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مقاله يی از مريم رجوی در  لوموند:
در مقابل رژيم ايران تنها قاطعيت می تواند 

جلو جنگ را بگيرد

مصاحبه مجله اسپانيايی آلبا با رئيس جمهور برگزيده مقاومت 
مريم رجوی از غرب می خواهد که مذاکره با رژيم 

ايران را خاتمه دهد

سـرمقاله

زن  جهاني  روز  در  ايران  آزاده  زنان  تظاهرات 
ـ كه گزارشها و تصويرهاي آن را در صفحه آخر 
پيداكرد.  ويژه يي  طنين  امسال  مي كنيد ـ  مالحظه 
به  قادر  تنها  نه  رژيم،  سركوبگرانه  حمالت 
اثر  بر  بلكه  نشد،  زنان  اعتراض  خفه كردن صداي 
مقاومت زنان،  نتيجه عكس داد و تنشها و بازتابهای 
به  انتظامي  نيروي  سركردگان  که  شد  سبب  آن 
توجيه تراشي علني درمورد حمله به «اين اجتماع 

بدون مجوز» بپردازند.
ضعف  پيام  پرطنين،  تظاهرات  اين  پيام  نخستين 
بنيادين رژيم آخوندي و برجسته شدن اين واقعيت   
بود كه يك پايگي نظام و اعالم جنگ آن به مردم 
آن،   تهاجمي  ظاهر  به رغم  جهاني،  وجامعه  ايران 
«نه از سر قدرت و ظرفيت، بلکه از سر ضعف و 
در  واليت فقيه  نظام  توان»  و  ظرفيت  ته كشيدن 

مرحله پاياني ست. 
انفجاري  وضعيت  تظاهرات،  اين  پيام  دومين 
مقاومت  يك  به  كه  است  جامعه يي  جوشان  و 
دليل،  همين  به  و  دارد،  تكيه  پايدار  و  سازمانيافته 
بلكه  نمي شود،  تنها مقهور توحش ديكتاتوري  نه 
به شقاوت دشمن با رشد كمي وكيفي حركتهاي 
اعتراضي پاسخ مي دهد.  اقشار مختلف جامعه ايران، 
نعمت اللهي  طريقه  پيروان  تا  كارگران  و  زنان  از 
درقم و مردم به جان آمده در كردستان و خوزستان، 

همين پاسخ را به رژيم آخوندي داده اند. 
سومين پيام اما،  عطف به نقش اخص مبارزه زنان 
است.   آخوندي  زن ستيز  برابرحاكميت  در  ايران 
نقش وجايگاه ويژه يي كه زنان شجاع شرکت کننده 

در تظاهرات روزجهاني زن نيز آن را بارز كردند. 
آنها ، به رغم بسيج سركوبگرانه رژيم تظاهرات روز 
ديگر  برخي  در  و  تهران  نقطه  دو  در  را   ۸مارس 
و  درشعارها  آنها  كردند.  برپا  ميهن  شهرهاي  از 
خواستهاي  با  را  زنان  خواستهاي  پالكاردهايشان 
صلح،  عدالت،  آزادي،  مانند  مردمي،  فراگير 
محكوميت  و   سانسور  محكوميت  بيان،   آزادي 
خطوط  با  آنها  دادند.  پيوند  بشر،  حقوق  نقض 
تأكيد  همبستگي  و  مقاومت  برضرورت  برجسته 
مزدوران  درمقابل حمالت  ايستادگي  با  و  كردند 
سركوبگر، دشمن را با واقعيتي رو به رو كردندكه 

اصًال انتظارش را نداشت. 
رئيس جمهور  زنان،  مبارزه  اخص  پيام  اين  درباره 
برگزيده مقاومت خطاب به آخوندها  گفته است: 
«شما هر چه از تحقير و ستم و سركوب و شكنجه 
و كشتار كه در چنته داشتيد، عليه زن  ايراني به كار 
از  را  مهلك  ضربه  كه  باشيد  مطمئن  اما  گرفتيد، 
حسابش  به  اصالًً  كه  خورد  خواهيد  همان جايي 
نمي دهد  اجازه  ارتجاعيتان  ماهيت  نمي آوريد،  و 
به  كه   باشيد  مطمئن  آوريد؛  به حساب  را  آن  كه 
دست همين زنان آگاه و آزاد و رها،  بساط ستم 

شما در همه جا برچيده خواهد شد».  
ملي  جشن  درآستانه  هم  آن  پيامي،  چنين 
سازمان  فراخوان  به  توجه  با  و   چهارشنبه سوري 
ملي  اين جشن  تبديل  براي  ايران  خلق  مجاهدين 
به يك كارزار بزرگ ضد حكومتي، براي استبداد 
مضاعف  به طور  مذهبي  بحران زده   و  فرتوت 

هراس انگيز است.

پيام تظاهرات زنان ايران
در روز جهاني زن

در صفحات ديگر

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

يزدان حاج حمزه
دولت پاسداران در اليحه تنظيم بودجه٨٥ پيش بينی کرده 
ـ سياسی رژيم با آهنگ تندتری از سالهای  که بودجه نظامی 
انتظامی  نيروهای  بودجه  مثال  عنوان  به  شود.  اضافه  پيش 
از  بيشتر  را ٣٠درصد  نيروهای مسلح  بودجه  را ٣٣درصد و 

سال٨٤ منظور کرده ست..

ـ گفتگو با دو تن از زنان جوان مجاهد خلق در شهر 
در صفحه ٧ اشرف 
ـ مروري بر شعبات «بانك مركزي تروريسم آخوندي» 
م. مسعودي  
عليرضا خوشنويسـ  اشرف ـ نمره انشاي خط امام 
در صفحه ١٠  

ـ اعزام يك مأمور نفوذي وزارت اطالعات به فرانسه
ـ به دستور «ولی امر تروريستهای» جهان، نماز جمعه وزارت 
آ.ج اطالعات اين هفته در پاريس برگزار می شود! 
ـ شهادت مجاهدخلق حجت زمانی و مأموران اجرای 

حکم
اسماعيل وفا يغمايی ـ هو حق علي مدد! هو!  
در صفحه ١١  

ـ آشنايـي با مفاهيـم انـرژي هسته يـي
علي محمد سينكيـ  كارشناس هسته ييـ  اشرف  

ـ جشن آتش ـ آتشي برجان آخوندها
مهين آزاده   

ـ با فريادهای آزادی آزادی و آتش عشق ريشه 
علي اصغر بهروزيان اهريمنان بسوزانيم 
در صفحه ١٥  

در صفحة ١٢

مقاالت:

در صفحة ١٣

حضور هواداران مجاهدين خلق ايران
برمزار پيشوای نهضت ملی ايران

هواداران مجاهدين روز چهاردهم اسفند، سالروز 
درگذشت دکتر مصدق بر مزار وی در احمدآباد 

حاضر شدند و تاج گلی را از طرف رزمندگان آزادی 
در شهر اشرف بر مزار مصدق  نهادند

در صفحه ۳

در صفحة ٨

 چهارشنبه، ١٧اسفند ٨٤، شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی 
تصميم به ارجاع پرونده هسته يی رژيم ايران به شورای امنيت ملل متحد 
امنيت  شورای  اکنون  داد  گزارش  روز  اين  در  فرانسه  خبرگزاری  گرفت. 

ملل  متحد از قدرت اجرايی برای تنبيه رژيم ايران برخوردار خواهد بود.
 ولي فقيه ارتجاع روز پنجشنبه، ١٨ اسفند اعالم كرد كه «مقتدرتر از 
هر زمان ديگر حركت به سمت فناوريهاي هسته يي را ادامه مي دهد».  وی 
«نظام پرجاذبه جمهوري اسالمي و عمق راهبردي آن در ساير كشورها» را 
علت مخالفت آمريكا با پروژه اتمي رژيم دانست. خامنه اي  خاطر نشان كرد 

« با درك مصلحت عظيم نظام نبايد در مسأله سرنوشت ساز اتمي كوتاه 
آخوندي  رژيم  استراتژيك»  «عمق  يا  راهبردي»  «عمق  از  منظور  آمد». 
مداخله جوييهاي اين رژيم در امور عراق و لبنان و فلسطين و اشاره آشكار به 

صدور تروريسم و ارتجاع از جانب رژيم آخوندهاست. 
 توني بلر، نخست وزير انگلستان، روز جمعه ١٩اسفند ٨٤ هشدار داد: «اگر 
رژيم ايران به تعهدات بين المللي خود عمل نكند، شوراي امنيت ملل متحد 
ناگزير مي شود دست به اقدام بزند، آن گاه وضعيتي خطير و سخت به وجود 

مي آيد».

 روز جمعه، ١٩اسفند٨٤، كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا، در واكنش 
به فراخوانهايي كه براي گفتگوهاي بين المللي خارج از شوراي امنيت داده 
مي شود، تأكيد كرد كه بحران هسته يي رژيم ايران بايد در شوراي امنيت 
بحث شود. وي فراخوان براي گفتگوهاي بين المللي را در خارج از شوراي 

امنيت رد كرد.
 رئيس جمهور آمريکا در واكنش به درخواست گفتگو در خارج از شوراي 
امنيت گفت بسيار مهم است كه آمريكا در همكاري با سايرين اين مسأله 

را حل كند. 

 فيليپ دوست بالزي، وزير امورخارجه فرانسه ضمن حمايت از ارجاع پرونده 
هسته يي رژيم به شوراي امنيت گفت: شوراي امنيت ملل متحد بايد از اقتدار 
سياسي خود استفاده كند. جامعه جهاني نيز بايد در مورد پرونده هسته يي 

رژيم ايران با هماهنگي و جديت عمل كند.
 آخوند احمد خاتمي در نمايش جمعه تهران وحشت آخوندها را از فشارهاي 
بين المللي و روي ميز آمدن صورت مسأله سرنگوني ابراز كرد  و گفت: وقتي 
بوش مي گويد تا تغيير نظام يا تغيير رفتار. تغيير رفتار هم همان تغيير نظام 
است. اين يعني نظام اسالمي نه و اينها همه اش بهانه است. امروز قضيه انرژي 

هسته يی است اين مسأله فيصله پيدا كند بالفاصله مسأله حقوق بشر  است، 
مسأله حقوق بشر تمام بشود،  بالفاصله مسأله مبارزه با تروريسم است.

 رژيم آخوندي در نخستين واكنش غير مستقيم نسبت به ارجاع پرونده 
اتمي رژيم به شوراي امنيت،  نيروهاي آمريكايي را به برخورد مسلحانه در عراق 
تهديد كرد . اين نخستين تهديد مسلحانه از سوي جريانهاي وابسته به رژيم 
ايران در عراق است.  روزنامه جمهوري اسالمي متعلق به ولي فقيه ارتجاع در 
شماره ١٨ اسفند١٣٨٤  خود خبر داد: « رئيس مجلس اعالي انقالب اسالمي 

عراق, اشغالگران عراق  را به مقاومت مسلحانه تهديد كرد» جديد شده است.

کنفـرانـس بـين الـمللی پاريـس
رهـبري زنـان، ضرورت مبارزه با بنيـادگـرايي

رئيس جمهور آمريکا 
به رژيم ايران

در مورد دخالت
در عراق هشدار داد

وزير امور خارجه آمريکا: رژيم ايران بزرگترين 
چالش برای آمريکاست

وزير دفاع آمريکا: رژيم ايران پاسداران را برای 
تحريک به خشونت به عراق می فرستد

شنبه  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
در  ايران  رژيم  به  آمريکا  رئيس  جمهور  ٢٠اسفند٨٤، 

مورد دخالت در عراق هشدار داد.
اين گزارش افزود جورج بوش هرگونه اقدامی مبنی بر 

دخالت در عراق توسط رژيم ايران را محکوم کرد.
جورج بوش گفت: «اگر رژيم ايران تالش می کند که بر 
نتايج انتخابات يا وضعيت امنيتی در عراق تأثير بگذارد 

ما ناخشنودی خود را اعالم می کنيم».  
رئيس جمهور آمريكا پس از مالقاتي كه با رامسفلد وزير 
خبرنگاران  به  داشت  خود  نظامي  فرماندهان  و  دفاع 
بمبهاي  از  كه  هستيم  مواجه  دشمني  با  «ما  گفت: 
پيشرفته براي متزلزل كردن اراده ما استفاده و خشونت 
در عراق را تحريك مي كند تا مردم آمريكا را متقاعد 

كند كه آمريكا نمي تواند درعراق به پيروزي برسد». 
١٦اسفند٨٤،  سه شنبه،  روز  بلومبرگ  خبرگزاری 
گزارش داد دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريکا رژيم ايران 
را متهم نمود که سپاه پاسداران خود را برای دامن زدن 

به خشونتها در عراق به اين کشور می فرستد.
دفاع  وزير  که  است  بار  اولين  اين  گفت  گزارش  اين 
آمريکا از وجود اين نيروها در خاک عراق خبر می دهد. 
او سؤال  از  افزود هنگامی که خبرنگاران  اين گزارش 
ايران حمايت  کردند که آيا اين نيروها از سوی رژيم 

می شوند او پاسخ داد: البته.
کاندوليزا رايس، وزير امور خارجه آمريکا، روز پنجشنبه، 
اين  به يک کميته سنای  گزارشی  در  اسفند٨٤،   ١٨
کشور، رژيم ايران و برنامه اتمی آن را به عنوان چالش 

شماره يک آمريکا توصيف کرد.
تخصيص  کميته  به  خود  گزارش  در  رايس  خانم 
اعتبارات سنا هم چنين گفت سياستهای رژيم تهران در 
جهت ايجاد خاورميانه يی کامًال متفاوت با خاورميانه يی 

است که دولت بوش خواستار ظهور آن است.
وزير امور خارجه آمريکا گفت: «اگر شما تهديد رژيم 
آن وقت می توانيد  در عدد صد ضرب کنيد.  را  ايران 
تصور کنيد که اگر سالح هسته يی به دست آورد چه 

تهديدی برای منطقه خواهد بود». 

پيـام رئيس جمهور برگزيده مقاومت به مناسبت ٨مارس به كنفرانس بين المللي در پاريس: زنان در مقاومت ايمان آورده اند كه براي هر سختي و 
بن بستي راه حلي وجود دارد

در صفحة ٩

شورای امنيت ملل متحد بررسی پرونده هسته يی رژيم را آغاز کرد 

در صفحة ١٦

ـ فاشيسم مذهبي و زن ستيز حاكم بر ايران در روز جهاني 
زن (٨مارس)، به حمله و هجوم و دستگيري و سركوبي 
شهرهاي  در  عمومي  اماكن  و  خيابانها  در  ايران  زنان 

مختلف مبادرت كرد. 
با شعارهاي «زنده باد  ـ در تهران، زنان آزاده ميهنمان 
و  ديكتاتور»  بر  «مرگ  برآزادي»،  «درود  دموكراسي»، 

«زنده باد رهايي زن» در پارك دانشجو، دانشگاه تهران، 
و  به تجمع  دست  تهران  الله  پارك  و  انقالب  ميدان 
تظاهرات زدند. اين تجمعها، در شرايطي صورت گرفت 
را  محوطه  تمامي  سركوبگر  و  انتظامي  مأموران  كه 
به محاصره درآورده و به شدت تالش مي كردند تا از اين 

تجمعات جلوگيري كنند. 

ـ مزدوران نيروي انتظامي و لباس شخصي با باتون به 
زنان تجمع كننده  در پارك دانشجو كه در حال خواندن 
سرود «اي ايران اي مرز پرگهر» و «يار دبستاني» بودند 
حمله كرده و  آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند، اما 
زنان شجاع و آزاده با مقاومت در برابر اين حمالت به 

تجمع خود ادامه دادند. 

آزاده  زنان  از  به حمايت  نيز  در صحنه  مردم حاضر  ـ 
ميهنمان برخاسته و به مقابله با  مزدوران رژيم آخوندي 

پرداختند. 
در سنندج نيز زنان آزاده ميهنمان مراسمي به مناسبت 
روز زن برگزار كردند. تجمع بزرگ زنان سنندج در مقابل 

سينما بهمن صورت گرفت.

تظاهرات زنان آزاده در پارک الله،پارک دانشجو، اطراف دانشگاه تهران و سنندج در روز جهانی زن 

گردهمايی اعتراضی حاميان مقاومت در برن، 
سوئيس و هشدار نسبت به کشتار زندانيان 

سياسی
جمعی از حاميان مقاومت ايران با گردهمايی در شهر برن، 
قهرمان  مجاهد  اعدام  عليه  اعتراض  به  سوئيس  پايتخت 
حجت زمانی مبادرت کردند. آنها هم چنين نسبت به کشتار 

ساير زندانيان سياسی توسط رژيم آخوندی هشدار دادند.

حقيقت در برابر دروغ

مروري برگزارش هيأت پارلمان اروپا درباره 
گزارش مغرضانه «ديدبان» عليه مجاهدين (٧)

در اين قسمت موارد ديگري از دعاوي دروغ گزارش ديدبان مورد 
بررسي وتحقيق قرارگرفته است.  اين بخش شامل گزارشهايي است 
ازبازديد سرزده هيأت پارلمان اروپا از اماكن اشرف ، نقد روش عمل 
ديدبان و هم چنين موارد تحريف حقايق و نقض ابتدايي ترين اصول 

تحقيق بيطرفانه توسط «ديدبان حقوق بشر».

بزرگداشت ٨مارس در واشينگتن توسط 
زنان ايرانی و آمريکايی و در همبستگی با 

تظاهرات زنان در تهران
به ابتکار سازمان جهانی عليه بنيادگرايی و با حمايت 
انجمن حمايت از حقوق زنان جلسه يی در بزرگداشت 
زنان  تظاهرات  با  در همبستگی  و  زن  روز جهانی 
ايران در تهران در کلوپ ملی خبرنگاران واشينگتن 

دی.سی آمريکا برگزار گرديد.

در صفحات ٤تا٦

رئيس جمهور برگزيده مقاومت از ارجاع پروندة اتمي ماليان به  شوراي امنيت استقبال كرد و خواستارتحريمهاي فراگير عليه رژيم آخوندي گرديد

در صفحة ٩

كنفرانس مطبوعاتي دفتر شوراي ملي 
مقاومت ايران در لندن 

روز دوشنبه ١٥اسفند ٨٤، دفتر شوراي ملي مقاومت ايران 
در لندن، در پارلمان انگلستان اقدام به برگزاري يك كنفرانس 
مطبوعاتي پيرامون پروژه هاي مخفي موشكي رژيم ماليان و  
شكست پروژه توليد موشك شهاب٤ نمود. در اين كنفرانس 
مطبوعاتي رسانه هاي متعدد خبري بين المللي و رسانه هاي 

انگلستان شركت كردند.

تظاهرات ايرانيان آزاده در برابر مقر 
سازمان انرژی اتمی در وين 

شرکت کنندگان در تظاهرات خواستار ارجاع فوری پرونده اتمی 
رژيم به شورای امنيت ملل متحد جهت اجرای تحريمهای اقتصادی 
ديپلوماتيک  و تسليحاتی گرديدند. تظاهرکنندگان هم چنين بر 
ضرورت اخراج ديکتاتوری آخوندی از سازمان ملل متحد و سپردن 

کرسی ايران به نمايندگان واقعی مردم ايران تأکيد کردند.
در صفحة ٩

ضميمة ادبي و فرهنگي ندا (شمارة١٥)
در اين شمارة ندا مطالب زير را مي خوانيد:

ـ فرانسيسکو خوزه دی گويا، نقاش و گرافيست 
اسپانيايی تبار، از خانم گردروت مور

ـ مالقات با سازمان زنان نيکاراگوئه، از صوفی سعيدی 
ـ مداحان سلطان محمود غزنوی، عبدالعلی معصومی

ـ اينيا تسيوسيلونه، از ح مقدم
ـ اشعاري از کاظم مصطفوی، حميد نصيری(ح.اختر)، 

دکتر زری اصفهانی
...

رئيس جمهور برگزيده مقاومت تظاهرات و حركتهاي اعتراضي زنان آزاده ايران در روز جهاني زن درپارك الله و پارك دانشجو در تهران و هم چنين در ديگرشهرهاي 
ميهن اسيرمان را ستود و به تمامي زنان شجاع شركت كننده در اين تظاهرات و به مردم وجوانان دليري كه با آنان همبستگي و همراهي كردند درود فرستاد



اخبار ايران
٢ ١٣٨٤ صفحة شمارة٧٩١ دوشنبه ٢٢اسفند

اتمي پروندة ارجاع ايران، مقاومت برگزيدة جمهور رئيس رجوي، مريم خانم
و گفت تبريك ايران مردم بهعموم را متحد ملل امنيت شوراي به آخوندي رژيم
خواستاراعمالبالدرنگتحريمهاينفتي،تسليحاتي،تكنولوژيك وديپلوماتيك
مخفيكاري، خنثي كردن و مقابله راه تنها كرد تأكيد و شد رژيم اين عليه

است. به آنان ندادن و زمان عمل سرعت ماليان قاطعيت، شانتاژ و فريبكاري
اعمال و امنيت شوراي به آخوندي رژيم اتمي پروندة ارجاع گفت رجوي خانم
كرده تأكيد آن بر مقاومت ايران كه سالها رژيم، عليه اين همهجانبه تحريمهاي
از ممانعت براي ضروري اقدام يك است، ايران مردم عموم حمايت مورد و
كرده روي سالح ايران بهخطرناكترين بر تروريست حاكم بنيادگرايان دستيابي
براي ايران رژيم فزايندة تهديدات از براي خالصي نهايي راهحل اما زمين است،
است. ايران در جهان، تغيير دموكراتيك در منطقه و دموكراسي و آرامش صلح،
مبارزه آن براي سالهاست مقاومت ايران مردم و و است دسترس در كه تغييري
سازمان به برچسب تروريسم زدن بهويژه و جنايتكار، ماليان با مماشات ميكنند.
ايران در تغيير عامل به مثابه مهمترين سالهاي گذشته در ايران، خلق مجاهدين

است. كرده عمل
به آخوندي رژيم قانونشكنيهاي و جنايات اينكه يادآوري با رجوي خانم
و مذهبي ديكتاتوري  جنايات گفت: نميشود، محدود اتميش پروژههاي 
اعدام وحشتناك حقوقبشر، و گسترده نقض جمله از بر ايران حاكم تروريستي
از كشور، خارج در تروريستي ٤٥٠عمليات از بيش سياسي، زنداني ١٢٠هزار
در ميبايست اين رژيم سردمداران و است بشريت جنايت عليه بارز مصاديق

دادگاه بينالملليمحاكمه شوند.
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

١٧اسفند١٣٨٤(٨مارس٢٠٠٦)

ميهن زنان آزادي فرياد
 در ٨مارس

جهاني زن، ٨مارس روز با همزمان ١٨اسفند، پنجشنبه
ساير و تهران در  ميهنمان آزاده  زنان از  نفر هزاران
در تهران در كردند. برپا اعتراضي تجمعهاي شهرها
«زنده باد با شعارهاي تهران الله پارك و دانشجو پارك
و ديكتاتور» بر «مرگ برآزادي»، «درود دموكراسي»،
براي و برابري زن» عزم جزم خود براي رهايي «زنده باد
را ميهنمان حاكم بر زنستيز چنگال فاشيسم از رهايي

فريادكردند.
ويژه، انتظامي گارد سركوبگر نيروي آخوندي كه رژيم
اطالعات وزارت و نيروهاي شخصي لباس چماقداران
با مقابله براي پيش روز چند از را آخوندي رژيم
يك به قول بود، زن بسيج كرده جهاني تظاهرات روز
اجتماعي سركوبي جنبشهاي تشكلدولتيسابق، كهدر
بهوحشيانهترين نيز، اينروز در خطقرمزينميشناسد،
به گاز قرارداده و حمله مورد را، پاخاسته صورت زنان به
زيادي تعداد و شده متوسل شتم و ضرب و اشكآور
به كردند. بنا متفرق را زنان تجمع و دستگير آنان را از
پارك و تهران دانشگاه اطراف در رسيده، گزارشهاي
تظاهرات اين بودند. كرده برقرار نظامي حكومت الله
عكسهايي يافت، وسيعي انعكاس جهاني سطح در
وبالگها روي  زنان، به رژيم  مأموران حمالت  از
و انتظامي مأموران كه  منتشر شد اينترنتي  سايتهاي و
لباسشخصيها را درحالضرب وشتمزنان با باتوننشان
ميداد.تعداديازسازمانهايبينالملليمدافعحقوقبشر
تجمع به رژيم سركوبگر نيروهاي وحشيانه حمالت نيز
گزارش كردند، شديدًا محكوم را زنان مسالمتآميز

نشريه  ١٦ همين صفحه در زن را روز جهاني تظاهرات
مالحظهخواهيدكرد.

امنيت شوراي به ارجاع
آژانس اجالس شوراي حكام روز سه از بعد سرانجام
گزارش استماع پس از در وين، انرژي اتمي بينالمللي
رويدادي در آژانس، اين دبيركل البرادعي محمد
ايران، بر حاكم مذهبي استبداد اتمي پرونده قابلانتظار،
بهشورايامنيتمللمتحدارجاعشد.سياستبينالمللي
نقطه يك از شكاف اين بستن با ايران، رژيم قبال در
سلسهيي از شكست دنبال به امر اين كرد. عطف عبور
ناكامي همچنين و آخوندي، دجالگريهاي و بندبازيها
بين المللي جبهه آبروباخته و فرسوده بقاياي تالشهاي

مماشات، صورت پذيرفت.
ملل امنيت شوراي به آخوندها اتمي پرونده ارجاع  
يك عنوان به مطبوعاتي و سياسي محافل در متحد،
جامعه برخورد  در مهم تحول يك و «مرحله جديد»
بينالملليبارژيم آخونديارزيابي گرديد.خانمرجوي،
را مهم موفقيت اين مقاومت،  برگزيدة  رئيسجمهور
اعمال خواستار و گفت تبريك ايران مردم عموم به
و تكنولوژيك نفتي، تسليحاتي، تحريمهاي بالدرنگ
ديپلوماتيكعليهاينرژيمشدوتأكيدكردتنهاراهمقابله
ماليان شانتاژ و فريبكاري مخفيكاري، خنثي كردن و

است. آنان و زمان ندادن به سرعت عمل قاطعيت،
با را كه آخوندي رژيم بينالمللي انزواي ناظران سياسي
ورودبهشورايامنيتواردمدارجديديگرديدهاست،

كردند. ارزيابي بيسابقه رژيم حيات٢٧ساله طول در
امنيت  شوراي براي را خود گزارش آژانس  دبيركل
و بهدنبالآن،٥ عضودائميشورايامنيت،  ارسالكرد،
استراتژيبرخوردبا درباره گفتگوهايمقدماتيخودرا

پرونده اتمی رژيم، آغاز کردند.
اين در خارجه  وزارت سياسي معاون برنز نيكوالس 
در مورد قوي بيانيه يك امنيت «شوراي رابطه گفت:
تحريمهاي بايد ما آن از پس كرد. خواهد صادر ايران
اكنون هم كه تحريمهايي بگيريم. نظر در را احتمالي
تحريمها همه هدف هستند. آن پي در كشورها برخي
موشكي و هستهيي برنامه و ايران رژيم به آوردن فشار
بيگناه نيست». مردم به رساندن زيان درصدد است و آن

دوهفتهيي االجل ضرب
امنيت، شوراي دائمي اسفند، ٥عضو  ١٩ جمعه روز
پيرامون بسته درهاي پشت  غيررسمي جلسه يك
از اتمام بعد هرچند كردند. برگزار رژيم برنامه اتمي
خبرنگاران به جلسه، جزئيات مورد در هيچكدام جلسه
به منظور كه اين جلسه بود توضيحي ندادند، اما واضح
و امنيت شوراي رسمي جلسه تشكيل براي تدارك
كه شده است.گزارشهايي بيانيه تشكيل يك پيشنويس
آمريكا بود كه اين از حاكي كردند، خبرگزاريها منتشر
هفتهيي دو ضرباالجل يك تعيين اروپا خواستار و
فعاليتهاي كليه  كردن متوقف منظور به رژيم،  براي

مقاومت ملي شوراي دبيرخانه هاي اطالعيه

 

هستهيياششدهاند.
پيشنويس  «در داد: گزارش ١٩ بهمن فرانسه خبرگزاري
بيانيه ييكهبرايشورايامنيتتهيهشدهاست،رژيمايران
را هستهيي خود سوخت چرخه هفته دو در مدت بايد
پايان دهد. هستهيي فعاليتهاي مشكوك به و متوقف كرده

مي داند. كوتاه بسيار را هفتهيي دو مهلت روسيه دولت
با و فرانسه انگلستان و توسط كه اين بيانيه پيشنويس در
كامل تعليق همچنين است، شده تهيه آمريكا موافقت
ايران رژيم توسط پلوتونيوم تهيه به مربوط فعاليتهاي
شده گفته مزبور پيشنويس در است. شده درخواست

 ١٤ در عرض بايد اتمي انرژي بينالمللي است، آژانس
كه از ايران اقدامهايي را آيا رژيم روز گزارش دهدكه

نه؟ يا است نموده اجرا شده، خواسته آن
 از سويديگركاندوليزا رايس، وزيرخارجهآمريكا، در 
بينالمللي براي گفتگوهاي فراخوانهايي كه به واكنش
كه ميشود، تأكيد كرد داده از شوراي امنيت خارج
بحث امنيت شوراي در ايران بايد رژيم هسته يي بحران
در را بينالمللي گفتگوهاي براي فراخوان وي شود.
واكنش در بوش نيز رد كرد. شوراي امنيت از خارج
گفت: امنيت شوراي از خارج در گفتگو درخواست به
اين سايرين همكاري با آمريكا در است كه مهم «بسيار

مسأله را حل كند».
بود، اجالس در جريان روزهايي كه در رژيم آخوندي
كرد جعلي، تالش اخبار ارسال و وقاحت تبليغاتي با
وانمود چنين سرخ نگه دارد و با سيلي را خود صورت
كندكهنهتنهادروينهيچاتفاقجديدرخنخواهدداد،
«پيشنهاد حول دروغ خبرهايي ارسال با مسلسلوار بلكه
«غني سازي شناختن رسميت به بر مبني روسيه تازه»
اجماعنظر جهاني كرد تالش ايران، داخل در محدود»
عليهديكتاتوريآخونديو ضعفودرماندگينظامرا

بپوشاند. حياتش دورانهاي بحرانيترين از يكي در
با باخته روحيه مزدوران تسكين

عربدهكشي
ارجاع  حکام در شورای عضو مواضع کشورهای  در
مقامات ادعای برخالف امنيت، شوراي به پرونده رژيم
تناقض شوراي حكام، اعضاي در بر شكاف مبني رژيم
تضميم، اين از علني شدن بعد مشاهده نشد. و شكافي يا
جمعه تا ائمه وليفقيه از رژيم، درشت ريز و مقامات
و صحنه آمدند به رفسنجاني، و تا احمدينژاد گرفته
نگراني و بر ضرورت ادامه پروژه اتمي، تأكيد در عين

كردند. ابراز را خود وحشت
شوراي به آخوندي رژيم هستهيي پرونده ارجاع پي در
هر مقتدرتر از » كه كرد وليفقيه ارتجاع اعالم امنيت،
فشار هر مقابل آبديده در فوالد هم چون زمان ديگر،
سمت به  حركت و ميكند پايداري  توطئهيي هر  و
«نظام خامنه اي ميدهد». ادامه را هستهيي فناوريهاي
در آن راهبردي عمق  و اسالمي جمهوري پرجاذبه
با آمريكا مخالفت اصلي داليل را كشورها» ساير
عمق يا راهبردي عمق از منظور دانست. اتمي پروژه
اصرار بر آن آخوندي كه خامنهاي استراتژيك رژيم
و لبنان عراق امور رژيم در ورزيد، مداخله جوييهاي اين
ارتجاع و تروريسم آشكار به صدور اشاره و فلسطين و

آخوندهاست. رژيم جانب از
اسالمي كشور هر در امروز  : افزود ارتجاع فقيه ولي
و عراق همچون راي مردم شود نتايج برگزار انتخابات
مصربهنفعگروههاي اسالمي خواهدبودوهمينواقعيات
كرده است...... ناممكن آنها براي را اسالمي نظام تحمل
بحث فردا بيائيم كوتاه هستهيي انرژي مسأله در اگر
واقعيات مي كشند......همين پيش را دانشگاهي تحقيقات
كه ميكند تبديل سرنوشت ساز مسألهيي به را موضوع

ايستاد. آن سر بر عظيم مصلحت درك با بايد
خبرگان ارتجاع، به خطاب خود سخنان خامنهاي در
را اتحاد شرايطي چنين در رژيم حفظ نخستين شرط
حول«اسالميتنظام،اصولقانوناساسيوساختار نظام
وي كرد. توصيف آن» اركان همه با اسالمي جمهوري
مسخرهيي طرز به خبرگان ارتجاع را مجلس همچنين
«مظهركامل مردمساالري دينيو برگزيدهييازدانايان

وعلمايمنتخب ملت»خواند.
شكلكهاي اروپا، در  مطبوعاتي مجاهدين سخنگوي
وليفقيهارتجاعرا،تالشيبيهوده برايتسكين مزدوران
عالئم كه كرد توصيف آخوندي رژيم روحيه باخته
بسيار هراس با ايام اين در را رژيم اين پاياني دوران

دريافتهاند.
سخناني طي نژاد رئيسجمهور ارتجاع، احمدي پاسدار
درخرمآبادلرستان برادامهفعاليتهاي اتمياصرارورزيد.
رقيب باند از و توصيف خطرناك را شرايط رفسنجاني
نكنند. احمد را طرد او مثل نيروهاي خالص خواست كه

تهران، زاپاس جمعه هاي امام  از ديگر يكي خاتمي
و عاشورايي ناميد، شرايط دجالگرانه رژيم را وحشت
آمدن ميز روي و بينالمللي فشارهاي از را رژيم نگراني
مي گويد بوش «وقتي كرد: بيان اينگونه رژيم موضوع
تغييررفتارهم همانتغييرنظام يا تغييررفتار. تغييرنظام تا
است. اينيعنينظاماسالمينهواينها همهاشبهانهاست.
فيصله پيدا مسأله اين است، هسته يي انرژي امروز قضيه
حقوقبشر مسأله است، حقوقبشر مسأله بالفاصله كند

