و
كه دردي و است چيزي ميكنند تحمل اشرف در
تحمل ميكنيد به خارج در آنها دوري از شما از
من آنها كه اين است است. واقعيت صورتي ديگر
شاهد اين جا اما ميبرم رنج باز ميكنم هم ديدار را
بودم افرادي بين در روزي كه سه دو اين در بودم
آنجا و اينجا و و پاريس آمريكا و كانادا از كه
اما رنج را داشتند. رنجي چنين آنها نيز آمده بودند،
تا نميرسد پايان ما به رنج همگي و شما رنج و آنها
برسد. پايان آخوندي به حاكميت رژيم كه زماني
به اين رژيم كه مي خواهم خداوند از را من اين و
مستقيمًا و نمي رويم اشرف به ديگر بعد برسد. پايان
براي شهري اشرف، هر حال در ميرويم. تهران به
هست. ما هم مال كه شهري ماند، باقي خواهد شما
يا سوم روز را بگويم. مي خواستم خاطرهيي پايان در
خواهران ديدار براي من كه بود (قربان) عيد چهارم
هنگام در بودم،  رفته اشرف به شما برادران  و
خانوادههاي از زيادي بسيار تعداد ديدم بازگشت
دستشان غذا كيسههاي و ظرفها همهشان عراقي
زياد تعدادشان  ميروند، اشرف سمت به و  است
پرسيدم آنها از بودند. آمده اتوبوس چندين با و بود
ما و است عيد گفتند آمدهايد؟ اينجا چرا شما كه
و نيز اينجا هواي و آب از استفاده و فضا براي تغيير
نميدانيد رزمندگان اشرف آمدهايم. با عيدديدني
كه گويي و ديدم در قلبم ايجاد شد چه شوري كه
فضا باقي نمانده تغيير و تفريح عراق جايي براي در
را فضا تغيير اين كه است كوچك شهر اين تنها و
عراق مردم كه بهنحوي ميكند، ايجاد مردم براي
ايكاش ميآورند. رو آنجا به بزرگ اتوبوسهاي با
عكس صحنه اين از  من و  بود همراهم  دوربين
را شهر اين كه ميخواهم خداوند از ميگرفتم.
هم دهد، قرار عراقيان همه زيارتگاه و گردشگاه

بپذير. مرا دعاي خدايا شما. براي هم و ما براي

است.  حتمًا مقبول شما دعاي كه انشاءاهللا
تا و رابطه يي همواره چنين و انشاءاهللا كه

باشد. برقرار ما بين ابد
ايران به بازگشت با كه اميدوارم ميكنم تشكر

باشد. همراه

سميراميس، زنان حقوق از دفاع انجمن رئيس العزاوي، سعيد سهي دكتر
عراق اساسي قانون كميته نگارش و عضو پارلمان سابق نماينده

اين  در شركت بهخاطر شما از تشكر با  
كه ميخواهم شما ازهرچيز از قبل مصاحبه،
كنيد. معرفي براي خوانندگان ما را خودتان
كادر آموزشي شاكر معروف، عضو دكتر هدي من
زمينه در فعال و دانشگاه در سياسي علوم استاد و

هستم. در عراق حقوقبشر

فعال  يك و دانشگاه استاد  يك بهعنوان  
داريد عراق در فعاليتهايي چه زنان حقوق
مشكالتي چه با فعاليتها اين انجام براي و
آن براي حلي راه چه  و  هستيد؟ روبهرو

داريد؟
وجود دارد. متعددي كه مشكالت اين است واقعيت
سنتهاي و آداب به كه مشكالتي مشكالت اجتماعي،
در ديني. اعتقادات و يا به ميشود مربوط عشيرتي
كه گفته اين بهرغم هست. مشكالت از طيفي نتيجه
دارد عراقي وجود زن مشاركت فضا براي ميشود
درنظر برايشان پارلمان در ٢٥درصدي سهميه يك و
كار اماكن در و دولت در همچنين و شده گرفته
مثبتي روي جنبش هنوز بازتاب امر رسمي، اما اين
است. نبوده ملموس  ما براي چيزي نداشته و زنان
دادن از محروميت  دارد، وجود تبعيض واقع،  در
دارد. وجود دلخواه، كانديداي به رأي يا و رأي
زنان زندگي روزمره در مردساالري نوعي همچنين
من اينگونه اعتقاد به نتيجه در ديده مي شود. عراق
يك تنها است و فرماليستي و زنان، شكلي حضور
كه سازنده مشاركتي  بهصورت نه و  است دكور
كند. پيدا اجتماعي مشكالت براي راهحلي بتواند
صحبت ما در اين مورد اين است كه وقتي واقعيت
كه هستيم بزرگي و حفره شكاف شاهد ميكنيم،
از كه سخني بين شكاف دارد، وجود جامعه در
و ميشنويم ماهواره يي  كانالهاي در سياستمداران 
كمبود، فقر، بهخاطر عراقي زنان كه عيني واقعيت
بيكاري و اشتغال امكان نبودن حقوقبشر، نقض
در مي كنند. لمس را آن خود گوشت و پوست با
مشخص و روشن بنيادگرايي بهصورتي امروز عراق
در بنيادگرايي اين مي كند. عمل و دارد حضور
روبه آمريكا اشغال شروع با و داشت وجود عراق
كه كابينههايي مخصوصًا با آمدن گذاشت افزايش
خارج از و بودند پايبند ديني و مذهبي چارچوبهاي به
بنيادگرايي ايران در اينكه كما ميشدند. حمايت
عليه زنان،  عليه بنيادگرايي است، حاكم بزرگي 
كارهاي مي كند.  بيداد كودكان عليه و  بشريت
حقوقبشر ميگيرد، صورت  اسالم  نام به  شنيعي
نيز ديگر جاهاي در  اينكه ضمن  ميشود، نقض
وضعيت اين است.  متعددي مثالهاي فلسطين  مثل
ناچارند زنان ميگذارد. زنان جنبش روي منفي تأثير
زن يك به عنوان را خود عالقمنديهاي ويا دغدغه ها
حقوق بشر زمينه در ميخواهد كه كسي عنوان به و
اصليتري دغدغه  كه چرا بگذارند. كند، كنار كار
در ما نظر از كه است ميهن غصه آن و دارد وجود
به دليل است.  گرفته قرار  بزرگتر  خطر يك  مقابل
كشورهاي رژيمهاي  مداخلهجويانه سياستهاي 
اين تقسيم براي كه تمايلي به دليل نيز و همسايه
فعاالن بهعنوان ما نتيجه در دارد. وجود واحد كشور
داريم، زن اعتقاد مسأله به كه به ميزاني و زنان حقوق
ماست پيش در كه وضعيتي به كه كرده ايم شروع
مي توانيم چگونه كه بينديشيم اين به و نكنيم اعتنايي
براي بايد ما را و چه پيامي كنيم حفظ را ميهن اين
باشيم. داشته خودمان برادران و فرزندان و همسران
ميهني بافت يك و شوند متحد ميتوانند آنها چگونه
را جداسازي و تقسيمبندي اين اينكه و باشند واحد
قبيل ازاين و عرب  كرد و سني و شيعه و بهعنوان
را خودمان ملي هويت كه مي كنيم تالش ما نپذيرند.
فضاي در كه ميدانيد خوب شما حتمًا بيندازيم. جا
از حتي نداريد اجازه شما كه حاكم بنيادگرايي
و فرعي كنيد، هويتهاي خودتان صحبت ملي هويت
كه آنها مي گويند ميشود. كه پررنگتر است ثانوي
ديگر، مذهب از فالني و است فالن مذهب از فالني

هستيم. نمي گويند كه همه ما عراقي هيچ
است از  عبارت كه بزرگ بليه يك با ما  در نتيجه
روبهرو عراق  ملي هويت بينرفتن از و  فرسايش
و مذهبي گرايشهاي از صرفنظر كه هويتي هستيم.
وحدتدهنده عراقيها و جمع كننده نژادي، قبيلهيي و
خارج شدن كنترل از و ناامني خطر همچنين است.
شدهاند خانهنشين عمدتًا كه زنان شده باعث اوضاع
زن شوند. ظاهر وآنجا اينجا در نميتوانند و
خانوادهاش افراد و فرزندان، همسر كه اين از عراقي
از سازمانيافته  قتلهاي يا و خودسرانه قتلهاي هدف 
شوند، واقع شناخته شده احزاب شبهنظاميان سوي
فشارهاي كه ترس موجب ميشود اين است. نگران
گيرد. قرار زنان اين دوش  بر  سنگيني فوقالعاده
فشار ناامني و فشار خانواده، فشارهاي فشارهاي خانه،
اين ميرود. تاراج اين چنين به كه ميهني به مربوط
وضعيت را در ما و اشغالگري است كه مداخالت
به هرحال اما است. داده قرار مصيبتباري و پيچيده

را تمامي تالشها كنيم و مقابله كه بايستيم و بايستي
بمانيم. باقي تماشاگر نميتوانيم و دهيم سازمان

آزارهاي  اذيت و و كالمي حمله مورد ما بسياري از
ترور شدهاند. ما از بعضي وحتي قرار گرفتهايم ديگر
بايد صدايمان را شرايط مقابله كرد. با اين اما بايد
و مشكالت اين عامل خودمان جامعه به و كنيم بلند

دهيم. نشان را رنجها و درد و كمبودها
تمامي امنيت هستيم براي و صلح دنبال زندگي با به ما
استفاده نكردن ازطريق بشريت هدرندادن و بشريت،
در و كه در اختيار دارد سالم از منابعي واقعبينانه و
از طيفي در نتيجه از محيط زيست و حفاظت نتيجه
سالمتي و كه وجود دارد براي زندگي مشترك منافع
كه آنچه و بيان و حق زندگيكردن آزاد امنيت. و

ميرسد. ذهنمان به

شكل  و  محتوا به صحبتهايتان در شما   
ميكنيد فكر كرديد، اشاره بنيادگرايي
بنيادگرايي غول اين مقابل  در بايد چگونه

چيست؟ ميان اين زنان در نقش و ايستاد
طيف بايد بنيادگرايي با مقابله براي مي كنم فكر من
وجود داشته مقابله روشهاي از متفاوت وگوناگوني
مدرسه، سطح در آموزش در  تبليغات، در باشد.
خانواده. و  خانه در و عالي مدارس و  دانشگاه
نقش رابطه اين در  زنان دانيد مي  كه همان طور
كه اين و آنها رشد و نسلها تربيت در دارند. زيادي
قبول ديگران و بردباري و  صلح فرهنگ با را  آنها
نيروها كه هستيم اين نيازمند ما دهند. پرورش
ميتوانيم ما كه كنند درك نيز سياسي وشخصيتهاي
نبايد امر اين اما باشيم داشته يكديگر اختالفنظر با
نقش منتفيكردن يا و ترور و فيزيكي حذف مرز به
شود. منجر  آن ناديدهگرفتن و كسي يا گروهي 
نقش يا و برانند حاشيه به زور با بخواهند كه اين
نيست قابلقبول رفتاري چنين نمايند، حذف را آنها
به نياز و است  مشترك  كار يك اين  نتيجه  در و
فراگردي چنين دارد. متعددي تالشهاي همياري
است. آگاه و درست اطالعرساني سيستم نيازمند
يك به و باشيم  عدمبردباري نافي بايد ما بنابراين 
آن حول  كه باشيم پايبند  ميهني ملي  وبرنامه طرح 
است ضروري بدهيم، هم دست به ودست شده جمع
بگيرد و صورت اين رابطه در  زيادي تالشهاي كه
بايد همه جريانها جريان بلكه سوي يك از فقط نه
اما نيست، و اين كار سادهيي كنند مساعي تشريك
تحقق با بنيادگرايي و مقابله واقعي براي ميبايد اراده

باشد. داشته وجود كردم، اشاره كه خواستهايي

ايران  زنان مبارزات بين مشتركهاي  فصل
و ايران، مقاومت صفوف در به خصوص
كنوني شرايط در  عراقي زنان  مبارزات
از ميتوانند مبارزات اين چگونه و چيست

باشند؟ تأثيرپذيري داشته هم
جانبداري، موضع از  نه بگويم  بدهيد  اجازه خوب
در هستم و كه من يك زن عراقي جهت از اين نه
يعني زني گرفته است، قرار همسايه ايرانيام كنار من
در ايستاده و خود پاي روي و برخاسته به مبارزه كه
بگذاريدبدون مبارزهييسترگوكامًالرودرروست،
زنان هستيم، ما گردنبند مرواريد كه بگويم جانبداري
مرواريد گردنبند همگي دانههاي يك ايراني و عراقي
مقاومت و صبر و ودرد رنج زادگان ما هستند. واحد
اين مرواريد، هستيم. همانگونه كه وسخت كوشي
را رنج و سختي از مراحلي تابنده و درخشان گوهر
چنين اين كه يافته صيقل و است، گذاشته سر پشت
سخت اوضاع اين هستيم، اينگونه هم ما ميدرخشد،
ما داده، صيقل را ما كه  است  آن وتجارب روزانه
اشتراك وجوه ستمها را ديدهايم. و شكنجهها انواع
سستي و  نشديم نااميد ما اما داريم هم با زيادي 
زنان كاروانهايي از ما بله داديم، ادامه را و راه نكرديم
در و ضربه خوردهايم مراحلي در داشتهايم. بله شهيد
است اين واقعيت اما كردهايم رشد و آمده باال مراحلي
و است  بوده  ادامهدار و مستمر مبارزه اين يك كه 
همه زنان براي كه مي دهد درسي ما به ايراني البته زن

٥٠ سال  طي نيز فلسطيني زنان همچنانكه است مبارز
زن كه همانگونه دادهاند. ادامه خود مبارزه به گذشته
شوم جريان اين و بنيادگرايي ايلغار برابر در نيز عراقي
عقب به نام دين به سال ساليان را ميخواهد ما كه
كه همانگونه در نتيجه كرده است. ايستادگي ببرد،
در باهم همه هستيم، مرواريد گردنبند يك ما گفتم
درتاريخ اينكه كما هستيم. مشترك مبارزهيي چنين
وسنن وآداب هستيم مشترك هم با تمدن در و
كه آرزومنديم عراقي بهعنوان ما و داريم، مشترك
وخوب پايدار روابط و مناسبات و همجواري حسن
كه مداخالتي قاطعانه ما اما بيايد. بهوجود سالم و
جانب اين از كه قانوني نقض و ميكند رژيم ايران
دچار جامعه ميشود موجب و ميگيرد صورت رژيم
وارد لطمه ملي اش  يكپارچگي به و  شود شكاف
متعادل نظام يك ميخواهيم ما مي كنيم. رد را شود
روحيه با مشترك باشد كه به منافع داشته وجود واقعي

به احترام و حقوق بشر به احترام و بردباري و برادري
كند. همسايگي نگاه حق

همه نقاط جهان واقع از در با زنان متعددي كه من
از غرب و شرق كه از كساني ديدار كردم آمده بودند
كه كساني با و و مدرن دنياي پيشرفته از بودند آمده
بودند. ازشمال  كه وكساني بودند آمده جنوب  از
از فرهنگهاي گوناگوني آمدهايم ما است كه طبيعي
ما ميان در داشتهاند، اما تمدنهاي متفاوتي هريك كه
آن عبارت كه مشترك وجود داشت نظر واحد يك
بايد بايستيم، بنيادگرايي برابر در بايد كه اين از است
با كسي نميتواند كه اين كنار بگذاريم. را خشونت
كند اعتقاد مرا مجبور كه اين يا دهد و مرا تغيير زور
شما بايستي باشم. داشته مشخصي مذهبي و يا سياسي
نظر به بايد من و بگذاريد احترام من متفاوت نظر به
گرايشي هستم، ضدبنيادگرايي من بگذارم، احترام تو
بلكه ندارم مشكالت حل براي و تروريسم خشونت به
و رسيدن مذاكره و ميز يك گرد نشستن در راهحل را
ما مشترك فصل آن اين ميدانم. ديگران با تفاهم به
كه روحيه اين وگوناگونيهاست. تفاوتها همه رغم به
به كه برابر جرياني در ايستاد، مشكالت برابر در بايد
و يا هژموني، حق اسم به يا و اعتقاد دين، به نام نام
بايد ساليان سال ما را به عقب برگرداند، ميخواهد
از و هرجا از  ميكنيم رد  را  بنيادگرايي  ما  ايستاد.
كوشش و هستيم دنبال اين باشد. ما كه هركس سوي
بهلحاظ را خودشان نقش كه بتوانند زنان كه ميكنيم
صورتي به نمايند ايفا اجتماعي و اقتصادي و سياسي
و زن ميگويد  كه قاعده يك براساس و مشترك 
هم زندگي را با و هستند نقش دو صاحب مرد هر

ميسازند.

ديدار  اشرف قرارگاه از بار چندين شما  
كه هرچند ميهمان، بهعنوان و كردهايد
و برادران خواهران بين صاحبخانه هستيد،
ديدارهايتان از از برداشتي چه خود بودهايد.

داريد؟ اشرف
اشرف از اولين ديدار از وقتي است كه اين واقعيت
من گفتم كه او به را ديدم بزرگم دختر برگشتم و
ذكر و فكر يافتهام، ديگر زنان را با متفاوت نمونهيي
و لباس نوع به آنها  است، چيز ديگري مسائلشان و
آزادي فكرشان تنها بلكه نمي انديشند خود آرايش
از ديگر فرعي امور اين كه آنچنان است. ميهنشان
آنها در دل ميهن عشق اصلي يعني و آنها افتاده چشم
كسب كردهاند را اين آمادگي آنها گرفته است. اوج
در مايه بگذارند. ميهن اين براي چيز خود ازهمه كه
است جايي است، جديد خاستگاه يك اشرف نتيجه
انساني كرد آشنا انسانيت از نويني تراز با مرا كه
فروگذار وطنش آزادي براي كوششي هيچ از كه
نميبيني را فرمانده يي  اشرف، در شما  نميكند.
هستند، كار مشغول كندوي عسل يك مانند به همه
همگي هم دارند، به نسبت خيلي نزديكي مناسبات
دنبال همه هستند، پيگير همگي و هستند سختكوش
فيالواقع كه يافتم بعضًا زناني را مشخصي هستند. كار
پسر تا سه دو يك، كه كساني خوردم. آنها غبطه به
در كسانيكه دادهاند، دست از را جوانشان دختر يا
كه اين براي  رسيده اند شهادت  به آزادي نبردهاي 
زنان با جرأت اين ايران از بنيادگرايي رهايي بيابد و
آماده و ميگفتند سخن پشتگرمي با و شجاعت با و
نمونههاي آنها بگذارند. هم بيشتري مايه كه بودند
من آرزومندم نحوي كه به را ارائه ميدهند، وااليي
فداكاري و مايهگذاري اين از بخشي به بتوانم كه
را همانطور كه همه اشرف در در نتيجه دست يابم.
آن در كه ميبيني عسل كندوي يك اعضاي گفتم
دارد، وجود مايهگذاري و بردباري و مهرباني و عشق
از هيچيك دارد. وجود مبارزه ادامه به عشق آن در
موجب نشده شده، پرداخت كه فديههايي زخمها و

بلرزد. اشرف در آنها پاي كه
ميبينيد را ايران متعدد شاخصهاي و آثار اشرف، در
شده اند. ساخته زيبا و منظم بسيار فضاي يك در كه
را دوست آنها و شدم عالقمند مجاهد زنان به من
كه مسئولي زنان است جوشان. عاطفه يي اين دارم.
با از آگاهي، بااليي بسيار سطح در بودم آنها من با
توانايي يك برخوردار از و تدبير چارهجويي و قدرت
زن شما گفتم آنها به  هستند. خردمندانه،  مديريت
مردان توانسته ايد مديريت كه چگونه است و هستيد
ما گفتند من به اداره كنيد؟ آنها را و باشيد داشته را
هم با توانستيم ما توانستند. هم مردان البته و توانستيم
اين از صرفنظر مايهگذاري در و كار در باشيم، برابر
اين و جنسيتمان صرفنظر از باشيم يعني مرد يا زن كه
است چنين دارد. اين وجود كه چيزي است زيباترين
كار كشورشان براي ميتوانند هم دست در دست كه

كنند.

اين  در شركت خاطر به شما از تشكر با  
زنان براي پيروزي آرزوي  با و مصاحبه

و ايراني. عراقي
ميكنم شما تشكر از منهم

دانشگاه در سياسي علوم استاد كادر آموزشي و عضو معروف، شاكر هدي دكتر
عراق زمينه حقوقبشر در فعال در و
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اروپا پيرامون گزارش هيأت پارلمان مرور قسمتششم از
ديگري به تحقيقدرموردشمار ديدبان، گزارشمغرضانة
قسمت ادامه در و دارد اختصاص ديدبان ازشاهدان

موارد  بود، شده ٧٨٨ درج شماره «مجاهد» در كه پنجم
با را ديدبان شاهدان كذايي دروغ و دعاوي از ديگري
كه در هم چنان متقن افشا ميكند. اسناد و ذكر شواهد
پارلمان هيأت شديم، گزارش ياد آور گذشته شمارههاي
اجالسيباحضور گذشته در نخستينبار درشهريور اروپا،
و سپس بروكسل در اروپا پارلمان نمايندگان از دهها تن
استكهلم و آمستردام در مجاهدين از دفاع كنگره هاي در
رئيس و اروپا پارلمان نماينده كاساكا، پائولو آقاي توسط

گرديد. ارائه آزاد ايران دوستان پارلماني گروه مشترك

حقوقبشر ديدبان شهود ساير
قرار گرفتند، مورد بررسي كه تاكنون بر شاهداني عالوه
در كه زماني در اروپا پارلمان در آزاد ايران دوستان هيأت
ديدبان شهود ساير توسط شده مطرح اتهامات بود اشرف
موارد از يك هيچ و كرد دنبال پيگيرانه را حقوقبشر
حاكي نشانهها تمامي واقع در نبود. تصديق قابل اتهامات

ديگريست. چيز از
قسمتهاي در حقي كريم ادعاهاي به شهود، اين بين از
مي دهد نشان كه است شده پرداخته گزارش اين ديگر
ايران اطالعات وزارت با  او  و  بوده كذب اتهاماتش
حقوقبشر، ديدبان ديگر شاهد ميكند. يك همكاري
سازمان توسط است مدعي كه جواهري يار، فرهاد
جهت هيچ شواهدي شده، زنداني خلق ايران مجاهدين
كه هيأت اطالعاتي تنها است. نداده ارائه اتهامش تأييد
كند دنبال اروپا توانست پارلمان آزاد در ايران دوستان
بود. شده زنداني آن جا در است مدعي او كه بود محلي
بازديد آن مقر اروپا از پارلمان در دوستان ايران آزاد هيأت
سندي كه در نداشت. وجود آنجا در زنداني هيچ كرد و
ايران دوستان  به هيأت ايران خلق  سازمان مجاهدين
به جواهري يار فرهاد از كرد، ارائه اروپا پارلمان در آزاد
در اين است. شده برده نام ايران رژيم عامل يك عنوان
نيز صدق مورد دعاويپنجشاهدديگر ديدبانحقوقبشر

ميكند.

بود! آمده ايران از كه نروژ» «پناهنده
پارلمان هيأتدوستانايرانآزاددر خانمراضيهخبازانبا
ربط امر اين كه هرچند داد او توضيح كرد. صحبت اروپا
ندارد، مي تواند حقوقبشر ديدبان به گزارش مستقيم
كه بشيري، عليرضا سابقش، همسر از مفيدي اطالعات

دهد. ارائه ميكند، كار ايران رژيم براي او گفته به
اشرف زندگي در قرارگاه ١٨سال مدت به خبازان راضيه
و دخترش از آن در آلمان بوده. او با همسر و قبل كرده
سال از دو بعد گفت: «همسر سابقم وي عراق آمد. به
اين بروم. با او خواست من از و رفتن گرفت، به تصميم

رفت.  تنهايي به او و نه گفتم من اما سال١٩٩٠ بود در
از بوديم، كرده انتخاب را متفاوت راه دو ما كه آنجا از
درخواست او سال١٩٩٣، در شديم. جدا هم از نقطه اين
نروژ چون نميتوانستم به موافقت كردم. من داد و طالق
كردم. تهيه يك وكالتنامه طالق، پذيرفتن براي بروم. من
طالق قانوني بطور ما پذيرفت و اين را نروژ در دادگاه يك
ديگر فرزند دو صاحب و كرد ازدواج او مجددًا گرفتيم.
ناگهاني بهطور سال پيش)، خواهرم (دو جنگ از بعد شد.
را تو ميآيد بشيري دارد گفت عليرضا و آمد ديدنم به
چرا ندارم، ”من رابطهيي با او ببيند. من گفتم اشرف در
آمد… اشرف به چرا. او خواهرم نميدانست ميآيد؟“.
او از ايران بود كه اين تعجبآور من به ديدنش نرفتم. اما
اينمن بود. نروژ سياسيدر پناهنده درحاليكه بود، آمده
يك است. اين موضوع رژيم پشت ساخت كه متقاعد را
سال١٩٩١، بعد از آمد. دخترم با وي مجددًا سال بعد
گفتم بهخاطرجنگ (جنگ تماس گرفتمو منبا عليرضا
موافقت او و برود (دخترش) او است بهتر فارس)، خليج
موقع آن از بگيرد. من عهده به را سرپرستي او كه كرد
من ديدن كه براي گذشته سال را نديدم. دخترم ديگر
ديدم اما آمدهاند، دخترم برادر و كه شد گفته من به آمد،
مدت به را اما دخترم بود. غريبه يك برادرم، بلكه نه او كه

واضح  كردم دخترم صحبت با داشتم. وقتي نگه ٥ روز
و بودند برده به ايران را او شده است. كار رويش كه بود
و خيلي ميكرد گريه او بودند. گفته بد اشرف برايش از

 ٥ از بعد اما نميكرد باور را حرفهايم اول بود. من نگران
برگشت دوباره عليرضا سال٢٠٠٥، بهار در شد. خوب روز
طريق از را ببينم، او نميخواهم كه مي دانست آنجا از اما

آمد»(١). آمريكايي نيروهاي
قبول سابقش همسر اينكه به اشراف با بشيري عليرضا
يك ائتالف نيروهاي طريق از ببيند، را او كرد نخواهد
درخواست به بنا خبازان راضيه داد. ترتيب مالقات
١٥سال حدود از بعد خودش، ميل ائتالف، اما خالف
گفته ائتالف نيروهاي كرد. مالقات بشيري عليرضا با
دريافت حقوقبشر ديدبان طرف از درخواستي كه بودند
كردم صحبت او با خبازان گفت: «وقتي راضيه كردهاند.
ارتباطي هيچ بود مدعي او بود. مصنوعي صحنهها تمامي
وي كند. مرا قانع كرد مي سعي و ايران نداشته رژيم با
كه بود واضح اما كند ايجاد خانوادگي رابطه كرد تالش
درحالي كه او كه اينبود دليلمنهم رژيماست. اين كار
سوريه از قبل هم دو دفعه ايران مي آمد. بود، از پناهنده

مجاهدين سازمان كشوريست كه اعضاي اين بود. آمده
عليرضا روي جلو شواهد را ميكند… من استرداد را
يك بلكه نيستم، ساده من گفتم او به گذاشتم. بشيري
قبل مي كني. چكار داري ميدانم و هستم سياسي آدم
يك مصاحبه در من اشرف) (به بشيري آمدن عليرضا از
ميرود ايراني نروژي يك كه بودم فردا شنيده راديو با
گفتم را اين برگرداند. وقتي از عراق را خود همسر كه
وجود، اين با نميشناسد. را حقي كريم كه داد پاسخ او
جريان در و بود كرده را ذكر او سفر موضوع حقي كريم
با او اينكه بعد از بود. طرحهايش مقاصد و همه جزئيات

از  تا داد، نشان ٦ روزه ويزاي يك من به او كردم، صحبت
نروژ سفارت شده صادر ويزا بروم. نروژ به ويزا اين طريق
من با سوريه طريق از گفت من به وي بود. سوريه در
كه ديگري فرد به همراه او نيستم. رژيم با من بيا…گفت
آنها كه بود مجاهدين بوده است، آمده بود. واضح با سابقًا
من كنند. جدا را ما از هرتعدادي داشتند قصد و تالش
خانواده ام بهوسيله بار يك و بشيري عليرضا توسط ٤بار
١٧سال را راهم من قرارگرفتم… فشار تحت رفتن براي
و نشدهام داشته  نگه  بهزور من كردم.  انتخاب  پيش
در شود. همسرش جدا از كه نشده مجبور  هيچ كس

ميخواستم به  چون پذيرفتم را طالق من سال١٩٩٣
من حاكم نبود. من بر هيچ جبري بدهم. مبارزهام ادامه
نميتوانست هيچكس با او بروم. زمان هر در ميتوانستم
تصميم دارم من حق زن يك عنوان به بگيرد. اما مرا جلو
انكار مرا اين حق دارند سعي آنها چكار بكنم. كه بگيرم
فكر ميكند او هم چنان از طالق، بعد ١٥سال كنند.
تو نگران خيلي او ميگفت ”من است. من صاحب كه
چطور بوده، اما هم اين از بدتر شرايط گفتم به او هستم“.

افتاده؟»(٢). همه اينها يادت االن كه شد
ديدبان گزارش از افراد  تعدادي گفت  خبازان راضيه
را دخترش هم چنين كرده بودند و حمايت حقوقبشر
هنگام دخترش كه آنجا كردند. از آن امضاي به وادار
ادعاي خبازان سه ساله بود، راضيه اشرف قرارگاه ترك
ميتوانست چگونه كه او برد زير سؤال را ديدبان گزارش

كند. تأييد را گزارش در موجود دعاوي صحت
در بار آخرين را بشيري عليرضا كه گفت خبازان خانم

يك خانه  اين كه وعده پس از آوريل٢٠٠٥ ديده بود. ماه
قرارگاه او نكرد، كفايت راضيه خريدن براي ماشين و
از آن، پس  ماه يك گفت راضيه كرد. را ترك اشرف 
شنيدم كه رژيم، عامل نوريزاده، يك سايت «از طريق
فرزندم و آنها تو (عليرضا) با تو بيايم ”اگر گفته ام من
له را و دخترمان تكه تكه را تو كشت. آنها خواهند را
است… من از قول ديگر دروغ يك كرد“. اين خواهند
مشكوك من باشد بسيار نگران ١٥سال از بعد اين كه
كند، اما خانوادهاش مالقات با ميگويد نميتواند او است.