است». تروريسم با مبارزه مسأله بالفاصله تمام بشود،
و يزد، قم امامان جمعه علي صدوقي جوادي آملي،
محمدجواد كردند، تأكيد رژيم جاهطلبيهاي ادامه بر
حسين ناميد، «سندي مرده» ان.پي.تي را الريجاني،
است» دير «فردا عنوان تحت مطلبي در شريعتمداري
پيمان ان.پي. خواهانخروج فوريوبالفاصلهرژيماز
نمايندهرژيمدر آژانس بينالملليانرژياتمي تيشد.
يك عمًال برود، امنيت شوراي به موضوع «اگر گفت:
خبرگزاري قول به و شد».  خواهد  امنيتي موضوع
همچنان ادامه رژيم سران عصبي فرانسه واكنشهاي

دارد.
رژيم مغلوب باندهاي طرف  از  كه اخباري به بنا
مجددًا ملي، امنيت دبيرخانه شوراي شدهاست، منتشر
روزنامههاي و سيما صدا و به محرمانهيي  ابالغيه در
حكومتي، بهآنان تصريحکردهاستكه ازرفتن پرونده
در حتياالمكان و نگفته سخني امنيت شوراي به رژيم
نيز را «شوراي امنيت» پرونده، كلمه با اين مرتبط اخبار
رسانههاي و مطبوعات به اگر رو همين از نبرند. کار به
دجالگرانه را، اهميت اين با خبري كنيم، مراجعه رژيم
در ايراني «ديپلوماتهاي  همچون  مبهمي تيترهاي  با
بدون حكام شوراي اجالس «پايان نيويورك»، راه
مذاكره باب بودن در نيويورك» «باز «پرونده و قطعنامه»

ديپلوماتيكمنعكسكردند!.
به افشاگريهاي  نسبت گداز و سوز

مجاهدين
ازسوي ديگر،باالترين مقامهاي رژيمعلت اصليبنبست
به نسبت و دانسته مجاهدين را، كنوني مرگبار بحران و

پرداختند. گداز و سوز به مجاهدين افشاگريهاي
رحماني ١٧اسفند، رژيم شبكه دوم تلويزيون برنامه در
آخوندها گفت: امنيت عالي شوراي فضلي، قائممقام
بود كه سند اين ديگر كشورهاي و آژانس «حرف ما به
ميآوردند، كد منافقين از آنها اما بياوريد. مدرك و
و پارچين مورد در را مداركي مرحلهيي هر در منافقين

مناطقنظاميمطرحميكردند».
سلطانيه، نمايندهرژيمآخونديدرآژانسنيز، درهمين
و «آمريكاييها گفت: گدازي و پرسوز لحن با گفتگو
پارچين، نظامي، سايتهاي از  را  مسائلي بارها منافقين
عمده بخش متأسفانه كردند. مطرح و كالهدوز لويزان
بوده اتهاماتي ادعاها و صرف بررسي آژانس وقت از

منافقين ميزدند». آمريكا و كه
تلويزيون در بينالمللآخوندها، امور اكبريكارشناس

ژوئن٢٠٠٣  در اينكه بعد از دوره اخير «در گفت: رژيم
شوراي آژانس اجالس ساليان دومين عادي اجالس در

به  مديركل كه نامهيي ٢٠٠٣ براساس حكام، در ژوئن
فعاليتهاي ما ادعايمنافقين كه استناد بود، به ايراننوشته
شوراي در آژانس در بيانيه يك داريم، هستهيي پنهان
از شد نگراني ابراز بيانيه آن در و شد مطرح حكام
همان از كرده. پنهان آژانس از ايران را اطالعاتي اينكه
امكان كه گرفتند تصميم وقت مقامات فوريت به زمان

بيشتركنند». دسترسيهايآژانس را

قاطعيتبينالملليوبستهشدن
شكاف

واكنشهاي رژيم، سران جوسازيهاي و تهديدها رغم به
بينالمللي قاطعوسازشناپذيربود.تونيبلر نخستوزير
تعهدات به ايران رژيم «اگر داد: هشدار انگلستان،
متحد ملل امنيت شوراي نكند، عمل خود بينالمللي
وضعيتي آنگاه بزند، اقدام  به  دست ميشود ناگزير

ميآيد». بهوجود سخت و خطير
ملل سازمان در  آمريكا نماينده بولتون،  جان
ايران رژيم پرونده ارجاع از «هدف متحد،گفت:
منزوي رژيم و اين بر فشار افزايش شوراي امنيت به
تصميمات از  حمايت با آمريكا  است. آن  ساختن
خواهد جمله اعمال تحريمها روشن امنيت از شوراي
كه رژيمي است بلكه ايران، مردم نه كه هدف ساخت
درصدددستيابينامشروعبهسالحهسته يياست. مردم
دموکراسي كه چرا هستند. دموکراسي خواستار ايران
رژيم از ايران مردم حساب است. شده دريغ آنها از

حاكمجداست».
كشورش كه اتريش وزير خارجه پالسنيك، اورسوال
دارد، گفت: عهده به را اروپا اتحاديه رياست دورهيي
شده «مرحله جديد» يك وارد اكنون رژيم ايران بحران

است.
«آلمان گفت: آلمان،  خارجه وزير ماير،  اشتاين  
آمريكا، متحده اياالت  انگلستان، فرانسه، فدرال،
در مرحله به مرحله اقدامات مورد در چين و روسيه
مرحله اولين در رسيدهاند. توافق به ايران رژيم برابر
آژانس موضع متحد  ملل سازمان امنيت  شوراي
ايران رژيم از تقويت كرده و انرژي اتمي را بينالمللي
پاسخ داده كنون تا كه پرسشهايي به خواهد خواست

پاسخبدهد». نشده،
اروپايي ديپلوماتهاي  از نقل به فرانسه خبرگزاري 
اگردرخواستهاي شوراي امنيتتأثيريبرروي نوشت:
با منع احتماًال شورا اين اقدامات نگذارند، ايران رژيم
رهبران داراييهاي كردن مسدود و خارجي سفرهاي

شد. آغاز خواهد خانوادههايشان رژيم و اين

برگزارشد پشت دربهايبسته جلسه٥ عضودائميشورايامنيتروزجمعه ١٩اسفندبرايتداركجلسه رسميدرهفتهآينده،

ماليان اتمي پروندة ارجاع  از رجوي خانم
اعمال خواستار و  استقبال امنيت  بهشوراي

گرديد آن عليه فراگير تحريمهاي بالدرنگ

اعتراضات گسترش از وحشت در آخوندي رژيم
مردميبهمناسبتچهارشنبهسوريدست
ميزند  سركوبگرانه اقدامات و بهمانورها

مراسم باشكوهتر براي برگزاري هرچه ايران سازمان مجاهدين خلق پيفراخوان در
هماكنون از آخوندي ضدحكومتي، رژيم آن بهتظاهرات تبديل و چهارشنبهسوري
دستبهتدابيرسركوبگرانةگستردهييدرسراسركشوربرايجلوگيريازشكلگيري

است. زده اعتراضي حركت هرگونه
با  مقابله مانور  ١٩ تا   ١٥ ساعت ١٤اسفند  روز در انتظامي، نيروهاي  شيراز در
پاسدارعلياخالقي،سركردة نيرويانتظامياينشهر، چهارشنبه سوريرا برگزاركرد.

كرد». خواهيم برخورد ناامني عوامل با «ما گفت
جوانان  با بهمقابله كه است داده مأموريت ويژه ١٨ ناحية به استان، دادگستري تهران در
روز تهران، جنايتكار دادستان مرتضوي، بپردازند. چهارشنبهسوري جشنهاي جريان در
بهتهديدجوانانپرداختوگفتكسانيكهدرجشنهاي تلويزيونشبكةيك، گذشتهدر

مشمولقانونمجازاتاسالميخواهندبود. چهارشنبهسوريدستگيرشوند،
نيروي رانندگي و راهنمايي بخش آخوندي، رژيم ديگر، سركوبگرانة اقدام يك در
درآورده پاسداران سپاه بسيج امر تحت چهارشنبه سوري، جشنهاي جريان در را انتظامي

است.
نوشت: روز سهشنبه در حكومتي آخوندهاي از بهنقل اسالمي، جمهوري روزنامة

است. شرعي» «حرام چهارشنبة آخر سال، مراسم برگزاري
«تهيه، كرد تهديد اطالعيهيي صدور با ١٣اسفند روز شنبه در اهواز در نيروي انتظامي
مجازات و ممنوع بوده كشور جاري قوانين برابر آتشزا مواد و ترقه استفاده از و فروش
و تجمع «از كه دادهاست اخطار به مردم آبادان نيز در رژيم انتظامي نيروي دارد». قانوني

كنند». بهشدت پرهيز راهبندان ايجاد آتش و برافروختن
مراسم در نظم «بهمنظور برقراري كردند اعالم رژيم انتظامي كرمانشاه، سركردگان در

خواهند يافت». حضور شهر در سطح سال،٤٠٠٠پليس آخر چهارشنبهسوري
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

١٨اسفند١٣٨٤(٩مارس٢٠٠٦)

به هراس انداختهاست را رژيم امسال جهارشنبهسوري در آتش جشن براي تدارك و خريد در جوانان شجاع تهران تالش

دولت با رويارويي نماد
با نزديكترشدنجشنهايچهارشنبهسوريوايامنوروز و
اعتراض روز براي ده مجاهدين، فراخوان سازمان از بعد
تبديل شدن از آخوندها وحشت آخوندي، عليه رژيم
روند سراسري، بزرگ اعتراض يك به مراسم اين
به مراسم را اين رژيم مطبوعات مي كند. تصاعدي طي
واكنشهاي ناميدند و دولت» با «نماد رويارويي درستي
همچنان تهديد و التماس دوگانه زبان با هراسآلود
اين خطر شدت از بتوانند شايد تا است. تزايد به رو

دولت بكاهند. با رويارويي جوانان
كه «چهارشنبهسوري»، از نگراني گذشته، هفته در
را آن سرور، و هرگونه جشن وحشت از با رژيم، سران
«چهارشنبهآخرسال»مي نامند،بهترجيعبندسخنرانيهاي
و نمايش جمعه خطبههاي سياسي، و مقامهاي امنيتي
به بود. دجاالنه شده رژيم تبديل برنامههاي تلويزيوني
اسالمي، روزنامة جمهوري متوسل شدند. شرع حربه
«برگزاري مراسم بهنقل ازآخوندهايحكومتينوشت:
(روزنامه است» شرعي“ ”حرام سال، آخر چهارشنبة

جمهورياسالمي١٦اسفند٨٤).
نظام  رأس به با تهديدات پوشالي، همراه وحشت  ابراز
تحت تا صحنه آمد به خود خامنه اي شد و كشيده هم
وي كند. صادر سركوبي فرمان  نظم، حفظ عنوان
نيروي فعاليت اجتنابناپذير ضرورت «اقتدار گفت:
نشاندهنده كشور داخل در نظم حفظ و است انتظامي

است». نظام اقتدار
گفت: پاسداران سپاه سركرده صفوي رحيم پاسدار
و حساس فوقالعاده پيچيده، در وضعيت هماكنون «ما
برايمقابله بايدكشوررا سرنوشتسازيبهسرمي بريم،

كنيم». آماده دشمنان تهديدات با
دستورالعمل و امنيت كشور هم وارد شد عالي شوراي
آخوندهاگفت: كشور وزير پورمحمدي كرد. صادر
منظور به امنيتي دستورالعملهاي گذشته روز پانزده «در
چهارشنبه در مراسم بروز هنجارشكني از جلوگيري
تمامي به كشور امنيت عالي شوراي سوي از سال، آخر
پورمحمدي جنايتكار آخوند است». شده ابالغ ردهها
قاطعيت با افراد، اين با خواست رژيم قضايي دستگاه از

كردهاند. اين غير از گويا تاكنون كند. برخورد
كه را كساني بيسابقه رژيم آخوندي، اقدام يك در
شده دستگير چهارشنبهسوري با رابطه در گذشته سال
را تهديد آنان و كرده احضار گرديدند، مجددًا آزاد و

نزنند. اقدامي به دست امسال كه است كرده
ازسويديگر، به كنترلمدارسپرداختهو طي بخشنامهيي
كنترل را دانشآموزان كردند تا تالش مدارس كشور به
چهارشنبهسوري مراسم در آنان شركت مانع و كرده
رفتارهاي كنترل به را مدارس معاونان و مديران شوند.

«نادرست»دانشآموزانفراخواندند.
بر رژيم، انتظامي نيروي سركرده احمديمقدم، پاسدار
و كرد تأكيد آتي روزهاي در امنيت برقراري ضرورت
و فرودگاه پليس گشت، واحدهاي «كالنتريها، گفت:
راهآهن زيرنظرپليسپيشگيريانتظاميفعاليت خواهند
موضوع عنوان يك به را امنيت تمام دستگاهها، كرد.

فراجناحيپذيرفتهاند».
پاسدار طاليي، سركردة نيرويانتظامي رژيم،در تهران،
كردن زنداني و  گسترده دستگيريهاي به  را جوانان
گفت قول آخوند شاهرودي و از تهديد كرد طوالني

مي كنيم. جدي برخورد شده دستگير افراد با كه
سركوب دستگاه ناتواني نيز، تهران در رژيم امامجمعه
برگزاري جشنهاي كنترل جوانان، براي از آخوندها را،
به خطاب التماس با و  داد نشان  چهارشنبه سوري
عزيز جوانان اينكه از ديگر «يك مسأله گفت: جوانان
با ترقهبازيهايي سال، آخر در چهارشنبه كه ميخواهم
هم را مردم آزار و اذيت اسباب ندارد... مبنا كه اصًال
از است دوستانه تقاضاي تقاضا، اين نكنند. فراهم

عزيزان جوان».
كه است حاكي رسيده گزارشهاي ديگر سوي از
استقبال گسترده جوانان با فراخوان سازمان مجاهدين،
تشكل زيادي انجمن و تعداد است. ما مواجه شده ميهن
سازمان از فراخوان مختلف حمايت خود را صنفهاي از
تالش و در اعالم كردند. اطالعيههايي با صدور بيانيه و
گستردهتر هرچه  براي آمادهسازي و تدارك  براي
برپايي براي خود را اين مراسم هستند، و كردن برگزار
خرمن هستي تا ميكنند آماده ديگر و شراري شور

بكشند. به آتش را رژيم

رژيم عليه وخيزش تظاهرات
پيرانشهر، مردم از نفر از٤هزار ٢٠اسفند، بيش شنبه روز
قيام عليه رژيم و تظاهرات به يك خيزش گسترده، در
پرداختند.اينتظاهراتبهدنبالکشتهشدنيکشهروند
کردبهنام»رحمان»اهلاشنويه،براثرتيراندازینيروهای
مأموران شد شروع پيرانشهر، مرز در رژيم سركوبگر
حمله مردم اشكآور به گاز و گلوله رژيم، با سركوبگر

و دستگير كردند.  زخمي و تعدادي را كرده
فرديس دلير ويژه جوانان به مردم ١٦اسفند سهشنبه روز
جوان يك شديد به مضروب شدن اعتراض در كرج،
«آزادي، شعار با رژيم، مأموران  توسط موتورسوار
با و ريختند خيابانها  به خامنه اي  بر مرگ  و آزادي»

نيرويانتظاميدرگيرشدند. مزدورانسركوبگر
اليگودرز مردم شهرهايازنا و  روزچهارشنبه ١٧اسفند،
پاسدار عليه شعارهايي سردادن با لرستان، استان در
اعتراض اينشهرها احمدينژادنسبتبهحضور ويدر

كردند.
بين تيمهاي  ديدار پايان امنيتي در شديد رغم تدابير  به
حركت يك طي جوانان پرسپوليس و استقالل فوتبال
اعتراضياتوبوسهايدولتيراتخريبكردهوخساراتي
ديكتاتوري به نسبت را خود وخشم كردند. وارد آنها به

آخوندي نشان دادند.
شركت مقاوم رانندگان ١٧اسفند، چهارشنبه، روز  صبح
مركزي دفتر مقابل در حومه، و تهران اتوبوسراني واحد
برگزار اعتراضي تجمع هنگام، خيابان در شركت اين
از رانندگانكهپسازاعتصابسراسريبهمنماه كردند.
شدند. سركار به بازگشت خواستار و شدهاند اخراج كار

از تن  هزار  يك  اعتصاب است، هفته  يک  مدت 
کرمان در واقع «همکار» سنگ زعال معدن کارگران
نبود مشاغل، طبقه بندی  طرح «عدم به  اعتراض در
تفاوت و موقت قراردادهای گسترش و شغلی امنيت

پرداختيها»جرياندارد.
بهانههاي مختلف اعدام، به دستگيري و سوي ديگر از
ادامهداشت.وزيراطالعات هفتهگذشتهنيزدركشورما
مردم از ۵۰نفر از دستگيري بيش با اعالم نيز آخوندها
و سركوبي براي بمبگذاري، با ارتباط در خوزستان

بيشتردر اينمنطقه زمينهچينيمي كند. اعدامهرچه

دارد اختصاص ايران به آن ۶۰صفحه كه آمريكا، خارجه وزارت ساالنه در گزارش
حقوق نقض شد، منتشر رايس كاندوليزا توسط ۱۸اسفند)، ) زن، جهاني روز در و
كرده است. را تقبيح زنان عليه رژيم اين قوانين و آخوندي توسط رژيم زنان ايران

آخوندها  تحتحاكميت ايران حقوق بشر در متعدد نقض موارد بر گزارش اين  در
ايران كه پيشتر وخيم در حقوقبشر «وضعيت است: آمده و از جمله تأكيد شده
شكنجه است. به افزايش حقوقبشر رو گذاشتن و موارد زيرپا شده وخيمتر بود،
شکنجه به اقدام مأموران امنيتي، زندانهاي در دارد. ادامه همچنان زندانها در
در زندانيان از است. بسياري وخامتبار زندانها ميکنند. شرايط بازداشتشدگان
تا نمي شود داده آنها به دارو و کافي غذاي ميشوند. نگهداري انفرادي سلولهاي
وزارت اطالعات، وزارت زمينه بازداشتهاي خودسرانه، در شوند. اعتراف ناچار به
ميشوند. عمل وارد مردم  عليه مستمر طور  به حزباهللا انصار و بسيج کشور،

منظور  به را لباس شخصي مأموران از تعداد زيادي سو، اين ۲۰۰۰ به دولت از سال
يافتهاند. سازمان مشخصي در ارگان افراد است. اين گرفته كار به مردم ترساندن
در را خانوادههايشان ناراضيان، مخفيانه بازداشت از پس مدتها تا امنيتي مأموران

نميگذارند». جريان
تأكيد ايران، در حقوق بشر نقض مورد در آمريكا خارجه وزارت گزارش ادامه در

قطع نظير مجازاتهايي نابالغ، افراد كردن متهم محاكمه، بدون «اعدامهاي است: شده
داشته اند. وجود قتلهاي سياسي از گزارشهايي دارد. همچنان ادامه زدن شالق و عضو
روند طي بدون كه جمله اعدامهايي بوده قتل از مسئول چندين سال اين در دولت
کساني از بسياري باورند كه بر اين حقوق بشر و ناظران شدهاند. تبعيديان اجرا قضايي
اقدام الحاد، هم چون مواردي سياسي اند. متهمان ميشوند، اعدام قاچاق اتهام به که

دارد». اعدام مجازات حكومتي، مقامهاي به توهين و کشور امنيت عليه
تلفنها، شنود مردم، كار دفاتر و منازل به رژيم مأموران «حمله درمورد گزارش اين
روزنامهنگاران دستگيري مطبوعات، و بيان آزادي كردن محدود نامهها، كنترل
كار روي از «پس كه كرده تصريح و است پرداخته اجتماعات» كردن ممنوع و

است». شده حقوق بشر تشديد احمدينژاد نقض آمدن
تشكيل از آخوندي رژيم جلوگيري قومي، و مذهبي اقليتهاي حقوق نقض
جمله نيز از كارگران حقوق كردن پايمال و كارگري اتحاديههاي سنديكاها و
در است. شده اشاره آنها به آمريكا خارجه وزارت گزارش در كه است مواردي
عمومي دادستان مرتضوي سعيد ناظر، چندين است: آمده چنين گزارش اين ادامه
محسوب منتقدان و سياسي مخالفان آزاردهندة بدنامترين عنوان به را تهران

۱۸اسفند). ميكنند (سايت وزارت خارجه آمريكا

وضعيت خود وخيمتر شدن ساالنه در گزارش آمريكا خارجه وزارت
كرد  محكوم را ايران در حقوقبشر

ايران حقوق بشر در نقض

و مرگ آزادی» «آزادی، شعار با مردم کرج
نيروی با ريخته و خيابانها خامنهای به بر

شدند درگير رژيم انتظامی
سوار جوان موتور يك شدن شديد مضروب اعتراض به در اسفند۸۴، سهشنبه،۱۶ روز
شعار با شهر، جوانان دلير اين ويژه به مردم كرج فرديس وحشي رژيم در مأموران توسط
نيروي مزدوران سركوبگر با و ريخته خيابانها به خامنهاي بر مرگ آزادي» و «آزادي،

انتظاميدرگيرشدند.
وبعدهمبا باتون بهگلولهميبندند، براساس گزارشهايرسيده،دژخيمانرژيماينجوانرا
به جنايت، اين ديدن با مردم ميافتد. زمين روي وخيمي وضعيت به كه ميكوبند او سر به

ميكنند. آن ابراز جانيان و آخوندي رژيم از را خود انزجار و و خشم ريخته خيابان
تظاهركنندگانشعارميدادند:مردمچرانشستين،اينجاشدهفلسطين،وميكشيمميكشيم

نميخواهيم. ما آدمكش كشت، و برادرم كه آن
طنين شعارهايآزادي،آزادي نفرميرسيد، همچنين با به بيشاز۲۵۰۰ مردمكه شمارآنها

شدند. رژيم مأموران وحشت باعث لرزه درآورده و به را كرج فرديس خيابانهاي



شمارة ٧٩١ ـ دوشنبه ٢٢ اسفند ١٣٨٤صفحة ٣
گزارش

مصاحبه هفته نامه اسپانيايي آلبـا با رئيس جمهور برگزيدة مقاومت 

مريم رجوي از غرب مي خواهد كه مذاكره با رژيم ايران را خاتمه دهد
نويسنده : گونزالو اوتوزانو 

۱۱اسفند۸۴ (دوم مارس ۲۰۰۶)  

مريم رجوي در حالي كه بيش از بيست سال در تبعيد 
بوده است، درباره يك ايران دموكراتيك و غيرمذهبي 
صحبت مي كند. او معتقد است كه ايرانيان آماده زندگي 

تحت  چنين دولتي هستند. 
نظامي توسط  دخالت  مخالف  به شدت  ايران  مقاومت 
غرب عليه ديكتاتوري مذهبي در اين كشور و هم چنين  
به شدت مخالف سياست مماشات مي باشد. رجوي به 
هفته نامه آلبا مي گويد كه كشورهاي دموكراتيك بايد 
روابط ديپلوماتيك خود را با  ديكتاتوري مذهبي ماليان 
بنيادگرايي  كه  مي كند  اشاره  رجوي  دهند.  خاتمه 
او  نظر  از  مي باشد.  جهاني  تهديد  اسالمي اصليترين 
شوراي ملي مقاومت ايران كه او رياست آن را به عهده 

دارد، آنتي تز بنيادگرايي است.

 شما اميد يك ايران دموكراتيك و غير مذهبي 
آمادگي  دولتي  چنين  براي  مردم  آيا  داريد.  را 

دارند؟
سركوب  مذهبي  ديكتاتوري  دارند.  آمادگي  بله،  
وحشيانه يي را بر مردم اعمال  كرده است. ۱۲۰  هزار 
نفر توسط ماليان اعدام شده اند. مردمي كه اين بالها بر 
سرشان آمده مي دانند چه مي خواهند. آنها دموكراسي 

و آزادي را مي خواهند.

از سرنگوني  برنامه سياسي شما صحبت  در   
دخالت  يك  با  آيا  چگونه؟   مي شود.  ماليان 

خارجي نظامي مشابه عراق؟
دخالت نظامي خارجي هيچ مسأله يي را حل نمي كند و 
لذا ما مخالف آن  هستيم. ما هم چنين مخالف سياست 
مماشات  كشورهاي غربي با اين ديكتاتوري مذهبي 

مي باشيم.  اين سياستها به جنگ منجر خواهد شد. 
مردم ايران تحت رهبري شوراي ملي مقاومت قادر به 
ايجاد تغيير در ايران مي باشند. نارضايتي اجتماعي رو 
به افزايش است. از ژانويه ۲۰۰۶  تا االن ۷۳۱ اعتصاب 
داشته ايم كه يك افزايش ۱۳۰ درصدي را نسبت به 
دسامبر ۲۰۰۵  نشان مي دهد. اما اگر غرب حاضر به 
مقابله با حكومت مذهبي نباشد و بخواهد سازش با 
آن را ادامه دهد تالشهاي مقاومت كه ما آن را راه حل 
سوم مي خوانيم، به جايي نخواهد رسيد. به عنوان مثال 
گنجاندن نام جنبش مجاهدين خلق، يك عضو شوراي 
تروريستي  ايران، در ليست سازمانهاي  ملي مقاومت 
اتحاديه  اقدامات توسط  از همين  اروپا، يكي  اتحاديه 

اروپا بوده است.

 آيا فكر مي كنيد كه اين نامگذاري يك هديه  
سياسي از اروپا به رژيم ايران بود؟

بدون شك. خبرگزاري فرانسه در اكتبر ۲۰۰۴  درباره 
يك مالقات بين نمايندگان اتحاديه اروپا با رژيم ماليان 
خبر داد.  آنها در عرض چند ثانيه متعهد شدند كه  
تروريستي  گروههاي  ليست  در  را  خلق  مجاهدين 
برنامه  مورد  در  ايران  كه  شرطي  به  بگذارند  باقي 
اتمي اش با غرب همكاري كند. لذا هيچ پايه يي براي 
بسياري  ندارد.  ليست وجود  اين  در  بودن مجاهدين 
از كارشناسان و سياستمداران اروپايي و آمريكايي هم 

همين نظر را ابراز كرده اند.

 اگر مجاهدين از اين ليست ترور خارج شوند 
چه تاثيري دارد؟

جواب: اگر آنها را از ليست خارج كنند، شوراي ملي 
مقاومت در مبارزه اش عليه ديكتاتوري مذهبي قويتر 
خواهد شد. هم چنين  مي شود گفت كه اتحاديه اروپا 

ديگر نبايد به ماليان امتيازات بيشتري بدهد.

ايرانيان  براي  فقط  نه  نژاد  احمدي  دولت  آيا   
بلكه براي بقيه جهان نيز تهديد است؟

مي باشد.  آخوندها  سخنگوي  يك  تنها  احمدي نژاد 
رژيم ايران يك ديكتاتوري مذهبي است. خواسته اين 
ديكتاتوري اين است كه يك و نيم ميليارد مسلمان در 
جهان را رهبري كند. به اين منظور آنها تصميم گرفته اند 
در مقابل جامعه بين المللي بايستند. اين تنها راه بقاي 
آنهاست. بله. در ايران چنين دشمني  وجود دارد. غرب 
ايران چنين دشمني دارد. اين يك تهديد جدي  در 
از  بيش  االن هم  گرفته شود.  نظر  در  بايد  كه  است 

گذشته آنها دنبال دستيابي به تسليحات اتمي هستند.

 تا چه حد يك رويارويي بين المللي قابل تصور 
است؟

اين به اتحاديه اروپا بستگي دارد كه مذاكره با رژيم 
يك سال  از  كمتر  مي تواند  رژيم  چون  دهد.  ادامه  را 
ديگر به تسليحات اتمي دست پيدا كند. اين رژيم كه 
بيرحم است، تصور  اين قدر  بدون چنين تسليحاتي 
كنيد كه با داشتن تسليحات اتمي چه كار خواهد كرد. 
زمان آن فرا رسيده است كه به اين رژيم پايان دهيم 
و از يك فاجعه بين المللي جلوگيري كنيم. به همين 
منظور جامعه بين المللي بايد تمام تالش خود را براي 
پايان دادن به اين ديكتاتوري مذهبي بكند و شوراي 
ملي مقاومت ايران را به عنوان نمايندگان مردم ايران 

به رسميت بشناسد.

 پس بنيادگرايي اسالمي تهديد اصلي جهان 
است؟

بله،  تنها راه مقابله با آن نيز توسط آنتي تز آن مي باشد. 
براي آخوندها اسالم يك مذهب كينه است. ولي براي 
برابري،  آزادي،  برادري،  منبع محبت، عشق،  يك  ما 
به خاطر  بين زنان و مردان مي باشد. ولي  به خصوص 
ايران  بر  حاكم  ديكتاتوري  به  امتياز دادن  ساليان 
توسط غرب، از ورود آنتي تز اين بنيادگرايي به صحنه 

جلوگيري شده است.
 امروز سياست مماشات نه تنها عليه مردم ايران است 
بلكه عليه مردم اروپا نيز مي باشد. فاجعه بنيادگرايي 
روز  يك  لذا  است.  رسيده  اروپا  دروازه   به  اسالمي 
ادامه دادن به مذاكره با رژيم ايران يك اشتباه بيشتر 

محسوب مي شود.

هستيد.  مذهب  و  بيان  آزادي  خواهان  شما   
درج  به دنبال  كه  اتفاقاتي  درباره  نظرتان 

كاريكاتورهاي پيامبر افتاده چيست؟
احساسات  به  بيان  آزادي  نام  تحت  كه  متأسفيم  ما 
مذهبي توهين مي شود. در اين موضوع فقط ماليان 
سود مي برند چون آنها از اين به عنوان بهانه يي استفاده 
مي كنند تا خشونت مذهبي را به جهان گسترش دهند. 
بنا بر اطالعاتي كه ما به دست آورده ايم، رژيم آخوندها-

- در پشت بسياري از اين  نا آراميها بوده است.

رئيس جمهور برگزيدة شوراي ملي مقاومت ايران: 
«اگـر مـا به حكومت  ماليان پـايان دهيم، از يك 

فاجعة جهاني جلوگيري مي كنيم»

" "

لوموند ١٦ اسفند٨٤(٧ مارس ٢٠٠٦)
با تصميم انتقال پرونده هسته يي حكومت مذهبي 
مقابل حكومتي  در  امنيت، جهان  به شوراي  ايران 
خارج از نرم، گامي كيفي برداشته است. اما راه درازي 

تا اتخاذ يك سياست درست و مؤثر باقي است. 
ما به پايان ١٦سال سياست مماشات دول غربي 
در قبال رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و محمد 
خاتمي و سه سال مذاكرات فشرده ولي بي فايده با 
تروئيكاي اروپايي رسيده ايم. اين سياست منجر به 
خريدن زمان و امكانات براي ولي فقيه مالها، علي 
خامنه اي گرديد و به او فرصت داد تا يك انتخاب 
استراتژيك بكند:  فاشيستي ترين باند را بر سر كار 
بياورد، زنجيره هسته ييش را تكميل كند و به منطقه 
دارم  تأكيد  كند.  صادر  را  بنيادگراييش  خاورميانه 
بگويم خامنه اي چرا كه تمام تصميمات مهم با حضور 
او در شوراي امنيت ملي كه پاسداران در آن دست باال 

را دارند اتخاذ مي شود.
انتخاب  اين  پيكان  نوك  احمدي نژاد،  محمود 

استراتژيك است. وظيفه اصلي او تضمين بقاي رژيم 
خرابكاري  و  عراق  بلعيدن  و  اتمي  سالح  كسب  با 
در پروسه صلح در منطقه است. اين رژيم مذهبي، 

هيچ گونه توان تغيير از داخل را ندارد. 
فرصتهاي داده شده به رژيم اجازه داد كه بتواند 
و نطنز و  را در سايت هسته يي اصفهان  كارهايش 
كارخانه توليد آب سنگين اراك به پايان برساند. از پايان 
سال آينده خواهد توانست پلوتونيوم مورد نياز ساخت 
بمب را بسازد. در نطنز مي تواند ٥٠٠٠ سانتريفوژي 
را كه ساخته است مستقر كند. آنها هم چنين انباري 
از موشكهاي با برد ١٥٠٠ و ٢٠٠٠كيلومتر دارند كه 
قادر به حمل كالهك هسته يي مي باشند. دبير سابق 
شوراي عالي امنيت ملي مالها كه مسئول مذاكرات با 
تروئيكا بود اعتراف كرده است كه طي مذاكرات رژيم 
«در ابعاد فني، حقوقي، سياسي، تبليغاتي و امنيت 
ملي به دستاوردهاي بسيار درخشاني رسيده است. 
ما عقب افتادگي خود را در زمينه هسته يي جبران 
كرديم... ظاهر قضيه شايد اين باشد كه ما تعليق را 
پذيرفته ايم. اما حقيقت اين است كه ما در اين مدت 

بسياري از نواقص كارمان را برطرف كرده ايم.... ما الاقل 
ارجاع به شوراي امنيت را ٢سال عقب انداخته ايم... ما 

بيشترين اميتازات را در زمينه امنيتي گرفته ايم».
از زمان آغاز برنامه هسته يي رژيم، اين ١٨سال 
مخفي كاري و سه سال مذاكره به اندازه كافي جهان و 
ملت ايران را به خطر انداخته است. مالها منطقه را به 
لبه پرتگاه كشانده اند. از زمان ارجاع پرونده به شوراي 
امنيت، احمدي نژاد در تالش است كه دنيا را بترساند. 
هسته يي،  سايتهاي  از  آژانس  موم  و  مهر  برداشتن 
ادامه غني سازي، تهديد به خروج از عهد نامه ان.پي.

تي، همه وسايل را براي شانتاژ به كار گرفته است. 
حتي سالح نفت را به ميان مي كشند و يا سفارتهاي 
اروپايي در تهران را به آتش مي كشند تا آنها را وادار 
بي پايان  مانورهاي  همزمان  سازند.  عقب نشيني  به 
اروپا و روسيه و چين  اياالت متحده و  مالها ميان 

ادامه مي يابد.  
اهانت آميز  كاريكاتورهاي  ماجراي  از  تهران 
بهره برداري مي كند. الزم است تأكيد كنم كه بهتر از 
اين نمي شد در فرداي انتقال پرونده رژيم به شوراي 

امنيت به مالهاي در بن بست امداد رساند. حال آن كه 
اين مالها هستند كه بيش از هر كس به چهره اسالم 

و پيامبرش هتاكي كردند. 
خود،  وحشت آفريني  توان  روي  رژيم 
سرمايه گذاري مي كند. به اين ترتيب جامعه بين المللي 
را در مقابل يك انتخاب سخت قرار داده است: تسليم 
به شانتاژ با اتخاذ قدمهاي مردد و كند و دادن زمان 
كافي به مالها و در نهايت قرار گرفتن در مقابل يك 
جنگ اجتناب ناپذير يا بالعكس اتخاذ يك سياست 

قاطع اورژانس براي برداشتن موانع تغيير در ايران.
اولين راه در جستجوي تغيير رفتار رژيم است. 
اين رويكرد سرابي بيش نيست و اصلي ترين درس 
شكست سياست مماشات يعني عدم توان رژيم به 
تغيير ماهيت خود را ناديده مي گيرد. هم چنين ميزان 
قاطعيت خامنه اي در فرار به جلو براي نجات رژيمش 
را دست كم مي گيرد. دومين راه تغيير رژيم را هدف 
قرار مي دهد. در صورت عقب نشيني كشورهاي ذينفع 
در مقابل قدرت نماييهاي كينه توزانه رژيم، دنيا در 
آينده يي نزديك در مقابل يك خالفت بنيادگرايانه 

مسلح به بمب هسته يي مواجه خواهد شد. 
پس جهان تنها يك راه منطقي در پيش رو دارد: 
قاطعيت. اين به معني اين نيست كه قيمتي نبايد 
پرداخت. قيمت نفت مي تواند صعود كند، منافع كوتاه 
مدت اقتصادي بسياري ممكنست در معرض خطر 
قرار گيرند. اما انتخاب بين سياه و خاكستري است. 
سالها طمع غرب براي بهره برداري از حضور مالهاي 
فاسد در تهران اميد براي يك راه حل سفيد و بي خرج 
را از بين برده است. اما فراموش نكنيم كه طي اين 
سالها اين مردم ايران بودند كه با رنج و فداي خود 
از دست دادن  امروز ديگر  پرداختند.  را  اصلي  قيمت 
سياست  يك  فاجعه.  سمت  به  رفتن  يعني  زمان 
فكر شده مي تواند هم لطمات را محدود كند و هم 

جلوي جنگ را بگيرد. 
براي اين كه زمان از دست رفته را بازيافت، بايد 
به فوريت يك تحريم تسليحاتي و نفتي، ديپلوماتيك 
و فني تحميل كرد تا حكومت را زير ضرب گرفت. 
جهان بايد بداند كه مردم ايران در كنارش ايستاده اند. 
اين مردم به خالف آن چه البي آخوندها القا مي كنند، 

بيش از ٩٠درصدشان خواهان تغيير نظام هستند. 
هيچ گاه با برنامه هاي اتمي موافق نبوده اند. برنامه هايي 
كه سرمايه هاي مردم ايران را به هدر مي دهند. آن هم 
در شرايطي كه بنا به ارقام رسمي بيش از ٨٠در صد 

مردم زير خط فقر به سر مي برند.
با تكيه بر همين خواسته است كه من به يك 
سياست جديد به نفع مردم ايران و مقاومت، براي 
حمايت از تغيير دموكراتيك در ايران فرامي خوانم. 
براي اين كه تغيير در دسترس باشد بايستي مسئولين 
جنايت و قتل عام در ايران را در مقابل يك دادگاه 
به خصوص  بايستي  نمود.  محاكمه  بين المللي 
محدوديتهاي ناعادالنه عليه مقاومت را برداشت و در 
قدم اول نام اصلي ترين نيروي اپوزيسيون، مجاهدين 
خلق ايران را از ليستهاي تروريستي خارج كرد. بايد 
اجازه داد كه صداي مردم ايران شنيده شود و اين صدا 

با صداي سركوبگران اين مردم يكي گرفته نشود. 
-----------------------

مريم رجوي توسط شوراي ملي مقاومت ايران به عنوان 
رئيس جمهور دوران انتقال برگزيده شده است.

در مقابل رژيم ايران تنها قاطعيت مي تواند جلو جنگ را بگيرد
به قلم مريم رجوی

زنـي کـه آخـونـدهای حـاکم بر ايـران را بـه چـالش مـي طـلبد روزنامه سوئدي داگن در شماره روز ۱۷ اسفند (۸ مارس) خود مقاله يی 
دارد تحت عنوان «زنی که آيت اهللا های ايران را به چالش می طلبد». 
معرفی اين مقاله از يك هفته قبل در اين روزنامه درج شده بود. داگن، 
در صفحه اول حود تيتر و عکس و در صفحات ۴و۵ متن گزارش را 

درج کرده است. در زير بخشهايی از اين مقاله از نظر شما می گذرد:
به چالش  را  ايران  بر  مريم رجوي زني است که آخوندهای حاکم 
مي طلبد. او آماده است تا قدرت را در دوران انتقال بعد از سرنگونی 
مالها در ايران به دست گيرد. يک سياست در حال حاضر تدوين شده 

و پارلمان در تبعيد آماده است تا امور را در دست گيرد.
قطب متضاد مالهاي حاکم بر ايران در پاريس نشسته و مي خواهد 
تا مذهب وسياست را از يكديگر جدا کند. مريم رجوي که خود را 
رئيس جمهور در تبعيد مي نامد در رأس يک سازمان فراگير، شوراي 
ملي مقاومت ، قرار دارد. همه گروههاي عضو شوراي ملي مقاومت اين 
مخرج مشترک را دارند كه خواهان تغيير رژيم هستند. آنها پارلماني 
در تبعيد تشکيل داده اند که معرف همه گرايشهاي مذهبي و سياسي 

و قومي است. نيمي از اعضای اين پارلمان زنان هستند.
روزي که رژيم کنوني ايران سرنگون شود اپوزيسيون که بخش اعظم 
آن در تبعيد است، برنامه آماده يي براي اداره کشور دارد. طي شش 
ماه شوراي ملي مقاومت مي خواهد کشور را اداره کند و مريم رجوي 

رئيس جمهور آنست.

ما نمي خواهيم مردم مجبور به داشتن روسري باشند
سپس طي يک انتخابات سراسري مردم در مورد آينده خود تصميم 
خواهند گرفت. مريم رجوي شورای ملی مقاومت را به عنوان آلترناتيوی 
دموکراتيک معرفی می کند. در برنامه يي که او معرفي مي کند حق 
آزادي بيان و مذهب به رسميت شناخته شده است. زنها مجبور به 
داشتن روسري نبوده و شرايط آنها به نحو چشمگيری نسبت به آن چه 
امروز رايج است بهتر خواهد شد. کردها خود مختاري خواهند گرفت و 

ايران از پروسه صلح بين فلسطين و اسرائيل حمايت خواهد کرد.
به عبارت ديگر سياستي جايگزين می شود که به طور کامل با سياست 

کنونی حاکم بر ايران درتضاد است.
از  تبعيد  ايرانيان در  مريم رجوي و شوراي ملي مقاومت در ميان 

گـزارش روزنـامه سوئدي داگـن در بـارة رئيس جمهور بـرگزيدة مـقاومت ايـران

حمايت قوي بر خوردار هستند. اما پی بردن به ميزان حمايتهای ايشان 
در داخل ايران قدری مشکل است. زيرا حاکميت آخوندها در ايران به 
اين متهم هستند که تمام تالش خود را در ساکت کردن مخالفين 

به کار می گيرند.
مريم رجوي مجبور به مبارزه عليه مارک تروريستي 

می شود.
مشکل بزرگی که مريم رجوي با آن درگير است برچسب تروريستي يی 
است که به جنبش او وارد آمده است. هم اکنون کارزار گسترده يي براي 
تغيير نظر اروپا و آمريکا در جريان است. به رغم پشتيباني گستردة 
سياستمداران و حقوقدانان بين المللي از خارج ساختن اسم اين جنبش 
از ليست تروريستی هنوز اقدامی صورت نگرفته است. اين برچسب 
موضوعی است که از زوايای مختلف مورد بحث قرارگرفته است.  اخيرًا 
۶۵۰۰حقوقدان و ۱۳۰۰سياستمدار اروپايی در يک اقدام مشترک 
خواستار حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي اتحادية اروپا شدند. 
مريم رجوي که زماني خود مجاهدين خلق را رهبري مي کرد، به رغم 
تمام اتهامات تروريستي، تاکنون در مقابل قانونگذاران پارلمان اتحادية 

اروپا، نروژ و انگلستان حاضرشده و به سخنراني پرداخته است.
کنت لوئيس، از کانون وکالی بدون مرز سوئد که وکيل شوراي ملي 
مقاومت ايران در سوئد نيز می باشد، مي گويد: مجاهدين خلق تروريست 
نيستند. اين برچسبی نفرت انگيز است. مجاهدين تا سال۲۰۰۱ مقاومت 
مسلحانه يی را به پيش می بردند که در آن قوانين جنگي رعايت شده 
و از هدف قرار گرفتن مردم عادي خودداري مي شد. اما از آن تاريخ به 

بعد اين نوع مقاومت پايان پذيرفت. 

برچسب  و  گروگانها  آزادسازی  برای  آمريکا  تالش 
تروريستی

نشان   که  دارد  وجود  زيادي  بسيار  اسناد  مي افزايد:  لوئيس  کنت 

می دهد برچسب تروريستي عليه مجاهدين خلق، در پی يک توافق 
با رژيم ايران در زمان خاتمي انجام شده است، آمريکا چنين تصور 
داشت که خاتمی فردی اصالح طلب است. دولت آمريکا هم چنين در 
آن زمان تالش داشت تا افرادی که در لبنان در اسارت حزب اهللا بودند 

از اين طريق آزاد کند. 

اتحاديه اروپا مدرکی ارائه نمی دهد
تا آن جا كه به اتحاديه اروپا بر مي گردد، دليل تروريست خوانده شدن 

مجاهدين نامشخص است.
کنت لوئيس دراين مورد عنوان می کند: ما متأسفانه نمی دانيم به 
چه علت نام مجاهدين وارد اين ليست شده است. هيچ نوع اطالعاتی 
پيرامون چگونگی اتخاذ اين تصميم در اتحاديه اروپا موجود نيست.  
همة  اجماع  اروپا  اتحادية  تروريستی  ليست  به  شدن  وارد  براي 
کشورهاي عضو الزم است، اين بدان معنی است که سوئد نيز در 
اين تصميم گيري سهيم بوده است. اگر سوئد يا هر کشور ديگري 
در آن زمان خواستار ارائه مدارک برای اثبات اين دعا شده بودند، اين 
نامگذاری عليه مجاهدين صورت نمی گرفت. اما بعد از ۱۱سپتامبر،  در 
شرايطی که کشورها قصد قدرتنمايی داشتند اين تصميم بسيار راحت 

و بدون هيچ مخالفتی گرفته می شود.
مجاهدين بعد از آن که در سال۲۰۰۲ در ليست تروريستی وارد شدند، 
خواستار بررسی اين موضوع در دادگاه اروپا شدند. اکنون بعد از گذشت 
چهار سال هنوز اين پرونده در جريان است. براي کنت لوئيس مسأله 
فقط به برداشتن برچسب تروريستي از مجاهدين محدود نمی شود، 
او خواهان رسيدگی و ارائه يک حکم قانونی توسط مراجع قضايی، 

پيرامون اتهاماتی است که به مجاهدين وارد آمده است. 
مهمترين مسأله اينست که به مجاهدين فرصت رسيدگي قانوني 

داده شود تا آنها بتوانند ثابت کنند که تروريست نيستند.

کنت لوئيس از کانون وکالی بدون مرز سوئد:  مهمترين مسأله اينست که به مجاهدين 
"فرصت رسيدگي قانوني داده شود تا بتوانند ثابت کنند که آنها تروريست نيستند. "



٤ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٢اسفند ٧٩١ ـ شمارة
زن روز جهاني ٨مارس مناسبت به

روز  مارس،  ٨ آستانه در
به جلسهيي زن، جهاني
حضور با مناسبت همين
برگزيده رئيسجمهور
رجوي مريم خانم مقاومت،
روشنفكر، زنان از گروهي و
مدافعان پارلمان، نمايندگان
جنبش و فعاالن حقوق زنان
كشورهاي مختلف برابري از
برگزار اورسوراواز در

گرديد.
سخناني طي مقاومت برگزيده رئيسجمهور جلسه اين در
بر حاكم  آخوندهاي توطئه هاي و جنايات به اشاره ضمن 
فشارها، همه «بهرغم گفت: ايران مقاومت و مردم عليه ايران
يك مذهبي، فاشيسم اين  جاي به كه هستيم  آن پي در ما
يك كنيم. ايجاد دولت  از دين بر جدايي مبتني جمهوري
حقوق بشر. به احترام براساس جامعهيي كثرت گرا، جامعه
اثبات به كه هستيم واقعي دموكراسي يك تحقق پي در ما
زنان در رهبري سياسي برابر و فعال الزمه آن مشاركت رسيده،
و آزادي با بايد اجتماعي روابط مي گوييم ما است. جامعه
جنسي تبعيض كنار زدن  آن الزمه شود و بنا انساني عنصر 
و اراده ها ميشكند، را زنجيرها كه است پيامي اين است.
انسانيشان ذات و آنها را با انسانها را آزاد ميكند عاطفههاي

ميسازد. يگانه
اين و نو پيام «اين افزود: مقاومت برگزيده رئيس جمهور
وارد آن به كه سختيهايي و فشارها همه با پيشرو جنبش
مردم جوشان خواسته به زيرا شود. پيروز ميتواند ميشود،
از زيرا ميدهد. جواب ستم تحت زنان خصوص به و ايران
همين به است. برخوردار كشورها همه در انساني همبستگي
از است. همبستگي شما گسترش همين از من تقاضاي دليل
ايران در حقوق بشر نقض افشاي براي كه ميخواهم شما
ماليان، توسط ايران زنان فاجعهبار سركوب بهخصوص و

ياري كنيد. را مقاومت ايران
پيشتاز يك هزار زن از اشرف، شهر در خود خواهران دلير از
در مبارزه مؤثري نقش و مقاومتند جنبش ستون فقرات كه

كنيد. حمايت دارند، بنيادگرايي عليه
تغيير كردن بلوكه براي مذهبي استبداد توطئههاي رودرروي
كنيد اقدام مقاومت اين از حمايت براي ايران، در دموكراتيك
كه تروريستي ليستهاي جنبش مقاومت از نام برداشتن براي و

تالش كنيد». است، دموكراتيك راه حل راهبند
استقبال مورد كه  رجوي، مريم خانم سخنراني  از پس
فعاالن و نمايندگان از شماري گرفت، قرار شركتكنندگان
اين در مختلف كشورهاي از  كه  زنان  حقوق براي مبارزه

سخنراني پرداختند. به بودند، شركت كرده جلسه

پاريس بينالمللي كنفرانس
بينالمللي يك كنفرانس همچنين جهاني زن، روز مناسبت به
براي بنيادگرايي و عليه زنان بينالمللي دعوت فدراسيون به
انجمنهاي پارلمان، از نمايندگان تن دهها حمايت با و برابري
جهان، مختلف كشورهاي از حقوقبشري انجمنهاي و زنان
و بنيادگرايي» با مبارزه ضرورت زنان «رهبري عنوان تحت
مدافعان و فعاالن و شخصيتها از تن هزار از حضور بيش با
برگزار پاريس در ٦اسفند شنبه، روز  زنان برابري و  حقوق

گرديد.
حقوق براي مبارزه فعال چهرههاي از شماري كنفرانس، اين در
انگلستان، فرانسه، استراليا، كانادا، آمريكا، از زنان برابري و
و هندوستان يونان، هلند، ايتاليا، سوئيس، بلژيك، آلمان،
به و يافته حضور ايران مقاومت سوي از نمايندگاني و عراق
رجوي مريم خانم ويدئويي پيام همچنين پرداختند. سخنراني
كنفرانس اين به خطاب ايران مقاومت برگزيده رئيسجمهور

گرديد. پخش حاضران براي
زنان فدراسيون بينالمللي رئيس از انگلستان، سيدني اليزابت
ليبرال، زنان بينالمللي شبكه سابق رئيس و بنيادگرايي عليه
ونگر، سليكا عضو مجلس سناي بلژيك، هرمانس، مارگريت
النعيمي، معروف شاكر  هدي  دكتر ژنو،  پارلمان  نماينده
سهي خانم دانشگاه المستنصريه بغداد، سياسي در علوم استاد
گل اسماء عراق، از سياسي علوم دكتراي محمدالعزاوي،
هيون چانگ آمريكا، از مسلمان فمينيست و نويسنده حسن،
وبر، كارين در نيويورك، دانشگاه يو.تي.اس استاد كيونگ،
بومدين، آنيسا آلمان، از براندنبورگ ايالت پارلمان عضو
فقيد رئيسجمهور و همسر ادبيات عرب كارشناس و وكيل

ليگ رئيس پانكول، ديليپ سوشما بومدين، حواري الجزاير
معاون سينها، هند، نيليما در آزادي و براي صلح زنان بينالمللي
رزا، رحيل هند، در و آزادي براي صلح زنان بينالمللي ليگ
التور، دبيركل امانوئل ازكانادا، مطبوعاتي مشاور و نويسنده
فرانسه، از دولت در زنان و مردان برابري بر نظارت مجمع
فرانسه، سوسياليست حزب ملي شوراي عضو منتالشتا، شفيعه
دكتر يونان، از نوين اروپاي حزب دبيركل پورتاليو، الني
استراليا، از ولز  ساوت نيو سناي رئيس برگمن،  مريديت
و راههاي ارتقا بررسي به كه بودند كنفرانس سخنرانان اين
بهعنوان بنيادگرايي، با رويارويي و برابري جنبش گسترش

پرداختند. آن مقابل در چالش بزرگترين
بينالمللي فدراسيون نايبرئيس آگوست، مونيك خانم ابتدا
به خوشامدگويي ضمن براي برابري، و بنيادگرايي عليه زنان
حاضران به خطاب و آغاز كرد كنفرانس را شركتكنندگان،
براي شما كه همه به را بزرگ عيد اين زن روز جهاني گفت:
همه ميگويم. همينجا تبريك ميكنيد تالش برابري آرمان
و فداكاريشان با تالش كه را كساني خاطره همه و ياد هم با
رساندهاند، كنوني نقطه به را  جنبش اين جهان سراسر در

ميداريم. گرامي
جوامع «در گفت: سيدني طي سخناني اليزابت خانم سپس
خود استعدادهاي و انرژيها كردن آزاد از زنان بنيادگرا
را پارلمانترها از ٢٠درصد فقط انگلستان در هستند. محروم
زنان را پارلمان اعضاي ٥٠درصد مي دهند. اگر زنان تشكيل
زيرا گرفت،  صورت خواهد بزرگي تحول  بدهند، تشكيل 
براي دارند و زندگي مردم توجه بيشتري به زنان نسبت كه
اين در مصممتر هستند. جهان در از صلح حراست و حفظ
صدمه به محيط و هم جهاني سطح صورت، هم مناقشات در

يافت. خواهند كاهش زيست
خواهد صورت مناسبتتر شكل  به كودكان  تربيت همچنين
را كسب آموزشهايي نوين تربيتي با پسران و دختران گرفت و
برخورد عادالنهتر آنها اجازه خواهد داد به كرد كه خواهند
بردباري قطعًا اين ديدگاه باشند. جامعه داشته در متعادلتري و
گسترش را افراد ديد ميدان نيز و داد خواهد افزايش را ما

داد». خواهد
مريم مقاومت برگزيده رئيسجمهور ويدئويي پيام سپس
شماره همين در كه گرديد پخش كنفرانس به خطاب رجوي

كرد. خواهيد مالحظه

بنيادگرايي پيرامون بحث ـ اول پنل
بنيادگرايي موضوع به كه اول  پنل پيام، پخش از پس
آغاز هرمانس سخنان سناتور مارگريت با داشت اختصاص
سر حساسي را از و دوران گفت: «زمان وي طي سخناني شد
است، رو به وخامت وضعيت جهان سراسر ميگذرانيم، در
بهبود رو به اوضاع كه ميكنيم فكر غرب، در شرق و در چه

وخامت مي گرايد. به رو اوضاع در اصل ولي است
مسئوليت كه  هستيم موظف  پارلمان عضو  زنان بهعنوان 
بيشتري امكانات ما اين جا البته بگيريم. در دست به را خودمان
برخوردار نقاط جهان ديگر يا و ايران خود در خواهران از
از بتوانند آنها نيز تا بكنيم حمايت آنها از بايد كه اما هستيم.

بشوند». برخوردار خود حقوق
خود  در سخنراني سليكا ونگر بعدي كنفرانس خانم  سخنران
آنها از بايد و هستند مذهبي روبه رشد «بنيادگراييهاي گفت:
به وجود ما جوامع  براي زيادي  خطرات  زيرا باشيم  برحذر
نام به جوامع اين در مردان و زنان بين تبعيض ميآورند…
وجود دارند. اسالم اسم به اسالمي در كشورهاي مذاهب و
مذهب از سياسي استفاده يك درجهان ميدانيد كه همچنان
مذهب نام به ميگردد اعمال زنان عليه كه فجايعي و ميشود
از رشد ناشي صرفًا مسائل اين مي شود.  توجيه اسالم اسم به و
طرف از نادرست اداره از ناشي بلكه نيست مذاهب تسلط و

فراهم نمي كند. همه برابر براي امكان است كه دولتها
دولتهاي و  هستند تبعيض  سياست اين قربانيان  جوان  نسل
اشاعه منافع و براي پيشبرد وضعيت اجتماعي اين بنيادگرا از

استفاده ميكنند… خودشان وعدههاي غلط
در ميكنم دعوت برنامه اين در شركتكنندگان تمامي از من
و برابر يك سياست براي كه به گروههايي خود كشورهاي
كنند». برميدارند، كمك گام تبعيضها برطرف كردن براي

النعيمي، معروف شاكر خانم هدي كنفرانس ديگر سخنران
از گوشهيي ميخواهم اينجا در «من گفت: سخنانش در
در و بنيادگرايي حاكميت فضاي در عراقي زنان كه رنجهايي
و تعصب شدن فراگير و دگرانديشي تحمل و بردباري غياب
مردان و زنان عليه كه شنيعي فيزيكي تصفيه هاي و خشونت

پيامدهاي بر عالوه كه وضعيتي دهم. ارائه ميگيرد، صورت
و حقوق كردن پايمال و تحقير  موجب  آمريكا، اشغالگري
اداره در بيرحمانه و انواع چنددستگي مذهبي و ديني كشتار
و مخاصمات برانگيختن به امر اين است. گرديده دولت امور
گرداب كه نحوي به است شده منجر كينهتوزيها و حساسيتها
مذاهب و مليتها ديني، اجتماعي، و سياسي محافل خشونت
شدهاند ابزاري زنان اين مسأله براي است… برگرفته در را
منافع تنگ تأمين و مذهبي جاانداختن و تثبيت اختالفات براي
برابر در  ملي موجوديت فروپاشي براي پارامتري و نظرانه 

عمومي. عليه منافع مقاصدي خاص پيشبرد
در ملي،  هويت  تثبيت براي فرصتها كه است چنين  اين 
از استفاده براي و عقيدتي، و مذهبي ويژگيهاي كشاكش
ناپايدار ملي توليد سرگرفتهشدن از منظور به كنوني لحظات

ميرود. دست از عراق،
و ميهن پرستي فضاي تقويت نيازمند بنيادگرايي با مقابله
از ترس بدون دگرانديشي حق و بيان حق و ّآزادي از فضايي
كه بتواند يابيم دست مدني جامعهيي به تا مجازات، مي باشد
و قانون  حاكميت اساس بر دولت  براي مؤثر يك شريك

شهروندان باشد». برابري بين
كه بود العزاوي محمد خانم سهي كنفرانس بعدي سخنران
تمامي از و مستمر بهطور  «ما سخنانش گفت: از بخشي در
را عراق در  زنان وضعيت كرديم تالش موجود كانالهاي
موضوع زمينه در حتي دهيم. تغيير بتوانيم كه زمينه هر در
نظارت براي آمريكايي طرف روي كرديم تالش انتخابات
شيوههايي درباره تمامي ما بگذاريم… انتخابات تأثير روند بر
گرفته پيش در انتخابات مداخله در امر براي ايران رژيم  كه
نيروهاي به ايران آخوندي رژيم كرديم… صحبت بود،

ميكند… كمك عراق در واپسگرا
بهبود كه براي عرصههايي تمامي در بهعنوان زنان(عراقي) ما
در روند طريق مشاركت از بود، عراق امكانپذير وضعيت زنان
ادامه از هيچگاه ما و نموديم مشاركت سياسي تصميمگيري

داشت». برنخواهيم دست مبارزه اين
گفت: صحبتهايش در ديگر سخنران حسن، گل اسماء خانم
به ميدهد نشان خودش  از بدي جوانب بنيادگرايي  «چون
در بدهيم.  نسبت اسالم به آنرا بتوانيم كه نيست معني اين
بايد كه دارد فرهنگي و تاريخي سابقه يك بنيادگرايي واقع
زن ضد برخوردهاي و رفتار اين و بپردازيم آن ريشههاي به
موافق اسالم كه مي دانيم زيرا است نداشته اسالم به ربطي 
كه است ضروري مي كنم فكر  من  … است زنان پيشرفت
هستند. زن عليه بنيادگراها بپردازيم. بنيادگرايي زدودن به

هستند». اسالم واقعي ارزشهاي و ماهيت عليه بنيادگراها
بنيادگرايي پنل ديگر سخنران  كيونگ  هيون چانگ خانم
كليه از عراق، از شركت سخنرانان از قدرداني ضمن كه بود
به خود را دستهاي و خاسته بپا تا خواست جلسه حاضران در
دعا در جهان صلح برقراري براي  و  بياورند باال صلح نشانه
درخواست چشمگير به هماهنگي يك در تمامي حضار كنند.
همبستگي از شكوهي با صحنه و خاستند بهپا و دادند پاسخ وي
صحبتهاي خود در چانگ گذاشتند. خانم نمايش به زنان را
جمله از همهجا در صلح  برقراري و  جنگ توقف خواستار

عراق شد.
كه بود وبر كارين خانم كنفرانس، اول پنل سخنران آخرين
بياورند و گفت اگر زنان به قدرت خود ايمان خود طي سخنان
برابري خواهيم رسيد و صلح به مطمئنأ يكديگر متحد شوند، با
تحرك آموزش، امكان امر، اين الزمه كرد. خواهيم محقق را
جهان تمام در مسافرت و شهرها محله ها، در تردد ترس، بدون
زنان اول اما در وحله زنان ميباشد، استقالل آن الزمه ميباشد.
به نفس و شجاعت داشته باشند و اين اعتمادبه نفس اعتماد بايد
امروز ما كه كنفرانسهايي چنين در ميتوانند را شجاعت و

بياورند. بهدست داريم، را نمونهاش يك
بايد كند. عملي را سومش حل راه بتواند بايد ايران مقاومت
طرح بتوانند روشنفكران كه باشد  داشته وجود امكان اين

مريم  خانم شما رئيسجمهور كه آزاديها، درباره ١٦ ماده يي
كنند. تبديل را به واقعيت كردند اعالم رجوي

با زنان بگيرد، بلكه بايد انجام زنان براي يا اين نبايستي عليه و و
بگيرد. زنان انجام دست به و

ملت با ايراني و مي دهم، كه همبستگي با زنان اينجا قول من
منتقل بينالمللي جامعه به و ببرم كشورم به خودم با را ايران
در چپ حزب همكارانم در با كه ميكنم تالشم را من كنم.
نام كردن خارج خواستار اروپا، پارلمان در و آلمان پارلمان
تروريستي سازمانهاي ايران از ليست خلق مجاهدين سازمان

بشويم.

ضرورت ـ دوم پنل
زنان رهبري

برنامه بعدي بخش در
پشت در  باقري ميترا خانم 
برنامه و گرفته قرار تريبون
ادامه پاسخ و پرسش با را
بعد كنفرانس  سپس داد. 
ساعته نيم آنتراكت يك از
به كه دومين پنل خود وارد
زنان رهبري ضرورت بحث

گرديد. داشت، اختصاص
قسمتي در بومدين بود كه آنيسا خانم سخنران اين پنل اولين

بنيادگرايي  الجزاير، در  ١٩٨٦ سال «در سخنانش گفت:  از
تسلط براي اجتماعي،  بحران و  بدبختي و فقر و  وضعيت از
مورد سنگر بهعنوان را مساجد  و  كرده استفاده مردم بر
كند. خارج كنترل دولتي از خودش را تا قرار داد بهرهبرداري
بود گرفته فرا را كه دستگاه دولتي اجحافي و فساد همزمان
تبليغ به تا كرد فراهم بنيادگرايي براي را بيشتري هرچه زمينه
حمايت را آنها هم ايران اسالمي بپردازد. جمهوري خودش
من … مي كرد مالي تأمين را بنيادگرايان مشخصًا و مي كرد
سرپا الجزاير زيرا كه كنم، تقدير زنان الجزايري از ميخواهم
در مقابل بنيادگرايان كه الجزايري بهخاطر شجاعت زنان ماند
ايستادگي آنها فشارهاي مقابل در و نياوردند فرود سر

كردند.
مقابل در زنان  به ميتوانيم چگونه ببينيم بايد  …حال
گرفتن كه باال گرفت دستكم نبايد كنيم، بنيادگرايي كمك
اتمي قدرت با كه وقتي بهخصوص ايران در افراط گرايي

است». صلح جهاني عليه يك تهديد شود همراه
در قسمتي پانكول ديليپ سوشما خانم پنل، اين سخنران بعدي
امور را در تأثيراتش بنيادگرايي «امروز گفت: سخنان خود از
به سياستمداران و اين ضروري است كه است گذاشته سياسي
بشوند. حاكم خود سرنوشت بتوانند بر تا بدهند قدرت زنان
رهبري بتوانند زنان كه وقتي بكند، پيدا تحقق آزادي كه وقتي
طبقاتي مذهبي و و فرقهيي محدوديتهاي و بهدست بگيرند را
ارائه بنيادگرايي با مبارزه جهت را استراتژي و بشكنند درهم را

يافت». خواهند دست خود اهداف به بدهند قطعًا
سخنان از بخشي در پنل اين بعدي سخنران سينها نليما خانم
بايد اما بوديم… زن مواجه رهبران متعدد با «ما گفت: خود
و است اقيانوس  از قطره يك صرفًا تالشها اين كه بدانيم
متحولتر را تغييرات اين نوين ايدههاي با كه است ضروري

روز بيشتر بكنيم». هر و
سخنانش در رزا رحيل خانم كنفرانس اين ديگر سخنران
زنان يعني رهبري آن و موضوع كنفرانس از اين «من گفت:
ايراني ايفا زنان امروز كه نقشي گرفتم، قرار بسيار تحتتأثير
در بايد نسلهاي آينده زنان است. بسيار شايان توجه ميكنند

بكنند… تالش رهبري نقش احراز جهت
و گرفتند بهدست مذهبي را امور بر سنتگرايان تسلط متأسفانه
مترقي اسالم رها سمبل زنان گذاشتند. جامعه بهدور از را زنان
عليه تبعيض و سركوب از مذهب براي امروز متأسفانه هستند.
مذهبي بنيادگرايي اول هدف وزنان  ميشود استفاده زنان
سياسي مذهبي، رهبران به عنوان زنان داريم نياز ما … هستند

باشند». بنيادگرايي ضد جنبشهاي رأس در اجتماعي و
سخنراني در نيز پنل اين ديگر سخنران التور امانوئل خانم
كنفرانس در اين در از اينكه خوشحالم «خيلي خود گفت:
گفته امروز که مطالبی هستم… بانفوذ و تجربه با زنان كنار
ارتباط درباره تعمق ضرورت شد طرح که موضوعاتی و شد
ديگر در زنان وضعيت يك کشور و در زنان وضعيت ميان
زمينه در  مشتركي  موضوع اين و میکند بارز را  کشورها 
به زنان بازگشت زنان،  فكري  آزادي  هست،  زنان آزادي

… اجتماعي مسئوليتهاي و عمومي مسئوليتهاي
كرد بررسي بايد سياست در فرانسه در زنان جايگاه مورد در
از و رهبري از از قدرت كارشناس مكانيسمهايي زنان چه با كه
بهعنوان كه كشوري در اينجا ميشوند. گذاشته كنار سياست
طوالنی شهروندي مدتهای دارد، حق حقوقبشر شهرت كشور
داده دخالت امر شهروندي در بود. زنان مردان مختص فقط
يك و دو جنسي است بشريت كه  نمي شدند… بايد پذيرفت
و تجديد شود بازبيني بايد فرانسه اساسي جنسي نيست، قانون
انتخابات با كه مناصبي مردان به كليه و زنان برابر دسترسي و

گردد…» تأمين ميشود تعيين
درآغازسخنانش منتالشتا، شفيعه خانم كنفرانس ديگر سخنران

گفت:

كنفرانسبينالملليپاريسـ رهبريزنان ضرورتمبارزهبابنيادگرايي
دارند، حمايت كنيد بنيادگرايي مبارزه عليه مؤثري در نقش و جنبش مقاومتند فقرات ستون پيشتاز كه زن يك هزار اشرف، از در شهر خود دلير خواهران مريم رجوي: از

پنلبحثپيرامونبنيادگرايي   زنان رهبري ضرورت حول بحث پنل

حمايتكننده انجمنهاي و سازمانها
زنان اروپايي اتحاديه زنان، سازمانهاي ملي انجمنهاي ـ

فرانسه) (شاخه آزادي صلح و زنان براي بينالمللي ليگ ـ
خلقها (مرآپ) دوستي و براي نژادپرستي جنبش عليه ـ

بشر حقوق عربي كميسيون ـ
نوين بشر حقوق ـ

كميته ايتاليايي هلسينكي ـ
نزنيد دست قابيل به ـ

زنان حقوقبشر بينالمللي انجمن ـ
احترام انجمن ـ

كردن عمل و گفتن براي زنان ـ
مديترانه زنان مطبوعاتي شبكه ـ
زنان همبسته (كميته كنفالن) ـ