نيست»(٣). خانواده من او
«بعد گفت، ريسه الرش به خبازان راضيه كه همان طور

شد،  آوريل٢٠٠٥ انجام اول تاريخ در سفر اين اين كه از
به را وي داشته سعي او كه است ظنين راضيه شديدًا
حقوقبشر ديدبان گزارش  براي ديگري  شاهد عنوان
مأمور يك حقي، كريم آن از پيش كه خصوص به بخرد،
ديدبان شهود از و يكي اطالعات وزارت ديگر كهنهكار
فردي كه گفته بود راديويي مصاحبه در يك حقوقبشر،

نجات بدهد»(٤). همسرش را تا عراق رفته نروژ به از

پاريس به اعزامي مأمور يك فيروزمند
آزاد ايران هيأت دوستان مطلب گزارش همين ادامه در
به پاريس به اعزامي رژيم يك مأمور دعاوي بررسي به
مورد يك مينويسد:  و مي پردازد فيروزمند جواد  نام
سايتها در اخيرًا بود كه جواد فيروزمند قابلتوجه ديگر
و مطبوعاتي ضدمجاهدين، برگزاري كنفرانس محافل و
مدعي وي است. فعال بوده راديويي بسيار مصاحبههاي
٤٠٠٠عضو برابر در حتي و شكنجه، زنداني، است
وي است. شده مرگ به محكوم مجاهدين سازمان
مژگان همسرش، اجباري از طالق «قرباني است مدعي
كا او(مجاهدين) پايگاه ام در كه درحال حاضر همايونفر،
مژگان با هيأت مي باشد»(٥). است، پاريس حومه در
اشرف قرارگاه در فيروزمند، جواد سابق همسر همايونفر،

كرد. صحبت عراق در
حامي و جوان٢٠ساله دختر زماني كه همايونفر در خانم
منتظر تهران در بود، ايران خلق مجاهدين سازمان فعال
كساني گفت وي گرفت. قرار حمله مورد كه بود تاكسي
اما وقتي بربايند، را او ميخواستند كردند حمله به او كه
كرده حمله وي به ساتور با شدند، او مقاومت مغلوب كه
را او كشتن قصد كه كردند. آنها قطع را چپش پاي و
دير اين كه بهرغم رويش رد شدند. از ماشين با داشتند،
كمك همايونفر خانم به منطقه آن مردم بود، شب وقت
حتمي نجات مرگ از او و برود بيمارستان به كردند كه

يافت.
قابل هنوز آن جسمي آثار حادثه، آن از پس ٢٤سال
مصنوعي كه يكپاي خانمهمايونفر آنجا از رؤيتاست.
اثر دستانش  روي  و ميلنگد، راه رفتن حين  او است، 
ايران) (رژيم «آنها ميگويد: وي است. سيگار سوختگي
اوين زندان به را و من كرده مرا پيدا رد ماه دو از بعد
و آمدند بدنام) الجوردي (جالد مأموران بردند. آنجا
آويختن، دار به من شاهد سه سال مدت به بردند. مرا

بودم»(٦). دوستانم مرگ و شكنجه
سازمان كمك با زندان و ترك پس از همايونفر خانم
ملل به و كرد برگزار مطبوعاتي كنفرانسهاي مجاهدين،
بگويد را داستان خود تا رفت و نيويورك ژنو در متحد
«من گفت: وي افشا كند. را در ايران حقوقبشر نقض و
را اين ميكنم. فعاليت مجاهدين سازمان در زمان آن از
فيروزمند اسم جواد به مأمور يك مي گويم زيرا شما به
دادم، يك را طالق او پيش ١٤سال كه سابقم)، (همسر
حقوق كه شد و مدعي كرد مطبوعاتي برگزار كنفرانس

مجاهدين سازمان  طلبيد.  را  بچهها  مجددًا  اروپا در
به من  كنم. حل را مسأله خواست من از ايران خلق 
در تصميم جهت دادگاه يك آنجا در و رفتم آلمان
را او شد. دادگاه آلمان سرپرستي بچهها تشكيل مورد
كرد. واگذار به من را سرپرستي نشناخت و رسميت به
او نميخواهند كه دادند شهادت (بچهها) آنها دوي هر
بود كه كارزار تبليغاتي آنجا از نزد او بمانند. ببينند يا را
مي خواهند كجا كردند كه آنها مشخص كرد. شروع را
رسمي طالق درخواست من دادگاه همان در بمانند.

گرفتيم(١١). طالق هم از و ما كردم
در كه گرديد ارائه دادگاه مدارك از نسخهيي هيأت براي
پدر، سرپرستي فكري بهدليل تلقين بود تصريح شده آن
حكم دادگاه از قسمتي در ميشود. واگذار مادر آنها به
جوانان، اداره بچهها و والدين، از شنيدن است:«بعد آمده
نزد هركس از بچه ها بيش رفاه دارد كه يقين دادگاه
يك طي وضوح به ابتدا از بچه دو ميشود. تضمين مادر
آينده نزد در ميخواهند كه داشتند اظهار جلسه استماع
برعكس مادر، خانواده، جدايي از بعد بمانند. مادرشان

با  مرتب بهطور است كرده تالش سال١٩٩٣ از  پدر، 
كه ميكند مالحظه جوانان اداره كند. برقرار رابطه بچهها
به نوعي مبتال فرزندان و والدينشان اخير، سال ده طي
مادر كه ميدهد نشان دادگاه تحقيقات شدهاند. بيگانگي
مي كند. اين مسأله كاهش جهت خود را تالش نهايت
غير ديگري فرد منصوب كردن بر مبني پدر درخواست
مورد شرايط اين تحت نميتواند بچهها، براي مادر از
ارجح افراد ساير بر والدين حضانت حق شود. واقع قبول
اعمال و مغزي شست وشوي تهديد ميرسد بهنظر است.
مادر. طرف تا از بوده پدر جانب از جانبه بيشتر يك نفوذ
ميباشد. پسرش مدرسه در پدر ناگهاني ظهور نمونه يك
را فقطازطريق تلقين آنها رفاه بهنظر ميرسدمادر بچهها
و مسائل تمامي درنظرگرفتن با نميبيند. سياسي عقايد
راهحل مي شود، بهترين مربوط بچهها به رفاه كه آنجا تا

است». مادر به عهده حضانت واگذاري
زماني مابقي براي و دادگاه از بعد كه افزود نظري خانم
خانواده اذيت و آزار به حائري شمس بودند، آلمان در كه
بربايد. مهين نظري را بچه ها كرد سعي حتي ادامه داده و
از ديدبان هيكس كه وقتي خانم داد همچنين توضيح
سازمان سابق اعضاي بعضي با تا رفت آلمان به حقوقبشر
با مالقات متقاضي نظري خانم بزند، حرف مجاهدين
خانم كه نپذيرفت هيكس خانم اما شد، هيكس خانم
پروفسور خانم نظريگفتكه همچنينبا ببيند. نظريرا

است. صحبت كرده و مالقات لرد ايوبري و كاپيتورن
خانم نوشته است: «اينكه مالقاتشان مورد در ايوبري لرد
سابق همسر نظري، خانم مالقات براي هيكس قادر نبود
باز وقت كرد امروز به من مراجعه كه حائري، شمس
آقاي اينكه بهرغم ميگويد وي است. تأسفآور كند،
بوده، بااليي رده داراي مجاهدين در است حائري مدعي
كار كرده پائين سطح بسيار مسئوليتهاي در در واقع او
حائري شمس صحرا، توفان عمليات دوران در است…
چيزي هرگز درحاليكه ضدمجاهدين شدـ  علني بهطور
وقتي در ترغيب و است ـ دماغ نبوده از يك موي بيش
اردوگاه به ماند، ناكام مجاهدين ترك براي همسرش
رمادي در متحد  ملل  پناهندگان عالي  كميسارياي 
و امير دو فرزندش، متقاضي برگشتن سپس رفت…

آلمان شد…  از  ٦ سال داشت)  زمان (كه آن نصرت
در شركت به وادار نظري خانم كه شد مشخص وقتي
بهگردنارتشآزاديبخش ويبچه ها را نميشود، او طرح
و برود، هلند به شد موفق نهايتًا حائري انداخت. شمس
دعوا اقامه آلماني دادگاههاي در بچهها سرپرستي براي
شد مدعي مقاالت و تعداد زيادي كتاب يك وي در كرد.
آنها سازمان و شده ربوده مجاهدين توسط همسرش كه
خانم نظري گفته به است. كرده جدا هم از به اجبار را
زبان به آنرا رژيم، كه براي اما دروغ بود، از مملو كتاب
مفيد منتشر كرد، گسترده بهطور و ترجمه كرده عربي
يك اين  …» گفت: درنتيجه خانم نظري بود»(١٢).
بين است مسأله يي بلكه نيست، والدين و بچه دعواي

رژيم»(١٣). و فرد يك
قرارگاه اشرف زندگي در هم چنين و امير نظري نصرت

امير هردويآنهاصحبتكند. ميكنندوهيأتتوانستبا
خواهرش و او فارس جنگ خليج از بعد كه گفت نظري
مدرسه به هفته يك فقط امير شدند. فرستاده آلمان به
به اصرار پدرش به گفتند بنا به او كه بود هنگامي رفته
عادت آلمان در مدرسه به تازه او گشت، برخواهد عراق

بازگردانده شد. جنگي منطقه به مجددًا كه بود كرده
او شديم. برگردانده سختي بسيار با «ما ميگويد: امير
ما نگهداشتن موفق به اگر فكر ميكرد حائري) (شمس
با بود حاضر او را هم نگهدارد. مادرمان مي تواند بشود،
فرزند و پدر مثل ما كند… بازي ما امنيت و سالمتي
او بوديم. با ماه دو مدت به ما نداشتيم. نبوديم. احساسي
چيزي تنها نصرت هفتسالداشت. و بود سالم منيازده
بود. نصرت عاطفه و عشق نبوديم برخوردار از آن كه
خيابانهاي در من و همسايه هايمان بود… پيش هميشه
فحش مجاهدين سازمان ميفروختم. او به سيگار رمادي
”شما است“ يا مادر به متعلق ”بچه و ميگفت ميداد
روحي بهم نظر ما از پيش مادرتان“… بايد برگرديد
آن نداشتيم و زندگي و سرگرمي چون بوديم ريخته 
را در ما شد، تمام او تحمل كه وقتي بود. شهر جنگزده
جيبم نامه در برد. يك شهر و به ماشين گذاشت يك
در مسئوليتي هيچ ”من بود نوشته رويش كه گذاشت
شوند من برگردانده به آنها ”اگر و بچهها ندارم“ اين قبال
او كرد“… خواهم شكايت عراق اطالعاتي به سرويسهاي
مارك مجاهدين سازمان به اطالعات وزارت سرپرستي با
ما دارد نگه را نميتوانست ما او اما وقتي ميزند، آدمربا
ما از تا  شديم  مجاهدين برگردانده مجددًا به سازمان

شود»(١٤). نگهداري
مجددًا پدرش چگونه كه ميآورد ياد به كه هنگامي امير،
«چون من گفت: بياورد به دست را بچه دو سعي كرد
داد. فحش مجاهدين سازمان به بروم، او با نميخواستم
بگذارند بود راحتتر برايشان (مجاهدين) آنها هرچند
انتخاب اما داشتيم، را انتخاب اين ما و برويم، او با ما
آنرا قيمت مجاهدين سازمان و بمانيم مادرمان با كرديم

پرداخت»(١٥).
مربياش آلمان بود)، مدرسه در امير (هنگامي كه بار يك
اصرار بنا به ببيند. را او ميخواهد نفر گفت يك او به
مي گويد: امير مالقات كرد. پدرش با نظري امير معلمش،
من بده“، گوش حرفهايش به ”لطفا گفت مربي «وقتي
ديدم نميخواست، و هرچند كه دلم كردم، كار را اين
ميپراكند. مجاهدين سازمان عليه دروغي اطالعات چه
انداخت بيرون را او مربي كه بود رقتانگيز آن قدر صحنه
كه زماني تا داد… جوانان امور افسر به را وي گزارش و
كه وقتي ادامه داشت، تا او آلمان بوديم اذيتهاي در ما
بود، ١٨سال زير ما سن كه از آن جا رفتيم. دادگاه به
وي بدتر شد. آن از بعد او شد. واگذار مادرم سرپرستي به
از يكي روي است… او رژيم روي سايتهاي هميشه االن
اسير من ”بچههاي كه كرد ادعا اطالعات سايتهاي وزارت
در ما شوند“. آزاد آنها مي خواهم من و هستند رجوي
كه ما آزادانه انتخاب گفتيم و او را داديم نامه پاسخ يك
٢٥سالم من من“. ”بچههاي ميگويد هميشه او كرديم.
ما ميكند فكر نداند كسي اگر ٢١سال. و نصرت است
سعي آنها سال١٩٩٤، در داريم. سن ١٨سال از كمتر
نزد من دليل به همين بدهند، را انجام كار همين كردند

كهسازمانمجاهدين اينادعا از او نقضميشود. خانواده
مجمع در تا را) (شكنجهاش كرد جعل را داستان اين
بهدست را ايران رژيم محكوميت متحد ملل عمومي
فيروزمند اين ادعاهاي يكي از كرد… تأسف آورد ابراز
كرد، طالق به مجبور مجاهدين ما را سازمان كه است
شوم جدا او از كردم درخواست بار سه دو من درحاليكه
كه چيزي دهم… طالق را او گرفتم تصميم و نهايتًا
مأموران ندهيد اجازه است كه اين بگويم ميخواستم

كنند»(٧). فعاليت ايران) (خارج خارج در رژيم
ازدواجشانخانم همايونفر متوجهشدكهفيروزمند بعداز
مختلف كشورهاي به همايونفر خانم كه است اين پي در
بتواند تا فيروزمند شود اعزام سرگذشتش  شرح براي
دعوا موضوع يك اين كه مي گويد وي برود. همراهش
به ميخواست وي اينكه گفت همايونفر بود. بينشان
سفر كند اشكالي نداشت، اما سوءاستفاده از اين كشورها
اين به مجاهدين سازمان امكانات و همايونفر) (مژگان او

داشت. اشكال منظور
يك ادعايش، عكس بر فيروزمند گفت همايونفر خانم
همچنين «او گفت: سازمان نبود. وي رده باالي عضو
بوده مجاهدين سازمان رده باالي عضو كه مدعي است
رده بااليي مقام يا فرد شدم، آشنا من با او از وقتي اما
ميداد خريد او انجام كه است. كاري محسوب نميشده
بود. العماره در خريد داشت، كه كاري آخرين بود…
تعداد كه شهريست العماره كه بدهم توضيح بگذاريد
بود آنجا ميكردند. در آنجا كار رژيم مأموران از زيادي
او دستخط سندهاي كرد. من رابطه برقرار مأموران با كه
تخفيف ميگرفت و او ميكرد دارم. خريد محلي كه را از
در تا كرد جمع را پولها آن وي ميداشت. نگه را پول بقيه
خواسته بومي عراقيهاي از او كند. استفاده مناسب زمان
كد «محمد اسم و بگيرند تماس ايران با سفارت بود
با را جزئيات من اين شود. تا شناخته بدهند را علوي»
ميشود كه مدعي او وقتي زيرا ميگذارم ميان شما در

ميگويد»(٨). دروغ نيست، اطالعات وزارت مأمور
سازمان از سابقش همسر مي گويد  همايونفر خانم
توضيح وي . بماند درخواست كرد كه ولي شد اخراج
تنها كه گفت پاريس در جلسه يك در «فيروزمند داد:
آزادانه رفته و كشور آزاد به يك كه اين است من هدف
يك در كه اگر بپرسم شما بگذاريد از را بنويسم. حرفهايم
حساس اطالعات دادن حين كسي كشور دموكراتيك
ايران). سفارت (اينجا ميشود چه برود لو دشمن به
اما هستيم. جنگ با دشمن و ما در است جاسوسي اين
داد به عنوان اجازه او به مجاهدين درحالي كه سازمان

ميدهد»(٩). بماند، او اين كار را انجام پناهنده
انتخاب از بعد كه است  اين  همايونفر  خانم نظر
دارد. ضعيفي قرار موقعيت در ايران احمدينژاد، رژيم
اما بود، نديده زندان در را احمدينژاد شخصًا گفت وي
زندانيان تيرخالص به شليك بهخاطر كه فردي به راجع
وي بود. شنيده چيزهايي است، مشهور تير هزار مرد به
ميدانيد شما شد و به رسوايي رژيم «اين منجر داد: ادامه
و سركوب  افزايش از حاكي فزايندهيي كه گزارشهاي
اين با هستند. تروريسم دنبال خارج در آنها و است اعدام
او ميكنند… را فراهم ترورها مأموران زمينه اين كارها،
شود. پناهنده فرانسه در ميخواهد مي گويد (فيروزمند)
است. او تعجبآور رژيم مأمور يك دهان از اين حرف
در كه دارد… وقتي سياسي به پناهندگي نيازي چه
برخورد خوب او با ايران در گفت بي.بي.سي با مصاحبه
ديسك يك خانم همايونفر آنجا نماند؟». چرا پس شده.
شده متحمل زندان در كه شكنجهيي آثار عكسهاي از

داد. هيأت به
 

حائري شمس مزدور دروغهاي
ادامه در اروپا پارلمان در آزاد ايران دوستان هيأت
هادي نام به مزدوري دعاوي بررسي به خود تحقيقات
هيأت گزارش خودمينويسد: شمسحائريپرداختهو در
شمس هادي جدي اتهامات به خود تحقيقات جريان در

برخورد. ايران خلق مجاهدين سازمان عليه حائري
حقوقبشر همسرسابقش مهين نظري «ديدبان گفته به
تبليغات اصلي چهرههاي يكي از او اما نبرد اسم او از
او سال١٩٩١، در خليج فارس جنگ بعد از ميباشد.
تصميمبهتركگرفت بدهد و را ادامه نميتوانستمبارزه
بروم اما با وي خواست من از او رفت. به اردوگاه التاش و
او با خواست من از مجاهدين سازمان نكردم. قبول من
گفتم شد. من آنجا شروع از او نه. غيظ اما گفتم بروم

بدهم(١٠). ادامه مبارزه به و بمانم ميخواهم
فارس، زوج خليج جنگ از بعد كه گفت خانم نظري
امنيت بهخاطر را بچههايشان بود گرفته تصميم آنها
به تصميم اما وقتي شمس حائري بفرستد.  خارج به
التاش اردوگاه در او نزد بچهها كه خواست گرفت، رفتن

فرستادهشوند.
آنها از ماه دو بيش از «او نتوانست گفت: نظري خانم
گفت كرد. رهايشان بغداد خيابانهاي در و كند نگهداري
پليس به برگرداني، من  به  را  بچهها  كني سعي اگر
بعد كردم و مواظبت آنها از  من كرد. مراجعه خواهم

دروغ بـرابـر در حقيقت
اروپا پارلمان برگزارشهيأت مروري

مجاهدين(٦) عليه «ديدبان» گزارشمغرضانة دربارة

به نشد. او داده من قرار به رفتم. اما ديدبان حقوق بشر
مجاهدين سازمان عليه بچههايش بهانه به مدت١٤سال

است»(١٦). زده حرف
(دختر نظري نصرت با همچنين اروپا پارلمان هيأت
خواننده اشرف قرارگاه اركستر در كه حائري)، شمس
ملي بينندگان تلويزيون براي او صحبت كرد. ميباشد،
قرارگاه در زندگي درمورد كه آزادي)، (سيماي ايران
ميباشد. آشنايي چهره مي كند، پخش برنامه هم اشرف
لباس بود، سالم هفت التاش اردوگاه در «من گفت: وي
روزهايم تمام من مي رفتم. راه پابرهنه و نداشتم مناسب
اگر ميگذراندم… همسايهها و افراد بقيه خانه در را
كافي اندازه به او شود، برقرار عاطفي رابطه بود قرار
وزارت دنبال كردن خط وضوح به داشت. هدفش وقت
فرصت او به ما… ما نگهداشتن و نه است، اطالعات
اينها ميشود كرد…گفته سوءاستفاده او اما داديم
ما او باشند. داشته  ارتباط  بيرون دنياي  با  نمي توانند
در من ميكند. بيرون دنياي از قطع بودن به متهم را
با دنياي و مي كنم خواننده برنامه اجرا اركستر به عنوان

دارم»(١٧). ارتباط بيرون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پانويسـ:
خبازان، راضيه با  اروپا اروپا پارلمان  مصاحبه ١ـ

۱۷ژوئيه۲۰۰۵
خبازان، راضيه با  اروپا اروپا پارلمان  مصاحبه ٢ـ

۱۷ژوئيه۲۰۰۵
خبازان، راضيه با  اروپا اروپا پارلمان  مصاحبه ٣ـ

۱۷ژوئيه۲۰۰۵
خبازان، راضيه با  اروپا اروپا پارلمان  مصاحبه ٤ـ

۱۷ژوئيه۲۰۰۵
۱۲ژوئيه۲۰۰۵ فرانسه، راديو فارسي بخش ٥ـ

همايونفر، مژگان با اروپا  پارلمان  هيأت مصاحبه ٦ـ
۱۸ژوئيه۲۰۰۵

همايونفر، مژگان با اروپا  پارلمان  هيأت مصاحبه ٧ـ
۱۸ژوئيه۲۰۰۵

همايونفر، مژگان با اروپا اروپا پارلمان مصاحبه ٨ـ
۱۸ژوئيه۲۰۰۵

همايونفر، مژگان با اروپا اروپا پارلمان مصاحبه ٩ـ
۱۸ژوئيه۲۰۰۵

نظري، مهين  با  اروپا پارلمان هيأت  مصاحبه  ١٠ـ
۱۷ژوئيه۲۰۰۵

نظري، مهين  با  اروپا پارلمان هيأت  مصاحبه  ١١ـ
۱۷ژوئيه۲۰۰۵

۱۷فوريه۱۹۹۷ مورخ راس، كنت به ايوبري لرد نامه ١٢ـ
۱۷ژوئيه با مهين نظري، اروپا مصاحبه هيأت پارلمان ١٣ـ

۲۰۰۵
۱۷ژوئيه با امير نظري، اروپا مصاحبه هيأت پارلمان ١٤ـ

۲۰۰۵
۱۷ژوئيه با امير نظري، اروپا مصاحبه هيأت پارلمان ١٥ـ

۲۰۰۵
۱۷ژوئيه با امير نظري، اروپا مصاحبه هيأت پارلمان ١٦ـ

۲۰۰۵
با نصرت نظري،۱۷ژوئيه مصاحبه هيأت پارلماناروپا ١٧ـ

۲۰۰۵

بهمن ١٩ و ٢٢ مراسم بزرگداشت ـ اشرف شهر

ديدبان شهود شده توسط ساير مطرح بود اتهامات زماني كه در اشرف اروپا در پارلمان ايران آزاد در دوستان هيأت
چيز از حاكي نشانهها تمامي در واقع نبود. تصديق قابل اتهامات موارد از و هيچيك كرد دنبال پيگيرانه را حقوق بشر

ديگريست

نيروهاي ائتالف مالقات كرد. عليرضا بشيري با ١٥سال از حدود خودش، بعد ميل خالف اما ائتالف، درخواست بنا به خبازان راضيه
صحنهها تمامي كردم صحبت او با گفت: «وقتي خبازان راضيه كردهاند. دريافت ديدبان حقوق بشر طرف از درخواستي كه بودند گفته
كند ايجاد رابطه خانوادگي كرد تالش وي كند. قانع مرا ميكرد سعي و نداشته ايران رژيم با ارتباطي هيچ بود مدعي او بود. مصنوعي

ميآمد» ايران از بود كه پناهنده زيرا او درحالي رژيم است. كار اين كه بود واضح اما

به فردي راجع اما بود، نديده زندان در را احمدينژاد شخصًا گفت همايونفر مژگان
چيزهايي است، مشهور هزار تير مرد زندانيان به تيرخالص به شليك خاطر به كه
كه ميدانيد شما و شد رژيم رسوايي به منجر «اين داد: ادامه وي بود. شنيده
دنبال خارج در و آنها است اعدام و سركوب افزايش از فزايندهيي حاكي گزارشهاي
او ميكنند… فراهم ترورها را زمينه مأموران اين اين كارها با هستند. تروريسم
مأمور يك دهان از حرف اين پناهنده شود. در فرانسه مي خواهد ميگويد (فيروزمند)
مصاحبه در پناهندگي سياسي دارد… وقتي كه چه نيازي به تعجبآور است. او رژيم

نماند؟ آنجا چرا پس برخورد شده. خوب او ايران با در گفت بي.بي.سي با

حمايت ننگين سياستگذار ديدبان
 ازرژيم ضدانساني آخوندها 

ايران ملت به وقيحانه اهانت يك و
آژانس حكام شوراي اجالس تشكيل آستانة در
هستهيي پروندة ارجاع براي  اتمي  انرژي بينالمللي
سيك، سياستگذار شوراي امنيت، گري ايران به رژيم
امدادرسان كه حقوقبشر ديدبان خاورميانهيي
است، اضطراري شرايط براي  آخوندها هميشگي
سالح كسب براي رژيم تالشهاي تا آمد صحنه  به
خشم و كينه و ايرانيان» ملي «غرور را هسته يي
تير هزار  احمدينژاِد  «محبوبيت» را مردم  عظيم 

كند. توصيف
از پيش كه حقوقبشر ديدبان سياستگذار
توسط آخوندها اطالعات با او مفتضح روابط اين
است، شده افشا مدارك و اسناد با ايران مقاومت
ادعا ايران مردم از نمايندگي به مسخرهيي نحو به
نخواهند راضي نهايت در تحريمها از «ايرانيان كرد:
يک به  تبديل ايران  که است اين آن  علت و بود 
شد». خواهد منطقه در  دوم درجه  قدرت يا کشور
همراهي با بسيار ضمن فضيحت آن گاه با گري سيك
شد آنها پيام رسان آخوندي تروريستي قدرتنماييهاي
و است منطقه در قدرت با کشور يک «ايران افزود: و

كند». درک نيز غرب را مسأله اين که است عالقمند
ضمن آخوندها، اضطراري شرايط امدادرسان
به آن، مقامات و رژيم منفوربودن و بهنامشروع اعتراف
ضدمردمي اين رژيم براي بافتن مشروعيت و ساختن
وقيحانه اهانت با و پرداخت آن چهرههاي منفورترين و
باعث خواهد بر ايران بيشتر گفت: «فشار ملت ايران به
رئيسجمهور دولت حمايت بکنند. از مردم که شد
اقشار در او است. غيرمعمولي کاراکتر ايران جديد
انتقادات و اما فشارها محبوبيت نداشت. مردم مختلف
و حال است شده او محبوبيت باعث ايران شديد عليه
ايران در را ملي غرور جنبه ايران هستهيي برنامه هاي

است». کرده پيدا
آرامش بخشيدن عينحال براي سيك در گري
صورت در «حتي افزود: آشفته و نگران آخوندهاي به
شوراي در ايران هستهيي برنامه هاي مطرحشدن
طرح از دائمي ٥عضو آيا که نيست روشن امنيت،
يا کرد خواهند استقبال ايران  عليه تحريم اعمال
است که بعيد نفت، جهاني بازار به توجه با نه، زيرا

شود». اعمال ايران نفت فروش عليه تحريمهايي



١٥ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ١٥اسفند ٧٩٠ ـ شمارة
مقاالت

اسمهااز آسمانفرود مي آينـد
زاهدي سنابرق

مقاله كه امروز زماني بنويسم. تا حجت مورد شهيد ميخواستم در بود مدتي
نادر خواندم. (٧٨٩ (شماره مجاهد نشريه را در رفيعي نژاد نادر برادرم زيباي
رمز و حجت است توانسته خوب و نوشته موفقي بسيار مقاله حجت درمعرفي
را مقاله اين كه است اين به همه كند. توصيه من بيان را او شهادت راز و
را مفاهيمي تا گرفته است بهخوبي بهكار خود را توان نويسندگي نادر بخوانند.

است. آنها برايشان دشوار بيان اما مي كنند حس معموًال انسانها كه بيان كند
احساس  بهخوبي بود كه جملهيي بهخود كشيد مرا مقاله اين  در آنچه اما  
سالهاست اينجا «من بود نوشته نادر ميكرد. توصيف را مجاهدين كنوني
در مجاهدين وضعيت اين بله خويش بيتابم».  حسيني روز حسرت در كه

شرايط كنوني است.
دشوار زندگي زماني ميبريم با برهه بهسر ما در آن كه شرايطي مي كنم فكر
وقتي مقايسه اين است.  وتشبيه  مقايسه قابل امام حسن روزگار  جانگزاي و
در را كه مسعود نسل، اين معلم سخنراني يك كه نشست ذهن وانديشهام در

تاريخي  زمينه هاي كه شرح سخنراني ديدم. اين بود كرده ١٣٧٠ ايراد سال
بوده مجبور و ميزيسته آن در حسن امام ما مظلوم امام كه است شرايطي و
وعهد شكستنها نامردميها توطئه و گردبادهاي را در انقالبي نوپاي جنبش است
و سهمگينتر رودررو جنگ از بار صد كه كاري كند. حفظ و... وخيانتها

است. عظيمتر
ودسيسه چين، توطئهگر خونريز، مردمي، ضد جرار، (معاويه) دشمن سو يك در
امپراتوري عليه و است اسالم جهان خليفه عمًال دارد و پناهي اسالم داعيه هم

شاپشالخاندربارولیفقيه

در که  را پزشکپور شادروان بيامرزد خدا 
رماندائیجان ناپلئونخودش «شاپشالخان»
شابشالخان به گفته ملعونرا بههمهنشانداد.
که محمدعليشاه بود روسی پزشکپور معلم
ومشروطه خواهان مشروطه با ضديت در
مناسبتی هيچ در وهيچگاه داشت يدطواليی
و نداشت  دريغ آنها  عليه  لجنپراکنی  از 
هيچ از آنها عليه استبداد تيغ تيزکردن در
میتوانست تا او نمیکرد. فروگذار توجيهی
میرفت منبرها محمدعليشاه ثنای و حمد در
مجاهدان ديدن چشم میداد. سر روضهها و
را استبداد جنايات وتمام نداشت را مشروطه
میكرد و قلمداد پادشاهی کيان از هم نشان
برای «رامکردن کس بهترين محمدعليشاه را
تبريز ياغيان» «سرکوب و ايران» مردم
مینمود! نکته معرفی ايران واليات وديگر
اواخر در محمدعليشاه که است اين اما مهم
در ترس ووحشت روی از که  حکومتش
بهجای خان شابشال نمیشد، پيدايش انظار
و مردم  و مشروطهخواهان سرزنش به او 
از و  میبست همت کمر مستبد مدح شاه

میگرفت… سکهها اجرت کار اين
سرو کله دوباره قرن يک ازحدود بعد حاال
يکی اين منتها شده. پيدا «شاپشالخان»
دم و است تماشايی خيلی  «شاپشالخان»
پيک برای  است  بامزهيي سوژه  عيدی 
خان «شاپشال  اين فرق اشرف! در شادی 
اولی که ايناست قبلی با «٢٠٠٦ مدل
شاگرد يکی اين ولی بود شاه روسی معلم
اين و میداد درس روسی اولی ولیفقيه،
از اولی  میخواند، درس دجاليت يکی 
میخواند قدرتی استبداد روضه قدر موضع
وسقوط ضعف وحشت از يکی اين و
حق از اما میکند، مرثيهخوانی ولی فقيه
وفرش طال سکه برای  دو  هر نگذريم
از مفت، نفت جرعه يي و ايرانی دستباف
کپی و ندارند دريغ بیناموسی کار هيچ

است. اصل برابر
کمترين ما اگر که  است شاهد  بهسر خدا
اين با فردی پدرکشتگی يا و خرده برده

خودش  او باشيم، «شاپشالخان»٢٠٠٦ داشته
روکند. آخر باعث میشودکهدستخودرا
مقاومت، افشاگريهای از جدا کنيم چهکار
و انقباض سرفصل از  هم  بيچاره  ولیفقيه
در تير خالصزن» محمود «آقا انتصاب
تپالههای اعزام و تروريسم صدور امور رأس
به آخوندی لنز و خارجه ممالک به مزد بگير
اختصاص و زدن حقوقبشر» «ديدبان چشم
طعمههای خويش چراگاه  بهعنوان  «تيف» 
مال آغوش به بازگشت از قبل کمی که
برای که مجبور است ببرند «کيف»، اژهاي
يکی بيضه معروف نظام علما، يکی حفظ
تا ببرد  وعروسی سر  عزا مرغ مثل را  آنها 
برآورده حاجتش دوام روزی چند هم
برای جدی اقدام که کند اعالم و هم شود
غمزه اين است؟!  کرده مرغی آنفلونزای 
اين در  هم  «شاپشالخان٢٠٠٦» شتری
که بابا بفهميم تا شده علت بر اوضاع مزيد
سياسيون که از آن چه بيش  رژيم اوضاع
اين آخر است! خراب  می کنند  تحليل

بود که  ٥٧ از کسانی سال در «شاپشال خان»
شاه حاکميت تحت ايران میکردند فکر
که است معلوم ولی است؟! ثبات» «جزيره
هم به ما بگيرد؟! ونمیخواهد درس نگرفته

جاسميان آرميك

«اگر ميگويي، بگو
قتلگاه در دالور آن

را تير عدالت آخرين
چگونه؟ آيا

خود  آخر نفسهاي  با
غران گذاشت، ماشههاي فردا آخرين بر

که آنگاه
 مذبوحانه 

او عزيز قامت بر
گذارد خيمه

ناگزير مرگ در هيأتي که آنگاه

داد پايان را جالد بيم هولآور
ميگويي اگر

را… دالور نام آن
را…»(١) دستهاي قادر عشق آن

حبس اندي و چهارسال تحمل از پس
و شکنجه ها طاقتشکنترين با همراه
همبندشدن حتي  رذالتها، موهنترين 
سرانجام، خطرناک، عادي زندانيان با
کينه «دندان  زماني، حجت خلق مجاهد 
شهادت چه رفت». و بست خسته برجگر
بهنيزه روزهاي درست در هم آن مبارکي،
آزادي، امام جادوان آموزگار برشدن سر

حسين.
بهشعار  پايبندي جز نبود، چيزي او  جرم

هماره پرچم گلگونة در متن که عزتمندي
«هيهات است: شده نوشته پيکار اهتزاز در

مناالذله».
حکم در پاي او معني پر و نوشتة موجز در
نهفته ناگفته، حرفهاي  بسا  خود، اعدام
هيچگونه اعتراضي صادره «به حکم است:
جمله اين است. اعتراض همة اين ندارم».
خسرو که است جملهيي مشابه چقدر
راند: برزبان  شاه بيدادگاه در گلسرخي 