پژوهش بنياد ـ
كمبوج جي. اف سي. ـ

جديد براي اروپاي زنان ـ
واسي پارام شهروند اتحاديه ـ

فرانسه در ايراني زنان انجمن ـ
والدواز) (استان همبسته خلقهاي انجمن ـ

استراليا در حقوق بشر و آزادي از دفاع انجمن ـ
تونسيهاي فرانسه ) اجتماع زنان ( انجمن ـ پيام

رهايي براي و بنيادگرايي عليه زنان ـ
زنان) فرهنگي بين انجمن ) ايريد ـ

ميترا باقرياليزابتسيدني

بقيه در صفحه٦



٥ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٢اسفند ٧٩١ ـ شمارة
زن روز جهاني ٨مارس مناسبت به

عزيز دوستان
من بسيار براي شما با ديدار مي كنم. سالم شما همه به
كه ميبينم را اجتماعي زيرا  است. خوشحالكننده
برابري شعلهور است. جنبش به آرمانهاي آن اميد در
كردن برطرف و انساني نوين دنياي ساختن براي اميد
به گوناگون اشكال در را امروز انسان كه موانعي

است. اسارت كشيده 
مظهري از كه است زن جهاني روز ديگر، چند روز
به و به شما را روز اين پيشاپيش اميد است. همين
ميهنم در بهويژه و جهان سراسر در خواهرانم همه
همه در كه قهرماني زنان به و ميگويم تبريك ايران
درود كردهاند، فداكاري  برابري آرمان  براي دنيا
و مسير بودند، اين راهگشايان كه آنها مي فرستم؛ چه
از خودگذشتگي بسيار، كه به رغم زنان گمنامي چه
باقي تاريخ در آنها، از نامي زنستيزي، سلطه دليل به

است. نمانده
براي كردن مبارزه و داشتن اميد است: اين مسأله بله

انساني. پيشرو آرمان يك
دهها هزار زن ايران، در كه است اين همان آرماني
گذشته ٢٧سال در حاكم بنيادگرايان با نبرد در دلير
آنها رأس در و گذاشتند آن سر بر را خود جان
هدف تهران در  پيش ٢٤سال كه رجوي، اشرف
و گرفت قرار استبداد مذهبي پاسداران  گلولههاي
برابري جنبش افتخار كه آنها، همه به باخت. جان

مي فرستم. درود هستند،
يعني آلمان، كشور چهار مردم گذشت سالي كه در
زنان ميان  از را خود رهبران فنالند و ليبريا  شيلي،
جهان زنان همه  براي  دستاوردي اين  و  برگزيدند

است.
بسياري دستاوردهاي جهان زنان اخير دهه چند در
و است يكه تاز نابرابري غول هنوز اگرچه داشتهاند.
به ميكند. بيداد زنان عليه تنفر و تحقير و خشونت
افزود اسالمي را بنيادگرايي بايد همچنين موارد اين
كه هيچ ربطي جرياني آنهاست. در رأس همه كه
مداراي و سراسر رحمت آيين و حقيقي  اسالم به
هدايت و پشتيباني با اما  ندارد. محمد حضرت
دستاوردهاي فقط نه ايران، بر حاكم مذهبي فاشيسم

است. انداخته خطر به را بشر همه بلكه زنان،
اين راهحل درباره ميخواهم  امروز  من بنابراين،
كنند، ايفا ميتوانند آن در زنان كه نقشي و بحران

كنم. صحبت

مذهبي  فاشيسم مبرم خطر
بحران چيست؟ كه مختصات اين ابتدا ببينيم

مخالفان از  نفر  كه١٢٠هزار مذهبي  فاشيسم يك 
در كرده است، قتل عام و اعدام ايران را در سياسي
موشكهاي به و است اتمي جنگافزار كسب آستانه
يافته دست هستهيي كالهكهاي حمل براي دوربردي

است. آن تيررس در هم اروپا كه
كه وحشي ديكتاتوري يك دست در اتمي سالح
بوئنوسآيرس از بسياري نقاط جهان در آن تروريسم
استانبول و مانيل، رياض، بيروت، برلين، تا پاريس،
كافي به اندازه است، آفريده وحشت جنايت و بغداد،
كار در مراتب بزرگتري به اما خطر است. خطرناك
براي ماليان مجدانه تالش از است عبارت است كه

اسالم. نام تحت استبدادي امپراتوري تشكيل
كرده اند نفوذ عراق در وسيعًا منظور،  اين به آنها
صلح با درآورند. خود  سلطه به  را كشور اين تا
نيروهاي از جبههيي و دارند دشمني سر خاورميانه
ايران در تغيير با شكل دادهاند تا منطقه در بنيادگرا

مقابله كنند.
صدراعظم كه رژيم اين رئيسجمهور احمدينژاد
است، كرده  تشبيه هيتلر به را او درستي به آلمان 
دنيا همه به زودي اسالمي انقالب امواج ميگويد:
رغم به و ميكند تهديد را همه او گرفت. خواهد را
امنيت، شوراي به آخوندي رژيم اتمي پرونده ارجاع
اتمي سالح كسب براي فعاليتها تشديد به پيدرپي

ميدهد. فراخوان
تركيب كه آمده ميدان به مهلكي سالح پس
تجربه از من  است. بنيادگرايي  با  اتمي جنگافزار 
رساند قدرت به ايران در را بنيادگرايي كه ـ خميني
آخوندهاي ارتجاعي اعتقادات  مطالعه  از نيز و ـ
ارتكاب در و مرزي كه آنها هيچ حد مي دانم حاكم
ندارند. مردم  جمعي انهدام و هولناك كشتارهاي 
به را واقعيت اخير اين تروريستي سالهاي تهاجمهاي

همگان نشان داده است.
با كه بحراني از است عبارت  موضوع بنابراين
سير ماليان هيستريك تهديدات و جنگ افروزيها
دادن منطقه سوق در حال گرفته و خود تصاعدي به

است. زيانبار كه براي همه است پرتگاهي به

حل راه سه
دارد، قرار جهان همه برابر در امروز كه اساسي سؤال
حفظ براي كه بنيادگرايي هيوالي است. با راه حل
منطقه را به ميخواهد رئيسجمهورش خود به گفته

كرد؟ بكشد، چه بايد آتش
و موضعگيريها اظهارنظرها،  از  بخشي حتمًا
اين قبال در راهي هر كدام كه را بسياري مقاالت
نظرات را اين  اگر ديدهايد. خطر توصيه ميكنند،
اساسي گزينه در دو سرانجام كنيم، همه دستهبندي
از استمالت ميگيرند: يكي يكديگر قرار مقابل در
نظامي مداخله و جنگ ديگري و ماليان ديكتاتوري

خارجي.
گرفته شكل ظاهري هدف اين با استمالت، سياست
بكشاند. اعتدال به را رژيم سازش، و نرمش با كه بود
از پيشگيري براي كه ميكردند ادعا غربي دولتهاي
شد اثبات اما ميكنند. مماشات ايران رژيم با جنگ،
مولد جنگ است: خود مماشات از قضا سياست كه
سال سه و شد منجر احمدينژاد به مماشات ١٦سال

اتمي بمب به را آخوندها  اروپا تروئيكاي  مذاكره
نيست. ايران نيز راهحل مسأله جنگ كرد. نزديك
ايران مقاومت جانب از  پيش سال  دو من بنابراين
از تغيير كه عبارت است اعالم كردم را سوم راهحل

. ايران مقاومت و مردم دست به دموكراتيك
حاضر بحث به جايي كه تا اين راهحل مورد در اما

ميآيد: پيش اساسي سؤال دو ميشود، مربوط
سياسي  رهبري در زنان برابر و فعال مشاركت ـ  ١
براي تحقق قدرت الزم و ميتواند ظرفيت چگونه

سازد؟ فراهم را راهحل اين
اين كه تضمين ميكند ايران چگونه  مقاومت  ٢ـ

است؟ دموكراتيك راهحل
پيشبرنده تعيينكننده و عامل سؤال، اين دو به پاسخ
دو كه تجربه ميكند برجسته را ايران مقاومت  در
گذشته سال سه  پايداري  خصوص به  و  اخير دهه
رهبري زنان است. عامل اين است. آنرا ثابت كرده
حضور كه بدهم توضيح مي خواهم  بحث اين در
مقاومت توانايي رهبري منبع قدرت و در زنان جدي
جنبش عامل بقاي است، متضمن دموكراسي است،
شكست و هست و بوده بنيادگرايي برابر در مقاومت

ساخته است. آن از قطعي بنيادگرايي

دموكراتيك تغيير توانايي
تغيير ساختن  برآورده  براي ايران  مقاومت 
و سياسي ظرفيتهاي و تواناييها از دموكراتيك
همه، از مهمتر برخوردار است؛  اجتماعي الزم
نيروي از برخوداري اجتماعي، پايگاه به پشتگرمي
و سازمانيافتگي ايران، مرز نزديكي در متمركزي
مشترك اما روح پيشرو. و مشروع يك آرمان به اتكا
همين مي بخشد، فعليت را پشتوانهها اين آنچه و

است. زنان رهبري يعني شرط
و استثمار تاريخي تحت بهطور آن كه علت به زنان
سرشاري كشش مبارزاتي و بودهاند، انگيزه سركوبي
جبران سرعت به را عقبماندگيها بتوانند تا دارند
ديديم ما آخوندها، رويارويي با رژيم تجربه در كنند.
وقتي كه هستند فشردهيي بسيار فنر مثل زنان كه
غلوزنجير از وقتي ميكنند، پيدا رهاشدن امكان
مسئوليتپذيري در معرض ميشوند، و آزاد تبعيض
حضور پيشرفت ميكنند. ميگيرند، جهشآسا قرار
سال٥٧، در ضدسلطنتي  انقالب در  زنان گسترده
ديكتاتوري با رويارويي  در آنان قهرمانانه  نقش
شگفتانگيزشان مقاومت جمله از و آخوندي
كه شايستهيي نقش همچنين و شكنجهگاهها در
اثبات كردهاند، ايفا ايران  سازمانيافته  مقاومت در
اين حاضرند. عصر بالنده نيروي زنان كه ميكند
كالن اجتماعي براي مقياس در را زنان بالنده، نيروي
درمي آورد به حركت ايران  در  دموكراتيك  تغيير
ميكند. تبديل ايران آزادي عظيم نيروي به آنرا و

است. ايران مقاومت قدرت اساسي پايه بنابراين
زنان، مردان و راهحل در رهبري زنان مشاركت فعال
راهحل مي كند.اين تبديل تغيير نيروي به نيز را
از بهره كشانه زنجيرهاي زدن كنار از است عبارت
در كه مردان دليل همين انسانها. به اذهان و دست وپا
ذات به شدهاند، خودبيگانه از مردساالري فرهنگ
بايد كه است فراگردي اين مييابند. دست انسانيشان
كه منشأ ناميد فرهنگ تغيير يا حقيقي آنرا بيداري

انرژيهاست. فوران و آزادشدن
ميرسد نظر به  اينطور قضاوت سطحي، يك در
دليل به را ميپذيرند، رهبري زنان مردان وقتي كه
نظر از داده اند، دست از را خود هژموني آنكه
پسرفت و افت و  انفعال دچار مسئوليت پذيري 

ميشوند.
مردان است كه داده نشان مقاومت تجربه جنبش اما
وقتيكهاينمسيرراآگاهانهانتخابمي كنند،كيفيت
كه است زماني بيشتر از مسئوليت پذيريشان بهمراتب
انديشه از زيرا داشتهاند. دست در را امور زمام خود
خالقيت و پيشروي راهبند كه غيرانساني فرهنگ و

شدهاند. رها است،

دموكراسي تضمين
زنان تعيينكننده نقش كه است اين ديگر مهم سؤال

ميكند؟ تضمين را دموكراسي چگونه
نيروي يا دولت در دموكراتيك ظرفيت ايجاد
رهبري در زنان برابر فعال و مشاركت با جايگزين
غير اينصورت، در ميشود. ممكن سياسي
سياسي نقش احراز برابر در كه موانعي و محدوديتها
را آنها دموكراتيك حقوق فقط دارد، وجود زنان
معيوب را دموكراسي سازوكار بلكه نميكند، سلب
خود مفهوم پايهييترين در دموكراسي زيرا ميكند.
برحقوقبشر استواراست.دموكراسيبه معنايحقوق
هيچ گونه نبايد و نيست مذكر شهروندان براي سياسي
نيمي از جامعه كه وقتي شود. پذيرفته تبعيضي در آن
ديگر نيمه در باشد، داشته قدرت از سهمي نميتواند
ناپايدار و لرزان  يا ندارد وجود يا دموكراسي  هم
يكبهيك وضعيت بررسي را حقيقت اين است.
و نشان در سراسر جهان اثبات مي كند جوامع امروز
هر در رهبري سياسي زنان كه ميزان شركت ميدهد
ميشود. محسوب دموكراسي رشد شاخص جامعه،
رهبري نقش مشاركت و بهخصوص پاي كه وقتي
استبدادي روابط الجرم ميآيد، ميان به زنان كننده
به وادار است، مردساالري فرهنگ به متكي كه 

عقبنشينيميشود.
تازهيي رويكرد و نگرش رهبري در زنان مشاركت
جاي به ديگران آوردن حساب  به بر مبتني است
انساني قوتهاي و مثبت عناصر به دادن اصالت تحقير،
دوست و وجوه منفي، عمده كردن ضعفها جاي به
تكروي. جاي به جمعي كار و تنفر، جاي به داشتن
زندگي و دموكراسي ضروري عناصر اينها همه

است. سياسي تفاهمبار

اقتصادي و توسعه زنان رهبـري
حياتي نقش رهبري سياسي همچنين در زنان حضور
قدرت بيشتر دادن امروز دارد. اقتصادي امر توسعه در
ميكنند.برنامههاي توصيف توسعه» «موتور را زنان به
سير زمينهها بسياري در اخير، دهههاي در توسعه
عمومي وضعيت ارتقاي  در  فقط  نه و  داشته منفي
در فقر حتي بلكه نكرده، كسب موفقيتي جامعه
جا همه در البته كرده و تشديد توسعهنيافته را جوامع
ملل مقامهاي به گفته بودهاند. فقر زنان اصلي قربانيان
به جهان درآمد كل درصد يك تنها اكنون متحد،
شفافيت نظير استانداردهايي همچنين دارد. تعلق زنان
دولتي خدمات كارآيي دولتمـردان و پاسخگويي و
بيقانوني و فساد و خشونت عوض در و كرده سقوط

است. رشد كرده شدت به
توازن كه  كنوني اوضاع در كه است اين واقعيت 
مختلف جوامع در زنان عليه خردكنندهيي قواي
كاري سبك و بينش با نيز توسعه امر دارد، وجود
اتالف و فساد و استبداد به متكي كه ميرود پيش
از برونرفت راه است. مادي و انساني سرمايههاي
فقط نه زيرا است. زنان رهبري نقش بنبست، اين
ميافزايد، پيشرفت بشر نيروي به زنان را عظيم نيروي
فرهنگ كه را پيشروي  اين  بندهاي  و  موانع بلكه

ميزند. كنار است، مردساالري
يك حق انساني، جنسي بهعنوان ميدانيد كه برابري
سازمان سوم هزاره توسعه اهداف برنامه قلب در
ميكند كه تصريح اين برنامه دارد. قرار ملل متحد
از سياسي، تصميمگيريهاي در برابر صداي «داشتن
عنصر يك دولتي، سطوح باالترين تا خانواده گرفته

كليدي براي توانمندسازي زنان است».
به  گامي جهان بزرگ اقتصاددانان دهه٩٠ برخي در
اقتصادي كه توسعه كردند و تصريح برداشتند جلو
كردند تصريح همچنين آنها است. آزادي نيازمند
موضوعي هيچ توسعه، سياسي اقتصاد نظر «از كه
سياسي، مشاركت لزوم شناختن بهرسميت از مهمتر

نيست». زنان رهبري نقش و اجتماعي اقتصادي،

تجربه مقاومت ايران
زنان برابر  و فعال مشاركت كاركرد درباره آنچه 
از نظري نتيجهگيري مي دهم، تنها توضيح اينجا در
در ما كه است حقيقتي اين بلكه نيست. فعلي اوضاع

آن رسيدهايم. به حاكم ماليان با رويارويي
مذهبي، استبداد كشيدن زير  به براي مبارزه در
بر سر راه كه موانعي زدن كنار كه جنبش ما دريافت
ديگر با بهوجود آمده، و آزادي كسب دموكراسي
امكانپذير گذشته ديناميزم مبارزات قرن و انگيزهها
تنگنايي چنان بينالمللي و سياسي اوضاع نيست.
حتي بلكه پيشروي، فقط  نه كه  بود كرده ايجاد

و حادتر مبارزه نيازمند مقاومت جنبش بقاي استمرار
بايد كه مقاومت دريافت است. جنبش پرقيمتتري
اين رو از ببرد. خود را باالتر انديشه آرمان و سقف
پاسخ اين ديد. زنان را ضروري رهبري كننده نقش
اين در ايران بود. دموكراتيك به مسأله تغيير كارساز
در صفوف بزرگي فرهنگي دگرگوني پاسخ، منشأ
صورت به را  پروسه اين بخواهم اگر ما شد. مقاومت
كه تاريخچه است اين كنم، گزارش به شما فشرده
توسط مواضع كليدي گرفتن برعهده زنان و پيشرفت
با ما مبارزه شدن حاد تاريخچه همان درست آنان،
است. ايران بر حاكم بنيادگرايان و مذهبي استبداد
بزنگاههاي در بار چند ما تحول، اين شروع نقطه از
بار هر ميگرفتيم. قرار دوراهي سر بر حساس، بسيار
آرمان يا ميزديم. قطعي دست انتخاب يك به بايد
به ايران مردم نجات و دموكراسي برقراري و آزادي
آن پيشروي و جنبش بقاي براي يا ميرفت محاق
سرسختانهتر و خودگذشتگي ميكرديم از بيشتر بايد

ميشديم. ميدان وارد
ماهر بارديديمكهانتخابمسيريكهپيكارو كوشش
نقش با است كه مسيري همان عينًا دارد، نياز جديتر
بگويم، است بهتر  مي شود.  ميسر زنان  تعيينكننده 
پيش از٢٠سال دروني كه دگرگوني آن فلسفه غايي
مرحله به مرحله و درنورديد را جنبش اين صفوف

است آزادي و دموكراسي به دستيابي يافت، تكامل
است. امكانپذير  رهبري در زنان با مشاركت كه

رژيم با يك ما كه است اين پاسخ چنين است؟ چرا
بنا زنستيزي بر كه هستيم رودررو مذهبي بنيادگراي
دهد شكست را آن ميتواند نيرويي پس است. شده

باشد. بري زنستيزي از كه
اقتصادي و سياسي روندهاي تجربه را حقيقت اين
ميكند. گواهي هم كشورها ساير در اخير دهههاي
رسيده، انتها به آن دوران  كه راهحلهايي  برابر در
شكل زنان كيفي نقش دارد كه با وجود نويي راهحل
يادشده گزينه سه به كه آنجا تا بنابراين ميگيرد.
انتخاب ما محكوم به كه است برميگردد، مسأله اين
نهايت اين دوگزينهدر مياناستمالتوجنگ نيستيم.
انتخابهايي و دارند مشتركي ماهيت جنسند، يك از
الگويي يافتهاند. حاكم شكل الگوي توسط كه است
امكانات با تضييع خشونت و با قدرت و تنها كه است
جهت در و كند بسيار ميتواند حركت سرمايههاي و
اليزال منابع استخراج با اما بردارد. گام خود مطلوب
برابر موانع پيشرفت انسان و در انساني بيگانه است
ميشود، زده انديشه كنار كه اين وقتي است. عاجز
را به انتخاب ميان ما كه معلوم ميشود كه بن بستي
است. كاذب ميكند، مجبور جنگ يا موجود وضع
شدن اجبارات تسليم جنگ، يا استمالت پذيرش
انساني و دموكراتيك راهحل واقعي، است.راه حل
در زنان  فعال مشاركت كاركرد همان كه است 
ايران فرداي اداره جامعه و در مقاومت اين رهبري

است.

در پايداري اشرف رهبري زنان
حالمي خواهيم ببينيمكهنقشزناندر مقاومتايران
سخت اوضاع در شد و آزمايش كشيده به چگونه
گزارشهايي شما شايد داد؟ نشان را خود چگونه
عليه اخير سالهاي در كه توطئههايي و حملهها درباره
چگونگي اما شنيده باشيد. انجام شده، ايران مقاومت
بسياري پوشيده اين مقاومت براي توسط از آن عبور

است.
منطقه در پايگاههايش كه  ايران مقاومت جنبش
جريان در است، واقع عراق داخل در ايران مرزي

كامًال بيطرف  ٢٠٠٣ سال در عراق به آمريكا حمله
مراكز ماليان درخواست و دسيسه اثر بر اما بود.
شد، بمباران انگليس و آمريكا توسط مقاومت
و حمله هدف مقاومت نيروهاي استقرار محلهاي
آخوندها سپس گرفت، قرار رژيم عوامل غارت
كردن متالشي براي بزرگي  و  پرهزينه طرحهاي
تحت اشرف  شهر و گذاشتند اجرا به جنبش 
وضعيت، رهبري برابر اين گرفت. در محاصره قرار
تمركز از درهمبشكند، را دسيسهها ميبايست زنان
استحكام نشود،  منحرف رژيم عليه مبارزاتي خود
جنبش و كند حفظ مسئوليت خود را تحت سازمان

ببرد. پيش به را
را پيشتاز در اشرف زنان آن نقش بارها در دلم من
شرايطي در آنها كه ميديدم زيرا ميكردم. تحسين
به گرفته دست در محكم را جنبش رهبري سكان
ديده برايشان موفقيت چشمانداز كه ميبرند پيش
عليه منطقه سطح در در عراق و قوا تعادل نميشد.
نيامد، آنها ياري تصادفي به شانس و بود. مقاومت اين
كردند رهبري را متحولي اين جنبش شرايط در آنها
نداشت. و وجود برايشان تجربه شدهيي الگوي كه 
تصميمهاي هوشياري، با را پايداري اين حلقات تمام
ساختند. و از خودگذشتگي ريسكپذيري صحيح،
كشيده اشرف به آزمايش كه در شهر زنان رهبري
سختيها دل از و پايدار با روحيه شجاعانه، عبور شد،

بود. ضربهها و
فرهنگ با مبارزه  در كه نيز جنبش اين  مردان
با دست يافتهاند چشمگيري مدارج به مردساالري،
اين پايداري سهم همين پيشرفت انساني در اتكا به
را خود زنان مسئوليت دوشادوش داشتند و بهسزايي

نحو احسن ايفا كردند. به

انساني گوهر و ظرفيتها بروز
مواضع عهده دارشدن ايران، مقاومت جنبش در
اما بود. پروسه دشواري البته توسط زنان رهبريكننده
در شخصيت نويني ظرفيتهاي آن، تكامل پيشرفت و
بارز زنان  خصوص به مقاومت  اعضاي تكتك 
و شده برخوردار چشمگيري تغييرات از آنها كرد.
شخصيتهاي مسئوليتگريزي و كنشپذيري بهجاي

آنها: مستقلي كسب كردهاند. و استوار
شكيبا پيشبينينشده و تحوالت سختيها برابر در ـ

هستند.
از  نميريزند و فرو خود شكستهاي و از اشتباهات  ـ

ميكنند. كسب يي تازه دستاورد هركدام
شرطي هيچ به مشروط را  مسئوليت پذيرش ـ
نيست ترسان و محدود مسئوليتپذيريشان نكرده اند،
گشاده روي با آنرا  پيامدهاي و تهديدها  همه و

مي گيرند. برعهده
بر خود را سياهترين شق  از آن جا كه پيشآمدن ـ
باال را خود ظرفيت و قدرت كردهاند، هموار

بردهاند.
بنبستي و سختي هر براي كه آوردهاند ايمان ـ
چيز همه كه است دشمن اين دارد. وجود راهحلي
ناتوان و آدمي را و را بسته درها را غيرممكن، همه
دشمن كه است اين دليل مي دهد. به جلوه ضعيف
آنها از بهشدت حاكم برايران آخوندهاي يعني آنها

بيمناكند. و هراسان
بروز هنگام كه  است اين آنها براي برتر  ارزش ـ
دادن، نشان  عكسالعمل جاي به نظرها، اختالف 
كردن برطرف راه كشف كنند و را واقعي مشكل

در پيش بگيرند. را آن
كه دستيافته اند انساني ارتقاي از درجهيي به آنها
دوستان و و خواهران ساير سخنان و رفتار در مقابل
باشد، شكل اگر در منفيترين حتي خود، همكاران
به يعني نشوند. خودبهخودي عكس العمل دچار
بلكه ندهند، اصالت مخاطبان خود رفتار و خصلتها
بردباري و بدهند خرج به  صدر سعه آن جاي به
كه كنند پيدا را مسائلي ريشه بتوانند تا كنند پيشه
جمعي روابط در نميشود، داده پاسخ آن به وقتي
كاهنده مناقشه و جدل باعث و ميكند ايجاد مشكل

ميشود.
است اجتماعي مناسبات تعالي در بلندي گام اين
از شود، دنيايي تبديل عمومي رفتار چنانچه به كه
و خواهرانه همبستگي و يگانگي با همراه ـ انرژي
ويژگي خوشبختانه اين ميآورد. ـ بهوجود برادرانه

است. شده مردان اين مقاومت نيز جاري ميان در
دوست داشتن توانايي همچنين مقاومت اين زنان ـ
از تقويت كردهاند. مراتب به در خود را همنوعان
اين چيز به از هر حركت خود، قبل كار و اينرو، در
كه ميكنند براي آن راهحل پيدا ميانديشند و مسأله
خود خواهران بيشتري از تعداد ميتوانند به چگونه
و دهند سازمان را دهند، آنها آموزش و كنند كمك
يا نهاد در ميتوانند چگونه و شوند. پيشرفتشان باعث
تضادهاي پس حل از زنان تحت مسئوليت سازماني

برآيند. پرحجم و سخت مسئوليتهاي انجام پيچيده
كه دادهاند قرار خود پيشروي را ارزش اين آنها
زنان از  متحد و هماهنگ اجتماعي قادرند امروز 
ايجاد زمينهيي هر در مسئوليتها دشوارترين براي را
اين پديده بهراستي دهند. سازمان و و آموزش كنند
اين است. اجتماعي تكامليافته حركت در جديدي
جمله از همه جوامع ضروري است كه عنصري همان
از قبولي قابل سطح به بتوانند تا آنهاست پيشرفتهترين
در روندهاي چراكه دستيابند. توسعه دموكراسي و
جمع و فرد تضاد مشكالت، اصلي هسته اجتماعي
آن جاست در بهخصوص تضاد اين پيچيدگي و است

نيست. و يكساني ثابت آن فرمول راهحل كه
هر تالش در كه دريافتهاند تجربه به مقاومت زنان اين
مشكالت، حل صحيح راه جمعي، مشترك كار و
از اين و است خواهرانشان ساير منافع مقدم شمردن
كليه در مشاركت  براي  زنان  راه  كه است  طريق

مي شود. باز جامعه ادارهكننده سطوح
خوشبختي به دارند. يقين رهايي به آنها عميقًا آري ـ
ساختن براي و اميدوارند مردمشان حتمي آزادي و

ميكنند. تالش كشورشان به سختي جديد تاريخ

آرمان پيشرو
رهبري در زنان برابر و  فعال  مشاركت از منظور

چيست؟
عين در كرسيهاي مديريت، كسب عالوه بر اين تغيير
ارزشهاي و كارها سبك نگرشها، تغيير معني به حال
ارزشهاي با آن جايگزيني و مردساالري فرهنگ

نوين انساني است.
را ايران بحران حقيقت، همين كردن باز براي من
در ميان است، امروز جهان حاد بسيار يك مسأله كه
در راه حلهاي مختلف ميان عميق تا تفاوت گذاشتم
راه حلها همه طرف  يك در روشن شود. آن برابر
مداخله و جنگ نوع باشد، چه از مماشاتگرانه چه
گويا ميكند. القا  را ناچاري و بنبست  خارجي،
وضع اگر آن  برحسب نيست.و متصور راهي  هيچ
ـ است توحش و استبداد و ارتجاع كه ـ را موجود
اجبار اين ما شد. خواهيد جنگ دستخوش نپذيريد،
بين در محصورشدن و محكوميت به و ميكنيم رد را
از آزادي افقي هيچ كه حاكم الگوها وچارچوبهاي
و ندادهايم.راهها تن نيست، آن در انساني رهايي و
بنبست بهره كشانه، در تفكر از خطمشيهاي برآمده
را زنان رهبريكننده  نقش كه انديشهيي اما  است.
متكي انساني سرمايههاي به دارد، خود پيشروي

است. گشوده بيانتها افقهاي آن برابر در و است
محصول كه مي كنيم صحبت رهبري يك از ما
بر نيز خودش و است  انساني شكوفاشده  عنصر

است. متمركز انساني روابط

زيرا مي كردم. تحسين را اشرف در پيشتاز زنان آن نقش دلم در بارها من
گرفته در دست را محكم جنبش رهبري سكان در شرايطي كه آنها ميديدم

تعادلقوا نمي شد. ديده برايشان موفقيت چشمانداز كه ميبرند پيش به
به تصادفي شانس و مقاومت بود. اين منطقه عليه در سطح و عراق در

كه رهبري كردند را جنبش اين متحولي شرايط در آنها آنها نيامد، ياري
را پايداري اين حلقات و تمام نداشت برايشان وجود تجربه شده يي الگوي
ساختند. خودگذشتگي از و ريسكپذيري صحيح، تصميمهاي هوشياري، با
با شجاعانه، عبور شد، كشيده آزمايش به اشرف شهر در كه زنان رهبري

بود ضربهها و دل سختيها از پايدار و روحيه

پيـامرئيس جمهور
برگزيـدهمقاومت
 بهمناسبت ٨مارس

بهكنفرانسبيـنالمللي
پاريس در

اماپيشرفتوتكامل عهدهدار شدنمواضعرهبري كنندهتوسطزنانالبتهپروسهدشواريبود.
آنها كرد. بارز زنان خصوص به مقاومت اعضاي تكتك شخصيت در نويني ظرفيتهاي آن،
شخصيتهاي مسئوليتگريزي و كنش پذيري بهجاي و شده برخوردار چشمگيري تغييرات از

آنها: مستقلي كسب كردهاند. و استوار
هستند. شكيبا تحوالت پيشبيني نشده و سختيها برابر در ـ

مي كنند. كسب تازهيي هركدام دستاورد از و نميريزند خود فرو شكستهاي و اشتباهات از ـ
ـپذيرشمسئوليترامشروطبههيچ شرطينكرده اند، مسئوليتپذيريشانمحدودوترسان

مي گيرند. برعهده گشاده روي پيامدهاي آنرا با و تهديدها همه و نيست
را باال خود ظرفيت و قدرت كردهاند، هموار خود بر را شق سياهترين پيش آمدن كه از آن جا ـ

بردهاند.
همه است كه دشمن دارد. اين وجود راه حلي بنبستي و سختي هر كه براي ايمان آوردهاند ـ
است دليل اين ميدهد. به جلوه ضعيف و را ناتوان آدمي و بسته را درها غيرممكن، همه را چيز

بيمناكند. و هراسان آنها بهشدت از برايران آخوندهاي حاكم يعني آنها دشمن كه
به جاي عكسالعمل نشان دادن، ايناستكههنگامبروزاختالفنظرها، ـارزشبرتربرايآنها

بگيرند. پيش در را آن كردن برطرف راه و كنند كشف را واقعي مشكل
و خواهران سخنان ساير و رفتار مقابل در كه دستيافتهاند انساني ارتقاي درجهيي از به آنها
خودبهخودي دچار عكسالعمل شكل باشد، در منفيترين اگر خود، حتي همكاران و دوستان
به صدر جاي آن سعه بلكه به ندهند، اصالت خود مخاطبان رفتار يعني به خصلتها و نشوند.
پاسخ آن وقتي به مسائلي را پيدا كنند كه ريشه و بردباري پيشه كنند تا بتوانند بدهند خرج
مي شود. كاهنده مناقشه و و باعث جدل مي كند جمعي مشكل ايجاد روابط در نميشود، داده
شود، تبديل عمومي رفتار به چنانچه كه است اجتماعي مناسبات تعالي در بلندي گام اين
مي آورد. بهوجود  ـ  برادرانه و خواهرانه همبستگي و يگانگي با همراه ـ  انرژي از  دنيايي

است شده جاري نيز مقاومت ميان مردان اين در ويژگي اين خوشبختانه

بقيه در صفحه٦



٦ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٢اسفند ٧٩١ ـ شمارة
زن روز جهاني ٨مارس مناسبت به

اورسوراواز جوان خوانندگان
مالني ساندرين، اودره،

مرجان گرامي، هنرمند

در٨مارس هنـرمنـدان
زنان بينالمللي كنفرانس حاشيه در

عليه  است بزرگي  شورش  اين  
عقب ماندهيي فرهنگ و مردساالري

شود. نفي بايد كه
جنبش در وقتي دليل همين به
رهبريكننده مواضع  زنان  مقاومت،
ما براي تغيير اين گرفتند، برعهده را
نبود. مديريتي  جابهجايي يك  فقط
نفي سازو كار هدف، آن فراتر از بلكه
چنين نبود بود. جنسي تبعيض مبتني بر
تا ترك كنند را مردان پستهايشان كه
شوند. جايگزين پستها همان در زنان
شيوهها همان با را مناسبات همان و
در پا كه زنان نبود كنند. چنين اداره
كلوپ در يا بگذارند مردان پاي جاي
اصل خير، شوند. پذيرفته مردان
روابط هست كه و اين بوده موضوع
كنار مردساالري بينش بر كهنه مبتني
روابط به را  خود جاي و  شود زده

انساني بدهد.
ما، مقاومت  رهبري در زنان حضور 
انفعال سبب نكرد، حذف را مردان
را آنها بهعكس نشد. آنها افت يا
بر كه مردساالر فرهنگ بندهاي از 
پيچيده عاطفههايشان و ارادهها ذهنها،
تجربههاي كرد.آنها رها بود، شده
آنان از و كردند منتقل زنان به را خود
بودند، گشوده را تازهيي افقهاي كه

آموختند. را چيزها بسياري
گونه نگاه رهبري زنان اين ما به پس

انساني پيشرو آرمان يك ميكنيم:

بنيادگرايي قطعي شكست
و بنيادگرايي ميتوان  چگونه
چگونه داد؟ شكست  را  زنستيزي
دموكراسي شدن گورزاد از ميتوان
بنيادگرايي نفوذ تحت كشورهاي در

كرد؟ ممانعت

ميخواهيد اگر كه است اين پاسخ
يك بهعنوان مردساالري فرهنگ
ببريد، بايد بين از را فرهنگ غيرانساني
به رسيدن ببريد. راه از بين آنرا تمام

است. زنان رهبري هدف اين
دموكراسي برقراري اساس، براين
رهبري در زنان فعال نقش بدون
تغييري هر و نيست امكانپذير جامعه

است. بازگشتپذير
كه ايران رژيم به ما اساس براين و
براي تالش و بنيادگرايي صدور با
هستهيي، جنگافزار  به خود  تسليح
پاسخ ميكند، تهديد را بشر جهان

ميدهيم.
تهديد به  من امروز، بحث  در
بشر تمام براي كه بنيادگرايي
اما كردم. اشاره است،  نگرانكننده
مبارزهيي و به آرمان برابري به وقتي
همه ميرسم، هستيم آن درگير كه
مي شود. اميد  پراز برابرم در  افقها
ميتوان كه آن به واقعي اميدهاي
بهروشني را امروز تيرگي و سياهي
را گسست بندها ميتوان تبديل كرد.
آورد. دست به را آزادي و رهايي و

ميشوند، انگاشته هيچ كه زنان
نه باشند. چيز همه بايد و ميتوانند
است، رويايي زنان بنيادي تغييرات
راهحل تنها بشر. عموم رهايي نه
رهايي رهايي، براي ممكن عمًال
انسان كه است تئوري آن بر مبتني
تلقي انسان براي  واالترين موجود را
را برابري  آرمان نتيجه در و كند 
است نصبالعين خود سازد. اين افقي
آن در مطئنًا و ماست. كه پيشروي

شد. خواهيم پيروز

متشكرم

پيامرئيسجمهوربرگزيدهمقاومتبهمناسبت٨مارس   

ايران زنان جنبش تاريخچه تارتاس) و سالآذري، آتماني، سعيده ترزپولتي، دايكسترا، لين ) هنرمندان از كشورهاي مختلف آثار نمايشگاه

آمريكاا از خانم لين دايكستر عكس مقاومتنمايشگاه آذري، هنرمند سال آثار نمايشگاه فرانسه از تارتاس خانم نقاشي نمايشگاه

حمايت پيامهاي

سوئيس مجلساز سابق نماينده بونيون، فابين پيـام

دارم  صحبت براي كه فرصتي از بدهيد «اجازه  
بفرستم  درود و كنم سالم ابتدا و كنم استفاده
اولي مطرح هستند. خيلي من براي كه زن دو به
شوراي برگزيده رئيسجمهور رجوي خانم
بردوش كه مسئوليتي با كه است مقاومت ملي
براي اميدي تنها نه دارد، كه شجاعتي و گرفته،
جهان زنان همه  براي  اميدي بلكه  ايران  زنان
سطح در  زن رهبران به  امروز  ما چون هست. 
رجوي خانم كه ميكنم فكر من داريم. نياز جهان
در دستکم و بود خواهد جهاني رهبر يك
ايشان را بهزودي میکند و ما حرکت اين مسير
خطاب ايران دموكراتيك رئيسجمهوري خانم
برگزيده جمهور رئيس صرفًا نه و کرد خواهيم

مقاومت. ملی شورای
يك به بفرستم درود مي خواستم همچنين من
احترام و عواطف او، براي خيلي كه ديگري زن
كه گيالريس لوئيزا هستم. قائل تحسين و
بزرگي زن داديم. دست از را او پيش چندي
زندگي نفس آخرين تا كه الجزاير مقاومت از
مسلمانان شوراي دبيركل من جنگيد… خودش
كه مهم است بهنظر من دموكرات فرانسه هستم،
تروريسم و و اسالم ما جمهوري، فرانسه و در در
نكنيم مخلوط و را با هم اشتباه بنيادگرايي و اسالم
سنخيت هم با دموكراسي و اسالم حاليكه در

… دارند
كه بگوييم  مردان  برخي به كه  است سخت 
و بيايند شما بهجاي كه…زناني  است آن زمان

بگيرند». بهعهده مسئوليت
كنفرانس اين ديگر سخنران پورتاليو، الني خانم
سياسي امور در نقش فعال زنان خواهان «ما گفت:
حمايت را برابر از حقوق برخورداري و هستيم
رابطه بايد زنان هستيم كه جنبش معتقد و ميكنيم
قوانين اجراي براي سياسي جنبشهاي با نزديكي
نقض حقوقبشر آنجا در كه كشورهايي در
ايران، نظير  دركشورهايي باشد. داشته ميشود، 
حيات عليه اصلي بنيادگرا تهديد رژيمهاي وجود
نامرئي زندان زنان است. آنها يك حيثيت و زنان
در شركت از را آنها و كردند  ايجاد زنان عليه

وظيفه رو اين از گذاشتند. كنار به اجتماعي امور
زنان رهايي براي  را ديكتاتوريها اين  كه ماست

بكنيم». سرنگون بشريت وتمامي
سخنران پنل آخرين برگمن، مريديت خانم دكتر
استراليا «زنان گفت: زنان بين المللي كنفرانس دوم
زنستيزي و بنيادگرايي عليه زنان جنبش از
مبارزه عليه اين معتقدم شخصًا ميكنند. حمايت
اپوزيسيون يك  از حمايت  با قطعًا  بنيادگرايي
خواهدشد تقويت ايران در سكوالر دموكرات و
اين خلق، مجاهدين و مقاومت ملي شوراي اگر و
تروريستي ليست  از دموكراتيك، اپوزيسيون 
بيشتري قوت و قدرت از قطعًا شوند،  خارج

بود». خواهند برخوردار
زنان بينالمللي كنفرانس از قسمت اين در
استراليا مقيم  ايراني جوان حسيني نصرت  خانم
را استراليا ملبورن نمونه جوان جايزه اخيرًا كه 
حقوقبشر دريافت از دفاع در بهخاطر فعاليتهايش
رجوي خانم گفت و پرداخت سخنراني به كرده
پاريس به و  بوده فعاليتهايش در او الهامبخش 

تقديم كند. رجوي خانم به را جايزهاش آمده تا
زنان، بينالمللي كنفرانس دوم پنل خاتمه در
به اين پنل و پاسخ مربوط پرسش جلسه بحث و

شد. برگزار

نمايشگاه ـ هنرمندان توسط برنامه اجراي
برنامه چند اجراي از فيلمي كنفرانس، اين در
رزمنده زنان از بزرگ اركستر توسط هنري
كه شد پخش اشرف شهر در آزاديبخش ارتش

گرديد. مواجه حضار استقبال با
شهير هنرمند مرجان، خانم كنفرانس درپايان
از فرانسوي جوان خوانندگان و ميهنمان
به اودره، و ساندرين مالني،  اورسوراواز،

پرداختند. هنرنمايي
اين برگزاري  با  همزمان  كه  است  ذكر قابل 
زنان هنرمند از آثار كنفرانس نمايشگاهي بزرگي
جنبش تاريخچه هم چنين و مختلف كشورهاي از
توجه مورد بسيار كه بود شده برپا ايران در زنان

گرفت. قرار شركتكنندگان

بقيه از صفحه٥

بقيه از صفحه٤كنفرانسبينالملليزنان  

ما و فرارسيد ٨مارس ديگر يكبار هم باز
از  هم بسياري ٢٠٠٦ مي باشيم. باز سال در
اشكال توسط و ندارند آزادزيستن حق ما
مذهبي و مردساالري بنيادگرايي مختلف 

ميگردند. سركوب
ارزش هوشمندي با بتوانيم كه آرزومندم
دهيم. جاي  مبارزه قلب در را انساني 
ايراني زنان از زيادي شمار كه آرزومندم
اسالمي بنيادگرايي عليه ٨مارس در بتوانند

كنند. تظاهرات خود كشور در

در خاص و به طور ايتاليا كه در باشيد مطمئن
كرده شما حمايت از قوا تمام ما با سينا شهر
و هوشمندي فرهنگ، ، شهامت ارزش، و
زنان گوش به را شما بر حاكم توانمندي

ميرسانيم. سينا شهر
دفتر مقاومت در پاريس در هفته گذشته ما
كه شما خواهران در را ارزشها اين ايران،
مشاهده ميباشند تبعيد در جهان و اروپا در
من زماني اشتياق و خوشحالي كرديم. اوج
مالقات كردم، رجوي مريم خانم با كه بود

در مقاومت برگزيده رئيسجمهور و رهبر
تبعيد.

موفق  هم با همراه سرزنده، و باشيد  پيروز
كسب را تساوي و آزادي كه شد خواهيم

نماييم.
سرزنده باشيد پيروز و

بانفي آنتونيا شما دوستدار
انجمن زنان ايريد

سينا  شهر  از

اسالمي بنيادگرايي قربانيان اولين زنان
در الجزاير، در را مسأله اين هستند.
پديدهيي اين  كرديم.  درك  افغانستان 
خاورميانه مختلف نقاط در افزايش روبه
يك ايران در زنان سركوب ميباشد.

ميباشد. و نهادينه سيستماتيك حركت
بنيادگرايي عليه زنان بين المللي كنفرانس
ملي شوراي سوي از كه تساوي براي و
در و شد برگزار  پاريس در و  مقاومت
شركت دنيا تمامي زنان از از هيأتهايي آن
همزمان و دردناك حقايقي بودند، كرده
ما چشمان مقابل آينده را در و اميد از پر

گشود.
برگزيده (رئيسجمهور رجوي مريم
از اجالسيه اين  به خود پيام در  مقاومت)
صحبت تاريخ» در جديد پديده «يك
«هژموني كه  است ضروري وگفت  كرد
با مبارزه شرط الزم جهت بهعنوان زنان»
گردد. اعمال پيشرفت حال در بنيادگرايي
جز نيست  چيزي بنيادگرايي اين 
طرف از اسالم مذهب از سوءاستفاده

حاكمان فعلي ايران.
مردان از مركب ايران كه مقاومت جنبش
بهدست را رهبري مدتهاست است، زنان و

زنان سپرده است.
«زنان  گفت: مورد اين در رجوي مريم  

جنبشهاي تاريخ در ايران مقاومت
كسب را پيشرفتهاي بيسابقهيي آزاديبخش

نمودهاند:
مقاومت  پارلمان اعضاي درصد  ٥٢ زنان
سازمان اصليترين ميدهند. تشكيل را
١٢سال از خلق مجاهدين يعني ائتالف
رهبري شوراي يك توسط  تاكنون پيش
ميگردد. هدايت  مي باشد زن تمامًا  كه
جنبش رهبريت اكنون كه زنان از بسياري
در را زيادي سالهاي  دارند اختيار  در را
زير و گذرانده رژيم شكنجهگاههاي

گرفتهاند». قرار شكنجهها شديدترين
سال آغاز همان از ايران» قهرمان «زنان

قدرت رسيد)  به خميني ١٩٧٩ (سالي كه
اسالمي بنيادگرايي جهاني اشاعه خطر
و جنسي  تبعيض آن فقرات  ستون كه را 

نمودند. است افشا زنستيزي
از مشروع دفاع چارچوب در ما همبستگي
همبستگي ميباشد. انساني و مدني حقوق
جنگ اين در كه است ايراني زنان با ما

تشكيل مي دهند. را صف اول جهاني
نيست، تمدنها ميان جنگ جنگ، اين
اينطور را آن  مي كنند تالش  بعضيها
از برخاسته بلكه جنگي است دهند، جلوه
اين در و تمدن عليه اسالمي بنيادگرايي
آن قربانيان  اولين اسالمي تمدن جنگ

ميباشند.
خود آرزوي شخصي اينجا ميخواهم در
جامعه در كنم، يعني اينكه عنوان هم را
كه در درون اجتماعي هم آن شكوفايي ما
صورت افتاد اتفاق  ايران  خلق  مجاهدين

بگيرد.
رجوي مريم سخنان كه اميدواريم ما
حقيقت به ايران مقاومت جنبش در كه
صورت همه  براي بتواند شد تبديل 
همه نفي «شاخص آزادي زنان، در گيرد:
سوءاستفاده مورد كه عقب مانده ارزشهاي

ميباشد». ميگيرد، قرار

صلح امور در شهردار معاون زانا، دل پيترو
در ايتاليا سينا شهر تعاون بينالمللي و

حمايت نيز زير شخصيتهاي توسط پيام اين
است: شده

امور در شهردار معاون سائو، ميشل ـ
فروزينونه استان از اجتماعي

لونگو  آلبا خانم  ـ
وردي استان از سبزها فدرال شوراي ـ
و وراني ايريو رئيس: همرديف ـ توسكانا

سينوريني ريتا ماريا
اروپا سبزهاي از چينتيو دي البرتو ـ

شبكه انجمن رئيس كاندرولي نال خانم ـ
مديترانه زنان

اساميبخشيازارسالكنندگانپيامهاي
حمايتبه مناسبتهشتممارسدر

زنانايرانوجبنش مقاومت همبستگي با
ايران خلق مجاهدين درسازمان زنان

كانديداي مارسي، كالريس ـ
حزب ازسوي شهر شوراي

تريست چپ ازشهر دموكراتيك
وبرابري صلح بينالمللي انجمن ـ

سي.ان.آ
اجتماعي سياست  انجمن  ـ

ازشهرسي.ان.آ
ازاستان سبزها فدرال شوراي ـ

آقاي رئيس همرديف ـ توسكانا
ريتا ماريا  خانم  وراني  ايريو 

سينيوريني
سبزهاي ازحزب سينتيو دي آلبرتو ـ

اروپا
سي.ان.آ  دومينيكو تريپپي از ـ 

بيانچي آلبرتو  ماريا  ـ
ازشهرفلورانس

شهر از پاپ مارگراندراتهآ ـ
فلورانس

جيونتي ازشهرفلورانس چيرا ـ
شهردار معاون توپيني، آلساندرا ـ
شهر از مرد حقوق زن و تساوي در

والدلسا
ازفلورانس   ـ جبرئال تورنو

ويكيو شهردارشهر لوريني الترا ـ

ايتاليا سينا در شهر بينالمللي تعاون و صلح امور در معاون شهردار پيام
حمايتاعضايمجلسينانگلستانپيامهاي حمايتاز ايتاليا

كردند. اعالم پارس در بين المللي زنان كنفرانس را از حمايت خود انگلستان عوام اعيان و مجلس اعضاي از شماري

اسامي حمايتكنندگانمجلس
اعيان:

پروسر مارگارت بارونس ـ
هيلتون بارونس ـ

هوپر بارونس ـ
ويلكينز بارونس ـ

باسكومب بارونس ـ
ديويد بارونس ـ

نيكول بارونس ـ
وارناك بارونس ـ

هندون بارونس ميلر از ـ
دومر چيلتون از ميلر بارونس ـ

مكفارلين بارونس ـ
هو بارونس ـ

والمزلي بارونس ـ
استون بلك بارونس ـ

شارپ بارونس ـ
فالتر بارونس ـ

يانگ بارونس ـ
تورتون بارونس ـ
ويتاكر بارونس ـ

اور بارونس نورث ـ
فالكنر بارونس ـ

كامبرلج بارونس ـ

پراشار بارونس ـ

اساميحمايتكنندگان
عوام:  مجلس از

كلر كرتيس ـ
نياگريفيث ـ

كين آن ـ

بگ آن ـ
مون مادلين ـ
جيمز سيان ـ

برايد كيرك جولي ـ
وينترتون آن ـ
جون راداك ـ

فراي كارتي مك سارا ـ
مان مگ ـ

در نتوانستم اينكه از هستم متأسف
برگزار پاريس در كه شما كنگره
اين در معهذا كنم. شركت ميشود
را همبستگيام پيام ميخواهم فرصت

كنم: ارسال برايتان
هم هنوز بيستو يكم، قرن آستانه در
به همين صورت است.تجاوز به وضعيت
از گوشه هر در لحظه هر در زنان حقوق

جريان است. جهان در
شما، مقاومت براي مهمي روز چنين در
زنان سوي به خاص بهطور من نگاه

ميشود. جلب ايراني
رژيم كه هستيم شاهد حاضر حال در
ميرود پيش افراطيگري سوي به ايران
بزرگ خطر  معرض در زنان وضعيت 
كه است آن نشانگر اين و مي گيرد قرار

در كه حقوقي حفظ براي همواره بايد ما
مبارزه آمدهاند به دست سختي به گذشته

كنيم.
ديگر جهاني كه هستم معتقد عميقًا من
بوسيله قدرت جهان اين و متصور است
خواهد بهوجود زنان تمامي اتحاد و

آمد.
ما از كدام هر كه است دليل همين به
مبارزه به امكاناتمان، بايد بيوقفه براساس
حقوق و كسب حقوقمان براي خودمان
هيچگاه نپذيريم و دهيم زنان ادامه همه
يا و فرهنگي تفاوتهاي  تحتعنوان  كه

تجاوزشود. ما حقوق به مذهبي
ابراز با شما را خودم همبستگي كامل من
شما بسيار جلسه كه اميدوارم ميكنم و

پربار باشد.

زنان زن، جهاني  روز مناسبت  به
زنان حقوق فعاالن و شاعر نويسنده،
حقوقبشر نقض سوئيس، كشور از
حقوق نقض خاص بهطور ايران در
حمايت و كرده محكوم  را زنان
سوئيس روشنفكر جامعه و خود
اعالم را ايران مردم و مقاومت از
ابراز با  روشنفكر زنان اين كردند. 
در استبداد مذهبي از حاكميت انزجار
انتخاب از  بعد  به طور خاص  و  ايران
نقض و ايران در اعدامها احمدينژاد،
و محكوم كرده را زنان فزاينده حقوق
رژيم بينالمللي محكوميت خواهان

شدند. آخوندي وسطايي قرون
از روشنفكران سوئيسي زنان و اسامي

است: قرار اين

ناشر و شاعر  نويسنده،  شاد،  ايزولده 
زنان طور خاص به حقوق زنان حامي

مسلمان
محقق، فيلسوف، ميشل، بئاتريس ـ

و نويسنده ناشر ، فيلم نويسنده، منتقد
دك، نويسنده  ـ اليزابت واندرلرـ

ـ بهآ شيلينگ، ناشر 
نويسنده اشپينر، استر ــ

نويسنده  اشنيدر، ـ كرستين
لر هونكه ـ روت ترسه ـ
گرايزينگر فرانسيسكا ـ

روتهليسبرگر نا وره ـ
ويس هدي ـ
گردا توبلر ـ
شيس ليزا ـ

دروته ويلهلم ـ

حمايت نويسندگان و روشنفكران سوئيس

ايراني زنان به خطاب (ايتاليا) سينا شهر از ايريد زنان انجمن پيام

ـ



٧ دوشنبه ٢٢ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩١ ـ شمارة
جهانيزن مارسروز بهمناسبت٨

زنان جوان از تن دو گفتگو با
مجاهد خلق در شهر اشـرف

ارتشآزاديبخش رزمنده زينبحسيننژاد،
سالت  چند بگو و كن معرفي را خودت لطفًا
گذشتهات و خانواده درباره كمي هست؟

بگو
ارتش ٢٧ساله، رزمنده  نژاد، حسين زينب من

هستم. آزاديبخش
واقع در بودند. مجاهد دو هر من پدر و مادر

آنها  به شناختند را مجاهدين كه سال٥٧  همان از
سياسي فعاليت شاه زمان از  پدرم البته پيوستند،
در بود. خميني و شاه  نظام دو  زنداني و داشت

رژيم  و بودند، شده شناخته كه آنجا از سال٦١ 
شديم كشور ترك به مجبور بود، خانوادهام بهدنبال
خروج ااز هنگام من شديم. خارج تركيه از مرز و
زيادي خيلي مشكالت با كه بودم ساله سه ايران 
عبور خطرناك مسير آن از را من توانستند خانوادهام
داشتم هم ٢٠روزه كوچك يك خواهر ولي دهند
مادرم نتيجه در  كرد.  رد مرز از را  او  نمي شد كه
نزد نبود بيش نوزادي كه حالي در را او شد مجبور
كه امروز به تا ديگر كه بيايد و بگذارد بزرگم مادر

نديدم. را ميگذرد او سالها
پدر اروپا رفتيم و در مختلف به كشورهاي از آن بعد

سال٦٧ كه  ميدادند. ادامه فعاليتهايشان به مادرم و
آمدند منطقه مرزي به جاويدان عمليات فروغ براي
در دوستانم نزد من و آوردند خودشان با نيز را من
جاويدان فروغ عمليات در رفتم. اشرف مدرسه
رسيدند. شهادت به عمويم دو همچنين و مادرم
مجاهد يكي از خواهران و بود ٩سالم آنموقع من

جنگ  سال٦٩ كه را بهعهده گرفت. تا سرپرستي من
كودكان بقيه همراه دوباره من آمد. پيش كويت
مهيب، بمبارانهاي از درامان ماندن براي مجاهدين
يكي نزد ٤سال مدت به و  شدم فرستاده خارج  به
زندگي پاريس در سازمان هوادار خانوادههاي از
در دادم. ادامه  آن جا در  را  تحصيالتم و مي كردم

خيلي  و ديدم فرانسه در را مريم خواهر سال٧٤ 
روز بهترين روز آن گرفتم. قرار تحتتأثيرشان

ميكنم. افتخار آن به هميشه و بود. زندگيم

براي  را آيندهيي چه مبارزه انتخاب از  قبل
بودي؟ كرده برنامهريزي خودت

در ذهنم شغلها يكسري نميآيد، يادم راستش زياد
و كنم، انتخاب ميخواستم را ادبيات رشته بود،
يادم ولي بشوم. شاعر و نويسنده كه بود اين آرزويم
چيزي بود كه انگار يك هست هميشه ته دلم يك
ميخواست دلم و مجاهد خواهم شد باالخره روزي
در كه چيزي  همان بدهم، ادامه را مادرم راه  كه

بود. خواسته من از و نوشته وصيتنامهاش

بايد  را  تضادهايي چه مبارزه انتخاب  براي 
روبهرو مشكالتي چه با ميكردي؟ حل
و چطور آنها بود؟ چي تو بودي؟ تضاد اصلي

حل كردي؟ را
نداشتم عادي زندگي هيچوقت چون من خب
جدايي با تضاد خواه و ناخواه از بچگي همواره و
رابطه در اين همين دليل به خانواده روبهرو بودم. از
راهم آمد، سر كه مشكلي ولي نكردم. تضادي حل
كردم، به درسخواندن پاريس شروع در كه زماني
را يكسري چيزها چشمم باالخره سال و سن در آن
به بيشتر و بيشتر داشتم دوست خب كه ميگرفت
ادامه را درسم داشتم دوست كنم. پيدا دست آنها
بچگي از چون و كسي بشوم، خودم براي و بدهم
ميخواست نداشتم، دلم زندگي آرامي وقت هيچ
نه و سختي هيچ به نه نكنم، فكر چيز هيچ به ديگر
يك زندگي به مي خواست دلم هيچ دردسري، به
از محيط كندن برايم همچنين برسم. و راحتي خوب
كه و خانواده يي بود بسيار سخت دوستانم نيز و كالج
ميكردند زيادي رسيدگي من به نيز بودم آنها پيش

نداشتم. كمبودي هيچ امكانات لحاظ به و
بهخاطر چيزي و نديده را ايران هيچگاه من
و ميرسيد عقلم  كم  كم  كه  همين  ولي  نداشتم
همسن و مي آيد سرمردم بر بالهايي چه ميشنيدم
كه ميشد باعث هستند، شرايطي چه در سالهايم، و
زندگي و بدم ادامه زندگي آرام آن به نتوانم ديگر
و خودم ميخواستم برايم زهر كه براي شيريني را
بيشتر رژيم اين  به كينهام روز هر و مي كرد.  تلخ

قاطعتر. از زندگي كندن تصميمم براي و ميشد
بعد قدم ولي بگذرم، زندگي از توانستم اينجا تا
ارتش پوالدين صفوف در هم آن مبارزه بود، كجا
خودم از  بارها بود، تصور  غيرقابل  برايم آزادي 
عنوان به آيا نه، يا ميتوانم آيا كه ميكردم سؤال
توان و و برميآيم؟ آن پس از ميتوانم؟ يك زن
شنيدم يكي از دارم يانه، مبارزه را در ماندن كشش
مجاهدماندن ولي  است، آسان مجاهدشدن  كه
روزها كه بود سختي خيلي سؤال اين نيست، آسان
كه از خدا مي خواستم آن فكر كردم و به روزها و
خيلي مادرم ميگفتم خودم با هميشه كند. كمكم
او مثل من جنگيد، ولي دالورانه و بود زن شجاعي
مثل اسطورههايي به خيلي باشم، نميتوانم و نيستم
مي كردم فكر و…  رجوي اشرف اميني،  فاطمه

توانستند. و چطور بودند و شجاعي دالور زنان كه
شنيدم روز كه يك تا بودم. خودم نااميد از خالصه
ديدم، را او بعد مدتي و آمده فرانسه به مريم خواهر
ولي نزدم، او با هم حرفي  هيچ  شد، چه نميدانم
صالبت از چشمانش، برق از ديدم، را او كه همين
وصفناشدني و بيكران درياي يك او استواري و
اين ولي او را ميديدم كه بار هم نبود اولين گرفتم.
تنها به كه غوغايي بود دلم در ميكرد، انگار بار فرق
مي نشستم، كه حرفهاش پاي داشت. نياز جرقه يك
همهاش ايمان بود، و اميد همهاش سخنرانيها و… از
و يأس دنياي هر چه كه بود او بود، تهاجم و توانايي
جديدي در زندگيم مسير و نااميدي را ميشكست
و كرده زنان باز براي را نويني او دنياي شد. آغاز
و برنده دريابد، را آن هركس كه عظيم ميداني

پيروز است.

شدي چطوري  ارتش وارد كه  اولين روزهايي
داشتي قبل از كه  تصوري همان  آيا بود؟
را تصورت خالف چيزي يا بود  درست
لحظات روزها و در خاطراتت ميديدي؟ از

اول بگو
ولي داشتم، تصوري ميشناختم قبل از چون خب
خاطرات ميكرد. قبلي خيلي فرق تصور با واقعيت
و است دلنشيني خاطره آمدم ارتش به كه اول روز
است. خاطرهام شيرينترين و زندگي روز بهترين شايد

وقتي  فارس، خليج جنگ سال٦٩ در كه بگويم ابتدا
نمي كردم اشرف خارج ميشدم ديگر فكر از داشتم
مي كردم فكر ببينم، را اشرف دوباره روز يك كه
در كنم. خداحافظي اشرف از هميشه براي بايد
داشتم، دوست را خيلي هم اشرف بچگي عالم همان
آخر ميكردم، خاكبازي كه وقتي بهخصوص
جاهايش بعضي در كه است طوري عراق خاك
بلند و مي شود ورق ورق بعضًا و خورده ترك
اين دوست داشتم خيلي بودم كه من بچه ميشود،
كه پودر و كنم  خورد پايم زير را خاك  ورقهاي
تركها ميدويدم روي و ميآمد خيلي خوشم ميشد
حاال ميكردم، صفا خودم براي و ميكردم بازي و
را همه اينها و باغ وحش بازي و كه پارك بگذريم
از را خاك بازي اين ولي من مدرسه داشتيم در هم
رفتم اشرف از كه داشتم. وقتي دوست بيشتر همه

باشد. داشته ترك كه نديدم خاكي ديگر
بازگشتم اشرف  به سالها از بعد كه اولي  روز
بزرگ ديگر اينبار البته  داشتم  حالي  چه نميدانيد
بودم آزادي آمده ارتش به پيوستن و براي بودم شده
نفسم شد باز اشرف بزرگ در وقتي خاكبازي، نه و
به بهشت در بند آمده بود، گويي كه خوشحالي از
خيابانهايش و درختان هر چه به بود، شده باز رويم
است. اشرف اينجا كه نميشد باورم ميكردم نگاه
چند اين در چيزها خيلي ميرفت. سياهي چشمهايم
بود، در شده ساخته جديد و بود شده سال عوض
را بيرون كه داشتم از پنجره ماشين، مسير طول تمام
در بفهمم كه ميكردم را تالشم تمام ميكردم، نگاه
بودم ناباوري  و حيرت همان در بيداري، يا خوابم 
ماشين از وقتي رسيديم. ارتش پذيرش قسمت به تا
و ديدم كردم نگاه را پايم زير لحظه يك پياده شدم،
خاطرات كودكيم ياد است. ترك خاك، ترك كه
كه باراني بود مثل و نداد مجالم اشك افتادم، ديگر
ترك سالها بود كه ميريخت. اين خاك تشنه روي
چسبيد دلم به آن قدر بودم. نديده را اشرف خاك
فقط منظورم كه ميگويم البته سالها نميدانيد. كه
قرن اندازه يك به برايم كه گويي است ولي ٥سال
انداختم، به ظاهر نگاهي يك برم و گذشت. به دور
پاريس پرگل و باغهاي سبز پاركها و آن از ديگر
در كه خاري اولين كنيد، باور ولي نبود، خبري
چرا بود. جهان گل زيباترين برايم ديدم بيابان اين
كه چرا ميفهميدم. وجودم عمق با را معني اش كه
تا دشمن چشم است در اشرف خاري در هرخاري
برج از خبري ظاهرًا ديگر سازد. گلستان را ايران
هر ولي نبود، الدفانس خراشهاي  آسمان  و  ايفل
و اشرف و مرواريد و جاويدان فروغ نماد از نمادش
ديگر ايفلهاي و ايفل از سرفرازش شهيدان خون ياد
يك لحظه آن  در بود، باالتر  و باال بسا  بسا جهان
و كردم بود افتاده افق در كه زيبايي غروب به نگاهي
شدم. آزاديبخش ارتش ورودي راهي شوق اشك با
نماند كه ناگفته هرچند من، اول خاطره روز بود اين
آزادي ارتش شيران رزمنده دستان با ديگر االن كه
پاركها و زيبا گلهاي از پر شده، شهري واقعًا اشرف

و… كارون نور، درياچه زيبا، ساختمانهاي و

كارها  چه سازمان بودي كه در مدت اين  طي
آموزشهايي چه داشتي؟ مسئوليتهايي چه و
كسب كردهاي؟ تخصصهايي و چه ديدهاي

و بوديم ديده را نظامي آموزشهاي تمام جنگ از قبل
نفربر فرمانده يگانهاي مكانيزه ارتش، از يكي در من
برجك، از  آن به مربوط آموزشهاي همه و  بودم

و  بودم ديده نفربر بيامپي١ را و تعميرات موتوري
مجاهدين كه جنگ از بعد ولي بودم. نيز آنها مربي

از آنها وارد شد به كه ضرباتي و بهرغم تمام فشارها
بين از تنها نه  رژيم خواسته  برخالف  و ننشستند پا
و اشرف نوسازي به پاكوبان و دستافشان بلكه نرفتند
خيره ميكرد، را آدمي چشم كه هنرنمايي پرداختند
آموزش نهاد موزيك، در دوره فشرده يك در من
كامل بهطور داشتم، زمينه كمي قبل از كه را فلوت

شدم. اركستر وارد و ديدم

وارد  وقتي جوان دختر  يك  عنوان به تو  
زنان نقش و حضور شدي مجاهدين مناسبات

ديدي؟ چگونه را
كه اوًال بودم، زمينه ها همه در فعالشان حضور شاهد
زنان را همه كه ارتش باالي سطوح فرماندهي  در
كه چيزي آموزشهاي نظامي در مي دهند، بعد تشكيل
سنگين تانكهاي رانندگي ميگرفت را چشمم خيلي
اينها همه و… تكاوري زرهيها، تعميرات بعد بود،
و اين سخت است بود كه چقدر خيلي برايم عجيب
يك ميگيرند. كجا را از و توان انرژي همه اين زنان
به كه است دارند اين مجاهد كه زنان بارزي تفاوت
مال فقط ميكنند دست پيدا خودشان كه هرچيزي
بالفاصله كنند كسب هرموفقيتي و نميدانند خودشان
عالم واقع در ميكنند. منتقل خود را بهخواهران آن
ولي باشد، مطرح خودش  فقط ميخواهد  هرزني
را ميدان فرمانده زنان و است عكس درست اين جا
كند. بتواند رشد هرزني تا ميكنند باز بقيه نيز براي
كالسهاي همين در  مثًال ديدم، چشم به را اين  من
بوديم زرهيها از تمرين رانندگي يكي در يكبار نظامي
نميرسيد زورم من سفت بود و خيلي آن دنده كه
ولي آن مشكل داشتم، سر هربار جا بزنم و را آن كه
رانندگي خوب خيلي بود  من  مربي كه خواهري
من اين مشكل وقتي قويتر بود، او من و از ميكرد
ياد من به كه ميكرد را خودش تالش ديد تمام را
رانندگي بتوانم او خود مثل تا كند كمك مرا و دهد
خودم ديگر وقتها بعضي و بود سختي خيلي كار كنم.
تالش بهشدت او نااميد نميشد و ميشدم ولي نااميد
خسته خودم من مي زد، كله و سر من با و ميكرد
ولش ديگر داري، حوصلهيي چه ميگفتم و ميشدم
آيا بودم من اگر دلم ميگفتم در نميتوانم، من كن،
مي گذاشتم، انرژي و مايه آنقدر ديگر يكي براي
ميگفتم و  ميكردم ولش  و نداشتم  را حوصلهاش 
ميديدم كه همين ولي است. ضعيف نميتواند، او
ميگذارد من انرژي خود از ميزان اين من كسي براي
انرژي بگذارم، بقيه براي تا و ميگرفتم او ياد از هم
است كه مريم رازهاي خواهر رمز و همان از اين هم
ما همه كه به اوست پيروز است. هر كس دريابد گفتم