نميزنم». چانه جانم براي «من
در مجاهد يک اعدام براي حکم چهاربار
جانانه يي است مقاومت سکة روي بند، آن
قطور ديوارهاي پشت در كردند تالش که
آن اما کنند. خفهاش گوهردشت، بتوني

حجت زماني و جايگاه شهادت ژرفا درنگي در
كاكايي (طارق) عليرضا خالو

که کس «هر میگوييم او به خودمان زبان
مرکب در جهل نداند، که که بداند نخواهد
رژيم از دنيا که همه حاال بماند!» الدهر ابد
ابراز احمدینژاد خالص زن تير پاسدار و
به حکومت تبديل و میکنند تنفر انزجار و
هندوستان ياد فيلش شده، جهان در منفورين
خالص تير  «محبوبيت» باب، اندر و کرده 
«فشار میخواند. هجو خطبه سفارتگير زن
از که مردم خواهد شد بر ايران باعث بيشتر
جديد رئيسجمهور بکنند. حمايت دولت
اقشار در او است. غيرمعمولي کاراکتر ايران
و فشارها اما نداشت. محبوبيت مردم مختلف
او محبوبيت باعث ايران عليه شديد انتقادات
ايران هسته يي برنامههاي حال و است شده
است». کرده ايران پيدا را در ملي غرور جنبه
استمالتچی»! خان «شاپشال میگويند اين به
ملعون شاپشالخان جدت اندازه به الاقل
خودت کشور منافع مردم و بهفکر هم کمی
و خيانت کنی هم به آنها حتی نه اينکه باش
توپ گوشت دم را آنها مالها، به خدمت در
می کنيد توجه کنی؟! آخوندها اتمی بمب و
پرونده يي که است سيک گری همان اين
وضع ولی ندارد. آخوندها به خدمت جز
همين به فیالفور که االن است رژيم طوری
بهقول باالخره  و شده نيازمند پارگراف
مواجب توپچی به سال «چهل معروف
گری بيچاره کند!» شليک يکبار که میدهند
آخوندی ستوران زير سم را خود که سيک

کشانده؟! کجا به
رژيم انقباض دوران که ايناست واقعيت
رسوايی و سوختن و دستها روشدن دوران
مقامی و مسند لباس و با هر که است کسانی
اين برخوردارند! آخوندی درونمايه از
کسی دست و است حاضر شرايط قانونمندی
حقيقی نماينده که شاپشالخان اين نيست.
آخوندها با زدن الس و استمالت  خط
در جبهه را وياور ولیفقيه، خود و يار است
نموده ثبت نام تروريسم ماليان و بنيادگرايی
شرايطی واال در است شده آن دائمی وعضو
دهها هر روز عراق در آخوندی جنايات که
بيداد سرکوب  ايران در و میگيرد قربانی 
هم ايران مظلوم دراويش وحتی میکند
آدمکش دستجات وهجوم حمله گزند از
مداحی اين گونه نيستند، امان در ولیفقيه
را آخوندی تروريست و ضدبشری حکومت
اراده و خواست ضديت با جز مگر کردن،
در بگذاريد اما است؟ جهان و ايران مردم
که بگوييم همپالكيهايش وديگر او به خاتمه
را محمدعليشاه  توانست «شاپشالخان» اگر 
دهد نجات استبدادش نابودی و سرنگونی از
توانست. الکن خواهيد هم تو و ديدبان تو
و گفتار رفتار کردار و با اين شما بدانيد که
موجودات بهعنوان ايران ملت تاريخ در خود
ابد ثبت آخوندی تا نظام جزئی از خبيث و
فراموش آنرا  ايران  مردم وهرگز  میشويد 
يمن مقاومت به که چند هر نخواهند کرد.
روز از ملت ايران و دموکراتيک سازمانيافته
آمريکا کشورهای شريف مردم حساب اول
معتاد مداح مشت «يک از را و… اروپا و
شما نظير تروريسم» و بنيادگرايی ولیفقيه
فرشهای بر راهرفتن با تو امثال کردهاند؟! جدا
به عنوان دستبافدخترکانمعصوم ايرانی،که
تروريستهای جهان» امر «ولی از دستمزد خود
قرمزی گلهای گيريد، آنجايی که می هديه
از چکيده خونهاي  فرش میبينی، نقش در
میكني و آنهاست که لگدمال سر انگشتان

رفت. نخواهد يادمان هرگز اين

به اصطالح از بسياري حمايت از داخل در وهم برميخيزد جنگ به روم
است. برخوردار رفتهاند او سمت به مال طمع به يا جان ترس از كه «صحابه»
قبلي رئيس و عليه فرمانده كه سالهاست است قهار توطئهگر و آنقدر دشمن
در و ميپردازد حديث  هزار  دهها جعل به علي حضرت  يعني  اسالم دولت 
مي شنوند مردم وقتي كه ميرسد جايي به كار روز آن بسته و جهل روزگار
مسجد چهكار علي در مي پرسند برخي است شده مسجد كشته علي در كه

است! ميكرده
روبهروست عهدشكن بهاصطالح ياراني ضعيفالنفس و امام با ديگر سوي از
به و ميكنند رها را اردوگاه دوست و خيانت ميغلتند ورطه به به سادگي كه

ميپيوندند. دشمن
با نميتوانستند حتي روزگار آن مجاهدين كه است نفسگير آنچنان شرايط
ودشوار تيره زمانه آنقدر يعني باز كنند. راه نيز خود ومبارزه  وشهادت جهاد

مجاهدين نيز از آرمان پيشبرد  براي شهادت است، حتي مقاله اش نوشته در
شرايطي است پيچيدهترين وسختترين شرايط بيترديد اين و دريغ گردد.

آن مواجه شود. با و خلق ممكن است خدا يك مجاهد راه كه
عنصران سست و عهد شكنان از بسياري  شاهديم  كه است شرايط اين در
پابوسي و رداي خيانت و ميآورند بهدر تن از را رزم ومجاهدت افتخار جامه
و نان سالها برخي از آنها كه حتي بر تن ميكنند. افرادي را دژخيم وجالد
خدابنده ابراهيم هم چون  را خورده بودند ولي راه و اين مقاومت اين نمك
لجنزار هيكل در تمام با و  ميشوند چيني خامنهاي دسيسه سحر و مسحور
ايران هيچ گزندي در زندانهاي كه ميگردند مدعي  و خيانت فرو ميروند
«تبليغات» گفته اند زمينه اين در مجاهدين آنچه همه و است نرسيده آنان به

بوده است!
بطالن حجت تابناك سيماي  جهان در و همه ايران مردم  همه اما اينك
الطائالت همه اين كه ميدهد و حجت نشان ميدهند شهادت ياوهها را اين
ادامه صباح چند و بردن به در تن براي فقيه ولي به پرداخت پيش جز چيزي
واثبات داد شهادت حجت بله نيست. بيش وعار ننگ سراسر حيواني زندگي
جنايتكاران اين سازگاري با سر را مژگان تا حنيف نسل  مجاهدين كه كرد
سياسي چهره عسرت زمانه اين در و شد خود زمانه حجت به راستي نيست. او

دريد. هم با را خيانتكاران همه
دركالم پس ميشود. ما  زمانه «حجت» زماني كه حجت است ترتيب اين به
السماء» تنزل من االسماء » كه است نهفته عميق حكمتي و حقيقت معروف

فرود مي آيند). از آسمان (اسمها

در خلقی خروشان خشم از ديگر تندري
و درخشيد کشورمان  آسمان در  زنجير،
آمد. فرود ستارهها جنگل در پرصالبت
را چشمها که برقی چه و خروشی چه
همه در مکاران را مکر و خيره کرد يکسره
انجمنهای ِکيد و سوزانده آن چهرههای
يأس تنگنای «محبس» و به را  «نجات»شان
«حجت او آری است. کرده تبديل آنان
بدل خود زمان حجت  به که  بود زمانی»
زمانه هيچگاه که حجتهايی همان از گشت.

است. نبوده آنها از خالی
سرفراز شهيد  اين قهرمان مورد حجت در
نيز و بسيار نوشتههای و گفته ها مقاومت،
است. شده مشاهده قابلتأملی نمودهای
بینظير خود نوع پديده ها که در اين از يکی
و جانانه مقاومت  حاصل واقع در  و بوده
میباشد، بزرگوار شهيد اين پاک خون
رسمی علنی و بزرگداشت برگزاری مراسم

«حجِت» زمان، بر پايان رژيم!
مهدي رضوي

WWW.mojahedin.org   سايت سازمان مجاهدين خلق ايران

WWW.ashrafcity.com     اشرف شرف» شهر سايت«

WWW.mojahedonline.com 
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و آخوندها اين شکافت.  را  ديوارها صدا
نبودند خلق انتقام از بيم زده نقابدار جالدان
مقاوم مجاهد يک گردن بر را طناب که
مقاومت با بود که اين قهرمان ما انداختند،
تنگ دژخيمان بر را عرصه خيره کنندهاش،
غذاي اعتصاب با بارها خودـ او کرد.
شرافتمندانة مرگ  فرمان ـ  شجاعانهاش
قانون اين  همچنان تا کرد؛ را صادر خود
در سياسي کند که زنداني حفظ را طاليي
نه! ندارد: يک حرف بيش جالدان اسارت
سپيد، پيراهن در حجت، شکوفان تصوير
يادآور جوان، پرصالبت چهرة آن با
و زماني خزئل پهلوان  برادرش،  سيماي
پيوسته که است مجاهدي شادابي بيانگر
را زندگي  و  ميگيرد سخره به  را مرگ 
پراشتياق و سوزان چشمان ميزند. فرياد
دشتهاي و كوهها نسيم  با  باز گويي او،

ميکند: زمزمه «هفتچشمه»
گشت خواهد شليک بار اين «فريادها

بينام دهکده هاي
را  ما عاصي  نامهاي

داد خواهند پاس
بمانيم مگو

را بنگر اين دستهامان
همانيم ما

رنج عريان رسوالن همان
ميکنيم فتح ما

را  بشارت بزرگ  باغهاي
و مرگ گلوله گوشت و با آيين

(٢) خونمان» در خفته خنجر و خون با
با ترسيم که بود مقاومي از زندانيان حجت
هويت زندان، در مقاومت سرخ خط
کرد. مهر جالد، برابر در را سياسي زنداني
و غذا اعتصاب پيشتازان  از  او هم چنين
زندان به خارج  زندانيان صداي رساندن 
در که بود.كاري بينالمللي مراجع و

است. عادت خرق رژيم اين زندانهاي
«نجات انجمن تشکيل از پس شنيدم
خانوادة ازجمله خانوادهها، اغلب رژيم»
به زندانيان درهمشکستن براي را حجت
گسيلداشتن با همانطور ميبرد. زندان
و فريبکاريها با بهاشرف خانوادهها اجباري
سوءاستفاده يعني همراه مختلف تمهيدات
براي آنان روي خانوادهها و فشار عواطف از

حجت مقاومشان. فرزندان بهانفعالکشاندن
آخوند ساخته دامچاله اين ديدن با قهرمان
بر برميآشوبد، سخت  طعمهپرداخته،  و
«اگر و ميگويد: داد ميکشد مزدوران سر
مجاهدين پيش کنيد، آزاد مرا امروز همين
نکنيد فکر برگردانيد، زندان به مرا ميروم،
خود خانواده به بعد ميترسم». اعدام از که
«نگران که مي گويد و ميدهد دلداري
همين گرفتهام» را تصميمم من نباشيد، من
که ميشود باعث دشمن شکن شجاعت
و بگيرند بهدل را  او  کينه  شکنجهگران
اعدام ٤بار به فرمايشي محاكمه  يک در
دوران پشتسرگذاشتن  کنند، محکومش 
پرشکوه «پايداري يعني ديگر پرابتالي
ديگر چشمهيي ميگويند، پيروزي» براي
است. هفتچشمه قهرمان شاهکارهاي از
ظرفيتهاي تمام با دشمن  دوران اين در
را بريدگي خط  مي کوشيد اهريمنياش 
خلع سالح شده، را مجاهدين کند و ترويج
و تمام کرده سامان، و منزوي، بيسازمان
باز شرايط، در اين اما وانمود کند. بيآينده
سرفراز اشرف مجاهدان  مانند  حجت هم
زندان، شرايط در که درحالي آنهم ماند.
زنداني گردن هر روي عريان سرکوب تيغة
هم درست و مکفي اطالعات دارد و قرار

نميرسد. زندانيان به
سينهسپرکردن و وفاداري پايمردي،  چنين
از بااليي درجة بهراستي دژخيم، برابر در 
در همهچيز نيز بذل يگانگي و و مجاهدت
يککالم، در ميطلبد. را خلق و خدا راه
شکني و بنبست خون پيشتاز حجت، خون
گشود خواهد را زندانيان ديگر راه که است
خراب خودش سر بر  را  رژيم  تشبثات و
پربرکت، خون اين بهيقين، کرد. خواهد
شد، خواهد تکثير آورد، درخواهد بال
کرد. خواهد مسلح بهشجاعت را جوانان
پيوند مجاهدين  به را بيشتري قلبهاي 
خواهد گسترش را مقاومت و زد خواهد
بهسر عمامه دينفروشان  تا است  زود داد.
چه و كرده اند بزرگي اشتباه چه بفهمند

انتظارشان است. در عواقب وخيمي

پانويس:----------------------
گلسرخي خسرو شهيد از شعرها (١) و (٢)

بوده او  همبندان بين  در  و زندان در  او
و مبسوط گزارشی دادن با آنهم است.

رسانهها! به علنی
حاکم جالدان شکست تنها نه موضوع، اين
چه روحيه مقاومت، کشتن ارعاب و در را
بلکه میرساند، جامعه در چه و زندان در
اقدامات تمام در رژيم تمامعيار شکست
ربع طول در را مستمرش سرکوبگرانه
میکند. آشکار بيشتر هرچه جنايت، قرن
داشته وجود نمیتوانست اين است بديهی
و سازمانيافته مقاومتی ُيمن به مگر باشد
ظاهری نمود مقاطعی در گرچه سراسری،

است. نداشته هم آشکاری
جامعه در خلق شهدای بزرگداشت سنت
تداوم در انکارناپذيری نقش ما تاريخ و
ضديت و عمومی مقاومت روحيه و انقالب
دليل هميشه همين و به است. ظلم داشته با
«جايی تا  جالدان ديکتاتوران و طرف از
است. شده جلوگيری آن از توانستهاند» که
است اما بهتر فراوانند، نمونههای تاريخی
و جاری  تاريخ به نگاهی مورد اين در 

بيندازيم: خود ميهن خون و پررنج
خون موج که  خرداد  سی  فردای  از
بهسر عمامه جالدان فراگرفت. را ايران 
مورد، کوچکترين با بینظير شقاوتی با
يا خلق  مجاهدين نشريه خواندن حتی 
خرداد سی از قبل آنان  به مالی کمک
نفر صدها  و دهها هرشب (فاز سياسی)،
با و میسپردند  اعدام جوخههای به  را
هيچگونه که بودند مراقب بيشتری شدت
بال خونين کبوتران اين برای مراسمی

نشود. گرفته
رژيم مرعوب هيچگاه ما قهرمان خلق اما
مراسم نداد.  تن خواست اين به و  نشده
با چه اگر خانهها در را خود شهدای
اکثر میکردند.  برگزار اندک جمعيت 
کشور بوده داخل در آنروزها کسانی که
بارها داشتند، آتش بر دور از دستی حتي و
در چنين مراسمی شاهد و با شرکت خود
هم رژيم اما  بودهاند. موضوع اين  ناظر
میتوانست» که «جايی تا و نبود بيکار
میکرد. جلوگيری تجمعهايي  چنين از

در که شتم و دستگيری و ضرب بسيار چه
گرديد. تحميل خانوادهها به مواردی چنين
اعدام حتی و شکنجه به که دستگيريهايی

میشد. منتهی هم
خوانی باز با هم نمونه مشخصی را بگذاريد

معاونی: مادر از خاطرهيی کنيم.
سالگرد مراسم تهران: شهريور٦٢، اواخر
محمد خلق بهنام شهداي مجاهدين از يكي
و خانوادگي و ساده به صورت كه محمدي
مورد بود، شده برگزار منزل در غيرعلنی
قرار رژيم جنايت و ظلم پاسداران حمله
پيرها و بچه ها و حتي افراد همة و گرفته
چشمبند با  و  كرده اتوبوسها بر  سوار  را
سرجالد حضور در و ميبرند،  اوين به
لگد و مشت و قنداق تفنگ با الجوردي،
ملعونهم الجوردي ميافتند. آنان جان به
درشت تسبيح با قافله از عقبنيفتادن براي
مادران تك تك صورت و سر بر خود
آنها ركيك  بسيار  فحشهاي با  و ميزد 
اين به كه مادران از نفر چند ميآزرد. را
و برده كردند را به زيرزمين اعتراض عمل

اين معاوني). مادر (از جمله ميزنند مفصلتر
سپس داشته و ادامه صبح نزديكي تا  عمل
تك و با چشمبند سوار اتوبوس كرده را آنها
چند مي كنند. البته رها نقاط مختلف در تك
معاوني، مليحه ازجمله داشتند نگه هم را نفر
چند برنگشت. خانه به هرگز ديگر او كه
بر دادند،  مالقات  اجازة  او  به كه بعد ماه
و نداشت حركت توان  شكنجه  شدت اثر
هم فرزندانش كه بود شده فرسوده آنچنان
چندي نبودند و او شناخت به خوبي قادر به
رمقهاي حياتش آخرين شكنجه با تداوم بعد
آسمان بر ديگر ستارهيی  و  گرفتند هم را
بر ديگري سند و آزادی شهيدان پرفروغ
اين تصور مافوق جنايات بيشمار اسناد

گشت. افزوده خونآشام سفاكان
ملعبه اينچنين مردم جان آن روزها آری
اينگونه رژيمی بود.  خونآشام  دجاالن
جايیکه «تا خود  بقای برای  که سفاک
برگزاری کرد، و از کشت و نابود توانست»

جلوگيری کرد، شهيدان مراسم برای

دريغ مجاهدين از نيز آرمان پيشبرد براي شهادت امكان حتي كه است وپيچيده
است. شده

كه قهاري نظام است. مشابه بسيار شرايط نيز مي بريم به سر ما كه روزگاري در
دست در را آن سرسلسله خامنهاي اسم به جنايتكاري و توطئهگر فاسد، آخوند
است. كرده مجاهدين تنگ و عليه  ما مقاومت را عليه  زمين وزمان تمام دارد

شرايط از بار صدها به سر مي بريم، در آن  ما كه  دوراني شرايط كه بهراستي
مجاهدين خون از بيدريغ خميني ودشوارتر است. پيچيدهتر خميني زمان خود
هزار دهها خميني مرگ زمان در دهه  شصت وتا ميكرد. قتل.عام و ميريخت
قهر همان خميني اصلي اساسًاكاركرد و رسيدند. شهادت به مجاهدين از تن
عليه را پيچيدهتري به مراتب توطئه خامنهاي  اما بود. مطلق وسركوب عريان
خود كه بينالمللي منطقه يي و استفاده از شرايط با ديد. او تدارك ما مقاومت
جهان همه  است كوشيده قوا تمام با داشتند،  جدي نقش آن ايجاد ورژيمش در
هم كه نادر بهطوري كه، هم چنان نمايد. وتار وتيره ما تنگ ما ومقاومت بر را

بقيه در صفحه١٦
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مقاالت

حميدنصيري

ـ اشرف حميد صابري

شنيعد و جنايتكارانه انفجار از پيش ماه دو رست
سايت شيعيان بودكه يازدهم و امامان دهم مرقد
چنين خبر رضايي پاسدار به متعلق «بازتاب»
از قدس راه «بازهم عنوان با پيشاپيش را فجايعي
اشاره با مطلب اين  در بود. داده ميگذرد»  كربال
از رژيم تاريك چشمانداز و متزلزل موقعيت به
كابينه وزيران از گويا نامي نيلي» «حسين قول
خميني شكنجهگر نخستوزير موسوي، ميرحسين
عراق موجود شرايط از بودكه خواسته صراحت به
جمله «اين كنند: استفاده خود مشكالت براي حل
جلوگيري جهت راهبردي حركت يك تاريخي،
خودي نيروهاي فراروي جديدي جبهه بازشدن از
”راه قدس هم، هنوز كه است اين بود… واقعيت
وضعيت در ما كشور نيز اكنون ميگذرد”. كربال از
نظامي جنگ  درگير ما اگرچه دارد. قرار مشابهي 
چالشهاي موجود، و هستهيي مذاكرات نيستيم، ولي
تمام توان نظام، سياسي كه مسئوالن ميكند ايجاب

ميگذرد»  كربـال از قـدس «راه هم هنـوز

اشرف ـ از عليرضا باقري كاريكاتور

يادي ازمصدق كبيرپيشينةتاريخيراهحلسوم 

مجاهدين صبر جميل از پرتوي

مسألهح دو  مسلمان ايرانی مجاهدين قيقتًا 
شاهان بهدست شده خدشهدار و مهم بسيار
گذشته قرون و اعصار  طی  در شيخان و
سکه روی آن خود که صبر جميل پرتو در را
بزرگ خانواده تمامی و  آنان  باشکوه پايداری
گذشته اندی  و  سال سه  طی است،  مقاومت 
بازسازی خود توانای بهدست و ترميم آنچنان
ضرورت جامعهشناسی نظر  از  اگر که کردهاند
هويت و وحدت امر در را موضوع دو اين وجود
تمامی دموکراتيزهکردن  و ايران ملت تاريخی 
به و کنيم نگاه اجتماعی و فرهنگی نهادهای
آنگاه داريم مبذول را  الزم  عنايت آن اهميت
اين ارزنده خدمات و پاکی  عمق و ثمرات از
شک بدون ايران ملت حلکن  مسأله مقاومت
رژيم از پس  تابناک آينده به نسبت و  شادمان
برد. خواهيم پی مسئوالنهتر و بهتر  آخوندی
اندی و سال سه مدت در که بنيادی شالوده اين
بنيان، اين بر حاال و گرديده  پیريزی  گذشته
نمود، بنا میتوان را  عظيم  آسمانخراشهای
که آنچه دادن تغيير برای انسان توانايی اثبات
معنا اين به است. نمیباشد آن صالح و  بهخير
اجبارات بر بايد و  که میتوان کردند ثابت که
از بهظاهر  سرنوشتهای و دستو پاگير و کور 
خود که آنطور و شد چيره «تعيينشده» پيش
نوشت؟! همچنين و کرد تعيين میخواهد آنرا
واهی رها اسارت پندارهای را از اميد آنها مسأله
انسان سخت روزگار  خاکی ارض بر  و نموده
نمودهاند. تبديل تنومند درختی به امروزی،

برومند مهيار
يقيين جامه انسانی بايد و میتوان بستر بر يعنی
تاراج دادن به بدينگونه از کردند. و اميد تن به
روزگار در آدمی، کرامت و فضل يغمابردن به و
سياهکاران و مکاران بازار و آخوندی فتنه پر
بهم آنانرا بساط و کرده جلوگيری آدمفروش،

زدند.
مصلحتی بهخاطر را حقيقت نخواهيم اگر
رهبری نقش از نبايد ديگر کنيم ذبح «تحميلی»
رجوی مريم و مسعود خاص بهطور و مقاومت
قيمت جيب مردم از که تعارفی با کلیگويانه و
حق بايد بلکه نمود، صحبت می شود پرداخته آن
گذشته از بيش همه برای  و  کرد ادا را مطلب
و شيخ خشم  در و نمود  تکرار  را حق  حرف
درستی از نشان طرب، سياق به نيز مربوطه ايادی
تکرار هرچيز، از بینياز خدای اگر ديد. کار اين
روز در بار پنج نماز ادای در را حق حرف
مجاهدين حمايت از اولی، کرده! بهطريق توصيه
جرثومه ناحقترين  برابر در مقاومت رهبری  و
آخوندی، حکومت ضدانسانی يعنی و ضدالهی

دارد. ذکر مکرر بسا جای
پايداری و مجاهدان جميل صبر دوران در اما
میخورد بهچشم نيز ديگری جلوه آنها باشکوه
اهميت فوق العاده ايران حائز نسل جوان برای که
دين چهره از غبار اين دوره هم در آنها میباشد.
زنده دوباره را ايران تاريخ اميرخيز هم و زدودند
دو اين و اتفاق وحدت مهم کردند. نکته عينی و

است. باهم
چهره از آخوندی  غبارهای زدودن دريچه  از
در مجاهدين  جميل  صبر که بس  همين دين 
روشن ما برای تازه گذشته سال چند اين طی
دورانی از  آخوندی  قرائت خالف بر که نمود

پيشه «صبر» به ظاهر (ع) علی اميرالمؤمنين که
از يکی نداشت، حضور «صحنه» در و نمود
کارزار عظيم ترين و فعالترين گستردهترين،
حکام برابر در  را آگاهی بخش و  افشاگرانه
و انقالب زمينه ساز  که میبرد پيش وقت  ظالم
پی کمی تازه  ما  حاال گرديد.  آنان سرنگونی
يعنی مجاهدان، جميل صبر  معنی که میبريم
صبر اگر و آخوندصفتان زنهار، آخوندها چه؟!
که شمايان اگر بهحال وای است مجاهدين اين
را علی فرزندان بازهم مرقدين حاال شود؟! لبريز

میکنيد؟ منفجر
که است ايران معاصر تاريخ اميرخيز ديگر، نظر از
و ايران مردم چشم برابر در مادی بهطور دگر بار
آگاهی عمق از برآمده شکوهی با و شد زنده دنيا
ما امروز مقاومت نشان داد که همهچيز فدای و

ملت آزادی پيشوايان با ناگسستنی پيوند چه
مرز اين زرين تاريخ در عميقی ريشه چه و ايران
امروزه خود که  مجاهدين بنابراين دارد.  بوم و
تاريخی، واالی ارزشهای تالقی و وحدت نقطه
که وقتی میباشند ايران در مذهبی و ملی انسانی،
صحبت دموکراسی استقرار و مردمی حاکميت از
ايران آينده تابناک در که ثابت نموده اند میکنند،
سياسی حاکميت و بازسازی آخوندها، از پس
با انسانی باورهای ميان تضاد برآيند از نه و…
بستر بر عميقًا بلکه بشری ودستاوردهای ارزشها
علنی ستيزی ودر آن دو ميان وحدت و همسويی
ضدملی و ضدانسانی ضدخدايی، ارزشهای با
روزی نيست دور است. استوار آخوندی ارتجاع
در را ايران مقاومت مجاهدان و صبر زيبايی که

ببينيم. ايران کودکان لبخند

مصدق، درگذشت  سالروز  ١٤اسفند، 
صنعت مليشدن نهضت كبير پيشواي
قرني نيم است. طي حدود  ايران  نفت
چه ميگذرد، مصدق وفات از كه
راه كه مدعيان جريانهايي افراد و بسيار
بهنظر هستند. و بودهاند مصدق روش و
را مصدق مرزسرخهاي اگر ميرسد
ادامهدهندگان شناخت بشناسيم، خوب
يا دشوار چندان مصدق  راه تاريخي

نيست. مبهم
مريم رئيسجمهور جملة اين وقتي
پارلمان در سخنرانياش طي را رجوي
پول نه غرب از  «ما كه: شنيدم  اروپا
بهياد سالح…» نه و ميخواهيم
جلسة در به آمريكا  سفرش گزارش در كه افتادم مصدق تاريخي جملة  اين
دربارة شما كردم عرض ترومن(١) بهآقاي «من گفت: بهمجلس ١٩آذر١٣٣٠
راه(٢)، از داشت، هرچه از سال ده كه مدت ايران كرديد؟ مساعدتي چه ايران
بگذارد، خودداري متفقين اختيار در ميتوانست كه چيزهايي و تمام اسكناس
مساعدتي چه ايران نسبت به ميكنم سؤال شما از نمود. من فداكاري و نكرد
چند طياره يك د.د.ت و بذل گرد بهواسطة با ما شما است كه كرديد؟ درست
اكنون من تشكر است، ولي… موجب اين و كرديد با ملخ، همراهي مبارزه براي
ما كه اختالفي اين در كه شما من آمدهام چيزي بخواهم. شما از كه نيامدهام

بكنيد». اتخاذ بيطرفي جنبة داريم نفت به راجع
رويكرد ريشهداري اين مردمي، و تاريخي موضعگيريهاي برخي كوتاه به نگاهي
داشت، را از واشينگتن بازگشت قصد مصدق كه ميكند. «شبي آشكارتر را
مصدق برقرار با در جريان مذاكرات رابطة دوستانهيي كه هريمن، والترز، مترجم
اميدهاي آمريكا در شما طوالني اقامت مصدق، اوپرسيد: آقاي از بود، كرده
دست كه حاال آورد، به وجود دنيا و ايران در نفت مشكالت حل زيادي دربارة
در مصدق خواهيد كرد؟ توجيه را مسأله اين چگونه ايران برميگرديد به خالي
ايران در من بر قدرت من خالي دستهاي ميكنيد شما اشتباه ميگويد: جواب
در پر ميرفتم دست با اگر بيشتر تقويت خواهد كرد. مرا موقعيت افزود و خواهد

ميشدم». اشكال دچار مردم براي خود توافق و سازش توجيه

درحاليكه و بود يافته افزايش چپ و راست جناح دو هر در مصدق با مخالفت
سوق دادن و كمونيسم بهطرف بهگرايش متهم را مصدق دست راستي، عناصر
و متهم بهسازشكاري مصدق را چپ جناح بهدامان كمونيست ميكردند، ايران

ميكرد»(٣). آمريكا با پاخت و ساخت
«از ميگفت: خودش بود، كه كرده مردم وقف زندگيش را تمام مصدق آخر
به جهاتي نپذيرفتم. من و كردند دعوت دولت بهرياست مرا جاه دوبار حب نظر
قبول را رياست دولت نفت، به امر مليشدن بخشيدن تحقق به عشق هم اينبار
ارجاع خدمتي بهمن هر مشروطيت دوران تمام در هم مال نظر حب از كردم.
رساندهام، امور خيريه بهمصارف گرفته ام اگر يا يا نگرفتهام آن را حقوق شده
ميشد ١١٠٠٠٠تومان حدود در اخير چندماه و سال دو در نخستوزيري حقوق
دستگاه تمام مخارج و بدهند مسلولين و مادران حمايت كردم بهبنگاه حواله كه
به كه بعضي تكلفات و الهه و بهآمريكا مسافرت و خود منزل در را نخستوزيري
آنچه كردهام در من محرك آري پرداختهام، خود كيسة از بوده اين مقام عهده
عملي ملت ايران هدف ميخواستم بلكه همواره مالدوستي نه و جاهطلبي بوده نه

آورد»(٤). مجددًا به دست داشته، راكه مقامي همان ما و كشور شود
بعدازظهر  ساعت٤  «از كه  ٢٨مرداد كودتاي روز بحراني و سخت شرايط در
شده برپا دكترمصدق خانة اطراف و كاخ خيابان در تمامعيار خانگي جنگ يك
و او تا را داشتند مصدق منزل بهداخل نفوذ قصد شديد حمالت با بود. مهاجمان
كرده بودند محاصره را ما تانك كه با چهار مهاجمان ببرند… بين از يارانش را
خانه كاشيهاي حتي و ريختند مرحوم بهخانة آن ميكردند تيراندازي بهشدت و

بردند»(٥). بهيغما هم را
شتابي «دكترمصدق است: نوشته روز همان حوادث دربارة ديگر شاهد يك
در ميخواهد نخستوزير مخروبهاش نشان نميدهد. خانه از خارجشدن براي
يارانش و و او از با جانفشاني كه دالوران وطنپرستي از لحظات واپسين آن
دفاع كردهاند، بود، آمده در آخرين سنگر ملي صورت به كه سرانجام خانهيي

او از آنجا ياران مي خواهند كه نردباني پلة در پاي مصدق سپاسگزاري كند.
او با وداع ضمن را احضار ميكند و ببرند، سرهنگ ممتاز همسايه  بهخانة را
خانه استوار ارادة ولي پشت خميده مادرت» آنگاه با شير به «رحمت ميگويد:

ميكند»(٦). ترك را
تكيه آزاديخواهي و استقاللطلبي و از سرشار سياسي اش حيات مصدق در
دست از آنها  قدرت  و ستمديده بهمردم را خود ايمان بود. هيچوقت بهمردم 
گناه بزرگ و من گناه «… تنها مي گفت: و سربلندي شهامت با كه نداد. آنجا
من حيات … را ملي كردم ايران نفت صنعت كه من اين است بزرگ بسيار و
و عظمت و استقالل و امثال من در برابر حيات و موجوديت من من و و مال
ندارد ارزشي كوچكترين ملت اين متوالي نسلهاي و ايراني ميليونها سرافرازي
تاريخي خود وظيفة دارم يقين و ندارم تأسف هيچ آمد پيش برايم از آنچه و
يا دير هركس چندصباحي و شما و من عمر داده ام. امكان انجام سرحد تا را
و مظلوم يك ملت سرافرازي و حيات ميماند آن چه ولي بهپايان مي رسد زود

است»(٧). ستمديده
سالهاش پنجاه تالش طي داشت، بهمردم كه را شديدي عشق و عالقه مصدق
به جان مايه گذاشت، سيهروزي از و فالكت و فقر از چنگ مردم رهايي براي
شد. مصدق جاودانه ايران مردم قلوب اعماق در دليل بههمين و اثبات رساند
خاطر براي و دولتها ميگفت: «قانونها، مجلسها ملت» ميدانست و «نوكر را خود
مردم ارادة از باالتر قانوني هيچ … آنها بهخاطر مردم نه آمدهاند مردم بهوجود

ندارد»(٨). وجود
مصدق كه  است عشقي  همان  بازتاب بهمصدق، ايران مردم  احترام  و  عشق
نگهداشت. در قلب خود شعله ور آنرا تا آخر عمر هم چنان و داشت بهمردم
بهرغم مدعيان مصدق آماده بود. ملت راه در جان خود فداكردن او براي زيرا
در ذلتبارشان سر زندگي ادامة براي كه راهش پيروي امروزي عافيتجوي
عدهيي و من ميگفت: «تا فروبردهاند، بازماندگانش ضدبشر و خميني آخور

اين ديد»(٩). آسايش را نخواهد روي ايران ملت نرويم، آزادي از بين راه در
منعكس نيز ٧ارديبهشت٣٠، در راديويياش سخنراني نخستين در حتي مسأله
آگاهي آن  به حكومتش آغاز روز از بلكه پاياني روزهاي در فقط نه  است
و بار كار اين قبول كه براي ندارم ترديد «هموطنان عزيز! مي گفت: داشت كه
قابلي چيز جان شما راه در ولي ميروم… بين از گرفتهام بهدوش كه گراني
و در كنم»(١٠) آسايش شما فداي آن را كه هستم راضي قلب از صميم و نيست
يقين دارم كه بلكه و اميدوارم نباشم چه و باشم زنده «چه جاي ديگر ميگويد:
را آنقدر ملي مبارزة و مردان بيدار كشور، اين شد نخواهد آتش خاموش اين
برومند نهال ميبينم اين عيان برسد… من به حس و تا بهنتيجه ميكنند دنبال
خواهد و رسيده گرفته، بهثمر را همه گريبان امروز مشقتهايي كه تمام خالل در

رسيد»(١١).
خاموشي  به ١٤اسفند٤٥ سرانجام يكشنبه روز صبح در كبير، مصدق وجود شمع
روز هر مبارزش پاكباز مجاهد و فرزندان وجود به يمن آرزوي او اما گراييد
آخته شمشير و پرچم همان تاخت. پيش ماند و باقي ايران در پيش از شعلهورتر
نيام و از رجوي مريم كالم در كه امروز است مصدق آزادگي و استقاللطلبي

است. رسيده خود شايستة بلوغ به و آمده بر ايران مردم مقاومت

----------------------------------------------: پانويس
١٩٤٥ تا ١٩٥٣ از آمريكا رئيسجمهور سيوسومين ترومن هاري (١)

ايران از جهاني دوم جنگ متفقين در نظامي مسير تردد همان «راه» از منظور (٢)
است. سابق شوروي جنوب سوي به

ايران» در قدرتها «جنگ كتاب از نقل (٣)
زرهي در زندان دكترمصدق دفاع از كتاب نقل به (٤)

مرداد ١٣٥٨ ٢٨ شماره پرخاش نشريه ممتاز سرهنگ خاطرات (٥)
نجاتي سرهنگ ص٤١٩ صنعت نفت جنبش مليشدن (٦)

تفضلي محمود نوشته صفحه٧١ كودتا» مصدق، «نفت، (٧)
مجلس انحالل  ضرورت دربارة هفدهم  مجلس در مصدق نطق (٨)

١٤مرداد١٣٣٢
٢٢مرداد٦٥ شماره از ماهنامة شورا بهنقل (٩)

در نخستوزيري از پس مصدق راديويي سخنراني نخستين (١٠)
٧ارديبهشت١٣٣٠

٢٢مرداد٦٥ شماره از ماهنامة شورا بهنقل (١١)

راآ تك تيرها شنيدن ظرفيت ديگر شب ن
به آن صداي يك هر شنيدن چون نداشتيم.
خلق مجاهد  يك پيكر خاكافتادن  بر معني 
دم دست چون هرچه بود. يك همزنجير ديگر و
حرف خودم با  و بودم پيچيده سرم دور  داشتم
حسينزاده متوجه آمدن نشنوم، صداها را تا ميزدم

نشدم. بهسلول پاسدارها و
همة آمدم. به خود آنها لگد و مشت ضربات با
فقط بودند و ايستاده سلول غربي ديوار بچهها كنار
بوديم، پيچيده را سرمان كه من ازجمله و نفري چند
با درحاليكه  حسينزاده بوديم. مانده باقي وسط 
را اينها ميكرد، گفت: ورانداز ما را شيطاني نگاه
رفتن از قبل را رفقايشان تا بياوريد هشت زير به

تماشاكنند.
يعني حياط٣٢٥  به پايين بعد هم هشت و زير را به ما
به پايين كه  پلهيي هر گوشة در راه بين در  بردند.
مجروح بعضًا پاي بود. نشسته زنداني يك ميرفت،

بلند ميشد. صداي ناله اش و لگد ميشد يكي
به  ورود از قبل كه بود محوطهيي بند٣٢٥  حياط
به٣٢٥ قرار داشت  معروف بندهاي اصلي ساختمان
محصور ديوار قرمز بلند آجري ازجنوب يك با و
كه عريض پلة چندين غربي قسمت در ميشد.
سالنهاي مثل ساخته شده بود چيزي سربااليي در
تعداد اين پلهها روي ميكرد. را تداعي آمفيتئاتر
مي رسيد بهنظر  و  بودند نشسته بچهها  از  زيادي

بودند. وصيتنامههايشان نوشتن درحال
تعدادي درحال ميداد نشان كه ناگهان همهمهيي
صداي متوجه و رسيد به گوش هستند نزديك شدن
خيابان ورودي شدم. از منافق مرگ بر صلوات و
ميشد پاسدارها  صداي و سر و آمد و رفت  از
مقامات از افرادي محافظين زياد تعداد كه فهميد
ساختمان داخل همه به وارد شده اند. همراهشان به
صداي الجوردي ساعت نيم حدود از و پس رفتند
شده بينشان بگومگو كه ميشنيدم حسينزاده را و
يكي ميكردند. بحث و جر موضوعي روي و بود
اصًال نيستم. اين كاره من آقاجان نه ميگفت:
هركاري  ، آقاجان نه نمي خورد. خونم گروه  به

نخواهيد. ما از ولي اين يكي را ميكنم بگوييد
آخوندي لحني با كه شنيديم را ديگر يكي صداي
حاال تا نوربخش،  آقاي ندارد  اشكالي ميگفت: 

خب ياد مي گيري. نكردي؟
دبير كني، مهدوي آخوند بود، آشنا برايم صدا اين
از آخوندها بين در كه كسي و روحانيت! جامعة

رژيـم خميني هيـأت وزيران
اعـدام جوخة زنهاي تيـرخالص

منطقه شرايط  از مناسب بهره گيري را جهت خود
چالشهاي دليل، بدون و  آورند  عمل به جهان و
ايجاد كشور ديپلوماتيك دستگاه فراروي جديدي

نكنند.»(١).
طرف به چشمها همه و اتهام انگشت اگر پس
رفته نشانه آن عوامل و آخوندي ديكتاتوري
و تروريسم»  مركزي «بانك  به عنوان  اكنون كه 
شده، شناخته جهان در تروريسم» حامي «بزرگترين
هشداري سكه آنروي دقيقًا اين نيست. بيربط 
سال دو مقاومت برگزيده رئيسجمهور كه است
تروريسم و توطئهها و مداخالت گفت «خطر پيش
رژيم اتمي از خطر صدبار در عراق آخوندي رژيم
حكومت اين  عمر  از  ٢٧سال طي است». بيشتر
و وسيله بهعنوان همواره تروريسم، ضدبشري،
وسيلهيي براي نهايت ارعاب و در باجخواهي، ابزار 
آخوندي، ديكتاتوري ناداشته قدرت موازنهسازي
كم هست.  و بوده رژيم اين  جداييناپذير جزء 
تروريسم زخم از هنوز  كه كشورهايي  نيستند
بيروت، از  نيافتهاند. التيام ضدبشري رژيم اين  هار
مختلف شهرهاي  تا گرفته استانبول و قاهره ُخَبر، 

طعم آسيايي، شهرهاي تا و اروپايي و آمريكايي
تروريسم ردپاي كه را خونيني بمبگذاريهاي تلخ
چشيدهاند. مانده، برآنها باقي آخوندي ديكتاتوري
ويژه جايگاه آخوندها براي البته عراق، ميان اين در
ضدميهني آغاز از هنگام جنگ ويژگي اين دارد. 
در خستگيناپذيرش دشمن استقرار هنگام در و شد
خاك، در اين ايران ارتش آزاديبخش ملي  هيأت
و اخير سال سه تحوالت  از بعد و شد برجسته تر
به جايگاهي رژيم، اتمي بحران آغاز با همزمان
هم شب  نان از آن به نيازمندي كه گرفت خود 
از چشم البته مهم اين است. بيشتر آخوندها براي 
اينكه ولو است، نمانده دور هم غربي دولتمردان
از نگراني ترس و جمله از مالحظات برخي به خاطر
خاك عملش از ميدان رژيم كه تهديدات تروريستي
زخمي كه كسي ولي نكنند. بيان رود فراتر هم عراق
خوب داشته باشد، تن به ديكتاتوري تروريسم اين از
عراق پيكر بر  روزانه كه جراحاتي مي كند،  حس
بر كه است تروريسمي خنجر همان از ميشود، وارد
اما، است. اين خاك گيتي فرو رفته در ديگري تن
افزايش به خصوص عراق، كنوني دردناك وضعيت
مردم از روز هر جنايتكارانه تروريستي كه عمليات
مولفه دو تالقي حاصل  ميگيرد، قرباني  بيگناه
حيات و موجوديت بهطور مستقيم با هردو كه است
عبارت مؤلفه اين دو اند. گره خورده آخوندي رژيم
و بحران اتمي. عراق داخلي امور از دخالت در است
دو پارلماني بعد از انتخابات كه است جايي عراق،
«پيروزي» با رژيم كه خوابي و كشور اين پيش ماه
بهصراحت بود، ديده خودش نزديكان و وابستگان
گرفتن«سكان در تدارك به دست كه ميكرد اعالم
است بحراني همان اتمي بحران آنست. جديد» امنيتى
«مرگ» راه حل دو برايش خودشان ميگويند كه
البته مؤلفهها اين ندارد. وجود بيشتر «خودكشي» يا
هم از جهت متفاوتي، عمل ميدان بسته به شرايط،
ديكتاتوري وقتي ميكنند. پيدا وسعت هم و شدت
ناكام عراق  بلعيدن براي  آرزوهايش  در آخوندي 
كه آنطور نوين»، عراق در فرصتها «مديريت و ماند
سوي ديگر از و از دست داد، ميديد، خوابش را
امنيت شوراي اتميش به همزمان پرونده ديد وقتي
اجماع اجتنابناپذير و به آن شده و ارجاع گزارش
كارگزاران زبان از همچنانكه است، رسيده جهاني
به دست بود، كرده تهديد رسانههايش طريق از و
عراق تعادل ميز تا  زد بي سابقه و  هولناك جنايتي
توسعهطلبانه تمايالت  برخالف  ميرفت كه را،
بههم به كلي بگيرد، شكل آخوندها دخالتگر و
اقدامات براي رژيم دست  كه  آنجا از بريزد.
آمريكايي و اروپايي  كشورهاي  در  تروريستي
نميخواهد و نيست باز چندان روشن، داليل به
دست به را عمرش پوسيده  رشته اقدامات،  اين با
خاك بدون شك، بسپارد، چنيني كشمكشهاي اين
ممكن مكان عاليترين و  مناسبترين را عراق
بستري همان اين است. يافته خود عمل ميدان براي
امور داخلي در تأثيرگذاري و نفوذ كه ميزان است
كرده بود همسو هستهيياش بحران روند با عراق را
«ظرفيتهاي از بايد كه مي كند توصيه بهخودش و
هستهيي پرونده براي عراق» در اسالمي جمهوري
نظام «يكپارچه» توصيه و خطمشي اين كرد. استفاده
حكومتي خبرگزاري جناحها. همه هست. و بوده
حاكم كلي ديدگاههاي و تحليلها معموًال فارس كه
از هفته پيش دو ميدهد، بازتاب را نظام آخوندي بر
كشمكش در بحبوحه و آن و عواقب سامرا وقايع
بحران پيرامون  آخوندي ديكتاتوري با  غرب
در شرايطي صرفًا بزرگ «قدرتهاي نوشت: هستهيي
از مؤثري شكل  كه  مي زنند دست  مصالحه  به
با اينكه يا و ايجاد شود فراروي آنان امنيتي تهديد
منافع ميگيرند به قرار مصالحه مورد بازيگراني كه

دست يابند»(٢). يا موازي مشترك
«برقراري آمريكا، خاص بهطور و غرب نظر از اگر
ديكتاتوري نگراني موجب عراق»، در دموكراسي
امنكردن نا آخوندها اما، از نظر مي شود، آخوندي
عراقونفوذعواملخوددردستگاههايكنترل كننده
عالي، و تصميم گيرنده سطوح در بهويژه اداري و
و ميدهد قرار  آمريكا پيشروي جدي  موانع
ميطلبد. چالش را به موردنظر آمريكا دموكراسي
كشورهاي داخلي  امور در دخالت با آنها  قصد
همكار» و «شريك بهعنوان خود تحميل منطقه،
به قَِبل آن از تا است، بهخود بازيگر دادن نقش و
بقاي تضمين  يعني  استراتژيكي، و مهمتر  مقاصد 
قدرتهاي كه مي دهد نشان «شواهد دست يابند: نظام
روندهاي و حوادث درگير آمريكا، بهويژه بزرگ
آنان ميباشند. خاورميانه منطقهيي حوزة در بحراني
مشاركت و بههمكاري وافري نياز خود، امنيت براي
و عراق  در ايران منطقه يي نقش دارند. ايران با 

همانند كشورهايي كه است بهگونهيي افغانستان
ناديده را آن نمي توانند غربي اروپاي و آمريكا

انگارند»(٣).
اهداف موازنهسازي براي «الگو همان اين
گردنكشي تهديد و با است كه  نظام استراتژيك» 
برده بلواي محلي، پيش و تروريستي، ايجاد آشوب
و عقبنشيني به وادار را مقابل طرفهاي تا مي شود
كند و «همكار» بهعنوان رژيم بهخواست تن دادن
اين از يابد. دست نظام پايدار» «امنيت به نهايت در
مبادرت شيراك  ژاك «اگر  بگويد:  چه واضحتر 
از فرانسه اگر ميكند،  ايران ملي امنيت  بهتهديد
مبادرت يا اين كه اول بهره ميگيرد و ضربة الگوي
نيز ايران شرايط اين در ميكند، پيشدستانه بهتهديد
در آنان براي را محدوديتهايي تا بود خواهد قادر
ناامني محيط خاورميانه كند. ايجاد خاورميانه حوزة
به تا دارند تالش بودكه خواهد بازيگراني براي
گردنكشي و تهديد اين دستيابند». يكجانبه امنيت
فقط كه بيچشموروست و وقيح آنقدر تروريستي
كم را بمبگذاري زمان و هدف پيشاپيش اعالم
جنايتكارش عوامل و آخوندها مگر وگرنه دارد!
دارند كور به تروريسم  توسل جز حربهيي  چه
را خاورميانه تا خواهدكرد «قادر» را آنها كه
كنند؟ آن غربي بازيگران» براي ناامني «محيط
اين اينكه تصور شد، اشاره باال در همچنانكه 
است، رژيم هارتر جناح به مربوط فقط تهديدات
در نظام» «مصلحت پاي وقتي  است. باطلي تصور
بقاي حفظ براي قرائتهاي هردو جناح باشد، ميان
آخوند ميشود. يكي كموكاستي بيهيچ نظام،
خاتمي جناح شاخص چهرههاي از محتشمي پور
جنايت از قبل روز چند خود اظهارات تازهترين در
ايسنا حكومتي خبرگزاري كه سامرا در تروريستي
از آتشفشاني «بايد كه ميكشد عربده كرده مخابره
محتشمي آخوند آيد». بهوجود مسلمانان توانمندي
دارد، اشتهار بودن هار به كه جناحي مثل درست هم
ميكند در «اعمال قدرت» تفسير «عدالت» را اجراي
«دشمن كردن وادار براي را قدرت» زبان «تنها و
از انتظاري همان هم او مي شناسد. عقبنشيني» به
كه دارد عراق در رژيم مطيع و دست نشانده دولت
بر كه مجلسي چنانچه «اگر دارد: وليفقيه جناح
دولتي باشد بخواهد شده مردم انتخاب رأي اساس
عراق مردم چارچوب منافع كه در بدهد تشكيل را
عراق درون در جنگهايي چه ديد خواهيد باشد
بين چگونه كه كنيد نگاه حاال ميافتد»(٤). اتفاق
رژيم، هستهيي  پرونده  و  عراق در  رژيم موقعيت 
است سال سه به «قريب مي كند: برقرار ارتباطي پل
بهطول ما مذاكرات هستهيي انرژي با رابطه در
دروغ تمامش  وعده و  قرار و  قول است، كشيده 
نيستند، قابلگفتگو شرك و كفر قدرتهاي است،
تنها ثابت كردهاند. را امر  اين هم  تاريخ طول در
به را دشمن ميتواند كه است اسالم توفنده قدرت

كند»(٥). وادار عقبنشيني
همين پيش هفته دو جمعه نماز در نيز رفسنجاني
بيان شدهاش و شناخته موذي با زبان البته را تهديدات
داشته مزاحمتي براي ما شما بتوانيد «شايد كه: كرد
مزاحمتهايي شما براي هم ما مقابل در ولي باشيد،
گذشته با ايران امروز چرا كه خواهيم كرد. ايجاد را
سخنگوي آقامحمدي، علي دارد». تفاوت بسيار
كه خاتمي، دوران  در  رژيم امنيت  عالي  شوراي
هست، هم عراق امور در ولي فقيه نماينده ضمن در
تهديدات همين  صدارتش، روزهاي آخرين  در
«ما ميكند: بيان نرمتري صورت به را تروريستي
نيز را آنها منافع به آسيبرساندن راههاي حتي
سست بر ميداريم، كه گامهايي كردهايم و بررسي
الزمه آخوندي، ديكتاتوري نظر از بود». نخواهد
در آشوب ايجاد و نفوذ قدرت ميزان نشاندادن
چنين اجرايي قابليتهاي  نشاندادن  همسايه،  كشور
جنايتهاي به دستيازيدن و تروريستي تهديدات
هست افتاد، اتفاق سامرا در آنچه همانند بزرگي
امنيت تهديدات اعمال براي ايران «قابليتهاي تا
نقش كه است اين دهد». افزايش را آنان عليه ملي
امور در بازدارنده و مداخلهگر پنهان، اشغالگرانة
اگر آخوندي، ديكتاتوري براي عراق، داخلي
پرونده امر در پيشروي  از بيشتر و مهمتر  بهمراتب
كمتر نباشد، ـ  كنوني شرايط در الاقل  ـ اتمي 

نيست.

پانويس-----------------------------
دي ٨٤ ٥ سايت بازتاب -(١)

٢٩بهمن٨٤ فارس خبرگزاري -(٢)
٢٩بهمن٨٤ فارس خبرگزاري -(٣)

١٧بهمن٨٤ ايسنا پور، محتشمي -(٤)
١٧بهمن٨٤ ايسنا پور، محتشمي -(٥)

از بود.  است، ميكرده جلوه  ظاهرالصالحتر همه
محسن دستياش كنار كردم. نگاهش چشمبند زير
بود. آخوند مركزي) بانك وقت نوربخش (رئيس
وزير معاديخواه، عبدالمجيد همراهشان، ديگر
كار كابينة توكلي، وزير كنارش احمد و در ارشاد
معركهگردان كه بود ايستاده موسوي ميرحسين
از اين توكلي گفت:  بود. خودش هم  اصلي
هيأت جزو كه اين وظيفة ماست. ما است. واجبات
امام فرامين اثباتكنندة اولين بايد هستيم دولت
اگه الجوردي، آقا حاج ميگويد راست باشيم.
در نفوذي نفر يك  دولت از درون نكرده خداي
توكلي، احمد بدهد؟ پاسخ ميتواند كي بيايد

ميكرد. و آن صحبت اين با مرتب
در آنشب ميگفتند بودند كنارم در كه بچه هايي
آمده تيرخالص زدن براي كه رژيم مقامهاي صف
كه حبيبي حسن ميرسليم، مصطفي ازجمله بودند
غفاري، هادي آخوند شد، خاتمي اول معاون بعدًا
معاونان يا وزيران و يكي از خامنهاي هادي آخوند
ديده را ديگري تعداد نبوي و فاميل اسم با وزير
فرقان» «صف صف را اين اسم بودند. الجوردي 
پيكر به را براي تيرخالص زدن همه و بود گذاشته
كابينة خودش قول به تا بود آورده اوين به شهيدان

كند. نفوذي بيمه از وجود را دولت
براي ميگفت: اوين  حسينية در بارها  الجوردي
در منافقين رخنه كردن از جلوگيري تضمين
زدن تيرخالص براي هم را دولت دستگاه، اعضاي
هم مجلس نمايندگان از  و  ميآوريم اوين به

آوردهايم.
براي نمي تواند ميگفت ابتدا كه نوربخش محسن
حاج نفر بهنام و مرتب يك زدن تيرخالص برود
من نمي توانم، ميگفت: و صدا مي كرد را محسن
را مرغ يك حاال من تا نيستم، اينكاره  اصًال من
نبوي بهنام يكنفر همچنين نبريدهام. سر خودم هم
نميتواند ميگفت داشت هم كوتاهي قد كه
را جمع آن  همة نهايت در  ولي بزند. تيرخالص 

تحت  بردند و محل اعدامها بند٤ و پشت به هم با
تير اعدامي يك به سر الجوردي  شخص نظارت

كردند. شليك خالص
هولناكترين  از ٢٨شهريور١٣٦٠ يكي شب يعني آن
بهترين از از٣٥٠نفر بيش كه بود. اوين شبهاي
اعدام بهجوخة تهران در فقط ايران مردم فرزندان
كه بوديم شاهد عيني  بهطور ما  شدند. سپرده
بهطور جنايت اين  در  رژيم اين  كابينة  وزيران
كه روزها شبها و بسيار چه شركت كردند. مستقيم
و اول مقامهاي درجه همين دست صحنهها به اين

است. رژيم تكرار شده دوم

غالمرضاجالل

میراند.  او عليه را «حجت»اش «زمان»، و ندارد، رنگی حنايش ديگر «نمیتواند»، ديگر  که
آنچنان ايجاد آنان هدف مگر نه اينكه برای به تسليمکشاندن مردم میکشند؟ جباران تمام اينكه نه مگر
با ريختن خون پاک که ديدند و ديديم بپردازند؟ اما غارت خلق به بتوانند آن در سايه رعبی است که
حجت مراسم برای افزون،  شجاعتی با خلق اين اسيران حتی بلکه نشد، ايجاد اين رعب تنها نه  حجت

نبود. ميسر هم به راحتی خانه ها در ديديم قبلها که کردند، کاری برگزار يادبود در زندان و بزرگداشت
و تيرخالصزن رئيسجمهور بیفايدهبودن يعنی اين رژيم. عربدهجويی و سرکوب کامل بنبست يعنی اين
«ديگر دليل و «حجت» و سرکوب، ننگين عمر رسيدن انتها به يعنی اين و آنان. کشيدنهای خطونشان تمام

رژيم. نتوانستن»

بقيه از صفحه١٥«حجِت» زمان، بر پايان رژيم!



١٧ دوشنبه ١٥ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩٠ ـ شمارة
مقاالت

فقرهچ يک طی آخوندی جمهوری حقوق  ديدبان که پيش ماه ند
متهم حقوقبشر نقض به  را خلق مجاهدين سازمان  خارجخوانی،
که اگر دادند او درسی به حقيقی حقوق بشر، چنان ساخت جانبداران
اما چيزکی می آموخت. از آن نمیبود حتمًا عرصه اين در کودنی شاگرد
ايران مردم  و مشکالت با مسائل کسی در رابطه  که اگر اين است واقعيت
غيرعادالنهيي و زشت فضای چنين ابتدا وارد از باشد داشته حسننيت ذرهيي
حقوق ديدبان ولی گردد. آموزشهايی چنين ديدن از ناچار نمیشودکه
برکشورمان حاکم ماليان با همدلی و همراهی پيش سالها که از آخوندی
برداشته توجهی جالب آخوندپسند  گامهای  راه اين  در و برگزيده را
سنگ به  سر اين از  دارد اشتغال کار بهاين آگاهانه و عمدًا  چون است،
دوازده ده  سازمان اين نمی گيرد. عبرت نيز گوشمالديدنها و خوردنها 
را خلق مجاهدين  سازمان عليه آخوندی رژيم سرخطهای که سال است 
دچار حاکم ماليان که  حساس بزنگاههای سر دقيقًا و کرده خود  شعار
میکند. علم  حقوقبشر از دفاع پوش در را آنها میشوند، تنگینفس 
را مجاهدين  زندانهای آخوندی حقوق ديدبان که نيست بار نخستين اين 
وارد معامله شهود بهعنوان آنها را و اسرای شکنجهشدگان و میکند افتتاح
را کهنه ساز سالهاش جز همان دوازده ده تجربه اما با همه می کند. ميدان
اطالعات وزارت نواخته شده هزاربار آهنگ همان جز و نمی سازد کوک
هماهنگی در آخوندنواز سازمان اين که وقتی نمینوازد. را آخوندی
ديگر سوی از و طرف يک از ايران بر  حاکم جنايتکاران با همراهی و
بر مبنی ماليان به اروپايی کشور سه نفرت انگيز پيشنهاد با همسويی در 

ابوعطاخوانینابهنگامديدبانجمهوریآخونـدی

به فردی منحصر بانک تنها آخوندی تروريسم» مرکزی «بانک
حساب شماره آن در می توانند معينی جريانات فقط که است

سال٥٧ بهدست  و يا ازآن وام بگيرند؟! اين بانک که از داشته
تعدادی و اصلی شعبه چندين گرديد، تأسيس خمينی رژيم
ميليارد چند پشتوانه و از دارد نقاط دنيا اقصی در فرعی شعبات
که ايران مردم رفته غارت به و چپاولشده سرمايههای دالری

است. میباشد، برخوردار رژيم آخوندی کنترل تحت
دارد، وابستگانی يا و سفارت آخوندی رژيم که هرکجا واقع در
البته میکند. ارائه را خود ويژه وخدمات بوده دائر نيز بانک اين

است. تهران در آن مرکزی دفتر
نيروهاي فرمانده ٢٣بهمن٨٤، آفتاب سايت حكومتي گزارش به
نظام مقابل آمريكا در كه «حال كرد: اعالم ايران استشهادي
ميخواهد است و يارگيري حال در اسالمي جمهوري مقدس
لشكرهاي نيروهاي دهد،  قرار  هجمه  تحت  را ما مقدسات
درآمدهاند. آمادهباش حال  به جهان  سراسر در استشهادي
استشهادي نيروهاي عاشقان شهادت ادامه داد: قرارگاه فرمانده
است ممكن و  نيستند قابلكنترل عمليات فرمان دريافت  با

ادامه يابد». مختلف مناطق در چريكي جنگهاي سالهاي سال

آخوندی! تروريسم مرکزی بانک اصلی شعبه
آخوندی تروريسم مرکزی بانک شعبه وفعالترين اصليترين
عراق در بانک اين سرمايهگذاريهای ميزان است. عراق در
بوده امروز تا آخوندی تروريسم پروژه بزرگترين و باالترين
و طرحها عراق، در آن فعاليت ادامه و گسترش برای و است
بخش مالی حيث از که شده گرفته نظر در متنوعی برنامههای
در اين تروريسم امر در رژيم وغيرنقدی نقدی اعظم اندوخته

میشود. مصرف کشور
«دروازه به عنوان خود برای  را  عراق  ديرباز  از ماليان رژيم
دخالت است. كرده محسوب آخوندی» واليتفقيه امپراتوری
تروريستی و جريانات بنيادگرا از و حمايت عراق داخلی امور در
قدمتی کشور اين در احزاب دستساز خود ايجاد و آنجا در
آخوندی در ايران حکومت بدو از تقريبًا و دارد دهه دو از بيش
اجمالی نظر يک حتی در اگر اما اشتغال داشتهاند. کار اين به
توجه عراق اشغال از بعد آخوندها وتروريستی پليد نيات به
شعبه اصلی همين فعاليت از فاکت و نمونه هزاران کنيم، بالغ بر
و… خشونتبار دخالتهای و آخوندی تروريسم مرکزی بانک

ديد. به روشنی خواهيم در آنجا را ماليان
آخوندها  مقالهيي طرح شرق٣٠بهمن٨٤ طي حكومتي روزنامه
روي «با  نوشت: و كرد  بيان آشكارا را عراق  بلعيدن براي 
و عراق اساسي  قانون تدوين و جعفري ابراهيم كارآمدن 
آينده شاهد در ما كشور اين در شيعي سياسي آرايش جديد
و خواهيم بود عراق از آمريكايي نيروهاي خروج فشارها براي
تهران بين را امنيتي جديد سكان توانست نوعي خواهد ايران

بغداد بنا نهد.
احمدینژاد از آخوندها از اشغال پنهان (و بعد قصد پس خوب
به توضيح ونياز باال روشن است فاکت با همين عراق آشکار)
کافی نيز آخوندی خلص  تروريسم زمينه در  ندارد. بيشتری
عراقی شخصيتهای  و مقامات اظهارنظرهای آخرين به  است
اکتفا اخير ماه چند طی خبرگزاريها گزارشهاي و وغيرعراقی

دهيم: بتوانيم ادامه بحث را تا نموده
سابق ژنرال السامرايي، منتظر ٢٠آذر٨٤: فرانسه خبرگزاري
گفت فرانسه خبرگزاري به يكشنبه روز عراق، ويژه نيروهاي
است. بوده عراقي زندانيان شكنجه و وحشيانه رفتار شاهد كه
معرفي رفتار وحشيانه اين مسئول را عراقي شبه نظاميان شيعه وي
١٧هزار عراق، كشور وزير جبر، بيان افزود: سامرايي كرد.
بود. گرفته خدمت به كشور وزارت در را بدر سازمان عضو
فارسي به زبان ميگرفتند و حقوق سوي دولت تهران از آنها
فرماندهان و تمامي مي كردند. وي افزود: صحبت خود در بين
اعالي مجلس اعضاي از عراق كشور وزارت ارشد مقامات

هستند. حزبالدعوه يا انقالب اسالمي
پارلماني انتخابات جريان در ٢٣آذر٨٤، يونايتدپرس گزارش به
ايران عوامل رژيم رويارويي صحنه كشور سراسر اين عراق،
سياسي احزاب و  سازمانها هواداران ويژه به عراق  مردم با
تقلب و دخالت موارد  برجستهترين از يكي بود.  كشور اين
از مملو تانكرهاي و كاميونها انتخابات اين در آخوندي رژيم

بود. شده فرستاده به عراق از ايران كه بود آرا برگههاي
مي گويند، مطلع مطبوعاتي منابع ٢٨آذر٨٤: السياده روزنامه

شكنجه  به متهم نفرشان  ٧ كه كشور وزارت ١٣افسر
كشور وزارت به وابسته بازداشتگاههاي در بازداشتشدگان
اين منبع كردند. فرار ايران زميني به راه از قبل، روز هستند دو
و است شده خالي ديروز از كشور وزارت كه داد توضيح
كه است كسي آخرين وزارتخانه مالي مسئول كه كرد اضافه
به دوشنبه گذشته روز از دالر آمريكايي ٥٠٠هزار دزديدن با

است». كرده فرار ايران
فرمانده جمعه روز واشينگتن: ٢٥آذر٨٤، فرانسه خبرگزاري
انتخابات در دخالت به را ايران رژيم آمريكايي، ارشد
جنوب در روي احزاب سياسي گفت كه نمود و متهم عراق
در نفوذ به دنبال و است كرده سرمايهگذاري سنگيني بهصورت

ميباشد. جديد دولت تشكيل
انتخابات به مانده روز يك تنها نوشت: نيويوركتايمز روزنامه
از پر تانكرهايي بدره شهر در مرزي پليس عراق، پارلماني
بود، شده عراق وارد ايران از كه را رأي تقلبي برگة هزاران
حداقل كه كرد اعتراف شده توقيف تانكر راننده كرد. توقيف
عبور مختلف مرزهاي از تقلبي برگههاي از پر ديگر تانكر سه

شدهاند. عراق وارد و كرده
مشکل آمريکا: خارجه امور وزير ٢٣آذر٨٤: خبرگزاريها
حمايت تروريستها از بعضی به گونهيی ايران، که است وقتی
نگرانيهايشان ابراز ضمن بريتانياييها مثال بهعنوان ميکند.
مشخص انواعی تأمينکنندة است ممکن ايرانيها که گفتهاند
منطقه در حمالت تواناييهايی بر که باشند تکنولوژيهايی از
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میافزايد.
ويژه امنيتي كميته يك نوشت: ٢٥آذر٨٤، الملف سايت
و انتخابات در وي شكستكشاندن به و تعقيب عالوي براي
وزارت به محرمانه اطالعات فرستادن براي دولتي مركز يك
عراق حزب الدعوه دفتر نزديكي  در  ايران رژيم اطالعات

است. شده راه اندازي القادسيه، درحومه
رئيس پاچهچي، عدنان ١٤دي٨٤، الشرق روزنامه گزارش به
ليست العراقيه عضو عراق و تجمع دموكراتهاي مستقل جنبش
در مذهبي حكومت يك از تشكيل جلوگيري ضرورت بر ملي،
مذهبي احزاب طريق از رژيم ايران گفت: و كرد تأكيد عراق
احزاب اين دارد. عراق سياسي حيات در آشكاري دخالت

ميكنند. ايجاد تشنج و بوده شبه نظامي مسلح نيروهاي داراي
عراق، چاپ ١٨بهمن٨٤، الشرقاالوسط روزنامه گزارش به
بغداد، در سفارت آن كشور در منطقه الخضراي سفيرانگلستان
كرده نفوذ عراق جنوب در ايران رژيم گفت: خبرنگاران به

است.
نيويورك روزنامه  از نقل  به ١٨بهمن٨٤، الحره تلويزيون
پروژه هزينه  دارد نظر  در آمريكا دفاع وزارت  تايمز، گفت:
كه برابر آنچه سه به را  محلي در عراق  بمبهاي خنثيسازي 
دالر نيم و ميليارد  سه به را مبلغ اين و دهد افزايش  هست
اين بيشتر كه معتقدند آمريكا  دفاع وزارت  مقامهاي برساند.