است. مجاهد اين را ياد داده زنان

تعريف كن.  داريد كه جمعي زندگي  كمي از
ميكنيد زندگي ديگري يكجا تعداد با چطور
آدمهايي نداريد. مستقلي زندگي اصطالح به و
يكي متفاوت، فرهنگهاي و سليقه اختالف با
بزرگ آمريكايي و اروپايي كشورهاي در
شرايط مرفه در يكي ايران. در و يكي شده
عراق در پناهندگان  كمپهاي  در يكي  بوده
مواجه تضادهايي چه  با  زمينه  اين در و…

مي كنيد. حل آنرا چگونه و هستيد
كه قبل چيزهايي سختترين از يكي راست مي گوييد،
جمعي زندگي همين ميكردم فكر آن به آمدن از
است. مليت يك  و  فرهنگ يك از  هركس  بود،
جالب برايم ديدم كه در ارتش را مختلف اقشار اين
در خب ولي بودم، نديده بود وقت خيلي چون بود،
من مثًال هم داشتيم، يكسري تضادها جمعي زندگي
كه باشم كساني با بيشتر كه بود اين تمايلم خودم
در با هم گفتم كساني كه قبل مي شناختم، همان از
از بعد بوديم، وقتي بزرگ شده هم و با بوديم اشرف
ولي چيزي سر از پا نميشناختم، ديدم را مدتها آنها
نيز آنها اينكه ميآموختم، بايد و ديدم آنها از كه
ويژه نميكردند، را خودشان و هم نبودند با هميشه
ديدم همينطور مي كردند. بقيه قاطي را خودشان و
سعي همچنين آمدند نيز خارج كشور از كه كساني
بين در فرقي  و شوند، همرنگ بقيه با كه ميكنند 
ميآمدند ايران از كه كساني همچنين نباشد، آنها
ما رخ به را  آن داشتند ما از باالتري تحصيالت و 
در كه ارزشها اين از انبوهي و خالصه نميكشيدند

آموختيم. يكديگر از و ديدم مجاهدين

ارتش  آمريكا، و  عراق جنگ  جريان در  
خطيرترين و سختترين از يكي آزاديبخش
كجا پروسه اين طي گذارند. را دورانهايش
تضادهايي چه با ميكردي؟ چكار و بودي
حل چگونه تضادها اين و بودي روبهرو

ميشدند؟
در ارتش در يگانهاي همانطور كه گفتم مسئوليتم
يگان در من نيز جنگ  دروان در  بود، مكانيزه
اخير، جنگ خاطرات راستش بودم. مكانيزه
يك جواب در كه است شيريني و تلخ خاطرات

نمي گنجد سؤال

ارتشآزاديبخش رزمنده حلوايي، ثمر
سالت  چند بگو و كن معرفي را خودت لطفًا
بگو گذشتهات و خانواده  درباره كمي است؟

سال٥٩ در  است. ٢٥سالم و حلوايي است من ثمر اسم
بودند. مجاهد هردو مادرم و پدر آمدم. به دنيا مشهد
به مشهد و از بوديم مخفي ما فاز نظامي شروع در
ماه چند بعد از و رفتيم ايران شمال سپس به و تهران
بچگي دوران من رفتيم. فرانسه به شده خارج ايران از
مدارس آنها ولي در گذراندم و آلمان در فرانسه را
مجاهدين پايگاههاي مدارس در و نميخواندم درس

و مادرم به  سال٦٧ با پدر ابتدايي را گذراندم. دورة
كويت  جنگ شروع از سال٧٠ قبل ولي آمديم عراق
خانوادة يك پيش آنجا و بازگشتم فرانسه به مجددًا
تا دادم و به تحصيالتم ادامه ماندم مجاهدين هوادار
را مبارزه از آن پس يازدهم، و كالس دبيرستان دورة

پيوستم. به ارتش آزاديبخش و كردم انتخاب

براي  را آيندهيي چه مبارزه انتخاب از  قبل
بودي؟ كرده برنامهريزي خودت

تحصيالتم ادامه به داشتم قصد مبارزه انتخاب از قبل
انتخاب را هواپيما مهندسي رشتة دانشگاه در و بدهم
تشكيل خانواده داشتم  قصد همه مثل  بودم. كرده

باشم. داشته اروپا در مستقل زندگي يك و بدهم

بايد  را  تضادهايي چه مبارزه انتخاب براي   
روبهرو مشكالتي چه با ميكردي؟ حل
و چطور آنها بود؟ چي تو بودي؟ تضاد اصلي

حل كردي؟ را
بود حل مي كردم، اين كه بايد سختترين تضادي
براي مناسبي زندگي كه  را  زندگيم و درس كه
سختيهاي مبارزه به و كنم رها بود دختر جواني هر
دستگيري، بمباران، شهادت، مقولة كًال بدهم.  تن
و غذا كمبود عراق، هواي و آب حتي و شكنجه
به آنها كردن فكر كه بود مقوالتي همه اينها تحريم

انتخاب كردم. را آنها همه ولي بود برايم سخت
با كردم هيچوقت حل تضادها را چطور اين اين كه
هستند آسان مبارزه و سختيهايش كه نگفتم خودم
باالخره ميديدم كه وقتي و مردمم بهخاطر ولي
هموطنم زنان بهخصوص رژيم يوغ زير ديگران
رنجي و  درد چه و ميبرند بهسر شرايطي چه  در
كه سختيهايي و شد حرام كردن زندگي ميكشند
كردم انتخاب كه  بود آنجا ميكشيدم آسان. بايد

بپردازم. بها آنها براي

شدي چطوري  ارتش وارد كه  اولين روزهايي
بود؟آياهمانتصوريكهازقبلداشتيدرست
ميديدي؟ از را تصورت چيزي خالف يا بود

بگو. اول لحظات روزها و در خاطراتت
كه چشمم شدم چيزي ارتش وارد اولين روزهايي كه
هركدام آن از تا قبل جمعي بود. زندگي گرفت را
دو حتي و بوديم كوچك خانوادة يك در ما از
ميآورديم دوام زور به خانواده يك در هم با خواهر
يك زير زن همه اين اينكه ولي ميكرديم دعوا و
اينهمه و مبارزه ميكنند كار و هم تنگاتنگ سقف
هم به و دارند دوست را همديگر و هستند صميمي
برايم خيلي خودشان عشق ميورزند تني خواهر مثل
همهكاره زنها همين اينكه دوم نكتة بود. چشمگير
تعميركار تا خلبان تا توپچي تا زرهي رانندة از هستند
خودرو و… چيزهايي كه ميديدم خالف زرهي و
٣سال در كودكي در قبلش چون من  نبود تصورم
آشنايي چيزها خيلي به و بودم عراق در ارتش همين
وارد ارتش رزمنده بهعنوان خودم اينكه داشتم ولي
اينهمه و بود تصورم خالف جمعي مناسبات شدم
نديده ديگري  جاي عشق  و  دوستي و صميميت 

بودم.

چه  ديدي مجاهدين در كه ارزشي باالترين
اين ارزش به و چطوري موقع چه و تو بود

بردي؟ پي
چون است سخت سؤال برايم به اين دادن جواب واهللا
كه دارند انساني واالي ارزشهاي آنقدر مجاهدين
است. مشكل است باالتر همه از كدام گفتن اينكه
كه هر است صداقت و همان فدا ارزش باالترين ولي
با ارزش دو اين زير و ميكند انتخاب اول مجاهدي

ميشود. آشنا ارزشها بقية

از  قسمتي  روسري آزاديبخش ارتش در   
حل چگونه را تضاد اين تو است. اونيفورم
حجاب اين نميكردي فكر كردي؟آيا

نبودي؟ ناراحت و است اجباري
اين كه چرا زنان علت ارتش به پيوستن راستش قبل از
از چون نميدانستم ولي را روسري ميپوشند مجاهد
شده بودم پذيرفتن بزرگ در محيط مجاهدين ابتدا
اينكه علت از قبل و نبود سختي مقولة حجاب برايم
لباس رسمي اونيفورم و بهعنوان يك  بدانم،  را  آن
را آن علت پروسه در بعد تا كردم قبول ارتش

شد. اعتقاداتم جزء حجاب داشتن و فهميدم
حجابي  ميكني؟ فكر چي حجاب درمورد  

ميگويند آخوندها كه حجابي با داري تو كه
ميخواهي به اينكه با توجه دارد؟ فرقي چه
اين آيا كني شركت مبارزه كار در فعاالنه
مزاحمت و نيست پاگير دستو حجاب

نميشود؟
شكل به خاطر يك هويت دارم. روسري اين با من

مورد  ديگر موارد و كااليي نگرش و قيافه و
چشم به من را ندارد كسي حق و سوءاستفاده نيستم
چيز هر از قبل و كند نگاه انسان جز به ديگري
بهعنوان آن از و من محكم ميكند را خودم روسري

ميكنم. استفاده سالح يك
نه پاگير است يا دست و ارتش حجاب اين كه آيا در
ميكند. ايجاد نظامي تضادهايي كار در بالطبع خوب
تابستان زد، در محكم بايد گرة ميرود، ميافتد عقب
ولي هست مشكالت است. همة اين گرم زير روسري
نقش من براي خود و است زياد ارزش آن آنقدر
نظامي كارهاي در در سختيها و كه دارد را سالح
نمي كنم و فكر آن به ميشود گيرم پا و كه دست
راحت تر آن با كه كنم پيدا راه حل يك ميكنم سعي

كنم. كار

كارها  چه سازمان بودي كه در مدت اين  طي
آموزشهايي چه داشتي؟ مسئوليتهايي چه و
كسب كردهاي؟ تخصصهايي و چه ديدهاي
چه تو عامل موفقيت چي بوده؟ پيشرفتهايت

بود؟
گذراندم. زيادي نظامي آموزشهاي مدت اين طي
توپچي خودم زرهي، آموزشهاي پياده، آموزشهاي

بودم.  كاسكاول تي٥٥ و تانك چيفتن، زرهيهاي
كردم و كار ارتش مخابرات در طوالني پروسة يك

خط٤  تعميرات بعد و گذراندم مخابراتي افسر دورة
تانك وتكاوري فرمانده دورة دستگاههاي مخابراتي.
طراحي آموزش  و كامپيوتري آموزشهاي گرفتم. 
ميكردم كار سايت طراحي در پروسه يك و سايت
تا مي رويم برنامهنويسي كالس حاضر حال در و

بكنيم. كار ديناميك سايت پروژههاي بتوانيم
اين نظامي  آموزشهاي  در بهخصوص توفيق  عامل 
بتواني بايد و مي تواني  بگويي خودت  با كه است
اين كار االن اين كه و خودت جسمي وضعيت به و
راهت فكر كني كه به بايد سخت است فكر نكني.
و راهحلي بدهي انجام را سخت كار اين ميتواني 
را ميشود مانعت و سد كه تضادهايي كه كني پيدا
در بهخصوص باز كه است اين دوم نكتة كني. حل
قياس مردها با هيچوقت را خودت نظامي كارهاي
و نميتوانم كلمة و باشي خودت خودت و نكني

كني. را حرام نميشود

وارد  وقتي جوان دختر  يك  عنوان به تو  
نقش و حضور شدي مجاهدين  مناسبات

ديدي؟ چگونه را زنان
در زنان دارند. و پيشتاز را نقش فعال سازمان در زنان
و سنگين سخت تضادهاي يكسري از سازمان چون
شهادت، تضاد انقالب، تضاد ازجمله كردند عبور
و نظامي كار در آن واردشدن از بعد خانواده، تضاد
دشوار، و سنگين مسئوليتهاي گرفتن به عهده سنگين،
سازمان از خارج زنان در است كه تضادهايي اينها
زن دليل همين به نيستند. مواجه آنها از هيچكدام با
باصالبتبودن، ويژگيش برجستهترين خلق مجاهد
تبديل و است قاطعيت و استواري محكمبودن،
سازمان اين اصلي حافظ كه مي شود عنصري به
بن تا مسئوليتپذيري و است درونيش انقالب و
زنان بين است. كيفي تفاوت اين دارد، استخوان
وادار را  زن ويژگيها همين سازمان و خارج داخل
و شل حالت آن از عوض كند و كاراكتر مي كند
شخصيت به يك كم ظرفيت و نارنجي نازك و و ول

مي شود. تبديل متفاوت ١٨٠درجه

چگونه و اساس برچه  مردان با  زنان روابط
و نگاه ميكنند چطور زنان به مردان  است؟

ميكنند؟ مردان چطور نگاه به زنان
رابطة يك مجاهدين سازمان در مردان و زنان رابطة
سازمان مردان در است. سالم بسيار ايدئولوژيك و
موجود بهعنوان يا و نميبينند كاال بهعنوان را زنان

را  اسمش  كه چيزي  هر يا و  ضعيفه يا  درجه٢ 
خود مانند انساني را زنان مردان بگذاريد. ميخواهيد
ميتوانند دوشادوش ديد است كه اين با ميبينند و
مرحلة در مرحلة اول است. كنند. اين ولي كار زنان
مانند هم زنان  كه كردند قبول چون مردان  دوم
مي بينند خود مسئول و فرمانده را آنها هستند خودشان
بحث خوبي به مي كنند و كار فرماندهي آنها تحت و

وسيله اثبات كردهاند. بدين مرد را زن و برابري
كه درجه٢  كردند باور هر چيز از قبل زنان هم چنين
ميبينند خود همرزم بهعنوان را مردان هم آنها نيستند.
هم كار كنار در ميتوانند كه است مناسبات با اين و

كنند.
كرديد.  كوتاه را كارها به تسلط زمان  چطور
در رزمندگان از خيلي كه ميبينم مثال بهطور

موسيقي مختلف زمينههاي در كوتاه زماني
ميكنند اجرا را برنامههايي و شدند مسلط
الزم وقت ماهها عادي شرايط يك براي كه
راز كرديد؟ كوتاه را زمانها اين چطور دارد.

پيشرفت چيست؟ رمز اين و
بايد و  ميتوان شعار فقط زمان كوتاهكردن قانون 
ممكن ميگذارند، اول جلويت را وقتي كار است.
اجرا غيرقابل سنگين و و خيلي بزرگ بهنظر است
نمي شود. بگويي كه است  اين  اشتباه  اولين برسد،
مي شود. كه ايناست بگويي بايد كه جملهيي اولين
ايده، خالقيت، آن پشت گفتي را اين كه همين
جمعي كار يك پيشنهاد و… ميآيد كه در ابتكار،

اجرا ميشود. كار باالخره آن
مراسم تمرينات در من كوچك: خيلي مثال يك در
بود هفته  دو حدود  بودم. طبل گروه  در ٢٢بهمن 
به مانده روز يك ميكرديم. تمرين داشتيم ما كه
آن كل و شد عوض طرحمان تمام مراسم، اجراي
نداشت و فايده ديگر بوديم كرده تمرين كه دو هفته
روز وقت نصف يك جديد فقط طرح براي اجراي
نميشود بود كه اين ما همة اول خوب لحظة داشتيم.
به كه همين ولي ميكنيم. خراب برنامه روز و
برنامه روز براي و من بايد ميشود مي گويي خودت
تمركز تمرين آن قدر روز نصف در همان باشم آماده
مسلط و ميگيري تمرين ياد دو بار از بعد كه ميكني
بودي كرده تمرين كه هفته يك آن شايد ميشوي.
و نمي كردي تمركز  ولي رفتي را ريل  اين ٢٠بار
بار دو اين ولي ميكردي فكر ديگر ١٠موضوع به
بقية در شايد هم بهتر. و است ٢٠بار آن معادل تمرين

است. همين طور هم كارها

بعضيها  شما جمع خصوصيتر، در سؤال  يك
به قابلتوجهي نسبت است ويژگيهاي ممكن
يكيباهوشترياسرعت مثًال بقيه داشتهباشند.
كه يا تخصصي دارد فراگيريش بيشتر است
دارد توانمنديهايي حال هر به يا ندارند بقيه
مقوله اين  با برخوردت ندارند. همه  كه
يا رقابت لحظات دچار آيا است؟ چگونه
مواقع چكار اين گونه در حسادت ميشوي؟
باهم آدم اينهمه چطوري اصال ميكني؟
ولي مي توانيد مي كنيد زندگي با هم و هستيد
داشته بااليي راندمان چنين و كنيد هم كار با

باشيد؟
ويژگيهاي ما جمع در يكسري  اينكه درمورد
است. واقعي بحث يك اين دارند، برجسته
آن از قبل آمده و محيطي يك هركس از باالخره
اين است. گرفته ياد  كارهايي و  ديده آموزشهايي
باشد داشته  حسادت لحظة آدم كه است واقعي 
است. زن يك خودبه خودي و اول لحظه اين ولي
به و  ميكني حسودي خوب باشي عادي زن اگر 
و دشمني به مي كشد و مي دهي ميدان حسادت اين
لحظه اول مجاهد خلق همين ندارد، ولي زن ديگر ته
آن ميجنگد و آن با و ميكند دستگير حسودي را
كه است اين واقعيت ميكند. چون خفه نطفه در را
خودش جيب در دارد هرمثبتي هركس مجاهدين در
ما ارزش براي سازمان ميريزد. جيب نمي ريزد در
دارم همه را نقطه مثبت من يك اگر اين است كه
كنند. را كسب مثبت آن نقطه كه نقطهيي برسانم به
بيرون همان خوب باشم. تكستاره مي خواستم اگر
پس است. زياد تكستاره آنجا ميماندم. خارج در
ما اينكه كردم؟  انتنخاب را مبارزه براي چه اصًال
براي هرچيز فدا قبل از چون كار كنيم هم ميتوانيم با
را ميكنيم بقيه تالش و انتخاب كرده ايم را ديگري
اين برايمان ارزش و بگذاريم خودمان سر باالي
براي كسي اين جا باشيم. خاكيتر هر چه كه است
نميزند، منم باالكشيدن خودش و بقيه پايينآوردن
و بقيه باالكشيدن براي ميزنيم منم برعكس، اينجا

خود. پايين كشيدن

خودتان  ميان  اختالفي دچار كه هروقت
ميكنيد؟ ميشود حل آنرا ميشويد چطور

بزني؟ مثال
ميشويم اختالف دچار  خودمان ميان  كه هروقت
ميگذاريم هم بين درست رابطة برتنظيم را اصل
را خودمان حرف قيمت هر به هركدام كه اين نه و
كنيم. صحبت بد و كنيم پرخاشگري هم با و بزنيم
آنقدر ما مناسبات در  و عصبي تند برخورد اصًال
باشد، هم  اگر و  ندارد وجود كه  است ضدارزش 
حل لحظه در اختالف اين  شايد  است. تك نمود 
مقابل نفر به  اشكال  واقعي بهطور هم  شايد  نشود،
درست هم  با اختالف لحظه  همان  در ولي باشد.
طرف واقعًا اگر ميآييم. كوتاه و ميكنيم تنظيم
انتقادي نشستهاي باشد، كرده  اشتباهي كار مقابل
ولي ميكنيم انتقاد او به نشست همان در كه داريم
از بعد نداريم. تالفيكردن حق و نميكنيم  تالفي
و قبل به برميگردد مناسباتمان هم انتقادي نشست

وصميمانهتر. دوستانه تر البته
٨ صفحه در بقيه ٨ صفحه در بقيه

همه دارم مثبت نقطه يك من اگر است كه اين ما براي ارزش حلوايي: ثمر
ميخواستم اگر كسب كنند. را مثبت نقطه آن برسانم كه نقطه يي به را
تكستاره آنجا ميماندم. خارج در بيرون همان خوب باشم. تكستاره
ميتوانيم ما اينكه چه مبارزه را انتخاب كردم؟ براي است. پس اصًال زياد
كردهايم و را انتخاب ديگري هرچيز فدا براي از چون قبل كنيم كار با هم

بگذاريم خودمان باالي سر را بقيه ميكنيم تالش

نه، آيا يا ميتوانم كه آيا ميكردم سؤال از خودم بارها زينب حسيننژاد:
ماندن كشش و توان و برمي آيم؟ آن پس از مي توانم؟ زن يك عنوان به
ولي آسان است، مجاهدشدن كه شنيدم يكي از يانه، دارم مبارزه را در
روزها و روزها كه بود اين سؤال خيلي سختي نيست، آسان مجاهدماندن

كند كمكم كه ميخواستم خدا از و كردم فكر آن به



٨ دوشنبه ٢٢ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩١ ـ شمارة
زن روز جهاني ٨مارس بهمناسبت

با  برابر ماه، اسفند  ١٨ پنجشنبه روز
در جهاني زن و روز ٩مارس، به مناسبت
سازمان زنان كميسيون جلسات حاشيه
زنان آزادي مجمع نيويورك، در ملل
متحد سازمان ملل مقر در مقابل اجالسي
دراينجلسه برگزار نمود. نيويورك، در
سازمان مشورتي رتبه داراي سازمانهاي
زنان، و حقوقبشري سازمانهاي و ملل
شركت از رسانههاي خبري شماري و

گزارش پرداختند. به تهيه و نموده
آزادي مجمع از حبيبي، ابتدا خانم زالل
زنان به  خوشامدگويي ضمن زنان، 
روز كنفرانس اين در شركت كننده
گفت. تبريك  آنان  به را  زن جهاني 
تصويري فيلم به را آنان توجه سپس
در زنان وضعيت با رابطه در كوتاهي

خود سخنان طي وي نمود. جلب ايران
رژيم كه است ٢٧سال داشت: اظهار
و مي باشد حاكم ايران بر ماليان زنستيز
بودهاند ولي آن  قربانيان زنان اصليترين 
از دست خود را اميد زنان ايران هيچ گاه
عليه مبارزه مقدم صف  در و نداده اند
دارند. حضور ايران بر حاكم بنيادگرايان
را نقش رهبري زنان ايران مقاومت  در
كاراترين سالح خود اين و ايفا ميكنند
البته ميباشد. ماليان زنستيز رژيم عليه
است داده نشان عمل در ايران مقاومت
رهايي عامل رهبري، در زنان حضور كه
نيز آنها انرژي آزادكردن و مردان
قيمت سنگيني ايران، ميشود. مقاومت

 ١٢٠،٠٠٠ است. پرداخته مبارزه مسير در
را خود  جان گذشته قرن ربع در نفر 

ميان در دست دادهاند، از مسير اين در
اشرف مانند هستيم زناني شاهد ما آنها

زندانهاي در شاه، زمان در كه رجوي
گوش شنوايي يك تحت شكنجه شاه

پيش ٢٤سال و داده بود دست را از خود
و رسيد، شهادت به حاكم ماليان توسط

مصباح  فاطمه مانند ١٤ـ١٣ ساله دختراني
اعدام ددمنش رژيم اين توسط كه

ذاكري مادر مانند مادراني  و گرديدند
اين  زندانهاي در ٧٠ سالگي سن در كه
زنان اين بهشهادت رسيد. البته راه رژيم
مانند تظاهراتهايي  و دارد ادامه قهرمان 
ايران در آزاده زنان ديروز تظاهرات

ميباشد. اين بر گواه خود
نمونههايي ذكر با حبيبي خانم سپس
از بعد خاص بهطور زنان سركوب از
گزارشي احمدينژاد، كار آمدن روي
كشور در داخل آزاده تظاهرات زنان از

داد. ارائه ٨مارس مناسبت به
فعاالن از دايكسترا، لين خانم سپس
در زنان نقش  درمورد حقوقبشر 
مقاومت با و آشنايي خود ايران مقاومت
عكس نمايشگاه نمود و صحبت ايران
نمود ارائه را مقاومت فعاليتهاي از خود،

روبهرو شركتكنندگان استقبال با كه
طي سخناني اظهار داشت: گرديد. وي
آنها اهداف  و ايرانيم دوستان از  من
كشورشان به دموكراسي آوردن براي

مي كنم. حمايت
مريم خانم سخنراني ويدئويي نوار
مقاومت برگزيدة رئيسجمهور رجوي،
پاريس، در روز جهاني زن مناسبت به

گرديد. پخش
سؤاالتي حضار برنامه، پاياني بخش در
در ايران مقاومت مواضع با رابطه در
در زن حقوق زنان، آزاديهاي  با رابطه
انجمنهاي بهعنوان آنها نقش و اسالم،
به زنان ايران صداي براي رساندن زنان
به كه سخنرانان مطرح نمودند جهانيان

دادند. پاسخ آنها

رزمنده حلوايي، ثمر
آزاديبخش ارتش

مجاهدين  برجسته ويژگيهاي از يكي  
هرشرايطي در آنها شادابي و سرشاري
ناشي را شادابي و سرشاري اين تو است.

ميداني؟ چي از
خلق كه مجاهد است اين شادابي سرشاري و رمز
انتخاب را آن سختيهاي و مبارزه كه آنجا از
و نميرود سختيها وا برابر هيچوقت در كرده،
ضدتسليم و ضدوادادگي عنصر يك خودش
پرانرژيتر و  سرحالتر را او سختيها  است،
از كه است داده تعهد رهبريش به چون ميكند،
تسليم پس بكشد، بيرون را كثير خير عظيم شر

ضدارزشها است. زشتترين از براي او

ايراني دختران و زنان براي پيامي چه
داري؟

مي خواستم هموطنم عزيز  خواهران  و زنان به
شما فكر به  همواره  مجاهد زنان ما  كه  بگويم
ستم شما از رهايي و شما بهخاطر اصًال و هستيم
و گذاشتيم مبارزه اين در  پا كه بود بدبختي و
يك و شما ميگذرانيم با لحظاتمان را هم حاال
همة بهرغم اينكه داشتم شما از هم درخواست
نيستيد. تنها كه بدانيد بدبختي ها و سختيها
محكم شما زنان مجاهد پشتوانة و ارتش آزادي
ندهيد، تن ذلتي خاطر به هيچ همين به هستند.
در ميتوانيد تا و كنيد  اعتراض  كنيد مقاومت
نه و باشيد آكتيو شركت كنيد. رژيم عليه فعاليتها
آخوندها غمگين. چون نه و سرحال باشيد پاسيو.
و توسريخورده كه ميخواهند زن از را همين
بكنيد را عكس اين هم شما ناالن باشد. گريان و
كنيد شعلهور را آن ديديد مقاومت شعلة هرجا و

هستيد. مبارزه اين پيشتاز شما چون

با  برابر اسفند ١٣٨٤  ١٧ روز
جهاني «سازمان ابتكار به ٨مارس٢٠٠٦،
«انجمن حمايت با و  بنيادگرايي»  عليه
در جلسهيي زنان» حقوق از حمايت
در و زن جهاني  روز بزرگداشت 
در ايران زنان تظاهرات با همبستگي
ملي خبرنگاران كلوپ الله، در پارك

شد. برگزار آمريكا دي.سي واشينگتن
شركت كنندگان استقبال با كه جلسه اين
از پنلي شامل گرديد، مواجه رسانهها و
زنان، حقوق مبارزان و فعاالن سخنرانان،
و هنرمندان و سياسي علوم كارشناسان

حاميان مقاومت ايران، ميشد.
به تلفن طريق از برنامه، ابتداي در
سخنگويتظاهركنندگاندرايرانوصل
تظاهرات مورد در وي گزارش و شده
خانمي شد. الله دريافت پارك در زنان
در جلسه شركتكنندگان با از ايران كه
به فعاالنه ميكرد، صحبت واشينگتن
نماينده داد. پاسخ  حاضران  سؤاالت
ضمن زنان حقوق از  حمايت انجمن
زنان توضيحاتي درمورد تظاهرات بيان

گفت: الله پارك در
رژيمي، چنين تحت كه معتقديم ما
برآورده ما سياسي خواسته هاي حداقل
با كه ميخواهيم جهانيان از نمي شود.
را نظامي چنين نكنند. مماشات رژيم
اجتماعي و سياسي آزادي هيچگونه كه
را مملكت پولهاي  تمام و  نمي دهد
طرد بايد ميكند، تسليحات صرف
ميخواهيم بينالمللي جامعه از كنيم.
طرد سياسي لحاظ از را رژيم اين كه
محكمههاي در را رژيم سران و كرده.

كنند. محاكمه بينالمللي
كارآمدنش، روي  ابتداي از  نظام اين
ايراني زن برروي  را عرصه  هرروز
پس اكنون است، كرده تنگتر
تروريست بهحاكميترسيدن از
بدتر مراتب به  شرايط احمدي نژاد، 
زنان رسيدهايم كه جايي است. به شده
در يا ميشوند، كشته مختلف به داليل
كه دليل اين به تنها ميشوند. رها بيابان
حرف يا نوشته اند روزنامه در مقالهيي

زدهاند. آزاديخواهانه
موجود شرايط بدترين با ايراني زنان
هيچ راهي و ميكنند نرم و پنجه دست
دنيا تمام در است. نمانده باقي برايشان
را زنان  و ميگيرند جشن را زن روز 
و بسيجي در ايران ميگذارند، ولي ارج
زنان استقبال به  لگد مشت و با پاسدار

ميروند.

رسيدهايم نتيجه اين به ايراني زنان ما
نمي توان را  آيندهيي نظام اين  در كه
شده نظام طرد اين در متصورشد… زن
را پيش مقاومت رسم و راه است، بايد
ما اعتراضمان كشور، در داخل بگيريم.
خواهيم رژيم ادامه سرنگوني اين تا را

داد».
نريمان، شيرين  خانم برنامه، ادامه  در
بنيادگرايي، عليه  اتحاد جهاني دبيركل
و كرد معرفي را  برنامه سخنران  اولين
علوم متخصص سعيدي، خانم گفت
آكادميك تحقيقات كه است سياسي
را در مورد نقش زنان در رهبري خود
و آمريكاي التين جنبشهاي رهاييبخش

داده است. ايران انجام
تحت خود  درسخنراني سعيدي خانم 
چنين بودن»  ايراني  زن «معني  عنوان 
است اين  ايرانيبودن زن معني گفت: 
براي احقاق مبارزه سال صد بعد از كه
مذهبي ديكتاتوري يك خود، حقوق
قرن نيم  مي كند، تصاحب را قدرت 
وسطايي و قوانين قرون كرده حكومت
پايه ريزي جنسي  آپارتايد اساس  بر را
است اين ايرانيبودن زن معني ميكند.
زندگي مالياني  ديكتاتوري تحت كه
ضدزن، آن  مشخصه  كه  ميكني، 
تمام است. كه مذهبي فناتيك بنيادگرا و
زنان به ويژه متمدن، دنياي دستاوردهاي
زن ايراني قرار ميدهد. مورد تهديد را
روز يك  كه است معني  بدين بودن 
كشورت پارلمان نماينده كه ميشنوي
بايد «زنان ميكند  اعالم رسمي بهطور
آنها بر مردان كه بپذيرند را واقعيت اين
اينكه «جهان و هستند». و مسلط چيره
بايدتشخيصدهدكهمردانبرترهستند».
اجازه ايراني هستيد، زن  يك شما اگر
ورزشي مسابقه  تماشاي براي نداريد 
البته باشيد، داشته حضور استاديوم در
كه همانطور استاديوم بيرون ميتوانيد
مي كنند، اعتراض ايراني دختران و زنان
كتك خورده اما حسابي اعتصاب كنيد،
متأسفانه شد.  خواهيد روانه خانه  به و
ماليان حاكميت تحت زندگيكردن
شده سخت  آنچنان ايراني  زنان براي 
زنان روزافزون خودكشي  شاهد كه

٩ ماه گذشته فقط  طي ازجمله هستيم،
كردهاند.  خودسوزي كرد زن  ١٥٠
استان در  زنان امور دبير به گزارش بنا
اكثريت نوجوان، دختران و زنان ايالم،
را گذشته سال خودسوزيهاي آمار
درصد باالترين ايران برميگيرند. در

خودكشي در جهان را دارد.
آن بهرغم شرايط سختي كه زنان ايران با
كه زنان تأكيد كنم مواجه هستند، بايد
خستگيناپذيرترين مقاومترين، از ايران
هستند مخالفي نيروهاي فعالترين و
به را بنيادگراي ماليان ديكتاتوري  كه 

ميطلبند. چالش
داخل صاحبنظران از بسياري گفته به
رئيس جمهور بهويژه كشور، خارج و
مريم خانم ايران مقاومت برگزيده
و سازمانيافته مقاومت رهبر رجوي،
ايراني، مبارز زن تاريخي ممتاز الگوي

انرژي و قدرت آنچنان داراي زنان،
سرنوشت كه به زودي هستند سرشاري
رقم را خاورميانه و  ايران  آينده تاريخ

زد. خواهند
دايكسترا بوگرت لين  خانم آنگاه
حقوقبشر فعاالن از وي نمود. سخنراني

كه است متبحر حرفهيي عكاس و
شش شامل، وي عكسهاي سوژه
سنا و كنگره اعضاي رئيس جمهور،
رهبران دنيا، سراسر از پارلمانها و
فعاالن و نوبل برندگان جايزه بينالمللي،
بوگرت خانم مي باشند. حقوقبشر

عكسهاي مبارزه همچنين نمايشگاهي از
را آنها حاميان و ايران مقاومت فعاالن
در دايكسترا خانم گذاشت. نمايش به
گفت: چنين  خود سخنان  از قسمتي 
آنها اهداف  و ايرانيم دوستان از  من
كشورشان به دموكراسي آوردن براي
را نگرشي مسير من ميكنم. حمايت
ايرانيان فرياد «پروژه كردهام طي كه
آن، شروع  ناميدهام. دموكراسي» براي 
مسئوليت پيش، سال چند كه بود موقعي
كردم. قبول را برنامهيي از عكاسي
دنبال من حرفهيي، عكاس يك بهعنوان
بتوانم تا ميگردم مشخصي سوژههاي
اين دهم. در شرح عكس با داستاني را
و شيدايي، قدرت، شجاعت، من عكسها
مرداني و جهاني در زنان صلح قدرت
ديدم. گرفتم را عكسشان آنروز كه

و كودك، آمريكايي،  مرد ١٠،٠٠٠ زن،
اينجا به كه اروپايي ايراني، كانادايي،
از حمايت  براي تنها  بودند  كرده سفر 
آرامي به طرز و هيجان  با  و برنامه اين
آنگاه دادند. ادامه را منظمي راهپيمايي
كنم سفر مسير در اين كه گرفتم تصميم
را مرداني و زنان قدرت و شجاعت و
سخت، فوق العاده شرايط تحت كه
ميكنند مبارزه كشورشان آزادي براي
با مي دهند، اميد كشورشان  مردم به و

كنم. بيان عكسهايم
و آمريكا  مردم توجه ميخواهم من 
شده توسط ارائه سوم راه حل به ايران را
ملي شوراي برگزيده  رئيس جمهور 
جلب رجوي، مريم خانم مقاومت،
نه و قبول دارد را نه مماشات وي كنم.
طريق از دموكراتيك تغيير بلكه جنگ،
بيگانه كشور دخالت بدون ايران مردم

ميپذيرد. را
سونا خانم  برنامه سخنران سومين 
از بخشي در وي  بود،  صمصامي
احترام اداي با گفت: خود سخنان
حقوق احقاق براي كه  زناني تمام به
مي كنند. و كرده مبارزه خود انساني
مهمترين از بدهم كه يكي توضيح بايد
است آن ايران  در  كنوني  موضوعات 
زنان عليه خشونت مرتكب ماليان كه
ازجمله و  ميشوند «قانون» نام  تحت
اصل يك عنوان به را سنگساركردن

آوردهاند. در قانوني
براي راه حل ميخواهم در مورد بنابراين
چنينخطريكهازطرففاشيزممذهبي
صحبت است شده ايجاد ايران در
در صلح مخالف آنها كه زيرا كنم.

نيروهاي از جبههيي و بوده ميانه خاور
تا كردهاند ايجاد درخاورميانه بينادگرا
آنها كنند. مقابله ايران در تغيير با بتوانند
بر كه قصد دارند و نفوذ كرده عراق در

داشته باشند. كشور تسلط آن
اين با آن روبهرو است كه جهان سؤالي

هستند؟ كدام راهحلها كه است
گفته به كه شيطانصفتي بنيادگرايي با
به قصد احمدينژاد رئيسجمهورش
بقاي براي حفظ را آتشكشيدن منطقه

كرد؟ دارد، چه بايد خودش
را مختلف  نقطهنظرهاي تمام اگر 
دو به آنرا ميتوانيم كنيم، خالصه
با مماشات كنيم:  تقسيم  كلي  نظرگاه
مداخله و جنگ يا ديكتاتور ماليان

بيگانه. نظامي
مماشات، سال شانزده  از  بعد اما …
كارآمدن روي گرفته شد، كه نتيجهيي
با مذاكره سال  سه بود. احمدينژاد 
شده اين به منجر اروپايي،  كشور سه
اتمي بمب ساختن به ايران رژيم كه
راهحل هيچ  نيز جنگ شود. نزديكتر 

مناسبي نيست.
مريم خانم قبل، سال دو بنابراين،
در ايران، مقاومت  رهبر  رجوي،
در پارلمان اروپا، راهحل سخنراني خود
دموكراتيك تغيير دادند: ارائه را سوم
زنان كه مقاومتي و ايران مردم توسط

آن هستند. رهبر
ديدگاه يك رهبري در زنان شركت
آن اساس كه است جديدي نگرش و
بهجاي زنان قدرتمندكردن برروي
شده است. آنها استوار و تحقير حذف
آنها قوت نقاط است كه معني بدان اين
نقاط اينكه بهجاي سازيم برجسته را

كنيم… عنوان آنها را منفي و ضعف
زنان نميآيند، اما هيچ به اينكه زنان با
در بنيادين تغيير شوند. چيز همه بايد
تنها نيست. ساده روياي يك تنها زنان
آزادسازي رهايي و ممكن براي راهحل
شده استوار تئوري چنين اساس بر
به را  ديگري  انسان، يك كه  است 
برابري ايدهآل به و بنگرد احترام ديده
كه است هدفي اين باشد. داشته ايمان
كه هستم و من مطمئن داريم پيش در

شد. خواهيم پيروز
نواري برنامه  اين  پاياني  درقسمت 
پخش رجوي مريم  خانم  ازسخنراني 
آزاديهاي منشور آن در كه گرديد
كه حقوق زنان ايران اساسي براي آينده

بود. شده بيان مي شود شامل نيز را

الله در پارك زنان تجمع با همبستگي در و آمريكايي و ايراني زنان توسط در واشينگتن مارس بزرگداشت٨

رهبريزنانالزمه مبارزهبا بنيادگرايي اسالمي 
زن جـهاني روز مـناسبت به نيـويـورك در زنان آزادي مجمـع جلسـه

آزاديبخش ارتش رزمنده حسيننژاد، زينب
٧ صفحه از بقيه

چه مجاهدين بر كه نوشت كتابها آن از بايد و
آن وارد ناخواسته  كه كورانهايي چه  گذشت،
و گرفتند قرار آزمايشهايي چه برابر در و شدند،
پايداري و و چنان عبور كردند از آن چه سرفرازانه
كردند كاري همه شد و كردند كه زبانزد استواري

افتخار ميآفريند. ايراني هر زبان اشرف بر نام كه
از قبل كنم، وصف چه طور را آنروزها نمي دانم
براي آزادي ميهنمان تالشهايمان در ما جنگ شروع
واحد يك  ما بوديم، زرهيها آماده سازي مشغول 
آنقدر و بوديم، چفت باهم خيلي كه بوديم بيامپي
رسيده آن به حسابي و داشتيم دوست را نفربرمان
توپچي يك بوديم، كرده نبرد آماده را آن و بوديم
چه كه بگوييد در هر كه پريسا شير داشتيم به اسم
كم نداشت، تمام هيچچيز و برجكش گذاشته بود
جنگافزاري چنان برجكش از تا مي كرد را تالشش
و هم چنين درآورد دشمن روزگار از كه دمار بسازد
و تعميرات از نفربر كه همه كار من، قهار راننده الهه
آن و بود انجام داده خودش و… را شني تنظميات
سه بود. خالصه كرده ميدان نبرد در را آماده تاختن
بوديم، ساخته آن شعر براي ميكرديم و صفا تايي
سه و برايش ميخوانديم بيست ١٠٢٣بود، آن شماره
شد، كه شروع جنگ ميتازه. پلنگ تازه، مثل يكه
استتار يگانها بقيه زرهي مثل آشيانه يك در را آن
ميزديم. سر آن به يكبار روز هرچند و كرديم
شب و سنگر داشتيم ديگر يك منطقه در خودمان
دنبال را جنگ اخبار و ميگذرانديم را روزمان و
خاصي يك عشق بوديم، همه در سنگرها كه كرديم.
هميشه عشق اين البته  داشتيم، همديگر  به نسبت
با گويي ولي هست،  آزادي  ارتش  زنان  يگان در
را همديگر گويي مي كرد، فرق جنگ از قبل دوران
جنگ دليل به امكانات چون داشتيم، دوست بيشتر
هركس و… غذا همچنين بود، شده محدودتر

برسد، بيشتر از خودش ديگري ميكرد كه به تالش
و بود، يكي يگان فرمانده واحد با ما واحد سنگر
نبود، يگان فرمانده كه وقتها بعضي جدا. دوم واحد
به مي گرفتيم تصميم و مي گرفت دلمان سنگر در ما
و شور و مي گرفتيم گرم آنها با و بريم كناري سنگر

هم تقسيم مي كرديم. را با نشاطمان
رفته نفربر به زدن سر  براي  كه عصر روز يك
و رسيد گوشمان به مهيبي صداي ناگهان بوديم،
را قرارگاه اطراف شد، ديده دورتر كمي دودبلندي
نيز قرارگاه شد، شروع گفتيم خودمان با بودند، زده
سنگر در هنگامي كه شب، همان بمباران است. زير

بودكه  شب نيمه  ٢ حدود ساعت بوديم، خوابيده
خواب از زمين و لرزش انفجار مهيب صداي از همه
در سرمان روي سنگر خاك كه ديديم و پريديم
بود، درآمده لرزه به سنگر تمام است. ريختن حال
را بسته چشمهايم شد. تمام چيز همه احساس كردم
نيستم، وقتي كه ديگر فكر كردم لحظه بودم، يك
بقيه به زندهام، كه نميشد باورم كردم باز را چشمم
گرفته را سفت همديگر دستهاي كردم، همه نگاه
همه شد برقرار آرامش كه  بعد  ثانيه چند بوديم.
هم بقيه كه خنديديم، گويي كرديم و نگاه هم به
سعي يگان فرمانده زندهاند.  كه  نميشد باورشان
غوغايي دلم در من دلگرم كند ولي را ما كه ميكرد
آنقدر ما كه خورد «كجا سؤال، و ابهام از پر بود و
در را موجش بازتاب كرديم؟ احساس را لرزشش
ميگفتم، حتمًا خود ميكردم و با حس درونم هنوز
پس نشد، چيزيمان ما اگر خورده، نزديك همين
دورتر، يا سنگرهاي شده، كناري چيزي سنگر شايد
نگاهي و بيرون بروم بيرون سنگر از مي خواست دلم
شرايط امنيتي بهدليل ولي شده، چي ببينم بيندازم كه

نميداد. اجازه فرمانده
كه مي كردم فكر اين به نبرد، خوابم صبح تا شب آن
دادهاند، قرار هدف را اشرف چرا شد، خواهد چه

گناهي چه و نداريم، شركتي جنگ اين در كه ما
پناه خاك  اين به  ميهنمان براي آزادي كرديم كه

بوديم… آورده
سنگرها از سالمت و سالم  همه  خوشبختانه صبح
بعد روز چند ولي تكانديم. خودي و آمديم بيرون
از قرارگاههاي يكي  در رسيد. به ما ناگواري  خبر
شهادت به بمباران در مجاهد خواهران از ٣تا ديگر،
گفتم لرزه در آمد. لحظاتي به  بدنم  تمام  رسيدند.
و كنند يكسان خاك با را اشرف مي خواهند نكند
سختي لحظات چه نبود. بعيد ببرند؟ بين از را ما همه
به يعني خدايا ميگفتم نداشتم، را آن طاقت كه
سابقه چندسال و با چندين سازماني سادگي همين
جنگ در اين هيچ دخالتي تاريخچه كه مبارزاتي و

بين ببرند. از را مي خواهند كرده هم اعالم و ندارد
مي شناختم را آنها از برخي كه شهدا به وقتي
چهره هايشان، تركيد. بغضم بياختيار كردم فكر
بيرون لحظهيي ذهنم از ارزشهايشان،  حرفهايشان،
به چگونه پرسيديد كه ارزشهايي همان نمي رفت.

بردي. پي آن
برنامه همين و هرروز تقريبًا هرشب روزها  آن در
در اطرافمان. بمبارانها و سنگين حمالت داشتيم، را
كه بود خدا دست فقط ميكنم احساس گاهي
آن در چه طور نفهميديم كرد، حفظ را مجاهدين
ما يگان به روز چند از بعد  مانديم.  زنده بمبارانها
دادند را قرارگاه قسمت يك از حفاظت مأموريت
از شديم، مستقر كانال در  و  رفتيم آنجا به ما و
خبر آن از روزها و بوديم  دور  زرهيهايمان محل
زرهيها محل كه روز خبر رسيد يك بعد نداشتيم،
شده، زرهيها منهدم از يكسري و شده است بمباران
ديگر. يك آزمايشي و دردناك و سخت باز خبري
من به  يگانمان دوم واحد راننده سميه صبح روز 
زرهي خورده، ديدم كه زرهيم خواب ديشب گفت

اشتباه است.  گفتم نكردم و باور ١٠٧٣ بود. من او

چند است. باطل خوابت مي كني. خيال نخورده
انفجار و… صداهاي از ديگر كه ديديم بعد روز 
قرار بودند. كرده متوقف  را  آتش نيست. خبري
توي دل برگشتيم وقتي قبلي. محل در برگرديم شد
خورده، زرهيها از بدانيم كدام يك كه نبود دلمان
زرهيهايي خدمههاي يكي يكي بوديم، نگران خيلي
چك را زرهيهايشان تا زدند صدا را بود خورده كه
شدم ناراحت خيلي بود. آنان جزء نيز سميه كنند.
جاي ديگر خودش بود. درست خوابش گفتم و
و و پريسا من بود. شده ناراحت چقدر دارد كه خود
منتظر است، نخورده زرهيمان بوديم مطمئن كه الهه
بعد را آن و زده سر به زرهي بگويند ما به تا بوديم
گفت من به برگردانيم. وقتي سميه برگشت چك از
كرد. زدن به شروع قلبم من داريم. برايت بدي خبر

آن  دو دهليز و است نصفش خورده ١٠٢٣ نيز گفتند
خورده فرمانده و راننده دهليز است. سوخته كامل
پر هم  بود، آن مانده  سالم برجك آن فقط  بود و
دلم شنيدم، را خبر اين وقتي سوختگي. و دود از
خواب شو، من بگويد بيدار نفر به يك ميخواست
را گلويم عصبانيت  و حرص  و بغض فشار  بود.
آن براي روزها و روزها آخر ميكرد، پاره داشت
با كرده بوديم. آن را آماده و كشيده بوديم زحمت
بگويم. اول الهه و پريسا به چطور حاال گفتم خودم
نكنم بغض و كنم جمعوجور را خودم كردم سعي
بگويم. آرامي به آنها به بتوانم تا نباشم، عصباني و
كردم راهي خبر با نيز آنها را اينكه از خالصه بعد
سعي راه  بين در كنيم،  بازديد زرهي  از تا شديم 
به كنم. عوض را آنها  فضاي  شوخي  با ميكردم
مي آييم خورده، دهليزمان الهه و من مي گفتم پريسا
تا گويي هنوز مي كنيم. شليك تايي سه دهليز تو در
مي خواست دلم باورم نميشد، هنوز نديدم چشم به
است. نبوده شما زرهي و شده اشتباه بگويد يكي كه
كه ديديم  ناباوري كمال در رسيديم، وقتي ولي 

شده است. منهدم ٢دهليز آن و است ١٠٢٣سياه بله
ثانيهيي چند و چرخيديم  آن دور  اول نفري سه
اين فضا نميخواستم ديگر كه من سكوت كرديم.
كه كردم، كارهايي مشغول را آنها داشته باشه ادامه
بود اين  برگشتيم.  و داديم انجام را بود گفته شده 
را آن از خيلي هنوز  كه جنگ در  من ماجراهاي
با تمام سختيها ولي نيست. و ديگر فرصتش نگفتم
و پايداري آنهم بود، چيز يك مهم تضادهايش، و
به رژيم داد. را شكست كه رژيم مجاهدين استواري
از اين كه كرد را تالشش رژيم تمام نرسيد. هدفش
خيال به و ببرد بين از را ما و كند سوءاستفاده جنگ
هيهات كه نماند. ولي باقي ما چيزي از خام خودش
و و محكم تشكيالت سفت چنان ما ببيند بود كور
وارد خدشه يي نميشود آن در داريم كه بيشكافي
است بود. درست رمز پيروزيمان هم همين و كرد
و… شهادت بچهها از شد وارد ضربه به ما خيلي كه
قبل از آزمودهتر و محكمتر و ماندند مجاهدين ولي
ننشستيم ساكت هم باز نيز آن از بعد خالصه شدند.
با و نشاط پر و  سرفراز داشتيم، آن چه كه هر با و
و پايداري ادامه داديم خود به مبارزه باال روحيهيي
را هم تكتك اين زديم، رقم را پرشكوه در اشرف
پارسايي مژگان  اشرف،  بزرگ سردار  مديون  ما

داد. عبور گدازان اين كوره از را ما كه هستيم،

ايراني  دختران و  زنان براي  پيامي چه  
داري؟

كه است اين ايران قهرمان دختران و زنان به پيامم
و ننشست شرايط ساكت در سختترين ميشود اگر
رژيم اين نگذاريد  و  بهپاخيزيد نيز  كرد، شما قيام
ارتش زنان ما ببلعد، را ايراني  و ايران زنستيز،
را اين رژيم بايد  شما دست آزاديبخش دست در
و كنيم. نابود و محو تاريخ گورستان در هميشه براي

است. شدني و نيست دور روز اين

٧ صفحه از بقيه

صمصامي سونا

از مقاومترين، ايران زنان كه تأكيد كنم هستند، بايد مواجه آن ايران با كه زنان سختي شرايط سعيدي: به رغم صوفي
ميطلبند. چالش را به بنيادگراي ماليان ديكتاتوري كه هستند مخالفي فعالترين نيروهاي و خستگيناپذيرترين

مريم خانم ايران مقاومت برگزيده رئيسجمهور بهويژه كشور، خارج و داخل صاحبنظران از بسياري گفته به
انرژي و قدرت آنچنان داراي زنان، ايراني، مبارز تاريخي زن ممتاز الگوي و سازمانيافته مقاومت رهبر رجوي،

زد خواهند رقم را خاورميانه و ايران آينده تاريخ سرنوشت بهزودي كه هستند سرشاري

نريمان سعيديشيرين صوفي



شمارة ٧٩١ ـ دوشنبه ٢٢ اسفند ١٣٨٤صفحة ٩
گزارش

هواداران  اسفند  ١٥تا١٧  روزهای  طی 
درشهرهای  آزاده  ايرانيان  و  مقاومت 
آمريکا  آتالنتای  و  کانادا  ونکور  و  اتاوا 
بمبگذاری  به  اعتراض  در  آکسيونهايی 
تروريستی حرم مطهر امام علی النقی و اما 
حسن عسکری توسط عوامل و مزدوران 
آکسيونها  اين  در  کردند.  برگزار  رژيم 
مداخالت رژيم آخوندی در عراق توسط 

شرکت کنندگان محکوم شد. 

آکسيونهای اعتراضی هواداران مقاومت در محکوميت انفجار تروريستي در سامرا به دست عوامل و مزدوران رژيم آخوندی

اتـاواـ  کـاناداونکورـ  کـانادا آتالنتاـ  آمريکا

دفتر   (۲۰۰۶ (۶مارس   ۸۴ ۱۵اسفند  دوشنبه  روز 
پارلمان  در  لندن،  در  ايران  مقاومت  ملي  شوراي 
انگلستان اقدام به برگزاري يك كنفرانس مطبوعاتي 
موشكي  مخفي  پروژه هاي  كنفرانس  اين  در  نمود.  
«موشكهاي  زرادخانه  جدي  گسترش  ماليان،  رژيم 
جديد  موشك  يك  ساختن  بر  تمركز  شهاب»۳، 
بالستيكي و  شكست پروژه توليد «موشك شهاب»۴ 
مورد بحث قرار گرفت. در اين كنفرانس مطبوعاتي 
كه رسانه هاي متعدد خبري بين المللي و رسانه هاي 
حسين  آقاي  بودند،  كرده  شركت  آن  در  انگلستان 
عابديني عضو كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت 
ايران شركت داشت. آقاي عابديني در صحبتهاي خود 
گفت: مطابق اطالعات جديدي كه به دست مقاومت 
ايران رسيده است، در حال حاضر رژيم ماليان بيش 

از ۳۰۰«موشك شهاب»۳ در زرادخانه خود دارد.
بر  شخصًا  احمدي نژاد  «محمود  افزود:  وي 
اهميت  مورد  در  مشخصًا  و  موشك  توليد  ضرورت 
سازمان هوا و فضا، ارگان مادر توليد موشك رژيم ( 
متعلق به وزارت دفاع) و  مجتمع همت ( مهمترين 
فضا صنايع موشكي)   و  از سازمان صنايع هوا  گروه 
از  يكي  اطالعات مشخص  بر  بنا  است.  كرده  تأكيد 

عالوه  است.  بوده  ۱۷دسامبر  تاريخ  در  موارد،   اين 
بر احمدي نژاد، خامنه اي شخصًا پيشرفت فعاليتهاي 
سازمان هوا و فضا (صنايع موشكي) را دنبال كرده و 
از بودجه ويژه يي كه خارج از كنترل دولت و نظارت 

مجلس  در اختيار دارد به اين ارگان مي پردازد.
عضو كميسيون خارجه شورا ضمن شرح افزايش 
ماه  دو  هر  در  ۱۶عدد  حداقل  كه  موشكها  كيفي 
مي باشد به نقش متخصصين كره شمالي در افزايش 
اطالعات  و سپس  كرد  اشاره  فوق  موشكهاي  توليد 
دقيق و مهمي را پيرامون توزيع «موشكهاي شهاب»۳ 
به يگانهاي نظامي و محل نگهداري اين موشكها به 

اطالع خبرنگاران حاضر در كنفرانس رساند.  
برد  افزايش  باره  در  توضيحاتي  ضمن  وي 
كيلومتر  تا ۲۰۰۰  به ۱۵۰۰  شهاب»۳  «موشكهاي 
بالستيكي  «موشك  به  راجع  را  جديدي  اطالعات 

قدر»، ارائه كرد.
آقاي عابديني گفت:  بنا به گزارشهاي دريافتي از 
داخل ايران به دنبال شكست رژيم در توليد «موشك 
شهاب»۴، تمركز رژيم براي دستيابي به يك موشك 
موشك  از  ارتقا يافته تري  مدل  روي  بيشتر  برد  با 
اختصاص   «۱۱۰ و  «قدر۱۰۱  نامهاي  به  بالستيك 

اين  روي  ايراني  ۵۰۰متخصص  حدود  است.  يافته 
توليد  مركز  (مهمترين  همت  مجتمع  در  كه  پروژه 
موشك رژيم ماليان) در شرق تهران دنبال مي شود 
كار مي كنند. فرمانده صنايع همت،  فردي به نام ناصر 

مالكي است.
در يك ارزيابي تقريبي، ساخت اوليه اين موشك 
سوخت  و  مايع  سوخت  از  تركيبي  آن  سوخت  كه 

جامد است، تا يكسال ديگر به اتمام مي رسد. 
مي باشد  ۳۰۰۰كيلومتر  تا  قدر»  «موشك  برد 
و طراحي آن به صورتي انجام شده كه برد آن قابل  
افزايش باشد.  اين موشك دوربردترين «موشك رژيم 
ماليان» خواهد بود. طبق اطالعات دريافتي از داخل 
به  بيشتري نسبت  مانور  ازقدرت  اين موشك  رژيم، 
متخصين  مي باشد.  برخوردار  شهاب»  «موشكهاي 
موشكي كره شمالي در مجتمع صنعتي همت به اين 

پروژه  كمك مي كنند. 
سيستم  امور  متخصص  كره يي  متخصصين 
سوخت  و  آتش  زنجيره  كالهك،  توليد  هدايت، 
مي باشند. آنها كه مدتهاي طوالني در ايران مستقر 
و  همت  مجتمع  در  هتلي  داخل  در  هستند،  
همين طور در ساختمانهاي نظامي رژيم سكني دارند.  

رژيم به منظور درز نكردن اطالعات اين پروژه به اين 
افراد اجازه نمي دهد كه در خارج از مجتمع زندگي 

بكنند. 
متخصصن  از  برخي  موثق،  گزارشهاي  بر  بنا 
رژيم كه روي «موشك قدر» كار مي كنند،  در كره 
شمالي آموزشهاي طوالني را گذرانده اند. بسياري از 
فرماندهان موشكي سپاه پاسداران نيز در كره شمالي 
تهراني  حسن  جمله  از  گذرانده اند.  آموزشي  دوره 
مقدم  معروف به سرتيپ حسن مقدم،  فرمانده يكان 
موشكي سپاه پاسداران  آموزشهاي خود را  ازجمله 

در كره شمالي گذرانده است.
عضو كميسيون خارجه شورا در قسمت بعدي 
كنفرانس مطبوعاتي امروز اطالعات جديدي را راجع 
به شكست رژيم در توليد «موشك شهاب»۴ و متوقف 

شدن پروژه فوق به اطالع خبرنگاران رساند. 
حاكم  ماليان  افزود  هم چنين  عابديني  آقاي 
موشكهاي  به  دستيابي  براي  تالش  ضمن  ايران  بر 
بالستيكي كه توانايي مورد هدف قرار دادن اروپا را 
دارد  بي وقفه به برنامه توليد سالح اتمي خود ادامه 
مي دهند و جامعه بين المللي را به سوي جنگ سوق 
رجوي  مريم  خانم  كه  حاليست  در  اين  مي دهند.  

كنفرانس مطبوعاتي توسط دفتر شوراي ملي مقاومت ايران در لندن 
و افشاگري راجع به گسترش زرادخانه موشكي رژيم در پارلمان انگلستان

ايران تأكيد كرده اند  رئيس جمهور برگزيده مقاومت 
كه جنگ خارجي راه حل نيست و تنها راه حل واقعي 

تغيير رژيم توسط مردم و مقاومت ايران است. 
عابديني در خاتمه ضمن تأكيد بر بي نتيجه بودن 
و سوء استفاده رژيم ماليان از ادامه گفتگو با سه كشور 
بريتانيا ، فرانسه و آلمان به سخنان اخير آخوندحسن 
روحاني دبير سابق شوراي عالي امنيت رژيم كه گفته 
ادامه  گفتگوها  اين  درحالي كه  توانسته اند  آنها  بود 
داشته به تكميل سايت اصفهان بپردازند، اشاره نمود 
و گفت اگر غرب به دادن امتياز به ماليان پايان دهد 
و نام سازمان مجاهدين خلق را از ليست سازمانهاي 
تروريستي حذف كرده و محدوديتهاي ناعادالنه اعمال 

شده بر آن را را لغو كند، تغيير در دسترس خواهد بود. 
ارجاع پرونده اتمي رژيم ماليان به شوراي امنيت يك 
اين  در  نيز  ديگري  گامهاي  ولي  است  گام ضروري 
تكنولوژيكي،  تسليحاتي،  نفتي،  تحريم  مانند  مسير 
و ديپلوماتيك بايد برداشته شود. هم چنين  جنايات 
فعاليتهاي  و  ايران  مردم  عليه  سرمدارانش  و  رژيم 
مورد  نيز  كشورها  ساير  و  عراق  در  تروريستي اش 

بررسي قرار گيرد.
در پايان اين كنفرانس خبرنگاران و نمايندگان 
انجام  به  كنفرانس  در  حاضر  خبري  رسانه ۰هاي 
عابديني  حسين  آقاي  با  اختصاصي  مصاحبه هاي 

پرداختند.

حقه ملت ايران را به رسميت بشناسد و  خود را هم جبهه جنبش 
مقاومت ايران قراردهند. دراين راستا غرب بايد آخرين نشانه هاي 
و  برده  بين  از  را  ايران  با ديكتاتوري مذهبي  سياست مماشات 
برچسب تروريستي عليه مجاهدين خلق ايران را بردارد و آن را 

به عنوان اپوزيسيون قانوني به رسميت بشناسد.
آقاي ميشائيل گنر، رئيس انجمن «پناهندگي درخطر» با 
فرستادن پيامي از برگزاري و اهداف اين تظاهرات تشكركرد. در 

قسمتي از پيام آقاي ميشائيل گنر آمده است: 
سازمان «پناهندگي درخطر» حكومت فاشيستي مالها در ايران 
را محكوم كرده و به شركت كنندگان اين تظاهرات درود مي فرستد. 
هم چنين سالمهاي خود را به تمام فعاالن جنبش اپوزيسيون ايران 
اسالمي تالش مي كنند، مي رسانم.  فاشيسم  براي سرنگوني  كه 
صبرو  كه  است  طوالني  مدت زمان  او  ومددرسانان  احمدي نژاد 

حوصله جامعه جهاني را مورد آزمايش قرارداده اند. اكنون زمان آن 
فرارسيده كه حكومت آخوندها براي هميشه نابود شود.

اين تظاهرات كه دوساعت ونيم به طول انجاميد، مورد توجه 
بسياري از رسانه هاي بين المللي قرارگرفت. از جمله تلويزيونهاي 
العالم،  الحره،  الجزيره،  سي.ان.ان،  بي.بي.سي،  اتريش،  او.ار.اف 
روسيه، آسوشيتدپرس، رويتر و تلويزيون صداي آمريكا ، عكس 
عكس  رويتر،  عكس  آسوشيتدپرس،  عكس  فرانسه،  خبرگزاري 
بلومبرگ و عكس وين از اين تظاهرات گزارش و عكس و فيلم 

تهيه كردند. 
درپايان هيأتي از جانب شركت كنندگان و برگزاركنندگان 
اين تظاهرات، با مسئولين دفتر آقاي دكتر البرادعي مالقات كرد 
وی  دراختيار  مكتوب  به صورت  را  تظاهر كنندگان  درخواست  و 

قرارداد.

آكسيون هواداران مقاومت ايران در لندن در مقابل  پارلمان انگلستان

كنفرانس  با  همزمان   ،١٣٨٤ اسفند  پانزدهم  دوشنبه،  روز 
براي  لندن   در  ايران  مقاومت  ملي  شوراي  دفتر  مطبوعاتي 
افشاي گسترش كمي و كيفي موشك شهاب٣، توسط رژيم 
مقاومت  هواداران  و  آزاده  ايرانيان  ايران،  بر  حاكم  فاشيستي 
ايران در يك گردهمايی، خواستار ارجاع بالدرنگ پرونده اتمي 
رژيم به شوراي امنيت ملل متحد و اعمال تحريمهاي همه جانبه 

آخوندهاي جنايتكار شدند. 
خواهان  خود،  كوبنده  شعارهاي  دادن  سر  با  تظاهركنندگان 
خاتمه سياست مماشات و اعمال قاطعيت در مقابل وقت كشي  

و فريب جامعهٴ جهاني توسط اين رژيم ددمنش شدند. 

به دعوت شوراي شهر زوريخ (هواداران مقاومت ايران) در روز دوشنبه 
١٥اسفند، جمعي از ايرانيان آزاده هوادار مقاومت با گردهمايي در 
مقابل دفتر مرکزی سازمان عفو بين الملل  شاخة سوئيس  در برن،  
به اعتراض و افشاگري عليه اعدام مجاهد قهرمان حجت زمانی و 

ساير زندانيان سياسی مبادرت نمودند.  
در پايان اين آکسيون هيأتي به نمايندگي از شوراي ايرانيان شهر 
زوريخ، هواداران مقاومت در سوئيس جهت ارائه نامه به دفتر سارمان 

عفوبين الملل مراجعه كردند.

گردهمايي اعتراضی هواداران مقاومت  در برن  و هشدار نسبت به کشتار زندانيان سياسی

تظـاهـرات ايـرانـيان آزاده در برابر مـقر سـازمان انرژي اتمي در ويـن 
دراعـتراض به پـروژه هسته يي رژيـم آخـوندي

مقر  برابر  در  آزاده  ايرانيان  مارس)   ۶) اسفند   ۱۵ دوشنبه  روز 
پرونده  ارجاع هرچه سريعتر  براي  اتمي در وين  انرژي  سازمان 
اتمي رژيم به شوراي امنيت ملل متحد تظاهرات كردند. ايرانيان 
شريف و حاميان مقاومت با در دست داشتن بنرها و پالكاردهايي،  
خواستار ارجاع هرچه سريعتر پرونده اتمي رژيم به شوراي امنيت 

ملل متحد شدند.
خانم كارين رستاريتس نماينده پارلمان اروپا از اتريش، با 
فرستادن پيامي، حمايت خود را از اهداف اين تظاهرات اعالم نومد 
و تأکييد کرد که پرژه اتمی رژيم حاکم بر ايران بايد به شورای 

امنيت فرستاده شود. در قسمتي از اين پيام آمده است: 
من از اين كه در ايران تمامي جنايات تحت پوشش مذهب 
صورت مي گيرد، بسيار اندوهگين هستم. جهان اكنون با نگراني 
بسيار به تمايالت اتمي حاكمان ايران نظر دوخته است. من اين 
فرصت را مغتنم شمرده و وضعيت حقوق بشر درايران را مطرح 
مي كنم. پارلمان اروپا چندين قطعنامه درمورد وضعيت حقوق بشر 
اخبار  هم چنان  است.  نبوده  تأثيرگذار  كه  صادركرده  درايران 
وحشتناكي در اين زمينه مي رسد. من معتقدم كه نام سازمان 
مجاهدين خلق ايران بايستي از ليست تروريستي حذف شود. اين 
مجاهدين و شوراي ملي مقاومت بودند كه جهان را براي اولين 
بار ازپروژه هاي اتمي مخفي اين رژيم مطلع نمودند. پرونده اتمي 
رژيم ايران بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شود. در انتها 
مي خواهم از خانم مريم رجوي تشكركرده و احترامات عميق خود 
را به او به خاطر فعاليتهاي خستگي ناپذيرش ابراز كنم كه براي 

بسياري اميدبخش است.
از  حمايت  انجمن  مسئول  و  حقوقدان  كلودنر  دكتر  آقاي 
پناهندگان و از فعاالن حقوق بشر وحقوق پناهندگان در قسمتي 
از سخنراني خود گفت: در ارتباط با افشاي پرونده اتمي ايران بايد 
گفت كه دنيا مديون شوراي ملي مقاومت و مجاهدين خلق ايران 
است كه پرده از اسرار رژيم ايران برداشتند. گذاشتن نام سازمان 
مجاهدين خلق ايران در ليست تروريستي توسط اروپا و آمريكا، 

به هيچ وجه پايه حقوقي و قانوني ندارد وبه هيچ وجه قابل استناد 
نيست. مجاهدين اشرف بارها مورد تحقيق قرارگرفته اند و مشخص 
شده است كه نه تنها تروريست نيستند، بلكه عميقًا به آرمان 
آزادي و دموكراسي معتقدند. حمايت ازمجاهدين خلق وظيفه هر 
فرد آزاديخواهي است، دموكراسي در ايران و صلح درمنطقه با آنها 
ميسر است. دكتر كلودنر سخنراني خود را با شعار زنده باد آزادي، 

درود بر مجاهدين خلق ايران به اتمام رساند. 
بوگن رايتر  هانس  آقاي دكتر  تظاهرات  اين  ديگر  سخنران 
حقوقدان و رئيس انجمن دفاع ازخلقهاي سركوب شده دراتريش 
بود. وي در سخنراني خود گفت كه من براي سومين بار است 
درتظاهرات شما شركت مي كنم و بايد اشاره كنم كه متأسفانه 
وضعيت حقوق بشردر ايران روز به روز بدتر وحادتر شده است. مسأله 
اتمي ايران نيز به يك مشكل جهاني تبديل شده است كه فقط با 

فرستادن پرونده آن به شوراي امنيت ملل متحد قابل حل است.
ملي  شوراي  نماينده  بلورچي  معصومه  دكتر  خانم  آن گاه 
وي   پرداخت.  سخنراني  به  اتريش  و  درآلمان  ايران  مقاومت 
درسخنراني خود ضمن تجليل از پايداري مجاهدين خلق ايران 
درشهر اشرف گفت: رژيم مالها درچند ماه اخير سركوب و اعدام و 
دريك كالم جنگ با مردم ايران را تشديد كرده و از سوي ديگر با 
پيشبرد پروژه هاي اتمي خود و دخالتهاي تروريستي اش درعراق به 
جامعه جهاني اعالم جنگ كرده است. جنگي كه فرار به جلو براي 

جلوگيري ازسرنگوني رژيم بدست مردم ايران است. 
در  تغيير  ايجاد   براي  ايران  مقاومت  افزود:  بلورچي  خانم 
ايران، از غرب نه پول مي خواهد و نه سالح. اگرامتيازهاي غرب به 
رژيم ماليان متوقف شود و ليست تروريستي كه درواقع مشاركت 
درسركوب مردم ايران است، حذف شود، تغيير در دسترس است. 
وي در قسمت پاياني صحبت خود تأكيد كرد كه ارجاع پرونده 
رژيم به شوراي امنيت يك گام الزم است ولي اعمال تحريمها و 
رسيدگي به جنايات رژيم آخوندي دريك دادگاه بين المللي نيز 

بايد هرچه زودتر دردستور كار قرارگيرد.