عراق منتقل مي شود. و سپس به در ايران ساخته بمبها
آمريکا سفير خليلزاد، زالمای اسفند٨٤: اول العربيه تلويزيون
متهم را عراقی از شبهنظاميان گروهی  دوشنبه روز بغداد، در
ايران، رژيم از و  میبينند نظامی آموزش ايران  در که کرد
با خليلزاد  زالمای که است باری نخستين اين پول میگيرند.
ايران در عراقی شبهنظاميان نظامی آموزش از صراحتی چنين

میکند. ياد
که سال  چند اين در طول ديگر، مورد هزاران  و فاکتها اين 
تروريسم که  میکند ثابت فقط میگذرد، عراق اشغال  از
و دليل بدون ماليان،  رژيم ماهوی عنصر بر عالوه آخوندی
و فرصت و امکان داشتن بدون و نکرده رشد اتفاق بر حسب
بیثباتی ناامنی و اينچنين عراق در جوالن نمیتوانست ميدان
خود خيز حتی و نمايد؟! تبديل يوميه امری به را خشونت و

کند؟! معين عراق بلعيدن از پس را منطقه کل بر تسلط برای
روي با  منطقهيي بعد در  شرق٣٠بهمن٨٤: حكومتي روزنامه
خواهد آينده ايران در عراق، در ايران شيعيان هوادار كارآمدن
استحاله و نقصان رفع  براي را  مدرني ژئوپولتيك  توانست
بعد در كه برگزيند خويش شرقي و شمالي ژئوپولتيك

بود: خواهد ذيل نتايج داراي منطقه يي
ايران. عليه اسرائيل تهديدات هرگونه استيصال كشيدن به ـ

شايد و عراق  و  ايران سوريه، بين استراتژيك مجدد  پيوند  ـ
آينده. در لبنان

«مديريت عنوان با را مقاله اين كه حكومتي روزنامه اين
براي آخوندها مطامع به كرده، درج نوين»، عراق در فرصتها
كرد اذعان نيز منطقه در ارتجاعي امپراتوري يك گسترش
آن از پس و عراق در شيعيان كارآمدن «باروي نوشت: و
فلسطين، حماس در و مصر در نسبي اخوانالمسلمين پيروزي
است تبديل شده اسالمي بزرگ خاورميانه دومينوي به منطقه
استراتژيك موقعيت اين از فرصتها، درك با مي تواند ايران و
نوعي بر را خويش و گفتمان حداكثري ببرد را استفاده حداكثر

نهد». بنا پويا ديپلوماسي
ايران و  عراق در بهويژه منطقه، در اخير ساله چند تحوالت 
در بتوانند آخوندها  تا گرديد  باعث  آنچه که  کرد ثابت
تواناييها و يافته  گسترش بنيادگرايی صدور و تروريسم  پهنه
اينک و گيرند بهکار کامل را قبل ساليان وسرمايه گذاريهای
بقاي سالح و غيرمتعارف پشتوانه يک بهدستآوردن برای نيز
چيز همه يکطرفه و کرده پشت جهانی جامعه خواست به خود
سياسی مالحظه  و مبالغه کمترين بدون بگذارند، پا زير را
رژيم استمالت از سياست بهخاطر فقط و فقط گفت که بايد
بوده است. آنهاييکه گذشته دهه دو به طی قريب  آخوندها
حضور مقدمتًا و  عراق نظامی اشغال صرفًا میکنند تصور
آخوندی تيغکشيهای اصلی دليل ائتالف نيروهای نظامی
وقتی آنست که دليل اصلی اشتباه میباشند. سخت در است،
کرسی در ماليان تروريست و بنيادگرا رژيم قراردادن بهجای
مماشات آن به با جديد، قرن بالفعل خطر و اصلی جهان تهديد
اينک داد که خواهد رخ همان می پردازند، واستمالت وگفتگو
و بلوايی  آخوندها  تحريک با هرروز منطقه و کل عراق در 
اين ديگر يک طرف اما میپيوندد!؟ جنگی به وقوع و خشونتی
آرايش و قانونمنديها بر بنا  آنست که نيز استراتژيک خطای
اصلی درد بهعنوان اصلی تهديد که هرگاه منطقه، سياسی قوای
آن تبع به نشود، داده تشخيص درست اصلی مشکل و تضاد و
در بود. قابلتشخيص نخواهد نيز اصلی و جواب راهحل درمان،
بهوضوح خلق بهطورخاص مجاهدين ايران و مقاومت حاليکه
و بنيادگرايی به قطعی واقعی و پاسخ تنها  که نمودهاند ثابت
برابر در تعادلقوايی اگر  و هستند و بوده آخوندی تروريسم
در عراق اشغال مقطع تا ماليان تروريسم و بنيادگرايی صدور
نداشت و گسترش دادن جوالن ميدان و رژيم بود منطقه برقرار
ورودی دروازه مقابل آنها در و مستقل آزادانه حضور بهدليل
خودشان بنيادگرانه امپراتوری برقراری برای عراق) (يعنی رژيم
با که هستند) هم هنوز شايد (و بودند باور براين خيليها بود.
برابر در منطقه قوای  تعادل  عراق سابق  دولت  نظامی قدرت
دولتی تروريسم و اسالمی بنيادگرايی و صدور آخوندی رژيم
جهانی؟! قدرتهای نظامی با حضور حاال و میشد؟! حفظ مالها
و غيرکارشناسانه غيرتخصصی، کامًال تفکر اين درحاليکه
اجتماعی و سياسی آرايش کل از عميق آگاهی کمترين از تهی
اساسی رژيم ويژگيهای و ماهيت از عدمشناخت ايضًا و منطقه
و بوده ايران ضدبنيادگرايی در نيروهای مقاومت و آخوندی
نظامیگرايانه صرفًا ديدگاه  و  تفکر اين  که بهنحوی هست.
وسازش استمالت به تبديل گذاشت سياسی عرصه به پا وقتی
که داشت آرزو خمينی رژيم گرديد. ماليان برابر تسليم در و
حتی ديگری کشور هر به فرانسه از خارجشدن از بعد مجاهدين
اينکه ولو نروند عراق به بکنند اما مکان نقل ايران همسايگان

بار بيشتر هزار مفروض کشور مرزهای از آنها عمليات نظامی
عراق مرزهای طريق ارتش آزاديبخش از عمليات مجموع از
رژيم برای اينکه از قبل عراق به مجاهدين ورود زيرا باشد
مانع قفلشدن، پهنه در باشد کابوس آفرين نظامی صحنه در
و بنيادگرايی صدور رژيم برای بستهشدن راه و به وجودآمدن
که بود مصيبتبار عراق و… و بلعيدن جنگ ادامه تروريسم،
آتشبس و زهر جام الجرم از نوشيدن آن اولين رويکرد در
که گرديد شرايط در آن خود بقاي عامل تداوم به پاياندادن
میپردازد دارد هنوز نظام درونی شقه به تندادن با را قيمتش
برای رژيمش» کل سرنگونی لقای به را عراق بلعيدن «عطای و
جنگ ادامه از عقب نشينی  به تن و بخشيد متمادی  سالهای
نيز هماينك لذا  داد. عراق و ايران ساله هشت  خانمانسوز
کارانداختن از و دور خارجکردن از و ورشکسته نمودن برای
در تروريسم آخوندی اصلی بانک مرکزی شعبه سرمايههای اين
آخوندها به شريان حياتبخش کامل از قطع نهايی پاسخ عراق،
اصلی نيز وراهحل میشود شروع استمالت سياست يعنی دفن
تمامی ورفع ايران مردم مشروع مقاومت بهرسميت شناختن با
است شده تحميل آنان به که ضددموکراتيکی محدوديتهای
و عراقی شريف شهروند ميليونها گواهی به می گردد. تسريع
بدون عراق، آکادميک و الئيک مذهبی و و ملی شخصيتهای
شرايط در آخوندها طرحهای اساسی شکست نمی توان شک
در مجاهدين حضور  ادامه با بیرابطه را اشغال از  بعد عراق
سالح بدون ولو آنها حضور چون، نمود. ارزيابی کشور اين
و تبليغاتی خطوط افشاکننده همزننده و  بر امکانات، بدون و
الکن میباشد عراق  در آخوندها عوامفريبانه و بنيادگرايانه 
عراق، از  مجاهدين اخراج و نابودی برای که نيست بيهوده 
و مقاومت پايداری که چرا میکوبند. ديوار به آخوندها سر
مردم با آنها روزافزون پيوندهای و عراق در مجاهدين باشکوه
را به واقعيت نيروهای ائتالف و دنيا چشم دول تنها نه کشور آن
نموده، بلکه زمينهساز شکلگيری در عراق باز ماليان رژيم نفوذ
تاريخ در ضدبنيادگرايی جبهه وگستردهترين دموکراتيک ترين

گرديده است. نيز معاصر عراق
نگرشي كليتر (١٥فوريه): «در ٢٦بهمن٨٤ جمهوري اسالمي
كه ميشود مشاهده نشانههايي و مسائل عراق، تحوالت به 
از پس ميسازد… مواجه ترديد با را موجود خوش بينيهاي
ائتالف گرديد مشخص كه عراق مجلس انتخابات برگزاري
است يافته  دست غيرمنتظرهيي  و چشمگير پيروزي  به شيعه 
آغاز را عينحال گستردهيي در و پشت پرده تالش اشغالگران
ماهيت با دولتي ممكن از شكلگيري صورت هر به تا كردند
نمايند… جلوگيري باشد آنها  كنترل  از خارج كه شيعي
قدرت، در طوالني سابقه بهرغم كه عراقي اقليت گروههاي
كردند تالش تبديل شدند، بزرگ ناكامي اخير به انتخابات در
انتخابات نتيجه در كلي تغييري مختلف حربه هاي به توسل با
در عراقي، عصباني و شكستخورده گروههاي نمايند. ايجاد
را انتخابات در گسترده تقلب ادعاي ترفند، همين چارچوب
آنها تعداد كه درشت و ريز گروههاي اين ساختند. مطرح
به موسوم تشكيالتي خود  براي حتي  ٤٠رسيد به سرعت به
كسب از حاكي اوليه نتايج درحاليكه انداختند… راه «مرام»
اين نهايي  ليست در بود يكپارچه ائتالف توسط  ١٣٨كرسي

شيعيان  اين نتيجه، ترتيب، اين به كرد و پيدا ١٢٨ كاهش رقم به
مستقل دولت امكان تشكيل مانع و مطلق انداخته اكثريت از را
ميشوند مجبور شيعيان جديد، شرايط براساس شد. شيعيان از
تشكيل ائتالفي دولت اقليت، گروههاي با دولت، تشكيل براي

دهند».
که زمانی تا بگوييم،  روشن است الزم قسمت اين پايان  در 
هيچ از آخوندی رژيم نشود، برقرار وکامل درست معادله اين
نمود پرهيز نخواهد ايران و منطقه و جهان حق مردم در جنايتی
خشونت و  جنگ آنچنان درگير نسل چند تا دنيا مردم  و
و از جنگهای اول بدتر بار دهها که تحميلی خواهند گرديد
برای کمهزينهترين راه حاليکه امروز در جهانی میباشد، دوم
و ثبات صلح و برقراری و بشری فاجعه چنان از وقوع ممانعت

میباشد. دسترس در جهان کل و منطقه در امنيت

آخوندي! تروريسم» مركزي «بانك اصلي شعبه عراق
«بانك از ديگري شعبه سوم،  بخش  در كه داشتيم قصد
شروع هنوز  اما كنيم  بررسي را آخوندي تروريسم»  مركزي 
حكومت نيام از زهرآگين  تيغ سفاك، آخوندهاي  نكرده
عمر روزهاي آخرين در تا كشيدند  بر خود شده منقبض
خصم كه ماليان ضدخدايي آيين بر بنا خويش سفياني خالفت
را انسانها كه هرآنكس دشمن و است پاكي و نيكي هرآنچه
خود برادري فرا ميخواند، قصد و عشق و عدالت آزادي و به
تكليف و اجبارًا تعيين جهان نيز سازند و عيان عالم بر همه را
فرصت را رژيم كه چون  دهد؟  قرار  کار  دستور  در را آنها
به بر ورود گواه شواهد همه نمانده و تأخير و هيچ گونه تعلل
زمانه اصلي تضاد به عنوان آخوندي نظام تعيين تكليف دوران
در هيچ مكتب انجام داد سامرا در رژيم ماست. اين شقاوتي كه
و نداشته جاي باشد برده انسانيت بهره از ذرهيي كه آييني و
در سامرا مسلمانان امام دو مرقدين منهدمكردن ندارد. داستان
كشتارهاي و قتل و تسنن اهل مساجد به بالفاصله حمالت و
سرتاسر در كه بهدست ايادي آخوندي از آن پس سازمانيافته
رژيم، سران و نالههاي آه آن پي و در پيوست بهوقوع عراق
محل نه آن، موعد نه آن، علت «نه كه: است نموده ثابت فقط
نه و نبوده» اتفاق بر سبيل آن، هيچكدام ابعاد و سوژه ونه آن
به جز و… افراطي» «گروه يا و خودسر» «محفل و «جناح» هيچ
اين در آخوندي تروريست و بنيادگرا نظام منقبضشدة تماميت
دخيل هم آينده ودر نداشته دخالت آن نظاير و جنايت نوع

بود. نخواهد
گذشته و مقياسهاي قبلي نبايد در نميتوان و واقعه را اين اما
و كيفيت از نظر هرچند كه داد؟ و بررسي قرار تحليل مورد
هتك حرمت الهي و اديان مقدس ساحت به ميزان جسارت 
استبداد طول حكومت در حاكم انساني، آخوندهاي وكرامت
اين چنين به بارها دست به حال تا واليتفقيه خودشان مطلقه
را شكنجه ١٢٠٠٠٠نفر مي توانند كه كساني باشند زده جناياتي

آخوندهايي ميكشند، آتش به هم را خدا خانه كنند، اعدام و
انفجار از كرده اند، قطعًا نابود را يك ملتي نسل حرث و كه
ادامه براي كه رژيمي داشت. نخواهند باكي رضا امام حرم
اعدام نيز برده، حجتها را كينه به مسلخ عشق را خودش بقاي
منفجر ميسازد نيز را مسلمان مردم پيشوايان و گنبد ميكند
و محذوريت کمترين اتمی سالح به دستيابی  درصورت و 
خود بر رژيمش حفظ برای به کارگيری آن در را محدوديتی
خود قدرت حفظ براي كه آخوندهايي پذيرفت. نخواهد
و رسوالن خدا بريدن سر جز راهي ميكشند، را بندگان خدا
دولت دارد. خود جاي كه آنها مرقد انفجار ندارند امامانش و
منفجر را او جد و مرقد پدر ظهور «حضرتش» براي زمان» «امام

آخوندي. دجاليت بر ننگ اي ميكند،

نوين به شرايط نسبت حصول يقين عوامل
نشاني اخير رژيم در عراق را به چه دليل اقدام چرا و راستي
ميآوريم؟ بهشمار جديد دوران يك به ورود از كامل و قطعي
بار مگر مي دهيم؟ قرار شاخص را مشخصههايي و پارامترها چه
بار مگر يا جنايتي ميزند؟ چنين دست به رژيم كه است اول
ميكند؟ دخالت آنجا و در نفوذ كرده عراق در كه است اول
كيفي چرخش اين كرده؟ نقطه تغيير و چه داده رخ اتفاقي چه
تروريست بنيادگرا و ميگوييم كه رژيم آيا وقتي كجاست؟
يك دنياست، و ايران مردم اصلي تضاد و تهديد واليتفقيه
است؟ همينطور واقعًا اينكه يا و است تبليغاتي تاكتيك

راهحل آن چطور؟
آخوندي حكومت دوران  به ميتوان بحث اين  شروع براي
تالش کرده خود بقای برای چگونه رژيم که ديد و نمود اشاره
شاهد اين ايران مردم ماليان كارآمدن سر بر از بدو اساسًا است.
آن ذيل صدر تا از آخوندي حكومت كه رژيم بودهاند سياست
ازقرارگرفتندرنقطهمسؤلاصليبرايپاسخگويي دائمًاخودرا
حداكثر بهكارگيري و شبيهسازي با يا و ميبردند در تضادها به
و باهم را تضاد چند هميشه در آن واحد آخوندي ويژه دجاليت
نشود معلوم تا مي كردند عمده سياسي صحنه در موازي بهطور
از ميباشد؟ مردم و مانع تضاد اصلي مشكل كدام كه باالخره
فردي آزاديهاي جامعه اصلي تضاد واقعي بهطور كه آنجايي
قرار مطلق تضاد در حاكم نظام ماهيت با كه بود اجتماعي و
خواسته مردم و آگاهي بر بابت  اين  از هم هر روز و داشت
و نبود پاسخگو ديگر آخوندي دجاليت مي شد، افزوده آنها
واردكردن و عمومي سركوب افزايش و باالبردن بهموازات 
شرايط و زده دور را مردم اصلي تضاد عمًال جنگ  پارامتر 
واقع تضاد در در اين راستا خود قفل نمود؟ بهسود سياسي را
تعيين تكليف شدن تبعات از و برداشت خودش روي از را اصلي
كرد دوره) يك (براي مصون  را  خود مردم بهدست
بهعنوان سرچشمه و ماهوی بهداليل که بنا رژيم حقيقت، در
دموکراسی پس و آزادی از ايران مردم محروميت علت اصلی

بهعنوان  خودش بعد ٣٠خرداد٦٠ به از بود، ٢٢بهمن انقالب از
جايگاه در بهحق اولی، بهطريق و ايران جامعه اصلی سد و تضاد
را و تحليل تشخيص اين گرفت. جای ايران اصلی مردم دشمن
بدين بيان نموده اند. اول روز از اشکال گوناگون به مجاهدين
داخلی صحنه در سر فصل آتشبس، تا گفت میتوان روال
اصلی جا تضاد بهعنوان را عراق و ايران جنگ آخوندخواسته
کرده بود. قفل موضوع اين پشت را ديگر مسائل و تمامی زده
نتيجه اين به  آتشبس نوشيدن جام زهر از خمينی قبل رژيم
عمومی افزايش سرکوب را در بقای خود که چاره بود رسيده
از بالفاصله لذا میديد، سياسی زندانيان قتلعام بهخصوص و
و قتل عام قبول آتشبس برنامه افزايش سرکوب قبل از مدتی
و سپاه فرماندهان وقتی يعنی بودند. کرده آماده را و… اسيران
جبههها تمامی در شکست و ناميسر را جنگ ادامه امکان ارتش
متذکر آنرا نيز خمينی ودر نامهيی به نموده ارزيابی قطعی را
احوال همين کردند. در آغاز را تشديد سرکوب خط شدند،
علمکردن با رژيم نيز  خارجی در صحنه آتشبس از پس و
عمًال بحرانسازيها قبيل اين به دامنزدن و رشدی سلمان قضيه
رياستجمهوری و با نگهداشت قفل روال سابق به را اوضاع
بهدست ايران داخل استمالت در راهاندازی خط و رفسنجانی
ايادی و خارج کشوری ٢٨مرداديهای تتمه و داخلی ميانه بازان
از مانع توانست ضدايرانی استعماری محافل و شاه ساواک
حلقه جنگ پايان از پس اجتماعی که اعتراضات اوجگيری
در میکرد گردد. تنگتر روز هر آخوندها گردن را بر محاصره
بيرون درون و واستحاله چيان استمالت خط مقطع حاميان اين
با آخوندها میديدند، حکومت ادامه در را منافع خود که نظام
نظام، باالترين درون از رژيم واصالحطلبی استحاله خط ارائه
خون ريختن باعث به امروز تا  نمودند که  رژيم به را کمک
صدور و عريان سرکوب وزمينه ساز گرديده ايرانی هزار دهها
گرديده نيز ايران خارج از به تروريسم آخوندی و بنيادگرايی
در ماليان فاشيسم  وشرکای آخوندپسند  خط همين  است.
آن در و سياسی، اقتصادی حربههای از با استفاده جهانی صحنه
تروريسم و حقوقبشر مسأله سر بر آمريکا و اروپا که شرايطی
قرار تعيينتکليف معرض در را رژيم میخواست آخوندی
ورژيم کشيده پيش مذکور را فتنه انزوا بکشاند، به وآنرا دهد
با جايگزين کردن تا تالش کردند و خارج نمودند تيغ زير از را
و منطقه يی مقياس در رژيم بهجای ديگری تضادهای و تهديد
البته منافع و خريده زمان رژيم ننگين حيات ادامه جهانی، برای
دنبال نمايند. همزمان اين طريق نيز از را سياسی خود اقتصادی و
مناطق رأس در بار ديگر خاورميانه جنگ سرد، گرفتن پايان با
محاسبه فاحش با خطای ترتيب  اين به  و  گرفت متحول قرار
حمله با عراق سابق دولت آخوندها! تأييد و تشويق مورد و
رژيم آخوندی فرصت را به اشغال آن بزرگترين کويت و به
از را خود جهانی صحنه در رژيم اينکه اول نمود. تقديم
اينکه دوم فرعی تبديل شد. تضاد و به خارج کرد جذامیبودن
تمامی رژيم، استحالهپذيری فتنه  و استمالت خط گسترش با
بعد، به  موقع آن از نمود. خود قفل  بهسود را شرايط سياسی
جنايات خمينی افشای به گوشش آمريکا و اروپا هيچکس در
حتی و آخوندی تروريسم و بنيادگرايی صدور ايران، درون در
اتمی و کشتارجمعی تسليحات به دستيابی برای رژيم تالش

بهحساب منطقهيی هم تهديد آن را کسی اصًال و نبود بدهکار
عرصه به ورود و جهانی بالفعل تهديد به برسد چه نمیآورد!
تعيينتکليف زمان چه هر پروسه، اين در آن؟! با تعيينتکليف
بيشتر مسأله دو روی رژيم میشد نزديکتر عراق سابق دولت

میکرد: کار
شيطانسازی به قالب طرح در را اتهامات غربپسند همان الفـ 
سرنگونکننده اصلی عامل بهعنوان ايران مقاومت و مجاهدين
و مأموران  تمامی از کار  اين در و میداد  نسبت رژيم کل 
مقاومت اضداد و خارج و داخل در خود سياسی پاسداران
سواری گرفت. آنها از و نمود را مزدوری و حداکثر استفاده
ايران، اضداد ملت ديگر و رژيم مشترک و کد اصلی محور
عراق سابق دولت به آزاديبخش ارتش و مجاهدين نسبتدادن
عراق که روی قفلشدهيی همان شرايط  طريق اين از  تا بود
خودش سرنگونی اصلي تهديد روی را بود آمده بهوجود
به بنا آخوندها عينحال، در اما دهد. قرار مجاهدين يعنی
خوب بودند، برده که از خمينی به ارث خود ضدانقالبی شم
روزگار در نهايت که بچرخد به هر سمتی که اوضاع میدانستند
از خواهد رسيد و چنانچه فرا نيز آنها نوبت  تعيينتکليف و 
استراتژيک و فاحش اثر خطای در  که بهدستآمده فرصت
برای را بهره حداکثر شده فراهم برايشان عراق سابق دولت
آتشبس دام که از آنها سازمانيافته مقاومت مجاهدين و نابودی
ننمايند. استفاده بودند به سالمت عبور کرده جاويدان فروغ با نيز
پس خودکشی خواهند شد؟! مرگ و از انتخاب ميان الجرم
کمک با بود رژيم حقيقت در که اصلی تضاد کالم يک در
سمت به در داخل و خارج رژيم استمالت چيان و ديگر حاميان
و شده بود چرخانده کويت جنگ مقطع از آن و دولت عراق
آن امروز، در بر خالف خريد. زمان ترتيب برای رژيم به اين
«دموکراسی باشد که مدعی که نبود غرب هيچکسی در سالها
در دموکراتيک تغيير  از جهان  و منطقه  در امنيت  و صلح و
وآنرا میرفتند؟! نشانه را عراق همه بلکه میگذرد؟!» ايران
تيغ زير از را آخوندها و میکردند قلمداد جهانی اصلی تهديد

میبردند؟! در
دستيابی را در خود حکومت ادامه و بقا آخوندها پشتوانه ـ ب
تا نموده ارزيابی اتمی به قدرت تبديلشدن و اتمی به سالح
سرکوب مردم را بازخواست بدون  بتوانند  نظر داخلی از هم
از خود را تروريسم و بنيادگرايی صدور خارج در هم نمايند و
ايادی طريق از رژيم اينکه اوج در لذا کنند. دنبال برتر موضع
عراقی ايادی وابستگان و و خارج و در داخل مزدرورانش و
شيعيان حلبچه تا و اکراد از قومی کشتارهای دائمًا روی خود
مخالفان و ترور مردم دم میزد، سرکوب و عراق جنوب در
يا و می داد انجام تمام باشدت  را  ايران خارج و داخل در
مواد و پنهانکردن عراق اتمیشدن از تهديد زمانيکه درست
سالحهای مجاهدين و پايگاههای در عراق تجهيزات اتمی و
زير خودش میزد، با القاعده دم ارتباط عراق و جمعی کشتار
رژيم، درون از استحالهپذيری و استمالت سياست حفاظتی چتر
سيستمها راهاندازی حال در درنگ  کمترين بدون و فعاالنه
همچنين و بود ! و اصفهان و… و نطنز اتمی اراک مراکز و
گروههای تجهيز و تقويت و گسترش حال در توان تمام با

دنيا بود! نقاط ديگر و خاورميانه در مختلف تروريستی
حول تضاد آخوندها بهنفع بينالمللی و منطقه يی معهذا شرايط
دور آن روی واکنشها و تمامی شده بود قفل عراق بهنام ديگری
در شد، معرفی شياطين ايران جزء محور رژيم وقتی حتی میزد
کنار دو در بالفعل مطرح نگرديد بلکه و  اصلی سطح تهديد
و… آخوندها کادر سياست استمالت از هنوز در ديگر محور
بهخواست بعکس و درست توافق معرفی شد؟ و مذاکره قابل
حتی و محدوديت و  فشار زير ايران مقاومت  آخوندها
و واقعی بهطور که تا آنجايی لذا  گرفت. قرار بمبارانشدن
پس که گفت دارد، بايد قرار ايران مردم منافع ملی راستای در
متوجه دارد تازه دنيا دولت سابق آن، سقوط و عراق اشغال از
بيش استحالهپذير نيست بلکه تنها نه که رژيم آخوندی میشود
عمل اصلی جهان تضاد و تهديد به عنوان که دهه است دو از
و کرده مطرح آنرا که بودهاند مجاهدين تنها اين و می نموده

داده اند. تشخيص
هم احمدینژاد انتصاب و رژيم درونی انقباض و پايهشدن يک
پيدا می کند را خود واقعی معنی که است نقطه در اين درست
زيرا رفته نيست، يا اينکه کدام جناح آمده سر بحث بر اصًال و
سرنگونی و فروپاشی ميان انتخاب از رژيم تعيينتکليف دوران
نه و است سرنگونی راه انتخاب بيانگر واحمدینژاد میگذرد
سران تشخيص به راه  اين فقط فروپاشی. همان  يا خودکشی
طوالنیتر کمی دنيا، و ايران  مردم به  جنگ اعالم با  رژيم،
دولت در عراق، مبنا بهعنوان که به شرطی ديگر است. راه از
دولتی و تروريسم بنيادگرايی و مستقرکند خود را دستپرورده
اتمی سالح به بتواند هم به دنيا آورد! و آنجا در را خودش 
بنيادگرايی داخلی و صدور سرکوب بقا و پشتوانه شرط بهعنوان

کند! پيدا دست از مرزها خارج به تروريسم و
اين در  تروريستی ماليان ـ مذهبی فاشيسم ديد که بايد حاال
دست آن به آيا توانسته و بوده چقدر موفق خودش استراتژی

کند؟ پيدا
ايران و به سياسی مربوط اوضاع قفل از «بازشدن وقتی جا تا اين
بحث رژيم» «تعيينتکليف دوران آغاز و اصلی» تضاد روشدن
بهطور و مقاومت تعيينکننده عامل به که کرديم سعی میکنيم،
وارد نوين شرايط درک برای آن، ورهبری مجاهدين خاص
از نقش اين مقاومت بدون درک درست به اين دليل که نشويم
اصلی تضاد و دشمن و تشخيص موجود، شرايط و مختصات
و بارز برجسته استراتژيک بهطور آخوندی رژيم دوران يعنی
استراتژی و تاکتيکها و بايد عملکرد دقيقًا سبب نمیشود. بدين
اول روز از رژيم، کنونی وضعيت علتيابی در را مقاومت
نبرد بیامان ٢٧سال حاصل قدرت سياسی تا به امروز که غصب
قطب دو ميان اين و استراتژيک نظامی ايدئولوژيک، سياسی،
قرار داد. نظر مد است، بينالمللی و داخلی عرصه متضاد در
است حساب روز بايد گفت: بعدی مقدمه بخش بهعنوان اما
امروز، جنايت شد بيدار جهان امروز، تا ايستاد امروز، اشرف

دارد) (ادامه سامراست امروز.                  در آخوندي

جمشيد پيمان

ماقبل گزارش در تروريستی، ليست در مجاهدين سازمان نام نگهداشتن
تکرار کرد را آخوندی اطالعات وزارت شده فاسد همان توليدات آخرش
ايرانی و منطقی پشتيبانان و متين و مستدل از اعتراضات گستردهيي با موج
سينهزدنها از بود عبارت کذايی  گزارش روبهرو گرديد. مقاومت غيرايرانی
سابقه که نفر دوازده تلفنی حول شهادت مربوطه مسئول نوحه خوانيهای و
بارها متعدد، و مدارک با اسناد نظام آخوندی خدمت به در عملکردشان و
آنجا تا عدالت و حق برحق طرفداران گسترده و اعتراضات است. شده افشا
به آخوندی را وادار جمهوری حقوق ديدبان سازمان مسئوالن که کرد تأثير
عرف و قاعده از سازمان که اين زشت عمل مکرر ساخت. دروغ پردازيهاي
ولو بيطرفانه يک گزارش ارائه حد از بود بشری بيرون سازمانحقوق يک
سفارش و توصيه به و رفت فراتر معلومالحال، افراد همان شهادت اساس بر
پشتيبانی از مجاهدين  رژيم ماليان  برابر مبادا در که پرداخت ديگران به
هرچند جلوترند. آنها از حقوقبشر نقض امر در بهمراتب اينها که کنيد

به معروف فارسی مثل آن قسمت اين خواندن با که مطمئنم است.  کرده
دستی کيست شاهدت پرسيدند روباه از میگويد که می شود متبادر ذهنتان
که برای روباه اين دمم. اما گفت و کشيد و باريکش بلند دم به سر ناز از
پرسش بهاين  دادن پاسخ از میدهد نشان را دمش مرتب دروغش اثبات 
و تشکيالتی هم از مناسبات آنها که فردی چرا به صدها که میرود طفره
دادگاهی هر در حاضرند و آمدهاند  بيرون مجاهدين  ايدئولوژيکی حتی
او دوازدهگانه شهود دغلهای  و دروغ عکس شهادتی  محضری هر در و
به چرا که نمیدهد جواب پرسش بهاين نمی کند. اشارهيي هيچ گونه بدهند،
مراکز از ديدار بر مسئوالن سازمان مجاهدين مبنی باالترين متعدد تقاضاهای
و نمیدهد پاسخ يا حال، در زمان شهر اشرف و گذشته در آزاديبخش ارتش
از که پيش سال ده حدود میپرسند او از وقتی میگردد. دروغ به متوسل يا
نزديک زندانها و و از عراق برود هزينه سازمان مجاهدين به وی خواستند با
نکرد را اين کار چرا کند مشاهده را مزدوران بريده ادعايی شکنجه گاههای
اندازه هم که باانصافی هر فرد هر میچسبد. را دروغ وتقلب باز هم دامن
کنشو واکنشهاي اين گونه برخوردار باشد وقتی حسننيت باشد واز ساده
اينهمه علت که میآيد پيش اين سؤال برايش ناگزير میبيند را سازمان اين
يک به نسبت بشر حقوق  از دفاع مدعی سازمان دامنگستر يک دشمنی
نشات کجا از جهان معاصر جنايتکارترين رژيم تاريخ اپوزيسيون سازمان
قبل از و اينکار البد در که میشود مطرح ناگزير پاسخ البته اين میگيرد؟ و
اين برای که میشود حاصل منافعی زدن ماليان رژيم اين گونه چوبزيربغل

رسواييش میارزد.  سازمان بهاصطالح حقوقبشری، به

فقط شدن متوسل و بزرگتر ديگر دروغهاي دروغ به يک توجيه برای که
و بعضيها اما احمق هم هستند، توأمان شارالتانهايیاست که بهصورت کار
خالفکاری و دروغ توجيه برای اصل  بیتوجه بهاين سازمان همين ازجمله
هر و می شود متوسل و دغلهای جديدی به دروغ مرتب به طور نخستينش،
بازخواست مورد سازمان اين مسئوالن که وقتی میافزايد. آنها حجم بر بار
عمل چنين به دست تلفنی شنودهای بهاعتبار چرا که گرفتند قرار گسترده
با توام و  ضدونقيض موضعگيريهای بار چندين از پس است. زده  زشتی
در و داد آب به جديد گلی دسته پيش روز چند سرانجام کژی و دروغ
مطلق ضعف موضع از و البته زبونانه خود را قبلی گزارش تازه، گزارشی
تلفنی قبًال شهودی که با گزارش آن انتشار از پس که توجيه کرد اينگونه
مجاهدين سازمان عليه را آنها اتهامات و کرده ديدار بار اين داشته تماس
شهادت وتأييد حضوری گفته هاي وقاحت نهايت در سپس است. شنيده
معرفی آنان گفتار صحت بر مدرک و دليل را خودشان جانب از آنها تلفنی
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جهان در يگانگی
زاويههای میتوان از که مفهومی است يگانگی
علم. مذهب و فلسفه، نگريست: آن گوناگون به
کلمه از  متفاوت برداشتی می تواند کس  هر
کلمه اين خود از تعبير به بنا و داشته باشد، يگانگی
کند. سؤال و تفسير تعبير گونهيی ديگر را به آن
فيزيک و عام، بهطور علم در وقتی که است اين
يگانگی میکنيم، منظور صحبت از بهطور خاص

چيست؟ ما
قوانين مورد در به طور مکرر مقاالت طول اين در
عام قوانين با آنها تفاوت و پديدهيی يا خاص
قوانين بتواند علم  که هرگاه کردهايم.  صحبت
کند به پديدهيی و خاص قوانين جايگزين عام را
به جای قوانين مثًال است. يافته دست مهم موفقيتی
دور به سيارات حرکت مدار مورد در کپلر خاص
جايگزين نيوتن عمومی جاذبه قانون خورشيد،
خاص قانونمندی آن از عام قانون اين و میشود
است آن دنبال به علم میشود. گرفته نتيجه
تنوعات توضيحدهنده و  اصلی عام قانون که
يک که ميزان هر به کند. کشف را گوناگون
باشد، اهميت موفقتر امتداد اين در فعاليت علمی
قوانين به حصول يعنی است. بيشتر علمی کار آن
ميان ارزش واالترين و علم هدف باالترين عام،
و متعدد قوانين اين کوشش، با است. دانشمندان
میدهد، عام قانون «يک» به را خود جای خاص
تکامل، و تحقيق پروسه  در خاص  قوانين يعنی
ذرات و  نيروها میشوند.  عام قانون  به تبديل 
يگانه و به «يک» نيروی اصلی خود را جای متنوع
برخوردار عام خصلت از قانونی که اين میدهند.
در آن نمونههای و است بزرگ ادعايی باشد،
دسته آن  جهت اين از است. نادر علوم تاريخ 
تاريخ در دست يافته اند به آن که دانشمندانی از
جاذبهعمومی قانون دارند. خاص جايگاه علم
است. جمله آن از کرد فرموله را آن نيوتن که
است کالسيک فيزيک مبنای که نيوتن قوانين
را سياالت حرکت تا آسمانی اجرام از گردش
آن که برای است جهت بدين می دهد. توضيح
در عام قوانين است. شده برگزيده عام مصداق
انتخاب قانون مثًال می شود، يافت علوم تمامی
که (Natural Selection) داروين طبيعی
از است زيستشناسی در تکامل توضيح مبنای
و ويروس  يک  از است. عام  قوانين نمونه  آن 
همگی پيچيده، بسيار حيوانات تا ناچيز باکتری
عام قوانين اهميت میکنند. تبعيت قانون اين از
قوانين اين که دانشمندانی نام که جاست آن تا
است. شده عجين با آن علم کردهاند کشف را
با داروين نام و فيزيک با نيوتن نام که همانطور

است. مترادف زيست شناسی
که عام، قوانين به حصول مسير در علم پس
میيابد. دست به يگانگی است، ارزشمند هدفی
يگانگی مسير در می توان که هستيد متوجه البته
آن به اعتقادی هيچ که آن بدون کرد حرکت

داشت.
و ناشناخته ها کشف هدف  با  دانشمندان بيشتر
نظر مورد پديده قانونمندی و توضيح به دستيابی
بتوانند اگر بسياری برای پيوستهاند. علم راه به
قوانين به  خاص قوانين از گذار راه در  قدمی
يگانگی است. مطلوبتر  مسلمًا بردارند،  عام
يک واسطه به میشود  حاصل گونه  بدين که
قوانين از گذار طبيعی نتيجه بلکه نيست اعتقاد
به دانشمندان  اگر  است.  عام  قوانين  به خاص 
کشف جهت به مینگرند  دست دور  ستارگان
اکتشاف روحيه و کنجکاوی ناشناختههاست.
که است فطری انسان جمله ارزشهای آن از هم
داده شکل را بشر تاريخ اعجابآور شکلی به
مشاهده معموًال اکتشافات گونه اين حاصل است.
را دانشمندان دوباره  که  است بيشتری  تنوعات
می بينيد میطلبد. قانونمندی و نظم کشف به
و شناخت  مفهوم  با چگونه يگانگی مفهوم  که 
به حصول  است. خورده گره واقعيت درک 
در پيام يگانگی را خود در بطن درک عام يک
از ناشناختهتر هيچچيز فيزيکدانها  برای بردارد.
که است دليل همين به نيست. جهان اوليه شرايط
شرايط که دارند آن بر سعی خود آزمايشهای در
آن خواص مشاهده به و کنند ايجاد را جهان اوليه
و سرعت با را ذره دو بتوان که قدر هر بپردازند.
شرايط به گاه آن کوبيد، يکديگر به بيشتر انرژی
قدر هر يا می شويم و نزديکتر پيدايش جهان اوليه
بنگريم، دست اعماق کهکشانهای دور به بتوانيم
نزديکتر می شويم. جهان تولد لحظه به  گاه آن
ناشناختهترين اين فهم با که معتقدند دانشمندان
همه از درکی عام به توانست ناشناختهها خواهند
همان عام درک اين يابند. دست طبيعت قوای

است. يگانگی مسير در علم مقصود
در اين از دانشمندان گفتيم عدهيی که همان طور
به اعتقاد به نيازی که آن بدون میزنند قدم مسير
است اين اعتقاد از ما منظور باشند. داشته يگانگی
فرض اين پايه و بر فرض بگيريم را يگانگی که
اين بر فيزيکدانها از بسياری  ولی برويم. جلو
جهان اوليه شرايط در که هستند فرض و اعتقاد
منشعب نيرو «يک» از ذرات  و نيروها تمامی
اوليه شرايط فهم و کشف جهت بدين شدهاند.
و ناشناخته دنيايی روی  از پرده  تنها نه جهان،
و کرده برمال يگانگی را بلکه برمیدارد  مرموز

عام میشود. کشف قوانين سبب
مسير اين در حرکت  با علم رشد  و پيشرفت
دو به ما  را پيشرفت اين است. عجين يگانگی 

میبينيم. گونه
تولد از ابتدای که است همان شيوهيی اول شکل

مصالح آزمايش و تجربه شده است. دنبال علم
در سطح را قانونمندی و نظم تدوين الزم برای
تئوريک پيشرفتهای و میآورد فراهم تئوريک
کرده خاص قوانين به دادن عموميت در سعی
که زده دست پيشبينيهايی به عام درکی با و
يک اين میرسد. ثبوت به آزمايشها توسط
جلو به را علمی است که کار علم تسلسل دور
مدل تدوين به منجر که بسياری موارد و میبرد،
فيزيک در (Standard Model)استاندارد
اين در است. گرفته شکل روش همين به شده
وجود يگانگی فرض و اعتقاد به نيازی شيوه
سمت به خاص گذر از قوانين نفس ولی ندارد.

دارد. بر در يکانگی پيام خود عام قوانين
گاه که است داده نو نشان فيزيک اين بر عالوه
بوده راهگشا علم برای يگانگی فرض به اعتقاد
مسير در  فيزيک رشد دوم شکل اين و  است
نمونههای در مدل استاندارد مثًال است. يگانگی
نيروی ضعيف و نيروی يگانگی در توضيح را آن
تارها اساسًا تئوری يا و می بينيم. الکترو مغناطيسی
که می داند اين در  را خود موفقيت  بزرگترين
تمامی يگانهسازی برای غنی تئوريک مبنای يک
پس می بينيد . می باشد دارا را در طبيعت نيروها
از يگانه درکی منجر به پيشرفت علم تنها نه که
پيشرفت باعث يگانگی فرض بلکه می شود جهان
به اشارهيی  گذشته مقاالت در میشود.  علم
بيستم در قرن واقعگرايان و رودررويی عملگرايان
دگم به يگانگی برای عملگرايان اعتقاد کرديم.
است که چراغ راه چرا به شمار نمیآيد فلسفی
واقعگرايان برای است. مفيد علم پيشرفت برای و
و است بيرون جهان واقعيت حاصل اعتقاد اين
عملگرايان بين نيست. توازنی که آن از گريزی
شده حاصل حول موضوع يگانگی واقعگرايان و
بر حاکم  فلسفی و فکری مشخصات از يکی 
اين شک بدون است. معاصر دوران در فيزيک
است فيزيک و علم از وسيعتر تفکر و فلسفه، طرز
جای بر انسانی شئون تمامی در را خود آثار و

خواهد گذاشت

فيزيک ذرات اوليه
فشردهيی و کوتاه تاريخچه می خواهيم اينجا در
داستان از زيادی بخش که اوليه ذرات فيزيک از
يادآور است بيستم قرن در فيزيک يگانگی

شويم.
و شد کشف نوزدهم قرن  اواخر  در الکترون
راترفورد با آزمايشهای هسته اتم در پروتون وجود
فرض تنها به که شد متوجه راترفورد پيشنهاد شد.
الکترونهای با که اتم هسته در مثبتی ذرات وجود
میتواند آزمايشهای خود شده است منفی احاطه
مثبت الکتريکی بار با ذرات اين دهد. توضيح را
پيش سؤال اين کشف اين ناميده شد. با پروتون
همگی که پروتون زيادی تعداد چگونه که آمد
اتم کوچک در هسته دارند می توانند مثبت بار
الکتريکی دافعه نيروی واسطه به و شوند جمع
که ديگری پس میبايست نيروی نشوند؟ متفرق
نگاه میدارد هم کنار اتم هسته در را پروتونها 
نيروی را نيرو اين فيزيکدانها باشد. داشته وجود
نيرو اين ناميدند. (Strong Force)قدرتمند
نيروی و  جاذبهعمومی نيروی همراه به  نيز
الکترومغناطيسیبهجمع نيروهایطبيعتپيوست.
تجزيه مطالعه با دانشمندان بيستم قرن اوايل در
ديگر نيرويی وجود از نشان  راديواکتيو مواد
بود. قدرتمند  نيروی از ضعيفتر بسيار دادند که
قدرتمند نيروی واسطه به که راديواکتيوی مواد
عمل بيشتری بسيار سرعت با میشوند تجزيه
(Beta Decay)بتا تجزيه که حالی در میکنند.
در میگيرد. صورت کمتری بسيار سرعت با
نيروی الکترومغناطيسی خالف بر نيرو اين ضمن
فواصل به کوچکی ذره دو که فاصله زمانی فقط
در و است تأثيرگذار  میشود، اتم هسته  داخل
حالی در  اين نمی شود. احساس دورتر فاصله 
فواصلی در الکترومغناطيسی نيروی که است
نيست بیجهت  است.  تأثيرپذير بزرگتر  بسيار 
روزمره طور به الکترومغناطيسی نيروی اثر که
بسيار نيروی جديد اين پس مشاهده است. قابل
داخل بسيار کوچک فواصل فقط در و ضعيف
نيرو اين فيزيکدانها است. احساس قابل اتم هسته
با ناميدند. (Weak Force)ضعيف نيروی را
که مجموع متوجه شد پاولی بتا، تجزيه  مطالعه 
انرژی از تجزيه اين شده از مشاهده اجزای انرژی
اصل که میآمد نظر به  است.  کمتر اولی ذره
پاولی برای ولی است. شده نقض انرژی بقای
پيشبينی پاولی نبود. استثناپذير انرژی بقای اصل
ذره يی که توسط رفته» دست از «انرژی کرد که
نيروی و فقط با هيچگونه بار الکتريکی نداشته
حمل شده میکند تداخل خارج دنيای ضعيف با
(Neutrino)نوترينو را ذره اين پاولی است.
کوتاهی مدت از بعد پيشبينی، اين دنبال به ناميد.
خويش مرکز در خورشيد شد. کشف ذره اين
اين که اکنون می کند. توليد را ذرات اين دائمًا
شما از بدن نوترينو ميليونها را می خوانيد نوشته
بگذارند. جای اثری به که بدون اين میکند عبور
طبيعت نيروهای تعداد ضعيف نيروی با پس
عمومی جاذبه نيروی -١ رسيد. نيرو چهار به
قدرتمند نيروی -٣ الکترومغناطيسی نيروی -٢
با زيادی تفاوت نيروها اين ضعيف. نيروی -٤
يگانگی که نمیآمد نظر  به  و داشتند يکديگر
به گذشت نزديک با هنوز هم حصول باشد. قابل
اين در يگانگی نيرو، چهار اين اعالم سال از صد

نشده است. حاصل کامل طور مورد به

درمسيـر
يـگانگي

ماساچوست دانشگاه دكتر فيزيک ذرات اوليه از توتونچی شاهين

دارد ادامه

(قسمتنوزدهم)

دارد؟ تعلق آسيا به آينده آيا

ديدار هندوستان از آمريکا رئيسجمهور بوش، جرج گذشته هفته در
يک که باری اولين نوشت: ديدار باره اين در اکونوميست نامه هفته نمود.

۱۹۵۹ بود. ديدار  سال در کرد ديدار هندوستان از آمريکا رئيس جمهور
است. اين کشور از آمريکا رئيسجمهورهای پنجمين ديدار بوش،

است پرجمعيت جهان کشور دومين هندوستان افزايد: اکونوميست می
گيرد.  پيشی چين از نيز زمينه اين در که روبه روست چشم انداز اين و با

است. کرده جذاب را هندوستان رشديابنده شدت به اقتصاد
جهان از نقطه دو که بين است دموکراسی هندوستان يک اين بر عالوه
و چين  است: شده واقع هستند، آمريکا استراتژيک نگرانی مايه که 
نزديکتر می بايد اين از ما پيش آمريکايی می گويد مقام يک خاورميانه.

میشديم.
گرفتن آغوش در برای ديگر دليل دو میکند اضافه اکونوميست
داشتن با هندوستان می کند. توجهات را جلب آمريکا، سوی از هندوستان

رقم  باالترين جهان از در اندونزی از مسلمان، بعد ميليون ۱۵۰ بيش از
است. برخوردار مسلمان جمعيت

به خاطر که است انرژی به اقتصاد هندوستان فزاينده نياز آن دومين دليل
رئيسجمهور ژاک شيراک، به قول ذغال سنگ آن به حد از بيش اتکای
به «دودکش را که هندوستان است آورده رابه وجود تهديد فرانسه، اين

کند. تبديل جهان در گلخانهيی» گازهای
مسکو سوی به تمايل و سرد در دوران جنگ هندوستان بودن «غيرمتعهد»
با جهان همبستگی  خودکفا و اقتصاد به برای دستيابی تالش با همگام
است. اما داشته نگه دور هم از دههها برای را طبيعی» «متعهد دو سوم، اين
استراتژيک افزايش نزديکتر همکاری برای را اميدها نيز تحول اخير دو
صلح که پيمان است دو سال و پاکستان که هندوستان اين داده اند. اول
مانع به پاکستان را با آمريکا اتحاد که میشود باعث دارند. اين رسمی

کند. تبديل هندوستان با آمريکا روابط در کماهميتتری
بتوان که است روشهايی يافتن  برای بوش دولت  تمايل تحول دومين
کشور کامل دو مساعی اشتراک برای سياسی و قانونی بزرگترين موانع

برداشت. ميان از را
تبصرهيی تصويب به را کنگره میکند تالش بوش  دولت

با زمينه انرژی هستهيی» در کامل «همکاری که موانع قانونی کند تشويق
نظامی هستهيی مراکز بايد متقابًال هندوستان بردارد. از ميان را هندوستان
بينالمللی نظارت تحت آنها را و کند غيرنظامی تفکيک مراکز از را خود

قرار دهد.
اين که زيرا شد رو روبه موانعی با زمينه اين در تالشها افزود: اکونوميست
هندوستان باالخره اما شد. داده ايران ربط رژيم هسته يی به برنامه موضوع
ايران رژيم پرونده ارجاع به اتمی انرژی آژانس حکام شورای اجالس در
احزاب مخالفت با رأی اين داد. مثبت رأی متحد ملل امنيت شورای به
مسائل خاطر بخشًا به مخالفت اين ولی گرديد روبه رو در هندوستان چپ
مسلمان جمعيت از که هندوستان ايالت دو در که زيرا است. بوده سياسی

میشود. برگزار انتخابات زودی به برخوردارند بااليی
روابط به دستيابی  برای کشور  دو  تالش  میکند اضافه اکونوميست
موضوع يک آمريکا طرف در که زيرا يافت. نخواهد کاهش نزديکتر
قصد دارد چين چين است.  دولت آمريکا نه و آن حساس وجود دارد
برخی است، اگرچه که میکند که امکانپذير تصور و نه محدود کند را
خود منافع اما آمريکا کنند. آزمايش را آن تمايل دارند کنگره اعضای
از جمعيتش که میبيند آسيا در ابرقدرتی يافتن تسلط از درممانعت را

است. بيشتر ديگران
چين ضد محور به ندارد قصد هندوستان مطمئنًا مینويسد اکونوميست
قرار بزرگ قدرت دو بين انتخاب نقطه در نيز حاضر حال در و بپيوندد

ندارد.
چين ميزان به هندوستان مورد در آمريکايی  سرمايهگذاران طرفی از
نيم و چين دو اقتصاد زيرا که است روشن دليل آن و زده نيستند هيجان
در است و گسترش به بيشتری رو سرعت با و هندوستان است برابر اقتصاد

است. تلفيق شده جهانی اقتصاد بيشتر در هندوستان با اقتصاد مقايسه
هستند. مطلع هندوستان جاذبههای خوبی از به آمريکايی سرمايهگذاران اما
و نرم افزار زمينه در کشور اين متخصص نيروی خاطر به آن اعظم بخش

کرد. منتقل هندوستان را می توان به توليد آنها که است خدماتی ديگر
از  بخشی آمريکا مهم ۵۰۰ شرکت از نيمی از بيش مینويسد اکونوميست
به نيز بايد و بقيه کردهاند منتقل هندوستان به را اطالعاتی خود تکنولوژی

را نمیکنند. کار اين دهند که چرا توضيح سهامداران خود
در میرود مورد جاذبههای هندوستان مینويسد: انتظار در اکونوميست
صد ۷در تا  متوالی سال  چهارمين برای کشور آن  اقتصاد  ۲۰۰۶ سال
و دولت به است گسترش روبه سرعت به آن متوسط رشد کند. طبقه
کند آوری درد حد به که اگرچه است متعهد اقتصاد ليبراليزه کردن

است.
آن تأثيرات و چين اقتصاد مسير رشد احتمالی در چالشهای به اکونوميست
طوالنی در هرحال به مینويسد: و پرداخته اجتماعی تضادهای گسترش بر
هندوستان است. ثبات جاذبه يک دارد. بزرگ جاذبه دو هندوستان مدت
حتی قدرت  صلحآميز  انتقال برای مکانيسمی از که است کرده  ثابت 
صورتی در است. برخوردار داخلی درگيريهای شديدترين هنگام در
جاذبه شود. جراحتهايی منجر به می تواند به دموکراسی چين انتقال که
محدود بر چين مبنی سياست هندوستان است. ترکيب جمعيت چين ديگر
ثروتمند شدن قبل از چين کهولت به فرزند يک داشتن خانواده ها به کردن
بيست قرن اواسط تا هندوستان که است درحالی اين شد. خواهد منجر آن

خواهد ماند. يکم جوان و
هم آمريکا بهتر بين هندوستان و روابط به اين که با اشاره اکونوميست
اين عبارت با را مقاله خود اجتناب، غيرقابل و هم است اشتياق برانگيز

تعلق دارد. آسيا به آينده خاتمه میدهد:

است کشور از اين آمريکا رئيس جمهور يک ديدار پنجمين از هندوستان بوش ديدار
هستند آمريکا استراتژيک نگرانی مايه دو هر که شده است واقع خاورميانه و چين بين در هندوستان

اکونوميست هفتهنامه از: برگرفته

زناندر کسبکرسیپارلمانهاپيشرفت می کنند
ملل مقر  از  ،۸۴ اسفند اول دوشنبه، روز آسوشيتدپرس خبرگزاری
گروه يک که بينالمجالس اتحاديه داد: گزارش نيويورک در متحد
تعداد که اين با کرد اعالم خود ساالنه گزارش است در بينالمللی
کماکان اما يافتهاند،  راه  پارلمانهای کشورها به  زنان از بیسابقهيی 

میدهند. تشکيل را در جهان قانونگذاران کل ۱۶درصد حدود
کنفرانس در بينالمجالس اتحاديه دبيرکل جانسون، آندرز آقای
زنان شرکت که اين است خوب خبر کرد: اعالم اين گروه مطبوعاتی
میدهد آمار نشان اين اما است افزايش به رو جهان پارلمانها در در
بايد زمينه اين در در سياست، مردان زنان و واقعی برابری تحقق تا

. صورت گيرد پيشرفت زيادی
میدهند جمعيت جهان را تشکيل از حالی که زنان نيمی در گفت او
دولت نمايندگی سطوح ديگر و پارلمانها در نسبت همين آنها به هنوز

نمیشوند.

زنان  که  پارلمان ۱۹۹۵ درصد کرسيهای سال از گزارش اين به بنا
بيش از به رقم اين گذشته سال است. افزايش به رو کسب کردهاند،

افزايش  درصد نيم سال ۲۰۰۵ حدود به نسبت که رسيد ۱۶ درصد
است. يافته

عضويت ژنو در  مستقر بين المجالس گروه در  ۱۴۰پارلمان حدود
میکند. کار با مللمتحد تنگاتنگ به طور سازمان اين دارند.

۳۹ انتخابات  در سال گذشته، در گفت گروه بين المجالس گزارش
زنان گرديد برگزار جهان سرتاسر  در پارلمان  کرسيهای برای که

قانونگذاران  آنها ۲۰ درصد از که بيش آوردند به دست ۱۵۶۹کرسی
بوده اند. جديد

مختلف مناطق بين زيادی بسيار تعادل عدم البته افزود گزارش اين
دارد. وجود جهان

۴۰درصد حدود زنان نورديک کشورهای در گفت جانسون آقای

جهان در منطقه يک در ميزان باالترين اختيار دارند که در را کرسيها
دارند. قرار سطح پايينترين در ۸درصد کشورهای خاورميانه با است و
نماينده درصد از باالترين ۴۹درصد ميزان با رواندا، آفريقايی کشور
زن نمايندگان تعداد  آمريکا در است. برخوردار پارلمان  در زن

ميانگين میباشد. از از سطح تر پايين است که ۱۵درصد
۳۸درصد رقم  با نروژ مردم  پارلمانی انتخابات  در  ۲۰۰۵ سال در

کردند. انتخاب را زنان تعداد باالترين
آمريکای  کشورهای ۲۰۰۵ در در سال کرد بينالمجالس اعالم گروه
پيشرفت ميزان بيشترين در همين کشورها، قبل سال با مقايسه در التين
کشور در است.  داشته وجود انتخابات در زنان شرکت زمينه  در
يافته افزايش ۲۳درصد به ۱۸درصد از انتخاباتی کانديداهای هندوراس
هندوراس و بوليوی و آرژانتين کرد در اعالم گروه بينالمجالس است.

است. گرفته صورت سهميهبندی زنان تشويق منظور به ونزوئال و

آمريکا جمهور رئيس بوش، جرج و هندوستان وزير نخست سينگ،

اولويتهایجديد ديپلوماتيک،تصويریازتحول درنظامجهانی

آموزش دوره ماه پنج مدت برای که آمريکايی ديپلومات يک گذشته ماه
افعالبیقاعدهمسلطمیشد بهتازگیداشتبر میگذارندو زبانلهستانیرا
شد گفته او به کرد. دريافت کشورش خارجه وزارت از تلفنی تماس يک
جديد مأموريت السالوادور، محل در که زيرا متوقف کند، را خود آموزش

ندارد. بهزبانلهستانینياز
در گسترده تحوالت که از آمريکا بود وزارت خارجه افسر  از دهها او يکی
شد، ماه ژانويه آغاز در تحوالت اين است. تأثير پذيرفته آمريکا ديپلوماسی
«ديپلوماسی که را چه آن وزير خارجه آمريکا رايس، کاندوليزا که زمانی

متحولکننده»خواند،اعالمکرد.
خود را وقت کمتری ديپلوماتهای تعداد که است معنی بدين اين تحول
هستند آشنا سرد جنگ دوران که با پذيرايی اروپايی اتاقهای و کافهها در
بهمنظورجلب حمايتبرای«جنگ جهانی خواهند گذارندوبسياری ازآنها

ترور» بهمکانهايیناخوشايندوخطرناکفرستاده میشوند. با
هندوستان، در جديد و ۱۲پست چين آمريکا در سفارت جديد در ۱۵ پست
ايجاد جديد ۷۴پست است. در کل شده ايجاد آسيا، در ظهور غول در حال
مقابل در ست.  ا توسعه حال در کشورهای در آنها که اکثر است شده

در  ۷ پست روسيه، در ۱۰پست جمله از کشورهای مختلف در ۶۱پست
و و ژاپن اسپانيا و ايتاليا و لهستان و بلژيک کشورهای در باالخره و آلمان

شده اند. تخليه پست هرکدام۲ تا ۳ برزيل
تغييرات که اين را چه آن می شود. تلقی زلزله زمينه ديپلوماتيک در اين
جهان غيرقابل آمريکا با تعامل در تحول چگونه است که میرساند اين

است. کشور درگير جنگ اين که زمانی در حتی و ضروری است اجتناب
اروپای دهد. را تغيير خود الويتهای است شده که مجبور نيست آمريکا فقط
مقابل در در واکنش اساسًا دست زده است که تغييرات اين نيز به قديم
بالقوه تهديدی قاره اين آمريکا برای بيش از که است اسالمی بنيادگرايی

است.
رئيس سرويسديپلوماتيکانگلستانکه درسفریبهغنا به   سر مايکلجی،
بيش در جهان انگلستان و سياسی تجاری، اقتصادی «منافع میبرد گفت سر
است. جهان پيچيدهتر تغيير حال جهان در است. زمان ديگر پراهميت هر از
هم به و داخلی سياست خارجی فزاينده يی طور به است و نامتعينتر شده و

کردهاند. ربطپيدا
مکانهای مناسب در امکاناتمان شويم که مطمئن میخواهيم گفت «ما او
کند. تأمين مدت ميان در را، جهان در انگلستان منافع تا می شود گرفته بهکار
منتقل آسيا اروپايی به شبکه از ما امکانات که است اين معنی به همچنين

میشود.
سازمان  مانند ارگانهايی در ۱۵۳ سفارت، ۱۰ نمايندگی که خارجه وزارت
دسامبر ۲۰۰۴  در را خود اولويتهای بار اولين برای دارد و۷۰ کنسولگری ملل
به الويتها اين بررسی برای سفرا ميالدی همه جاری ماه پايان کرد. در منتشر

لندنبازمیگردند.
درموردديگرمتحديناروپايیانگلستاننيزصادقاست. جابه جاييها

که يک است کرده ايجاد آلمان ۲۰۰پست جديد  از بعد از ۱۱ سپتامبر،
در کشورهايی و خاورميانه و شمالی آفريقای در بقيه و در برلين آن سوم

بودجه »ما ديپلومات گفت يک افغانستان هستند. و اندونزی، پاکستان مانند
کردهايم». دريافت اسالم جهان با تعامل و تروريسم با جنگ برای بيشتری

شبکه بررسی حال  در نيز پاريس فرانسوی، ديپلومات يک گفته  به بنا
پاريس کند. اعالم آينده در سال انتظار می رود و است خود ديپلوماتيک
به انگلستان مانند که ندارد زيرا در خاورميانه خود شبکه گسترش به نيازی
فرانسه اما می شود. نمايندگی به خوبی جهان از منطقه اين در تاريخی طور
و است کرده جهان درسرتاسر سفارتهايش امنيت صرف دالر ميليونها
از خارج در و در پاريس را میکنند کار تروريسم که اساسًا روی کارمندانی

است. داده گسترش فرانسه
صورت که نيست غرب در به سوی شرق فقط ديپلوماتيک تحوالت اما
تا آمريکای ازآفريقا میگيرد. شرقنيزدرتمامیجهاتدرحالتغييراست.
در زمان هر از بيش چينی ديپلوماتهای واشينگتن تا يانگ پيونگ از و التين

بهديدارهایعاليرتبهمیپردازند. تاريخاينکشور
کشورهای تمام تقريبًا در که است جهان کشورهای معدود يکی از چين

است. برخوردار آنها با ديپلوماتيک روابط از و دارد سفارت جهان
عنوان که به پاکستان است. استراتژيک الويتهای بيانگر نيز پول نقد جريان
در فقط تلقی می شود هندوستان به آمريکا نزديکی در مقابل تعادلی نقطه
برخوردار چين پوندی ۴۴ميليون سرمايه گذاری از يک خود  بنادر از يکی

است.
اينجابهجايیديپلوماتيک تشديدرقابتبين قدرتهایبزرگبرایگسترش

می دهد. نشان را ظهور حال در کشورهای در خود نفوذ

در اساسًا نيز قديم است. اروپای مجبور شده ديپلوماتيک تغيير اولويتهای که به نيست کشوری تنها آمريکا
است. داده تغيير را خود اسالمی اولويتهای در مقابل بنيادگرايی واکنش

١٣ اسفند ٨٤ گاردين، سايت از: برگرفته

دانشمنداندرجستجوینشانههايیاز
تولد منظومه شمسی

که را ميکروسکوپی ذره های اولين روی کار آنها کردند اعالم دانشمندان
کردهاند. آغاز مانده اند، باقی تغيير بدون شمسی منظومه تولد زمان از

فضايی سازمان به متعلق يک سفينه ميالدی جاری سال ماه ژانويه اواخر در
هفت که ميليون کيلومتری، ميليارد و پانصد سفری چهار از پس آمريکا
به کهن،  دنبالهدار ستاره يک ذّرات از محمولهای با کشيد، سال طول

بازگشت. کرهزمين
کرد: اعالم می کنند کار ذرات اين روی که دانشمندانی از يکی براونلی،
در سفينه استارداست توسط که ذراتی که میدهد مقدماتی نشان نتايج

گرديد،  گردآوری دنبالهدار ستاره يک نزديکی از عبور ۲۰۰۴ با ژانويه
دارد. دنبالهدار تعلق ستاره اين ترديد به بدون

خورشيد و که است اوليهيی مواد از نمونهيی ذرات اين دانشمندان به گفته
آمدهاند. بوجود از آن و بشر منظومه شمسی ديگر سياره ۹

ساليانه  اجالس در دالری، ميليون ۲۱۲ پروژه اين اصلی دانشمند براونلی،
گفت شد برگزار ماه فوريه که در برای پيشرفت علوم دانشمندان انجمن
در که  هستند موادی همان از شده گردآوری ذرات که معتقديم «ما 

وجود داشتهاند». سال پيش ۴/۵ميليارد
مواد اين در که میدهد نشان نمونه مواد روی اوليه کار گفت براونلی
را هر ذره گفت او دارند.  وجود متعددی عناصر اوليه کريستال شکل،
جزئيات بررسی اوقات برای و برخی کرده تکه تکه کوچک برشهای با
هر که در حالی است اين گفت او کردهاند. تقسيم به صدها تکه را آنها

کنار هم ۲۵تکه در که که هنگامی معنی اين به قطر دارد. ۴ميکرون ذره
میرسند. مو تار يک قطر به قرارگيرند

ظاهر به و کوچک ذرات اين » آيوا گفت دانشگاه شناس اختر ويلسون،
داشتهاند». منظومهها مرگ و تولد در مهمی بسيار نقش بیاهميت

نموده گردآوری فضايی ذرات که اين استارداست سفينه گفت براونلی
است. داده نام اروژل قرار در موادی به را آنها است

اسفنجی و شفاف مادهيی است میشود ناميده آبی» نيز «دود که اروژل
سرعت است. خالی میکند اشغال که حجمی ۹۰درصد از بيش که
است بوده گلوله يک سرعت ۶براير گردآوری هنگام در ذرات اصابت

ماده  از اين آنها، شدن تبخير يا و يافتن شکل تغيير از منظور ممانعت و به
است. شده استفاده

سادهيی است کار شفاف بسيار که ماده اين در يافتن ذرات گفت وی
به که سوزنهای را میطلبد کار بوسيله ساعتها کردن يک ذره جدا نيست.

می شوند. کامپيوتر کنترل وسيله
قبل، سال ميلياردها در تولد آنها ذره اطالعاتی درباره هر گفت براونلی
تولد آمدن به گردهم آنها با چگونه که و اين ستارگان دوران مرگ در

قرارمیدهد. دانشمندان اختيار در شدند، منجر جديدی ستارگان
فرضيهها که میدهد اجازه اخترشناسان  به  نمونه ها مستقيم مطالعه
مورد تأييد را کهکشانها گسستن هم از و شکلگيری درباره چگونگی

قراردهند.
گردآوری داست استار توسط سفينه ذرات آن که دنبالهداری ستاره

٧ساله از سفر بازگشت هنگام در ذرات حاوی کپسول شدند و



١٩ اسفند ١٣٨٤صفحة دوشنبه ١٥ ٧٩٠ ـ شماره
مقاالت

مجاهد گرامي خوانندگان به سالم با
ابراز لطفهاي و ايميلها نامه ها، تشكر از با
دريافت شما از زيادي نامههاي شما،
به امكان پرداختن كه متأسفانه كردهايم
مي كنيم سعي و نداريم را آنها تمامي
پاسخ داده نامهها برخي به حد امكان در
وارده مقاالت و شعرها از قسمتهايي و

نماييم. درج را
شهادت خبر اعالم  از پس همچنين
تعداد زماني، حجت قهرمان، مجاهد
كه مطلب و مقاله شعر،  نامه، زيادي
از حجت و تجليل به ما حاوي تسليت
انگيزشهايي و  جوششها بيان  و شهيد
گذاشت و برجاي شهيد اين كه خون
نموديم. ادامه راه او، دريافت بر تأكيد

پوزش با و همه شما سپاس از و تشكر با
مطالب از حجم اين درج امكان كه
مجاهد اين شهادت  متقابًال نداريم، را
گفته تسليت و تهنيت  شما  به را خلق
قهرمان حجت آرمان و راه ادامه بر و

ميكنيم. تأكيد

ايتاليا، از آشوغ جمشيد دكتر
دريافت را شما بلند شعر قطعه و نامه
از قسمتهايي تشكر ضمن نموديم.

ميآوريم: زير در را شعرتان
ميكنم نگاه دريا به گاه روزها

هيجان من  به و  است خروشان 
ميدهد…

اما، شبها
ميكنم نگاه را دريا وقتي

نميبينم چيز هيچ
امواجش صداي تنها

ميشنوم را ميكوبد بهصخره ها كه
است خروشان گويا

مي اندازم چشم كه كوهها بهطرف
نميبينم… چيزي
تاريك است شبي

سياه
دارم را كوه وجود احساس اما

به آسمان مي برم چشم
ميبينم… ستاره از پر را آسمان و

ستارگان… پاي زير در من و
هرازگاهي

از ستارگان بعضي
ميشوند… كشيده بهزمين

غمزده آسمان اين باز و
است ستاره از پر

كجايي؟ آه
را مي شناسم زبانت

دارم بهياد را كلماتت
در ما هستي… تو

دوستت داريم
ميكنيم احساست

مي كنيم… لمس را تو
هستي ميدانم كه
چونكه ميآيي و

حضور داري
هنوز دستهايت چونكه

ماست پناهگاه
را احساس مي كنيم آن و

ميخواهيم را ماتو
هنوز و هميشه

صدا ميكنيم ترا
ميزنيم فرياد نامت را خيابانها در

ميكنيم جستجو ترا
بهدنبالتهستيم

يافتهايم ترا هميشه و
است هنوز در گوشمان صدايت

ميشوند پاره زنجيرها كه
داريم… ايمان و يقين تو به ما و

خود نامه در سرفراز خانم يا آقا
تروريسم صدور سياست افشاي ضمن
آخوندي رژيم توسط  بنيادگرايي  و
دستيابي براي رژيم دجالگريهاي و
حمله احتمال درمورد اتمي، سالح به

نوشتهاند. ايران به خارجي نظامي
كه بگوييم بايد  ايشان به  پاسخ در
است شده اعالم بارها كه همچنان 
مجاهدين وشورايمليمقاومت ايران،
و هستند خارجي نظامي حمله مخالف
خانم توسط شده ارائه سوم راهحل به
توسط رجوي(تغيير دموكراتيك مريم

معتقدند. ايران) مقاومت و مردم
نامهشان پايان در عزيز دوست اين
سال جديد سال «انشااهللا نوشتهاند:
آخوندي فاشيستي نظام اين سقوط

زمين ايران رهايي مردم سال باشد.
شما را به نو سال پيشاپيش فرارسيدن
تبريك آزادي راه مبارزان تمامي به و

ميكنم». عرض
به را نو رسيدن سال هم فرا ما تشكر با
شما آرزوهاي در و گفته تبريك شما

پيروزي اميد به هستيم. شريك

مقالهيي  ابدالي  محمد آقاي
نقش درمورد وضعيت رژيم، نگاهي به
احمدي نژاد خاتميوبررسيمأموريت
ضمن فرستادهاند. جديد دوران در
بعدي كارهاي منتظر ايشان از تشكر

هستيم. ايشان

گرم، سالم با كريمي، حسن آقاي
براي كرديم. دريافت را شما نامه

درمورد  اطالعات هرگونه دريافت 

بغداد ـ «عراق آدرس با شهيدان، لطفًا
تحقيق واحد  «٣١٣٣ صندوقالبريدـ

بگيريد. تماس شهيدان
باشيد موفق

و سالم  با جالل، عزيز دوست
دريافت را  شما نامه گرم، درودهاي 
پيداكردن براي بوديد كه نوشته كرديم.
به موفق  ولي رفتهايد  تركيه  به كار 
پيداكردنكارنشده وبه ايرانبرگشتهايد.
به اينكه توجه «با كه همچنين نوشتهايد
راهنمايي را ما  داريم مشكل  رژيم با
رژيم كشور توسط در چپاول كه كنيد
دست از را خود طراوت و جواني و عمر
تحت متأسفانه عزيز، دوست ندهيم».
شما مشكل آخوندها ننگين حاكميت
كشورمان جوانان و مردم تمام مشكل
با مبارزه اين مشكل در نبرد و ميباشد.
و در بتوانيد كه ميزان هر به اين رژيم
رژيم جنايتكار اين با سرنگوني نهايت
ميهنمان در مردمي حاكميت برقراري و

نيست. دور روز آن و شد خواهد حل

گرامي، صادق عزيز دوست
و شما  به گرم  درودهاي و  سالم با
نموديم دريافت را  نامه شما برادرتان،
عزيز، دوست شديم. خوشحال و

٥٩ تا ٦١  سالهاي در شما كه نشريهيي
اين تمام در ميكرديد توزيع را آن
است داده خودش ادامه كار به ٢٤سال
باشيد ديده  را ما سايت اگر االن  و

چاپ  به كه را  ٧٩٠ شماره مجاهد
ميكنيد. مشاهده رسيده

بر عالوه است مدتي  هم چنين
نشريه(هفتهنامه)مجاهد،روزنامهمجاهد

٧٥ آن  شماره االن كه ميشود منتشر نيز
است. سايت روي

قهرمان شهداي از  شما  عزيز دوست
صميمی، منصور و  علی  خلق مجاهد
رضا ابراهيمی،  حامد کالنتری، حامد
عنوان به  امينی مرضيه و مهدی  و
كه همانطور بردهايد. نام نمونههايي
تن ١٢٠هزار آخوندها رژيم  ميدانيد 
را ايران قهرمان و  مجاهد  فرزندان از
آخرين كه است رسانده شهادت به
است زماني  حجت  آنها مجاهد شهيد
زندان در گذشته ١٨بهمن روز كه
آخوندهاي بهدست كرج گوهردشت
ياد هم ما رسيد. بهشهادت جنايتكار
با و داشته گرامي را شهدا آن تمام
پيمان تجديد راهشان ادامه براي آنها

ميكنيم.
مقاومت اخبار جريان در اينكه براي
مطالعه گيريد نشريات مقاومت را قرار
نگاه را آزادي سيماي تلويزيون و كنيد

كنيد.
موفقيت و  پيروزي آرزوي برايتان 

ميكنيم.

از عزيز سياوش دوست
تهران،

نوشته نموديم. دريافت را شما نامه
تأثير تحت قبل مدتي تا كه بوديد
مجاهدين عليه رژيم زهرآگين تبليغات
حرفهاي كه دريافتيد بعدًا ولي  بوديد
نامه تان در شما هستند. دروغ همه رژيم
اين از ايران مردم همه كه نوشتهايد
ايران رهايي خواهان  و متنفرند  رژيم

هستند. آزاديبخش ارتش بهدست
بهدست ايران رهايي  روز  اميدواريم
مردم كمك با و آزاديبخش ارتش
با برسد. فرا سريعتر هرچه ايران قهرمان
بعدي نامه هاي منتظر شما از زياد تشكر

باشيد. پيروز هستيم. شما

ايرلند عزيز شيرويه از دوست
دريافت را  شما نامه گرم، سالم  با
اقدامات جهت نامه شما را ما نموديم.
قرار آبونمان مسئولين اختيار در الزم
اميدواريم شما از  تشكر  با داديم.
شود. عملي بهزودي درخواستهايتان

باشيد. پيروز

نامه يي  طي عزيز  هموطن يك
 pdf نسخه گذاشتن در اشكال بهدليل
سايت،  روي ندا ضميمه و نشريه٧٨٩ 
عزيز، هموطن كردهاند.  انتقاد  ما به
ميكنيم تالش است. درست شما انتقاد
باالببريموايناشكال سرعتكارمان را
نامه ارسال شما بهخاطر از كنيم. رفع را

باشيد. پيروز ميكنيم. تشكر

محمدعلي عزيز دوست
تبريز،   از

«رژيم نوشته ايد:  خود نامه در  شما
منزوی شدن بهخاطر آخوندی کثيف
فشارهای و بينالمللي صحنه در شديد
زجرکشيده طبقات فراگير و شديد
جديدی موج ستم، تحت هميشه و
را اعدامها دستگيريها، شکنجهها و از

انداخته  راه به خونين٦٠  دهه  همانند 
 ٦٠ سال با بار  اين تفاوت ولی  است
عجز روی از بار اين كه است اين در
اين به خود دست زبونی و  ناتوانی و
زدن و پا دست حال در زده زيرا كار

است». منجالب در

شما آرزوي  در  هم  ما  عزيز،  دوست 
حاكميت به ايران  مردم رسيدن  براي
پيروز و موفق هستيم. شريك مردمي

باشيد

دوست عزيز رضا،
متأسفانه نموديم. دريافت را شما نامه
هنوز ما كارها زياد حجم دليل به
سايت امكانات تمام نيافتهايم فرصت
آينده در اميدواريم نماييم. راه اندازي را
را عملي شما خواست بتوانيم نزديك 
در مشكلي اگر حاضر درحال كنيم.
اطالع داريد هفته نامه و روزنامه دريافت
نامههاي منتظر شما از تشكر با دهيد.

پيروز باشيد. بعديتان هستيم.

باستاني، رضا عزيز دوست
مجاهد شهادت درمورد كه را مطلبي
ارسال برايمان  زماني حجت قهرمان 
تشكر با نموديم. دريافت بوديد كرده

باشيد. پيروز شما. از

م.الف.ب عزيز دوست
نوشته كرديم. دريافت را شما نامه
مجاهد درباره خبرهايي كه بوديد
منتظر ما  داريد. زماني  حجت قهرمان 
هستيم. شما خبرهاي  و نامه  دريافت
ارسال برايتان را سؤاالتتان ساير پاسخ
باشيد. كرده دريافت اميدواريم كرديم.

باشيد. پيروز

خود  نامة جعفري در مهدي آقاي
ضمن فرستادهاند.  برايمان را شعري 
براي ايشان موفقيت آرزوي و با تشكر
زير در ايشان ارسالي شعر از قسمتي

ميآيد:
برایآزادی

خون در سرزمين من ای
در تب من آه سرزمين
دار بر عاشقان سر اي

درخاک بینشان گورهای آه
بيدار ملتی چون تو ای

افتخار در کام هان ای سرود
***

دم هر ميخوانمت اين گونه
بام بر میسرايمت آنگونه

…
دالويز فروغ ای تو

شب افروز ای شرار تو
برافکن سايه بيا بيا

سر کن ولوله بيا بيا
کن دگر طلوع بيا بيا

کن تن به سپيده کنون
ايران من سرخ خاک به
کن سحر دوباره کنون

از محمدرضا عزيز دوست
تهران،

دريافت شما را نامه سالمهاي گرم، با
خودتان كه همانطور كرديم.
٢٧سال طي آخوندها رژيم نوشتهايد،
و سركوب حاكمكردن  با  گذشته
و سانسور، و همچنين بمباران اختناق
شناخت مانع مجاهدين، عليه تبليغاتي
است. شده مجاهدين سازمان از شما
و مجاهدين بين ارتباط وصل زيرا
آزاده و غيور جوانان  به ويژه  مردم،
است. و سرنگوني رژيم مرگ نقطه
اين ماهيت به كه خوشحاليم هم ما
آرزوي با برديد. پي دروغين تبليغات

شما. براي موفقيت

نامة  كارگر،  امير آقاي
كرديم. دريافت را محبتآميزتان
بود زيبايي  شعر حاوي شما نامه 
رئيسجمهور سخنان  از الهام  با كه
كنفرانس در مقاومت برگزيده
درباره اورسوراواز، در مطبوعاتي
به ويژه ايراني جوانان خياباني اعدام
قسمتي سرودهايد. ١٨سال زير جوانان
مي آوريم: زير در  را  شما شعر از

سرخ گل فجيع قتل بازهم
پروانه دلواپسي روي

را شبنم خشكاندند بازهم
دانه هر تشنگي لب روي

باز بازهم باز و
را عشق سربريدند

عاشق، هر ناباوري پيش
نفرت لشكر منتظر بايستي دگر پس

باشند
كردند سد را رود

سيالب حمله منتظر بايستي بيگمان
باشند

سوزاندند را سرسبز جنگل بازهم
شيرها در راهند

بهخون و بدريدند  ستاره قلب  بازهم
غلتاندند،

گربيانگير است خشم خورشيد
ترس، خنجر بازهم
لبخند… هر برتن

بلعيدند بازهم
خشكاندند بازهم
سوزاندند بازهم

بايستي بيترديد دگر حال
باشند سركش شعله طعمه

معرفي كتـاب
و برابري اسالم، زنان

كتاب  زن، جهاني روز مارس،  ٨ آستانه در
در١١٢صفحه منتشر شد. برابري زنان و اسالم،
رجوي مريم ازسخنرانيهاي گزيدهيي كتاب اين
رژيم مقاومت عليه جنبش در نقش زنان درباره
است. ايراني زن رهايي در آن تأثير و آخوندي

است: آمده كتاب اين مقدمه در
حاكميت اصلي قربانيان كه ايران در «زنان
پيشتازان درعينحال  بودهاند، ديني ديكتاتوري 

رژيمند. اين برابر در سهمگين مبارزه
رژيم و ايران مردم ميان كشاكش چكيده اين،
و ايدئولوژيكي فرآيند  كه است  واليتفقيه
ميكند؛ منعكس را دوران اين عظيم فرهنگي
كه رژيم اين بيرحمانه سركوبگري سرشت هم
مقاومتي مضمون هم دارد، تكيه زنستيزي بر
از رهايي بر كه پايداري ميكند آن برابر در كه
است شده بنا انسان شكوفايي و نابرابري و ستم
آينده تاريخ افق و مضمون و سمت سرانجام و

ايران».
فشردة اصل در برابـري» و زنان «اسالم، كتاب
در كه است رجوي مريم چهارسخنراني

شهريور٨٤  و اسفند٨٣ اسفند٨٢، ،٧٤ اسفند
برابري جنبش محققان و فعاالن درگردهماييهاي

است. شده ايراد
«بنيادگـرايي زيرعنوان كتاب اين اول فصل در
«تبعيض ظــهور بنيادگـــرايي»، «زمينة زنـان»، و
اسالمي»، بنيادگرايي انديشة بناي سنگ جنسي،
و سياسي عمل در زنستيزي و «بنيادگرايي
گسترش و بنيادگرايي «صدور اجتماعي»،

است. گرفته قرار بررسي مورد زنستيزي»
سياسي و  آرماني پاسخ دموكراتيك «اسالم 
است كتاب اين دوم فصل بنيادگرايي» دربرابر
ديناميسم با روشنايي اسالم آن جويندگان در كه
و يگانگي آشنا برابري و قرآن، حاكميت مردم

ميشوند.
«راهگشاييهاي اسـالم»،  نظر از زنان «برابـري
و حرمت حيات «حق زنان»، برابري اسالم براي
ارزش نظر  از مرد  و زن برابري  » زنان»،  برابر 
«برابري رهبري»،  در  زنان «صالحيت  انساني»،
مناسبات در زنان از «حمايت اجتماعي»، امور در
«مبارزه اقتصادي»، و مالي «امور خانوادگي»،
ازجمله مسير» «نقشة مردساالر»،  فرهنگ با
اسالم، كتاب  سوم فصل در كه است مباحثي 
خوانندگان نظر از رجوي مريم برابري و زنان

ميگذرد.
اساسي تفاوتهاي اين كتاب با فصل چهارمين در
زمينه در بنيادگرايي و دموكراتيك اسالم
خطاي گناه و ارزشگذاري، انساني، مناسبات 
جايگاه و احكام جنس،  تفاوتهاي دو و فردي

ميشويم. آشنا رهبري در زنان
به كتاب پنجم فصل كه ايران مقاومت تجربه
از خواندني بسيار بخش يافته اختصاص آن
كه است رجوي مريم سخنرانيهاي  مجموعه
رژيم با  ايران  زنان  رويارويي تجربه  به  آن  در
بنيادگرايي، راهگشايي با نبرد در بنيادگرا، زنان
تحول ذهن، از خارج انگيزشهاي ضرورت و
ناباوري مشكل و مقاومت جنبش در گسترده

كرده است. زنان اشاره

مريم رجوي
سخنراني  چهار گزيده

وارده مقاله يك از بخشهايي

ميخواهد؟ اتمي بمب رژيم چرا

كه دستاوردهايي از بخشي فصل همين در
انديشه با سهمگين كشاكش در پيشتاز زنان
با جنگ ازجمله كردهاند كسب بنيادگرايان
هژموني و مسئوليتپذيري كااليي، نگرش
مردان، رهايي زنان، ميان نوين روابط زنان،
با در اعماق جنگي عمق، به از سطح پيشروي
نيز تغيير فرهنگ و ديدن مردساالري، مثبت
با دشوار مسير اين  در زنان بهره گيري  براي

دستيافتني انگيزاننده و نمونههاي بسيار شرح
است. شده بيان

يعني روز به مسـأله مبـرم كتاب ششم فصل
زنان پيشتاز نيروي با بنيادگرايي قطعي شكست
با زن ستيزي رابطة به اشاره ضمن و پرداخته
مقاومت ايران اخص تجربه سركوبي عمومي
تجارب مقاومت دربرابر بنيادگرايي، چكيده

است. داده توضيح را

اتمي بمب براي كه مخفيكاري ١٨سال از بعد آخوندي توتاليتر رژيم
شد مشخص جهانيان براي اتمياش پايگاههاي اينكه از بعد و است داشته
يك به دست آشكار شد، اتمي بمب پشت در پليدش آنكه فكر از بعد و
تحقيقات اتمي به نميخواهد ما دنيا اينكه آن است و زده ترفند ديگري
را هستهيي انرژي ما اينكه و يابيم دست هسته يي فنآوري به تا دهيم ادامه

برايمردممانميخواهيم؟
مردم بر تكيه حال با داشت «ملي» وحشت كلمه ديروز از تا كه رژيم
دهد. نشان ـ ملي هستهيي فن آوري يك را اتمي ساخت بمب ميخواهد
فنآوري كار در خارجيها نمي دهند اجازه مردم ميگويند: آخوندها
به مردم اين و داريم هسته يي نياز انرژي به كنند. ما دخالت انرژي هستهيي
همانا كه پليدشان اهداف به ميخواهند ملي شعارهاي اين با و دارد. تعلق
ما برسند. ميباشد اتمي بمب به دستيابي نهايت در و اورانيوم غني كردن
است، مردم شده دلسوز آخوندي توتاليتر رژيم وقت چه از نميدانيم 
به گلوله بهجاي هستيد مردم فكر به اگر شما گفت بايد رژيم به خطاب
مردم نان به اتم بهجاي بمب كنيد. خانهسازي براي مردم بدهيد. آنها كار

داد! خواهند را شما جواب خودشان آنها بدهيد
حق كه  را گاز و  نفت بادآورده سود از كوچك درصدي  اگر شما 
از شما بهتر را تكليف خود مردم گردانيد باز به آنها را است مسلم مردم

انتظامي نيروهاي بهنام شده رنگ پاسداران اگر آخوندي رژيم ميدانند.
مسلمًا آنها بردارد كوچهها و چهارراهها سر از را «لباسشخصي» و

داد. خواهند انجام كوتاهترين مدت را در آخوندها تعيين تكليف
بازگردانيد به مردم را مردم تعيين سرنوشت حق گفت توتاليتر بايد رژيم به
بيان، آزادي آزادي يا ميخواهند اتم بمب كه دهند نشان شما به تا

و… مطبوعات آزادي فردي، آزاديهاي
به عمر بيشتر صباحي تواند چند مي اتم داشتن بمب با كند رژيم فكرمي
و از غرب امتياز بيشتري ميتواند اتمي بمب باداشتن دهد و ننگينش ادامه
همه البته شد. خواهد هم اين از بيشتر اقتصاديش قراردادهاي و بگيرد شرق
كنند. برخورد با رژيم چگونه آمريكا و اروپا كه اين است به مشروط اينها
خواهد كمتر بين المللي فشارهاي اتمي بمب داشتن با مي كند فكر رژيم

است. برعكس شد، درحاليكه
صرف كشور سرمايه تمامي است. خر مال اقتصاد ميگفت خميني
اتمي بوشهر توسط توجه داشته باشيم نيروگاه جنگ ميشود. سركوب و
در كه واگذار كرده روسيه دهند به بودند ادامه نشده كه حاضر آلمانيها
بود. در حال حاضر هزينه برداشته دالر (حداقل) ميليارد يك اول مرحله
فوالد تن ١٢ميليون ميبايد كه (١٩٧٢-١٩٨٢) دارد ٢٣پايگاه رژيم

است  سرمايهگذاري كرده دالر ميليارد ٢٠-٢٢ حداقل كه ميكرد توليد

(اواخر بود كار سر بر خاتمي كه زماني بسازد. را اتم بمب خالصه تا
توانسته كه نفت برده سود از ١١ميليارد دالر قلم حكومتش) فقط يك

نه  سودي كمترين ولي كنند. پر را بودجه ١٣٨٤ كسري شهريور تا بودند
بهجيبآخوندها سرازير يا به جيبمردمنرفتبلكهتمامياينسودها تنها
اوائل رژيم در كه باجهايي با رابطه در است. شده اتمي صرف بمب يا شد
نيروگاههاي ايرانرأيندهند ويا اينكه انقالببههندوستان داده كهعليه
به آنرا كردهاند و رها نيمهكاره بسازند ايران در كه ميخواستند آلمانيها
برابر سه آنها هم كه است) هامبورگ پروژه واگذار كرده اند(شبيه روسها

حسابكرده اند.
فاكتها بيان است؟ تمام اين به حاجت چه كه چنين عيان است مسألهيي
و جنگ بهدنبال جنگ كه سالهاست توتاليتر رژيم كه آن دارد نشان از

برده است. هم را سودش مختلف مقاطع در و بوده است
هيچ ايران ملت ويراني براي خرابي جز دارد در سر رژيم كه بمبي اين
پايگاههاييكهدر باال بمب اتمو انزواي بين المللي، بر عالوه سوديندارد.
ـ بيماريهاي پوستي و و بهدنبالش بيكاري اقتصادي خرابي رفت با ذكرش
آينده براي نسلهاي را آن سرطاني كه عوارض انواع بيماريهاي و تنفسي
كاري حاضر نسل براي تنها نه آخوندي رژيم يعني گذاشت. خواهند باقي

وحشتناك ديده است. خوابهاي هم آينده نسل براي انجام نداد بلكه

رحمتي ـ ع

بهاحتمال ايران اول اسفند٨٤: گلوبال پليتيشن،
دستور در سال خارجي سياست بحران جديترين زياد
باظهور يكسياست كارجامعه بينالملليخواهدبود.
محمود رياستجمهوري تحت خصمانه خارجي
احمدي نژاد،رژيمايرانبهسرعتيكحركتحساب
بنيادگرايي ايدئولوژي كينهتوزانة صدور براي شده
و خاورميانه سراسر كشورهاي به خودش اسالمي
امر محقق اين چنانچه است. ديده تدارك فراتر را
و منطقه كل براي خطرناكي بازتابهاي ميتواند شود،

باشد. داشته جهاني بههمراه امنيت و صلح نيز
سياست و چرا چگونه اينكه سر بر حاليكه اروپا در
سياست بهعنوان  اغلب كه  آن،  «انتقادي» گفتگوي 
پايان چنين به است قرار گرفته انتقاد مورد استمالت
اصول مورد در است عاقالنه رسيده،  غمانگيزي 

تأمل كنيم. ايران توتاليتر مذهبي رژيم برخورد با
سلسلة كه بعد از انقالبي در سال١٩٧٩، رژيم ايران
فاسدوسركوبگرپهلوي،كه نيمقرنبامشتآهنينبر
رسيد. به قدرت كرد، جارو را حكومت مي كرد ايران
سوءاستفاده با  خميني،  رهبري به  رسمي  روحانيت
اپوزيسيون كه توسط سركوبي قدرت خأل يك از
آرمان بود، شده ايجاد شاه توسط دموكراتيك
كه ايرانيان بهزودي برد. سرقت به را قيام دموكراسي
ميكوشيدند، غربگرا سلطنت استبداد از آزادي براي
آن را خميني كه مذهبي توتاليتر حاكميت تحت
در كرد اسالمي تئوريزه وليفقيه حاكميت به عنوان
و منحرف ارتجاعي و ضددموكراتيك اسالم آمدند.
و بنيادها به كشور بازگشت از سوءاستفاده با خميني
براي خود ظرفيت  زودي  به خويش،  مذهبي  سنن
را افسارگسيخته فناتيسم و تروريسم جمعي، كشتار

برمال كرد.
برنامة يك  فاقد او به وفادار جانشينان و  خميني
بتواند كه منسجم سياسي  و اقتصادي  اجتماعي،
پيشرفت، خواهان كه مدرن را جامعة يك تضادهاي
به همين بودند. برآوردهسازد،  است  عدالت و رشد
ايجاد براي سيريناپذير اشتهاي  از رژيم اين دليل
خود حيات استمرار جهت درگيري و بحران
بحران ايجاد به همچنين رژيم اين است. برخوردار
داخلي اختناق و شكستها از توجهات انحراف براي
هرگونه كنترل و براي سركوبي سرپوشي بهعنوان و

مخالفت نياز دارد.
يك ايران در قدرت ساختارهاي بر آخوندها كنترل
ديكتاتوري مذهبي نيست، خصوصيت گذراي اين
كنترل اين كه مادامي است. آن پايه يي اصل بلكه
و منطقه كند، فرمانروايي ايران بر رژيم و يابد ادامه
تروريسم و صدور بنيادگرايي شاهد كماكان جهان
شعلهوركردن تهديد و  تار و  تيره چشمانداز كه
مسائل تمامي بود. خواهد دارد، بر در را جنگ آتش
منطقهييتحت تأثيرمسألة دموكراسيدر ايرانهستند
از بسياري كنيد. نمونة عراق توجه به بالعكس. نه و

سياستگذارانآمريكاييبهطورخوشبينانهييپيشبيني
باعث مدرهشدن دموكراتيك عراق كه يك نمودند
ايران در تغيير به منجر و شده ايران رژيم رفتار
كه مادامي كه است شده روشن اكنون اما ميگردد.
حاكم است، ايران در مذهبي حكومت ديكتاتوري
خارجشدن تهديد معرض در عراق نوپاي دموكراسي
دموكراسي مسير ميباشد و رژيم ايران توسط ريل از

و نه برعكس. مي كند عبور عراق از ايران در
نمي توان كه است دريافته جهاني جامعة كه اكنون
ميانهرو يا كشاند استمالت، به مذاكره با را ايران رژيم
به توجه با است. مواجه سخت انتخاب يك با كرد،
با سماجت بنبست راهحلهاي ديپلوماتيكدر مواجهه
اين به بايد اكنون دنيا ايران، رژيم سازشناپذيري و
توسط تنش شده حساب افزايش چگونه كه بينديشد

پاسخ دهد. تهران را
بر زماني كه تسلطش و فشار و تنها به قاطعيت رژيم
است. معرض تهديد قرار گيرد، پاسخگو در قدرت
كردهاند، يك پيشنهاد برخي كه آنطور غرب نبايد
ادامة جنگ بيندازد. راه ايران عليه خارجي جنگ

است استمالت شكستخوردة سياست همان طبيعي
كار راه نيست. مشكل  اين  براي  ريشهيي  پاسخ و
به همان اندازه كه خطرناك است، غيرعملي نظامي
است. آن نهفته خطر اشتباه محاسبه در ميباشد و نيز
هيچراهكار نظامي خارجي وهيچ ميزان فشارخارجي
ايران از را  مذهبي ديكتاتوري حاكميت نميتواند 
از ميتواند بومي مقاومت جنبش يك فقط بردارد.
اين مسئوليتبربيايد. به تهديدرژيمايران بايداز عهدة
مادام و داد پاسخ ايراني راهحل يك از حمايت طريق
رژيم ايران كنترل تهديد است، اين اتفاق نيفتاده كه

نخواهدشد.
اصالحطلبان به دنبال سراب سالهاي زيادي متأسفانه،
فرصتهاي و است رفته دست از ايران رژيم درون در
هدر ايران اپوزيسيون تقويت و حمايت براي بسياري
مقاومت جنبش يك خوشبختانه اما، است. شده داده
گذشته سياسي٢٧سال هست كه توفانهاي سازمانيافته

در تنها و تقريبًا تك و سرگذاشته پشت پايداري را با
است. ايستاده با بنيادگرايي اسالمي مبارزه جبهة مقدم
ملي شوراي تبعيد در پارلمان و ايران مجاهدين
دموكراتترين و  كارآمدترين ايران،  مقاومت
مجاهدين دارد. ايران در غرب كه هستند متحديني
در كه هستند ملي ايراني اپوزيسيون جنبش يك

تشكيل  فاسد شاه ديكتاتوري مخالفت با دهه١٩٦٠ در
راه در و كرده عبور مهيب موجهاي از آنها شدند.
خود از ايران  در آزادي و دموكراسي به دستيابي 

داده اند. نشان بااليي صالبت و شخصيت
تقريبًا  ساواك شاه توسط ١٩٧١ در مجاهدين رهبري

شدند. اعدام نفر يك جز همه و شد نابود
زنداني كردن با شاه  كه قدرت خأل  عمًال  خميني
خميني از اينكه كرد. بعد را پر ايجاد كرد مجاهدين
از بعد قدرت ساختارهاي بر را خود بنيادگرايانة تسلط
انقالب تحكيمبخشيد،مجاهدينهمةپيشنهادات اوليه
برايشراكتدرقدرتبابنيادگرايانضددموكراتيك
كشاندن براي شجاعانه و قاطعانه و زدند كناري به را

برداشتند. توجهات گام مركز دموكراسي به مسألة

جنبشهاي سياسي از حقوق كليه آنها مسير اين  در
كردند. دفاع سياسي روند در شركت براي اقليتها و
هوادارانش و سازمان از را سنگيني بهاي حركت اين
شدند. كشته نفر دهها و دستگير نفر هزاران گرفت.

روز سرنوشتساز٢٠ژوئن١٩٨١ راه  به اتفاقاتي كه در
برد،خمينيبهپاسداراندستوردادكهتظاهركنندگان
نفر بدهند. هزاران قرار هدف گلوله را با ضدحكومتي
اين نفربهطورخودسرانهاعدامشدند. دستگيروصدها

گشت. انقالب از بعد ايران در عطفي نقطه روز
شورا چتر زير كه نيروهايي يعني ايران مقاومت
يك كارزار بينالمللي و يك مبارزه داخلي ميباشند
شروع را حاكم مذهبي ديكتاتوري راندن بيرون براي
جريان، اين در  دارد.  ادامه  امروز  به  تا  كه كردند
غيرقانوني را آنها يا بوده نظاره گر بيتفاوت يا غرب
بهعنوان نيز تبعيد در آنها حضور از است. كرده اعالم
براي خورده شكست تالشهاي در  وجهالمصالحه

اسالمي بنيادگرايان با بزرگ توافق يك به رسيدن
تا تالشهايي چنين است.  كرده  استفاده  تهران در 
عراق مجاهدين در پايگاههاي كه پيش رفتند جايي
در شد. بمباران مالها متقابل با حركت يك به عنوان
و مؤثرترين دستهاي عمًال غرب چنين كاري اجراي
سازمانيافتهتريننيرويمخالفبنيادگرايياسالميكه
اساس دموكراسي به و  دموكراتيك دارد ارزشهاي
جامعة احترام و است متعهد دولت از دين جدايي

است. بسته را همراه دارد، ايراني مسلمان
بر حقوق ملي مقاومت و شوراي تمركز مجاهدين
اسالمي بيرحمانة بنيادگرايي با تهاجم مواجهه در زنان
بااليي اهميت از ميداند، دوم درجة جنس آنچه عليه
است. برخوردار تهران  رژيم عليه آنها  مبارزه در
اذيت را مالها در رهبري حضور زنان از هيچچيز بيش
مجاهدين كه است خاطر همين به دقيقًا نميكند و
حول سازمانشان ساختن و ترويج به اهميت ميزان اين
صدر در ميدهند. جنبششان در ذيصالح زنان رهبري
دارد. قرار مريم رجوي پراهميت، بسيار  مبارزه اين
رئيسجمهوربرگزيدهوكاريسماتيكمقاومتايران
فرهنگي و ايدئولوژيك سياسي،  چالش بزرگترين
نمايندگي را ايران بر حاكم مذهبي ديكتاتوري عليه
ايران يك براي او آرزوي از ايران رژيم ميكند.
جامعهيي است. هراس در سخت دموكراتيك و آزاد
اجتماعي، زمينه هاي همه در مردان با زنان آن در كه

خواهند بود. برابر اقتصادي سياسي و
امنيت شوراي به ايران  هستهيي پرونده  كه اكنون
است شده است، ضروري ملل متحد گزارش سازمان
به خاص طور اروپا به و آمريكا جهاني و جامعة كه
ارزيابي يك بپردازند. خود كارهاي راه دقيق ارزيابي
رفتار برآورد با ميتواند ايران آيندة مسير از صحيح
نيز و آن ماهيت و راهنما اصول رژيم، گذشته

آيد. دست به و بينالمللي آن داخلي تضادهاي
با سركار خامنهاي، علي رهبري تحت نخبگان رژيم
انتخاب يك به رياست جمهوري، احمدي نژاد آمدن

در  رژيم دادند. انجام ژوئن٢٠٠٥  در را استراتژيك
چشم انداز با و داخلي به رشد رو اپوزيسيون با مواجهه
اجماع يك رشد و مرزهايش در دموكراسيها توسعة
بنيادگرايي زهرآگين ايدئولوژي عليه بينالمللي
به تا داد انجام استراتژيك انتخاب يك اسالميش،
محتوم از سرنگوني را خودش بزند و دست تهاجم

نجاتدهد.
خاتمي دوران به رژيم تصميمي، چنين اتخاذ در
دستهاي وفادارترين جناح در قدرت را و خاتمه داد
خودتمركزبخشيد.ظهوراحمدينژادوموضعجديد
اين تصميم است. روشن بيانگر سياست خارجي ايران
در را آن  ايران  مقاومت  ملي شوراي  كه  تصميمي 

بنيادگرايي،  خصمانه تهاجم يك به عنوان ژوئن٢٠٠٥
توصيف داخلي فزايندة  سركوبي تروريسم و صدور

كرد.

سوم راه حل ايران: يك

دست از ايران رژيم درون در اصالحطلبان سراب زيادي به دنبال سالهاي متأسفانه،
داده هدر ايران تقويت اپوزيسيون و حمايت بسياري براي فرصتهاي و است رفته
سياسي توفانهاي كه سازمانيافته مقاومت جنبش يك خوشبختانه اما، است. شده
مقدم جبهة در تنها و تقريبًا تك و سرگذاشته پشت پايداري گذشته را با ٢٧سال

بنيادگرايياسالميايستادهاست. با مبارزه
و كارآمدترين ايران،  مقاومت ملي شوراي تبعيد در پارلمان و ايران  مجاهدين
جنبش يك مجاهدين دارد. ايران در غرب كه هستند متحديني دموكراتترين
به دستيابي راه در كرده و عبور از موجهاي مهيب آنها ملي هستند. ايراني اپوزيسيون

نشان دادهاند صالبت بااليي و خود شخصيت از ايران در آزادي و دموكراسي
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اشرف در فرهنگيان استان صالحالدين گردهمايي

است بينالمللي عهد يك نقض در عراق ايران رژيم دخالتهاي

و فرهنگيان از يكصدتن از بيش ٢٩بهمن، شنبه روز
يك در شركت با عراق صالحالدين استان دانشجويان
شهراشرف،دخالتهايرژيمآخونديدر گردهماييدر
و محكوم را مجاهدين عليه عواملش وتوطئههاي عراق
برهمبستگيوحمايتخودازمجاهدينتأكيدكردند.

به به حاضران پس از خوشامدگويي انباز اكبر آقاي ابتدا
و پرداخت در عراق آخوندي دخالتهاي رژيم تشريح
رژيم بعدي اهرم آن بلعيدن و عراق بر تسلط گفت:
از هيچ بهآن رسيدن است و براي سرنگوني از براي فرار

است. نكرده فروگذار عراق مردم حق در جنايتي
يثرب، فرهنگيان از حسين، عبيد مشعان آقايان سپس
صالحالدين، مديران مدارس شجاعالخضير، از كريم
اجتماعي برجسته شخصيتهاي از علوان، خليفه محمد
دانشجويان سوي از علوان شويش صدام و يثرب
همبستگي ارزندة دستاوردهاي و نتايج بر صالحالدين،
جديد پارلمان و دولت از و كردند تأكيد مجاهدين با
عراقخواستار بهرسميتشناختنحقوق حقةمجاهدين

شدند.

عشاير، شيوخ از جمعي ٢٩بهمن، شنبه روز
شهر از دانشجويان و زنان سياسي، شخصيتهاي
ضمن «اشرف»، در  گردهمايي يك  طي بغداد
روزافزون توطئههاي و دخالتها محكومنمودن
حمايت و برهمبستگي عراق، در آخوندي رژيم

تأكيد كردند. ايران، خلق از مجاهدين خود
ضن ديانتي مشهود آقاي ابتدا  گردهمايي اين در
وضعيت بهتشريح بهحاضران، خوشآمدگويي

رخدادهاي گفت: و پرداخت آخوندي رژيم سياسي
در آخوندي  رژيم كه ميدهد نشان گذشته سال 
تعارفات كنارگذاشتن همة از پاياني ناگزير مرحله
از و است مذهبي استبداد واقعي چهرة نشاندادن و
دموكراتيك نيروهاي اتحاد عراق در ديگر سوي
رژيم مجاهدين، خيز با همپيماني در يكديگر و با
مواجه با شكست را قانوني بهطور بلعيدن عراق براي

رانده است. بهعقب ساخته و

عراق، اتحاد ملي احمد، از جبهة خالده شهاب خانم
افشاي در مجاهدين فعال نقش از بايد ما گفت:
استقبال ايران  بر حاكم رژيم مداخالت و جنايات
و همپيماني در فعالتري نقش نيز خودمان و كرده
كنيم. ايفا مجاهدين با دموكراتيك  نيروهاي اتحاد
و در بغداد علما رئيس انجمن اكرم العزاوي، شيخ
جوانان انجمن رئيس جاسم، عبدللطيف ليث آقاي
توسط كه مذهبي را فرقهگرايي دانشجويان عراق و

دامن عراق در  امني نا  به و ايران صادرشده  رژيم
كردند. محكوم را است، زده

عشاير ملي تجمع معاون ربيعي،  دكترجواد آقاي
عليه كه  افشاگريهايي با مجاهدين گفت: عراق، 
به رژيم رسيدن  از مانع ميكنند،  رژيم دخالتهاي 
در محكمي سد بهعنوان و  ميشوند پليدش اميال

هستند. دخالتها اين مقابل

گردهماييشخصيتهايسياسيواجتماعياستانديالي
روزشنبه٢٩بهمنماهبيشاز١٠٠تناز شخصيتهايسياسي،اجتماعي،حقوقدانان، شيوخ
همبستگي گردهمايي يك شركت در با ديالي استان سراسر دانشگاه از استادان و عشاير
آخوندي رژيم اطالعات وزارت توطئة و اعالم ايران مجاهدين خلق سازمان با را خود
از نام مجاهدين خواستار حذف كردند و محكوم ايران را سازمان مجاهدين خلق عليه

ليستتروريستيشدند.
سخناني طي يران، ا مردم با عراقيان دوستي انجمن رئيس عطيه، عمران كامل شيخ
آنتيتز اين با بايد متوقف كنيم ايران را در عراق دخالتهاي رژيم اينكه گفت: براي
ايران اكنون خلق مجاهدين سازمان شويم. همپيمان اصلياش سدكنندة و و مانع رژيم
خواستار عراق مردم بهعنوان ما دليل به همين ماست. استراتژيك همپيمان عراق در
بهعنوان ملي شوراي مقاومت و ايران خلق مجاهدين حقوق سازمان بهرسميتشناختن
مجاهدين سازمان نام حذف و خواستار مردم ايران، بوده مشروع و به حق جايگزين تنها

ازليستهايتروريستيهستيم.
است عراق مردم عالية منافع از دفاع اشرف و مجاهدين سازمان از دفاع

عراق در ايران رژيم سفارت گفت: ديالي، استان وكالي الزهيري، از فرحان آقاي عماد
بهمزد قلم و به دستنشانده تبديل را روزنامه تعدادي است كرده تالش پولهاي كالن با
بهبلندگويتبليغاترژيم فروختهوروزنامههايشانرا استقاللخودرا آنها خودش كند.
زيادي جرايد و روزنامهها اما كرده اند. تبديل ملي نيروهاي و عراق مردم عليه ايران
در خدمت كشورشان قلمهايشان را و بدهند تن ذلتي كه حاضر نشدند بهچنين هستند
كه دوستان مي نويسند حمايت ميكنند و كساني و از قرار دادند عراق منافع مردم و

سازمان  از عراقي، ١٢٠٠٠ حقوقدان حمايت وگواه آن دليل بهترين عراق هستند. مردم
اين سندسربلندي وشرفمحسوب ميشود وضربهييمحكم مجاهدينخلقاست كه
آب كه ميكند ضربه با تمام توان سعي اين براي همين دشمن در برابر است. بهدشمن
آنها و بردن عراقي حقوقدان اسم به مزدور معدودي تعداد آوردن با و گل آلود كند را
ترتيبدادنخيمهشببازيهاي بهشهرهايايران بهصورتمجاني ودادنپولهايكالنبا
مجاهدين يعني سازمان يك رژيم شمارة دشمن عليه از آنها سعي ميكند مشمئزكننده

خلقاستفادهنمايد.
كه ميگويم كردهام امضا را ١٢٠٠٠حقوقدان بيانية كه يك حقوقدان بهعنوان من اما
همپيمانان سازمانمجاهدينخلقو شهراشرفدر ايناستانبهترين منبعقدرتو توانو
استراتژيكمردمعراقميباشندودفاع ازسازمان مجاهدينواشرفدفاعازمنافععاليه

است. عراق مردم
سه سال طي گفت: سخناني طي وكالي استان ديالي از ديگر يكي براء احمد مطر، آقاي
و فحشا و جز فساد عراق ارمغاني در عواملش از استفاده ايران با كه رژيم ديديم گذشته
قتل وغارت وشكنجهنداشتهوهرروزشكنجهگاهجديديدرعراقكشف ميشود كه

است. شده تأسيس عراق مردم شكنجة ي برا ايران رژيم توسط اطالعات
عليه ميكند سعي ضعيفالنفس افراد با خريدن ايران رژيم وحشيانه اعمال اين كنار در
نمايد. مجاهدين سمپاشي سازمان عليه عراقيان قول از و كند تبليغات آلترناتيو خود تنها
همة وجه براي بهبهترين اخير سهسال در بهخصوص گذشته و طي٢٥سال كه همانطور
در ايران رژيم دخالتهاي برابر در مستحكم و اصلي مانع و سديد سد شده ثابت عراقيان

ميفهمد. را اين همه بهتر از ايران رژيم و است خلق ايران مجاهدين سازمان عراق
دادنپولهايكالن وسفرمجاني بهايران و با درهفتههاياخير ازشهرمقداديهتعداديرا
بهزيارتمشهد بردندو درآنجاباانجاميكخيمهشببازي كهتوسط وزارتاطالعات
رژيمآخونديباعنوان آسيب ديدگاناز مجاهدين خلقترتيبداده شد،افراديبهعنوان
ما براي همة كه صحبت كردند مجاهدين سازمان عليه شيوخ ديالي به اسم حقوقدان و
جواب ميكنند اما در را صحبتها اين چه براي و هستند كساني چه است اين افراد روشن
همپيمان را مجاهدين خلق سازمان عراقي حقوقدانان ما و عراقيان كه ما ميگوييم آنها
بوده در عراق اين سازمان كه  مدت و طي اين مردم عراق مي دانيم استراتژيكي براي
حاكم آخوندهاي رژيم را وتروريستهاي واقعي تروريسم نديديم از نشانه يي هيچگونه
خواهيم آنها در كنار خواهيم بود و خلق مجاهدين سازمان تا آخر با ميدانيم و ايران بر

ايستاد.
و برده اسارت بهسر ايران در در سال چندين كه علي الخشالي، كارمند خالد آقاي
همچون ايران بر حاكم آخوندهاي  گفت: است شده متحمل  زيادي شكنجههاي
ويروسي منهدمكنندهمي خواهنددر عراق نفوذ كنند وازطريقمزدورانخوددر شهرها
براي شكنجه و و كشتار و چپاول غارت جز و ارمغاني نفوذ كردند دولتي مؤسسات و
شكنجه هرروز و بودم ايران رژيم سال در اسارت چندين خودم من نداشتند. عراق مردم
دخالتهاي عمق من و بودند آخوندي رژيم مزدوران همين ما شكنجهگران و ميشدم
كشور وزارت پنجم و خودم در طبقة كرده ام لمس را با تمام وجود عراق در ايران رژيم
اطالعات وزارت مأموران بقيه، و هستند عراقي رانندگان فقط كه ديدم خودم چشم به
از نفس آخرين تا و خون قطرة آخرين تا شرافتمند عراقيان عنوان به ما هستند. رژيم

سازمانمجاهدينحمايتمي كنيم.

همبستگي در ديالي ورزشكاران و جوانان اجتماع
در اجتماعي طي ديالي استان ورزشكاران و جوانان از صدهاتن روز شنبه ٢٩بهمنماه
خواستار و كردند ايران اعالم سازمان مجاهدين خلق را با خود همبستگي «اشرف»

اروپاشدند. اتحاديه و ليستتروريستيآمريكا حذفنامسازماناز
برشمردن ضمن سخناني طي مرتضايي، اسماعيل آقاي گردهمايي اين آغاز در
مقاومت تجارب از مختصري بهشرح عراق در آخوندي رژيم روزافزون دخالتهاي
حاج احمد هم چنين آقاي پرداخت. آخوندها وسطايي قرون برابر رژيم در ايران
در آخوندي رژيم عملكردهاي از ديگري بهوجه «اشرف»، ورزشكاران از مهدي،
همين فشار صدور به دنبال در ايران رژيم آخوندي گفت: و پرداخت عراق ايران و
و فعالبودن زنده و پويايي در زيرا ميباشد. بهعراق خود عوامل از طريق سركوب و

ميبيند. جواناننابوديخودشرا
ايران از رژيم گفت: ديالي، استان ورزشكاران از نداوي، احمد صالح سپس آقاي
عراق در بيشتر هرچه تا استفاده ميكند ليست تروريستي در مجاهدين نام قرارداشتن
شوراي به رژيم اتمي پرونده ارجاع دانشجو، عباس، خضير ايسر آقاي نمايد. دخالت
نام مجاهدين حذف و خواستار دانست مجاهدين فعاليتهاي بينالمللي را نتيجه امنيت

ازليستتروريستيشد.
محبوبيت به اشاره ديالي، با استان ورزشكاران ديگر حسين، از جمال محمد آقاي
ورزشكاران و جوانان گردهمايي چهارمين در گفت: عراق مردم بين در مجاهدين
استانديالييكبارديگربرحمايتخودازسازمانمجاهدينتأكيدميكنم.مجاهدين

. خواهند بود و بودهاند عراق مردم حمايت هميشه مورد
زماني حجت قهرمان مجاهد حقوقدان، با اشاره به شهادت زغير، داخل امير آقاي
براي ميشوند ولي آنها بيشتر مجاهد، هر اعدام با اينكه ميداند رژيم بهرغم گفت:
جنايتكارانهاش اعمال اين به است ناچار ايران جوانان ميان در وحشت و رعب ايجاد

ادامهدهد.

گردهماييشيوخوشهرونداناستانديالي
روزشنبه٢٩بهمنماهبيشاز دويستتناز شيوخعشاير وشخصيتهاو شهرونداناستان
باسازمانمجاهدين خلقايرانرا دياليباشركت دريكگردهمايي،همبستگيخود
اتحادية و آمريكا تروريستي ليستهاي از مجاهدين سازمان نام حذف خواستار و اعالم

اروپاشدند

سرفصل به اشاره با ضمن خوشآمدگويي بهحاضران سليمي، فريدون آقاي ابتدا
سرآغاز موضوع متحدگفت: اين ملل امنيت شوراي به اتمي رژيم پروندة ارجاع
تمام مردم دشمن عليه بينالمللي قواي تعادل تغيير و رژيم انزواي از دوران جديدي
از ليست مجاهدين حذف نام براي جنبش جهاني حاضر در حال  است. عراق ايران و
در و ميرود به پيش مقاومت هواداران توسط اروپايي كشورهاي تمام در تروريستي
صحنة به عراقي قدم وكيل حقوقدان و ١٢هزار حمايت با اعالم اين جنبش هم عراق

جديديگذاشتهاست.
استان ايران در خلق مجاهدين با دوستي جمعيتهاي اتحادية رئيس كامل چاييد، آقاي
سازمان نام حذف خواستار جهاني و جامعة سازمانها از گفت: سخناني طي ديالي،
از حمايت خواهان عراق شرفاي همة از و هستيم تروريستي ليست از مجاهدين

مجاهدينميباشيم.
آقايذيابسرحان محلالعزاوي،ازشخصيتهاياجتماعيمنطقه، طيسخنانيگفت:
بينالمللي مجامع همة از و هستيم عراق در آخوندها رژيم دخالتهاي قطع خواهان ما
مردمي و احزاب ملي اتحاد از ما كنند، منع عراق در دخالت از را كه رژيم ميخواهيم
حمايتكرده وخواهانجلوگيري ازدخالترژيمحاكم برايراندرعراق وهم چنين
آنان شدة سلب اموال كلية و برگرداندن تروريستي ليست از مجاهدين نام حذف

ميباشيم.
مجاهدين خلق ديالي، طي سخناني معلمان سحاب، از سنديكاي محمد آقاي جاسم
از مجاهدين بيشتر هرچه حمايت خواستار ناميد و آزادي براي مبارزه را سمبل ايران
را كه در شكنجههايي بهخصوص رژيم ايران انساني ضد اعمال شد. وي هم چنين

زندانهايكشفشدة جديدانجام گرفتهمحكومكرد.
گفت: سخناني طي منصوريه، از مساجد خطيب يكي و امام اسماعيل سالمه، شيخ
با ميكنند. آنها و كرده عراق حق ظلم را در بزرگترين ايران بر آخوندهاي حاكم
جنگ به يكديگر عليه را ما مي خواهند سني و شيعه بين تفرقه و تروريستي عمليات
وليما ميگوييمهمه مسلمان وعراقي هستيم. مالهايايراناولينظلمكننده بكشانند.

قربانيخواسته هايخودشانكردهاند. بهديناسالمهستندوآنرا
عراق از گفت: ديالي، سرشناس شخصيتهاي از العزاوي، حسين جميل شيخ روكان
و شوند متحد ميهنپرست و ملي گروههاي تمام اينكه مگر نميشود خارج بن بست
كه ايران حمايت از مجاهدين خلق خواهان ما عراق عقب بنشانيم. را از ايران رژيم
بينالمللي مجامع همة و از هستيم مي كنند مبارزه مظلوم ايران مردم حق گرفتن براي

ليستهايتروريستي حذفشود. ناماينسازماناز ميخواهيم كه

گردهماييشخصيتهايسياسيو اجتماعي،شيوخ،ورزشكارانو
ايران  خلق مجاهدين در همبستگي با ديالي عراق استان  شهروندان

اشرف در شهر و زنان بغداد دانشجويان گردهمايي شخصيتها، شيوخ عشاير،

است زده دامن عراق در ناامني به و شده صادر ايران رژيم توسط كه مذهبي فرقهگرايي

مختلف عراق، طي استانهاي از شيعه و سني سياسي شخصيتهاي شيوخ عشاير و جمعي از
يازدهم و دهم امامان مطهر مرقد انفجار هولناك جنايتهاي اشرف، شهر در گردهمايي يك
رژيم برنقش و  كردند محكوم را تسنن اهل مساجد به گسترده تهاجمهاي و  سامرا در

تأكيد نمودند. فجايع اين در ايران بر آخوندهاي حاكم
سامرا  در آخوندي رژيم توسط جنايتكارانه  انفجارهاي فاجعة داوري،  عباس آقاي ابتدا
بود اين عراق در عواملش و رژيم تالش تمام گفت: گفت و افزود: بهحاضران تسليت را
جوي به را آب رفته خود، خيال تا به کنند جنگ مذهبي بهيک را تبديل فاجعه اين که
دموکراتيک نيروهاي و سياسي مسئوالن و دين  علماي  و عراق مردم شما  اما آورد.  باز
برسد. جنايت اين از بههدفهايش رژيم نداديد اجازه خود مسئوالنة موضعگيريهاي با عراق
رسيدن راه حل تنها عراق،  در ايران  رژيم از يد خلع بهدرستي ميگويند که عراق مردم
انداخته طنين عراق در صورت بهرساترين شعار االن اين است. كشورشان در بهدموکراسي

است.
تشكر از ابراز ضمن عراق، عشاير شيوخ ملي شوراي رئيس فارسالدليمي، ابراهيم شيخ علي
همان ادامة ايران در حكام ضدانساني جنايت اين گفت: عراق، مردم مجاهدين با همدردي

است. عراق با مردم رژيم اين ۸سالة جنگ
امنيت بهشوراي اتمياش پروندة احالة از بهويژه بعد كه را بحرانهايي ميخواهد ايران رژيم
اين به توطئههاي بههوشياري نسبت را مردممان ما كند. است، به عراق صادر گرفته شدت
چه رژيم اين كه چرا دعوت ميكنيم. و تحمل صبر و نيز عراق در عواملش و خبيث رژيم

دست بزند. بزرگتري توطئه هاي به آينده در روزهاي بسا

بدون گفت: درعراق، مستقل خيريه انجمنهاي اتحادية رئيس الرماحي، قيوم عماد شيخ
را مراقد اين حفاظت خود مردم سامرا كه است. ايران  رژيم  جنايت اين مسبب ترديد
تمام كار خواستند اين با ايران حكام كنند؟ منفجر را آن ميتوانند داشتند چگونه بهعهده
است اين از ناشي ما مشكالت تمام االن كنند. قبضه عواملشان توسط را عراق حكومت
همة شركت با مستقل حكومتي ما خواهان است.  خاص جريان يك دست در قدرت كه
براي نمي خواهد و آن را ايران بر حاكم رژيم كه چيزيست اين و هستيم. نيروهاي عراقي

آن بههر توطئة كثيفي متوسل مي شود. شكست

سخناني طي تروريسم، و بنيادگرايي با مبارزه كانون اعضاي از البياتي، خليل اسماعيل شيخ
عمل اين كه  مريم رجوي خانم مقاومت برگزيدة جمهور رئيس و مجاهدين  مواضع  از
رژيم افزود: و كردند، تشكر نمود همدردي اظهار عراق با مردم محكوم و را جنايتكارانه
عبادت محل بهمساجد تعرض  حمله و امامان و حادثة دردناك انفجار حرم با خواست ايران
و عراق و آرامش امنيت برهمزدن هدف با را گروهها بين جنگ و آتش فتنه مسلمانان،
خنثي را  توطئه اين عراق، فرزندان  درايت و آگاهي اما برافروزد  مذهبي جنگ ايجاد 

كرد.

«اشرف» در استان عراق چند از سني و شخصيتهاي شيعه اجتماع

رسيدن راه تنها ايران، ازرژيم يد خلع
عراق است در به دموكراسي

از سياسي شخصيتهاي و  عشاير  شيوخ از جمعي
يك طي ديالي، و الدين صالح  بغداد، استانهاي
حرم انفجار رذيالنة  جنايت اشرف، در گردهمايي
آخوندي توسط رژيم در سامرا و يازدهم دهم امامان
آخوندي رژيم از يد خلع خواستار و كردند محكوم را

گرديدند. عراق در
رئيسانجمندوستي الجبوري، شيخكاملعمرانعطيه
حرم انفجار گفت: سخناني طي ايران مردم با عراقيان
از به مساجد عراق، هجوم و حمله در سامرا و امامان
ريزي طرح مذهبي فتنهگري باهدف ايران رژيم طرف
سني، خواستار شيعه و طايفهگري با طرد بود. ما شده
با همبستگي ميهنپرست در و نيروهاي مردمي اتحاد
از خلعيد ميكنيم بدون تأكيد . ما هستيم مجاهدين
بهسامان ما ميهن عراق، در ايران بر حاكم آخوندهاي

نميرسد.
گفت: عراق ملي عشاير تجمع ربيعي، معاون جواد دكتر
حكومتش اول روز از عراق در ايران رژيم دخالتهاي
وحشتناك حادثه  دارد. ادامه االن تا  و شده شروع
بلكه نشد، انجام يكباره سامرا در امامان مراقد انفجار

سوء  قصد ايران رژيم كه بود اخباري قبل سال  ١/٥ از
دارد. را سامرا در امامان مراقد به نسبت

مجتمع سازمانهاي رئيس محسن، عبد احمد آقاي
و تحت محاصره خميني در گفت: رژيم مدني بغداد،
از زير را خود اينكه براي و قرارگرفته فشار بينالمللي
مذهبي در فتنة به تالش ميكند بياورد، فشار در اين
اقدام جنايتكارانه آغاز فتنه گري اين دامن بزند و عراق
هوشيار توطئهها اين ادامة به نسبت بايد ما اوست.

باشيم.
سياسي ملي شوراي معاون ، اِالماره نافع عيسي دكتر
در شكستش بهدنبال رژيم ايران استراتژي گفت: عراق
بن بست بين المللي در صحنة در و سياسي عراق صحنة
استراتژي كه ميكند  تالش بنابراين و گرفته قرار
را جبران كند. شكستش تا بگيرد در پيش جديدي را
به مساجد حمله و سامرا در امامان مراقد برنامة انفجار
منظور طرحريزي بههمين ايران رژيم سنت توسط اهل
و عراق مردم هوشياري با  خوشبختانه  بودكه شده

شد. شكست روبهرو جبهة مرام با ملي در نيروهاي
مجاهدين سازمان از  مي بينم ضروري  افزود: وي
در ايران  رژيم  توطئههاي درافشاي كه ايران  خلق 
و مردمي مواضع از و داشته بزرگي بسيار نقش عراق
عراقيان با همدردي در ازجمله مجاهدين انساندوستانه

كنم. قدرداني و هولناك، تشكر جنايت اين در

”اشرف” در عراق مختلف استانهاي از سياسي شخصيتهاي گردهمايي

نميرسد بهسامان عراق آخوندها از خلعيد بدون

همبستگي در ديالي ورزشكاران و جوانان اجتماع گردهماييشخصيتهايسياسيواجتماعياستاندياليگردهماييشيوخوشهرونداناستانديالي


	790p01-site.pdf
	790p02 site.pdf
	790p03-site.pdf
	790p04-site.pdf
	790p05-site.pdf
	790p06-site.pdf
	790p07site.pdf
	790p08site.pdf
	790p09-site.pdf
	79010-11-site.pdf
	790p12-site.pdf
	790p13-siite.pdf
	790p14-site.pdf
	790p15-site.pdf
	790p16-site.pdf
	790p17-site.pdf
	790p18site.pdf
	790p19-site.pdf
	790p20site.pdf