اعضاي  از  پاكنژاد  عزيز  آقاي  تظاهرات  اين  ديگر  سخنران 
شوراي ملي مقاومت ايران بود. وي با اشاره به شكست سياست 
مماشات، گفت اگر رژيم به اين ميزان از تجهيزات اتمي رسيده، 
غرب مقصر است. آقاي پاكنژاد درقسمت ديگري ازصحبتهاي خود 
گفت: فقط رژيم مالها و هر كس كه با اين رژيم همنوا و همساز 
است، ادعاي ملي بودن اين پروژه خطرناك وضد ميهني را دارد. 
وي در پايان گفت تنها راه تغيير اين رژيم از طريق راه حل سوم و 

به دست مردم و شوراي ملي مقاومت ايران مي باشد. 
آقاي جمشيد پيمان شاعر و نويسنده مبارز، سخنران ديگر 
از  تجليل  از  پرشوري پس  بود. وي طي سخنان  تظاهرات  اين 
شهيد قهرمان حجت زماني و رزمندگان قهرمان شهر اشرف، با 
اشاره به شكست سياست ديالوگ و وقت دادن به رژيم، عوارض 
اين سياست را كه در ليست قرارگرفتن سازمان مجاهدين خلق 
ايران وشوراي ملي مقاومت بود، برشمرد. وي در قسمتي ديگر 
از سخنراني خود گفت: بايد به حقانيت استراتژي اين مقاومت 
كه همانا پايداري عليه اين رژيم است، اذعان كرد و از سازمان 
مجاهدين خلق ايران، شوراي ملي مقاومت ايران و قهرمانان اشرف 
تشكركرد كه ساليان سال با پايداري خود بر درست بودن اين خط 
و استراتژي كه همانا سرنگوني اين رژيم است، گواهي دادند. حال 
وظيفه همگي ماست كه با همكاري و همگامي هرچه بيشتر اين 

خط را تا به آخر پيش ببريم.
سپس دكتر منوچهر فخيمي كارشناس ارشد ژئوفيزيك به 
سخنراني پرداخت. وي در قسمتي از سخنان خود گفت: غرب 
اپوزيسيون  تقويت  و  حمايت  براي  زيادي  فرصتهاي  متأسفانه 
ايران را هدر داده است. اين جنبش مقاومت سازمانيافته بود كه 
توفانهاي سياسي ۲۷سال گذشته را با پايداري پشت سرگذاشته 
و تقريبًا تنها درجبهه مبارزه با بنيادگرايي اسالمي ايستاده است. 
در ايران برخالف عراق يك آلترناتيو مشروع وجود دارد كه مردمي 
و معتقد به دموكراسي است. به جاي يك حمله نظامي همراه با 
نتايج غيرقابل پيش بيني، بهترين راه براي غرب اينست كه حقوق 

خبرگزاری رويتر:
 هواداران شورای ملی مقاومت در تظاهراتی  در برابر مقر سازمان انرژی اتمی در وين 

آسوشيتدپرس:
تظاهرات هواداران شورای ملی مقاومت همزمان با اجالس ٣٥عضو شورای حکام در وين

خبرگزاری فرانسه:
تظاهرات شورای ملی مقاومت  در جريان اجالس آژانس بين المللی انررژی اتمی در وين

خواستار 
ارجاع 

پروندة اتمی 
رژيم ايران 
به شورای 

امنيت شدند



١٠ ٧٩١ دوشنبه ٢٢ اسفند ١٣٨٤صفحة شمارة
گزارش

عـراق در آخـونـدي رژيـم مـداخـالت
ماداليلزياديداريم طارقالهاشمي:
كهنشانميدهدرژيمايراندخالتهاي

در امور عراق مي كند جدي
طارق  داد: روزنامه کويتی القبس،۱۶ اسفند ۸۴ گزارش
«دخالت گفت: عراق اسالمی حزب دبيرکل الهاشمی،
كشاندن شكست به هدف با عراق در ايران رژيم

مي باشد. عراق در آمريكا طرحهاي
بازيگر كه است معتقد الهاشمي، افزود: روزنامه اين
ميخواهد است كه رژيم ايران عراق همان در اصلي
اين ضمن شورش كند، درگير عراق را در آمريكاييان
را و آن كند راكنترل خانگي جنگ ايران اگر رژيم كه
عراق سقوط كرده و جنوب به جنوب عراق بكشاند،

ميگيرد». اين رژيم قرار هزموني تحت
به كرده ديدار كويت از اخيرًا  كه الهاشمی طارق
زيادي داليل «ما نيزگفت: كويت چاپ القبس روزنامه
در جدي دخالتهاي ايران رژيم مي دهد نشان كه داريم

ميكند». عراق امور
كسانيقصدداشتند جرجبوش:
عراق در داخلي و فرقه يي جنگ

بيندازندوليموفقنشدند راه
جرجبوش،رئيس جمهورآمريكا،پسازمالقاتي كه
داشت، نظامي خود فرماندهان و دفاع رامسفلد وزير با
از كه مواجه هستيم با دشمني «ما خبرنگاران گفت: به
استفاده ما، اراده كردن متزلزل براي پيشرفته بمبهاي
مردم تا ميكند تحريك  را عراق  در خشونت و
عراق در نميتواند آمريكا كه كند متقاعد را آمريكا

برسد». پيروزي به
و  دشمن و تكنيكهاي تاكتيكها در باره ما  فرماندهان
اين وضعيتجديد اينكهارتش ماچگونهميتواندبا
از امروز من كردهاند. زيادي تحقيقات كند، مقابله
و شدم توجيه متخصصين و منطقه فرماندهان سوي

داد». خواهم امر قرار اين در جريان را آمريكا مردم
گفت: خبرنگاران سؤال به پاسخ هنگام سپس بوش
و هستيم اطالعات جمعآوري حال در مستمر «ما
منطبق دشمن وضعيت با را خودمان تاكتيكهاي
سوي از مخربي گونه دخالت با هر چنان چه ميكنيم.
ازهرنوعدخالتيكه هركشورخارجيمواجهشويم،
عراق سياسي روند در بخواهد ايران رژيم اگر و باشد
نارضايتي كند، دخالت كشور اين امنيتي امور در يا
كشورهاي به ما اعالم ميكنيم. آنها به را خودمان
يك عراق به دهند اجازه بايد كه همسايه ميگوييم
ميباشد. سوريه و شامل ايران اين برسد. دموكراسي
ميگوييم. هم باز گفته و آنها را به خودمان نگراني ما
برپا در عراق دموكراسي كه است نفع منطقه به اين
و عراق جنگ فرقهيي در كساني قصد داشتند شود.
داخليراهبيندازند،خوشبختانهموفقنشدند»(تلويزيون

فاكسنيوز۲۰اسفند۸۴).

رژيمآخوندينيروهايآمريكاييرابه
برخوردمسلحانه در عراقتهديدكرد 
واكنش غيرمستقيم نسبت  در نخستين  رژيم آخوندي
شوراي امنيت، نيروهاي به رژيم ارجاع پرونده اتمي به

كرد. عراق تهديد در مسلحانه برخورد را به آمريكايي
جريانات وابسته به سوي از مسلحانه اين نخستين تهديد

است. در عراق ايران  رژيم
ارتجاع، وليفقيه به متعلق اسالمي روزنامه جمهوري
انقالب اعالي مجلس  «رئيس نوشت:  ۱۸اسفند  روز
اسالمي عراقدرنامهييدر پاسخبهنامهمشترك ائتالف
تغيير به احتمال ليست العراقيه، و جبهه توافق كردستان،
مقاومت از يكپارچه،  شيعي ائتالف سوي از  روش
ورزيدن اصرار درصورت مسلحانه مقاومت به سياسي

كرد». عراق اشاره از خروج بر عدم اشغالگران
مركز از نقل به سپس  اسالمي» «جمهوري روزنامه 
در بهتالشآمريكا ايننامه «در افزود: خبررسانيالعربيه
و جعفري به اعتراض به نامزدي ابراهيم مخالفين تشويق
نامشروع اينسياستبرايتضمينوتوجيهحضور ادامه
نخستين تهديد و اين است اشاره شده در عراق خود
شمار به آمريكا عليه يكپارچه، شيعي ائتالف سوي از

ميرود».
در ايران خلق مجاهدين سازمان كه ميكنيم يادآوري
فراخواناعتراضوتظاهراتبهمناسبتچهارشنبهسوري،
پوشالي شكست پروژه از پس كه كرده بود خاطرنشان

براي  اتمي پروژه و عراق جز راهي ۸ ساله، اصالحات
است. نمانده باقي نظام حفظ جهت آخوندي رژيم

تهديد نيروهايآمريكاييبهدرگيريمسلحانهدر عراق
خود آخوندي رژيم كه ميگيرد صورت حالي در
نيروهاي ورود عراق و در اصلي جنگ دعوتكننده
سه طي به اين كشور بوده است. اين رژيم آمريكايي
عراق در حاكميت و دولت اصلي شريك گذشته سال

تشكيل  را آن عمده بخش ۲۰۰۵ تاكنون از سال بوده و
است ميداده

وزارت عراق، مسلمين علماي هيأت
از تن دو قتل مسئول  را كشور

بستگان حارثالضاري دانست
نفر دو اجساد آسوشيتدپرس، خبرگزاري گزارش به بنا
شده بسته رگبار به حمله يك طي كه خودرو يك در
علماي گفتة هيأت به شد. يافت غرب بغداد در بود،
جنوب بغداد در سني مسجد يك امام مسلمين عراق،

است. گرديده مجروح حمله اين حين
مقامات از يكي آسوشيتدپرس، خبرگزاري گزارش به
و گفت، كرد رد را اتهامات اين عراق وزارت كشور

نمي كند. اداره را مرگ جوخه هاي كشور وزير
بغداد النور مسجد امام محمود شاكر شيخ حال همين در
گفت،حملهبهاينمسجدتوسط«باندي»صورتگرفته
ميكردند استفاده كشور وزارت خودروهاي از كه
(خبرگزاري داشتند تن  بر  را  ارتش  يونيفرمهاي و

آسوشيتدپرس۱۵اسفند۸۴).

از برون رفت راهحل الوطن: روزنامه
مشي از پيروي عراق، كنوني اوضاع

مجاهديناست
به مقالهيي در ملي عراق ارگان جنبش الوطن، روزنامه
نوشت: الياسري صافي عراقي، سرشناس نويسنده قلم
كه رنجي و عراق كنوني اوضاع از برونرفت «راهحل
سنگر همان و مشي  از  كه است اين  ميكشند  مردم
آنرا ايران خلق مجاهدين سازمان كه ايدئولوژيكي

و ملي نيروهاي از سؤال اين كرد. پيروي ميكند رهبري
عراق به وابستگي جز وابستگي هيچ كه عراقي مخلص
مي شود. راه حل وضعيت مطرح شدت تمام ندارند با
عراقچيست؟بر نيروهايمليعراقي مخلصالزم است
را رژيمي ميخواهند كه آناني و وابستهگرا نيروهاي با
فرهنگ با هويت مليعراقو درعراقحاكمكنندكه با
منطبق عراق تاريخي و ايدئولوژيك ساختارهاي و ملي
و همان خط در بايستي نيروها اين كنند. نيست، مبارزه
سازمان كه ايران اپوزيسيون ايدئولوژيكي سنگر همان
قرار گيرند. مي كند، رهبري آن را ايران مجاهدين خلق
بندوبستهاي از ناشي كه را دروغهايي نبايستي آنها
تروريستي ليست در سازمان اين قراردادن براي مختلف

الوطن۱۴اسفند). روزنامه ) نمايند» باور است،

موشكهاي با عالوي اياد خانه
كاتيوشاموردحملهقرارگرفت

كرد: ۸۴گزارش  ۱۴اسفند المشرق(مستقل) روزنامه
عصر ديروز گفتند، كشور وزارت در موثق «منابع
ايادعالوينخستوزير تعداديموشككاتيوشابهخانه
اصابت داشت، حضور در خانه او حاليكه در سابق،
انساني تلفات كاتيوشا موشكهاي اصابت است. كرده
اين شد. وي خانه پشتي ديوار انهدام باعث اما، نداشت
كردند اصابت خانه به كه  را  موشكهايي  تعداد منابع
شده آنجا شليك از موشكها كه هم چنين جهتي و
ميشود، اعالم نكردند. گفته را كار اين منبع انجام يا
كرخ واقع منطقه كنار حارثيه، درمنطقه عالوي خانه 
اين ارگان روزنامه بغداد، و جنبش وفاق مقر است. شده
جنبشبارهاموردتهاجمباخودروهايبمبگذاريشده،

قرار گرفته است.

اياد نامزدي  از ما الدليمي: عدنان 
عالويحمايتميكنيم

رئيس عدنان الدليمي از نقل به كويتي الوطن، روزنامه
از جعفري ابراهيم «بركناري نوشت: عراق توافق جبهه
پيشرفت براي ضروري امر يك عراق، نخستوزيري

است». بنبستهاي كنوني از خروج تنها راه و عراق
ويبا اشارهبههمبستگيجبههتوافقعراقباليست كردي
ازنامزديايادعالويحمايتميكنيموليست گفت: «ما
نخستوزيري مخالف نيز مجلس در كردستاني اتحادية
گذشته دوره در جعفري  عملكرد ميباشد.  جعفري
به مردم معيشتي امنيتي و اوضاع نحوي كه به بود، ضعيف
خطرناك آن، و پيامدهاي انفجارهاي سامرا از ويژه پس

الوطن۱۷ اسفند ۸۴). (روزنامه شد وخيم بسيار

در دخالت از ايران رژيم الفرات: روزنامه
آمريكا مقابل در برگي عنوان به عراق

درمسألهاتمياستفادهميكند
قلم به مقالهيي  در عراق، چاپ الفرات روزنامه 
عراقی، محققان و پژوهشگران  از الطائی  سيفالدين
در برگی عراق بهعنوان در دخالت «ايران از است: نوشته
زمانی مخصوصًا می كند. استفاده آمريكا، برابر دولت
میگيرد. قرار فشار بينالمللی تحت اتمی پروژه در كه
و عرصه حل را بهعنوان جنوب عراق ايران میخواهد
دهد قرار بهرهبرداری مورد آمريكا با تضادهايش فصل

از خروجش خود و مستمر حماقتهای بدينگونه بهای و
گرفتار با و مردم عراق جيب از داخلی را كشنده بحران

بيشتر بپردازد». هر چه مصائب فجايع و آنان به كردن
«بادهایتغييرازداخلايرانخواهد افزود: مقاله نويسنده
«سازمان آزاديخواهانه خطمشی از بايد رو اين از وزيد
يك «دارای كه كرد حمايت ايران» خلق مجاهدين
ايرانی برای سراسری  و جامع ميهنی و ملی  برنامهی
برای انقالبی آلترناتيو يك بهعنوان و است نوين آزاد و

می كند». عمل ايران بازسازی و آزادی و رهايی

رئيسسابقضدتروريسمكاخسفيد:
عليه بمبهاياستفاده شده درعراق،
رژيم به متعلق آمريكايي نيروهاي

است ايران
رئيس ۱۵اسفند، اي.بي.سينيوز تلويزيون گزارش به
شده استفاده  بمبهاي سفيد كاخ ضدتروريسم سابق 
رژيم به متعلق را آمريكايي نيروهاي عليه عراق در
قوي مدرك مي كنم فكر گفت:«من و دانست ايران
را انفجاري دستگاههاي اين ايران رژيم كه دارد وجود
نتيجهگيري اين بسيار سخت است از ميكند. درست
ايران رژيم كه وجود دارد احتمال كلي كه كنيم فرار
مقامات ميدهد. كشتن به را آمريكايي نيروهاي عمدًا
بمبها اين از ايران رژيم ميگويند، آمريكا اطالعاتي
آمريكا نيروهاي تلفات افزايش براي راهي بهعنوان
يك رويارويي مستقيم، بدون برانگيختن عراق، اما در

استفاده ميكند.
افزود: آمريكايي مقامات  از  نقل به  تلويزيون، اين
عراق به كه رژيم ايران توسط اين بمبها وتوليد «طراحي

است». شده كشنده تر گذشته اكتبر از ميشود، قاچاق

يكمقاموزارتخارجهانگلستان:
را ايران رژيم تهديد انگلستان دولت

خسارت جدي كردن وارد مبني بر
ميگيرد

خارجه وزارت يك مقام خبرگزاري فرانسه، گزارش به
آخوندي رژيم اخير  تهديدهاي رابطه در  انگلستان،
است، لفظي تهديد يك كنوني مرحلة در «اين گفت:
در خشونت  از استفاده از كارنامهيي ايران رژيم اما 
ما دارد و را خود خارجي سياست اهداف حمايت از
را ايران تهديد رژيم انگلستان جدي بگيريم. آنرا بايد
درد“ ”صدمه و عبارت در خسارت كردن بر وارد مبني
احزاب در از هم عراق در ايران رژيم جدي ميگيرد...
و سازمانها از هم و كرده حمايت سياسي روند داخل
شبهنظاميانخارجازاينروندوبهاينكارادامهميدهد»

(خبرگزاريفرانسه۱۸اسفند۸۴).
در مرز جديد كشف بمبهاي

عراق ايران و
امنيتیونظامیآمريکااعالم كردند: مقامهایاطالعاتی،
در را مرگبار بمب جديد نوع  يک  از «محمولههايی

کرده اند». ضبط و کشف عراق و ايران مرزهای
بهشبکهتلويزيونیای.بی.سیآمريكاگفتند: اينمقامها
در که برخوردارند چنان قدرتی از شده ياد «بمبهای

نيز آمريکايی نيروهای زره مقاومترين و محکمترين
میتوانندنفوذ کنند...آن چهاينبمبهای بهشدتمرگبار
مربوط جزئيات ايران مرتبط میکند، با را قدرتمند و
جادههای کنار در بمبگذاری  است.  آنها ساخت به
گذشته پاييز از نيروهای آمريکايی، به حمله برای عراق
شدت ايران، ساخت سالحهای با ياری همين تاکنون،

است. شده مرگبارتر و گرفته بيشتری
ضدتروريستی رئيس پيشين عمليات کالرک، ريچارد
شبکه خبری مشاور هماکنون که سفيد، کاخ در
و مدارک من گفت: بهنظر ای.بی.سی است تلويزيونی
اينکه ايران قوی وجود دارد، حاکی از شواهدی بسيار
بهعراق آنسوی مرزها و به را میسازد جديد بمبهای
از آمريکايی آنجا برای کشتن نيروهای در تا میفرستد

(تلويزيوناي.بي.سي۱۵اسفند). استفادهشود» آنها

عدنان پاچهچي: دخالتهاي رژيم
اعزام نيروهاي سپاه عراق و ايران در

دارد ادامه اين كشور به پاسداران
عدنانپاچه چي،عضوپارلمانورئيستجمعدمكراتهاي
تصريح الجزيره با تلويزيون درگفتگويي عراق مستقل
نيروهاي در عراق واعزام دخالتهاي رژيم ايران كه كرد

دارد. ادامه كشور اين به پاسداران سپاه
در امور حد تا چه ايران رژيم كه اين سؤال در پاسخ وي
عراقدخالتمي كندوآياصحتداردكهنيروهايسپاه
اعزام مينمايد،گفت: «نشانههاي عراق را به پاسداران
امري دارند. اين وجود ايران رژيم از دخالت بسياري
دخالتها اين  كه است طوالني مدت  و است روشن
حتي ميدانند، را اين موضوع هم همه دارند. جريان
(تلويزيون ميكند» اشاره آن به هم آمريكا دفاع وزير

الجزيره۱۷اسفند).

كه نميدهيم اجازه خليلزاد: زالماي
كند دخالت عراق امور در ايران رژيم

تلويزيون به عراق، در آمريكا سفير خليلزاد، زالماي
اختالفات امريكا، دولت  صفت به «ما  گفت: الشرقيه
اختالفات نيز ايران و داريم ايران رژيم با زيادي بسيار
كه نميخواهيم ما  ولي دارد.  امريكا  با  زيادي بسيار
كنيم منتقل به عراق را رژيم با اين خودمان مشكالت
دخالت عراق امور در ايران رژيم كه نميدهيم اجازه اما
اجازه ايران رژيم و به هستيم مردم عراق كنار در ما كند.
(تلويزيون كند» دخالت عراق امور در داد نخواهيم

الشرقيه۲۰اسفند۸۴).

از عراق تشكيل كنفرانس در خارج
ائتالف بزرگ براي

ديگري موضعگيري طي عراق، در آمريكا سفير
براي عراق از خارج در كنفرانسي برگزاري خواستار
اين سياسي طيفهاي همه از بزرگ ائتالف يك تشكيل

كشورگرديد.
گفت: خليلزاد آمريكا، چاپ تايم هفته نامه نوشته به
موفق ملي وحدت دولت تشكيل در اگر من اعتقاد «به
شويم، هنگاميكهوزارتخانههاتوسطوزيراناليقاداره
صورت گيرد، تسنن همكاري بيشتري اهل و با شوند
نيروهاي از مالحظهيي قابل تعداد براي خروج زمينه

.« ميشود ميسر عراق از آمريكايي

مخالفت رژيمآخونديبا تشكيل
كنفرانسائتالفبزرگ

عوامل خود از راديويي تفسير يك طي رژيم آخوندي
كنفرانسي تشكيل براي خليلزاد درخواست با خواست
اين كنند. مخالفت بزرگ ائتالف براي عراق خارج در
سناريوهايي از حقيقت در خليلزاد «پيشنهاد گفت: راديو
شديد مشكل دچار وقتي آمريكاييها معموًال كه است
البتهبعيد به نظرميرسد ميشوند،از آن استفادهمي كنند...
با كه بشوند حاضر اين بازي جديد در عراقي رهبران كه

اسفند). رژيم۱۹ راديو ) كنند» همكاري آمريكاييها
سايتحكومتيبازتاب باابرازنگراني بهخاطرناكاميهاي
اطالعات بر بنا نوشت: عراق، در آخوندي رژيم اخير
به عراقي رهبران انتقال با  دارد  قصد خليلزاد رسيده،
آمريكا خواستههاي عراق، مردم از دور محلي در اردن،

(بازتاب۲۰اسفند۸۴). كند تحميل آنان به را

رژيم ايران اقدامات دونالد رامسفلد:
است  خطرناك مخرب و عراق در

دونالدرامسفلد،وزيردفاعآمريكا،روز۱۸اسفند در جلسه
در آخوندي رژيم مداخالت طي سخناني سنا، استماع
«اقدامات گفت: جمله و از قرار داد حمله مورد را عراق
هر ما و است خطرناك و مخرب عراق در ايران رژيم
عراق در رژيم اين عليه نيروهاي باشد الزم گامي را كه
نيروهايآمريكايي”گامهايمقتضي“را برخواهيمداشت.
ايران رژيم خصمانه اقدامات هرگونه ساختن متوقف براي

داشت». برخواهند عراق در
عليه احتمالي آمريكا اقدامات درباره رابرت بِرد، سناتور
«هيچ گفت: پاسخ  در  رامسفلد كرد. سؤال  ايران  رژيم
اما رژيمايرانافراد طرحيبرايحملهبه ايرانوجود ندارد،
به اقداماتي دست و ميدهد نفوذ عراق به داخل را خود

است. خطرناك و مخرب ما نيروهاي براي كه ميزند
در را ايرانياني اطالعات، كسب طريق شدهايم از ما موفق
ما نيروهاي عليه اقداماتي مشغول كه كنيم شناسايي عراق
فعاليت توقف براي را مقتضي و مناسب گامهاي ما هستند.

برخواهيمداشت». آنها
ايران رژيم آمريکا: دفاع وزير
برایتحريکبهخشونت پاسدارانرا

بهعراقمیفرستد
طي ۱۶اسفند، روز انگلستان، بلومبرگ خبرگزاری
رامسفلد نوشت: دونالد مطبوعاتي كنفرانس گزارشي از
سپاه که نمود متهم را  ايران رژيم آمريکا  دفاع وزير »
به در عراق خشونتها به زدن دامن برای را پاسداران خود
دفاع وزير که است بار اولين اين میفرستد. کشور اين
خبرمیدهد. عراق خاک در نيروها اين وجود از آمريکا
ايننيروها هنگامیکهخبرنگارانازاوسؤالکردندکهآيا

پاسخ داد: البته.» او میشوند حمايت سوی رژيم ايران از
دفاع  «وزير داد، گزارش فرانسه خبرگزاري همچنين  
در رژيم ايران واشينگتن گفت: به خبرنگاران در آمريكا
اقداماتی را میکند تا اعزام عراق به افرادی را حال حاضر
آن از ما است، و مضر آينده عراق براي بدهند كه انجام
کردهاند» اشتباه در محاسبات خود آنها و هستيم، مطلع

(خبرگزاريفرانسه۱۷اسفند).

سرنوشت ساز و کانونی نقطه عراق
تروريسم و بنيادگرايی صدور

در بقای آن راه آخرين ماليان و
«تعيينتکليف»؟! شرايط

و بنيادگرايی صدور پشتوانه بهعنوان اگر رژيم
اگر حتی يا و است اتمی بمب بهدنبال تروريسم
افغانستانو… ازمناطقاشغالیفلسطين گرفتهتا
ازطريق عواملوابستهبهخودشآشوبو ناامنی
خدمت در جز میکند، ترويج را بنيادگرايي و
بلعيدن نهايی تعيينتکليف و خود بقاي پروژه
عراق بر سلطه زيرا نيست. حاضر حال در عراق
برایرژيم مسأله بودونبودکل نظامش میباشد.
«تعيين مختصات در شرايط و ديگر عبارت به
آخوندها تروريستی مذهبی فاشيسم يا تکليف»
استالينگراد و در هيتلر فاشيسم همانند در عراق،
اقشار از متشکل جبهه برابر در نرماندی، سواحل
ضدبنيادگراي عراق نيروهای و مختلف مردم
ماليان با سازشنکردن و مقابله مشروعيت که
رژيم. ضدبشری ماهيت الف عامل، دو پايه بر را
همسويیو وحدت عملبا مقاومت مردم ايرانو
در خاک و استراتژيک اشرف حضور ضروری
عقب ولیفقيه بيت تا و خورده شکست عراق،
ملي آزاديبخش ارتش و مردم بهدست و زده
در صورت هم يا و شد خواهد ايران سرنگون
يک با را جهان و منطقه عراق، بلعيدن در توفيق
نمود. خواهد مواجه خونين و بزرگ فاجعه
مجاهدين سازمان اول مسئول که وقتی پس
استراتژيكي و كانوني نقطة «اين جا، میگويد:
و معمول بيان يک نه است»، سرنوشت نبرد
يک از نشان دقيقًا بلکه سياسی گذرا، موضع
آزمايش عمل صحنه در و واقعبينانه استراتژی
مقاومت آزاديبخش  نبرد خونين و داده  پس
تحمل از۲۷سال پس که است ايران ملت
و سرکوب و فدای۱۲۰۰۰۰شهيد تمامی شدائد
بهدست رژيم آخوندها، ضدانسانی مردم ايران

است. رسيده سرنوشتساز نقطه اين به
اصلی دررسيدن اين بهطورمحوریعوامل بنابر
همه بر ديگر که فعلی مختصات و شرايط به
اصلی تضاد بهعنوان آخوندی رژيم خطر عالم

قابلانکار نيستمختصرًاعبارتنداز:
رژيم ماهيت از مجاهدين دقيق شناخت ـ
در مقتضی راهحل ارائه متعاقبًا و  آخوندی
شرايط گوناگون براینيل بهآزادی وتغيير نظام
اين رابطه همين بسکه رژيمطیاين در حاکم.
نتوانستمقاومتايران را نيز ۲۷سال حتیيکبار
نمايد. گرفتار خود عوامفريبی و دجاليت دام در
نمود ثابت سالها اين طی  در ايران مقاومت ـ
ذات و ماهيت از ناشی  خمينی  جنايات که
خمينی است قرونوسطايی نظام و پليد انديشه

ايرانی، ايران و و نه اسالم دارد با ربطی نه که
در و اعدام شکنجه و سرکوب بهطريق اولی و
به خارج تروريسم و بنيادگرايي صدور ايران و
نسبت عکسالعملل اول نه در روز از مرزها از
بلکه بهمقاومتو مخالفت مردمو مقاومت آنها،
رژيم کل جنايت جنون و ضعف و ناتوانی از
ايرانی و ايران ترقی و پيشرفت و آزادی برابر در
محدوديتها بهدليل که هر جا اتفاقًا است.  بوده
مقاومت دست سياسی بازدارنده تحميالت و
از هر کدام در برابر پاسخگويی مقتضی از ايران
جناياترژيم بستهشده،جنايات آخوندیشدت
با ايران داخل اينرا در نموده است. پيدا بيشتری
انفجار با عراق عمومی و در سرکوب افزايش

ديد.  بهخوبی میتوان سامرا امامان در مراقد
ومناقشاتو… تمرکزوواردنشدنبهتضادها ـ
دشمن بهعنوان را آخوندی رژيم که فرعی
سوزن سر يک اندازه  به  ولو بخواهد  اصلی
تحتالشعاعقراردهد،بهشکستکشاندنپروژه
استحاله پذيری استعماری  ارتجاعی  دروغين
تهديد معرفی و دادن نشان و آخوندی رژيم
نظام دنيا، يعنی کل منطقه و دوران برای اصلی
که است ذکر به بر ايران. الزم واليتفقيه حاکم
آخوندی رژيم سرنگونی در تنها نه پيروزی اين
مسأله بلکه میباشد تسريعکننده بهغايت امری
استقاللوعدم دخالتبيگانهوياجنگخارجی
آنها ومقاومت مردم ايران که به آنجايی تا نيز را
همان واين است.  نموده می گردد ضمانت بر
مردم از طريق دموکراتيک سوم «تغيير راهحل

است. ايران» ومقاومت
بهای به رژيم برابر مقاومت در  و ايستادگی ـ
و و مردم ايران بهخود اتکا همه چيز، با فدای
باالترين دنيا، و منطقه  آگاه  و شريف مردم
و سياسی شکستناپذيری  دليل و  سرمايه
در ماندگاری که است استراتژيک مجاهدين
بنيادگرايي صدور سديد  سد  بهعنوان اشرف
را خود منطقه و عراق به آخوندی تروريسم و

اثباتنمود.
در آخوندی پليد جنايات و نيات تمامی افشای ـ
به میتوان آن کاکل در که گوناگون زمينههای
برمالنمودنماهيتفاشيسممذهبیتروريستیو
جمعی کشتار سالح به دستيابی برای تالش آن

کرد. اشاره اتمی و
حول جهانی و  منطقه يی جبهه يک  ايجاد ـ
سوم. اين و راهحل مردم ايران محور مقاومت
شکلگيری تقدم با که تاريخی ولی نوپا جبهه
ايران و مردم ميان مقاومت وحدت از در عراق
و آزاد عراق يک خواهان که جرياناتی تمامی
و تهاجمی موضع يک در هستند غيرآخوندی
آن تقلبات و رژيم دخالت سرفصل از متحد،
رژيم و جنايت عراق در انتخابات مجلس در
صحنه وارد بهطور رسمی سامرا  در آخوندی
گرديدودربرابرنفوذودخالتهایرژيمآن چنان
خوبعملنمود که خودرژيم هم فکرنمیکرد

کم و مدت اين جبهه بتواند در اين در عراق
محوريت نيروی اصلی با از اشغال عراق پس
قهرمان، ضدبنيادگرايی مردم ايران يعنی اشرف
مقابله در و صحنه  در را خود  صفآرايی
میتوان جايیکه نشان دهد. تا رژيم با مستقيم
دموکراتيک و بهموقع و سريع حرکت اين از
که حتی را نيز ديد جبهه مذکور، اين چشمانداز
يا و شيعه نيروهای از بخشی جداشدن موجب
فاصلهگرفتن نيروهایمنطقهکردی ازآخوندها
ائتالف نيروهای چنانچه گردد. آنها عوامل و
از شرايط بيشتر درک به بتوانند نظر سياسی از
اين ضرورت تقويت نتيجه و در رژيم ضعف
پهنه های شک در بدون عراق پی ببرند، در جبهه
ديگرهمانندمسألهاتمیوحقوقبشروتروريسم
ماليان رژيم با قاطعانه تر که توانست خواهند نيز

برخوردکنند.
دوران رژيم برای که تعيينتکليف  دوران ـ
از است، فروپاشی و سرنگونی ميان انتخاب
برخوردار شاخص و  خاص ويژگی يک
«حرکت در جاده جز نيست و آن چيزی است
و جنايت برگستره هرچه لذا ضعف» بن بست
نشان از دقيقًا بيفزايد آن سبعيت ميزان و عمق
دليلقوت پيمودنهمينمسيراستونبايدآنرا
و جاری ارزيابيهای در خيلی نکته اين دانست.
اين از است. مهم رژيم تاکتيکهای تشخيص
تحمل متحدين حتی ديگر عراق رژيم در پس
چه و عراقی نيروهای درميان چه خود ديروزی
و… انگستان نظير ائتالف نيروهای  ميان در 
و دولت  االن همين باشد. داشته نمی تواند را
با هستند، رژيم جبهه  در که  عراقی مقامات
سر فعلی دولت در  خود ديروزی  متحدين

نهادهاند؟! ناسازگاریبنا
همين بر رژيم وضعيت  نيز ايران  داخل در
مخالفان «عفو» برای تبليغ در اوج است. منوال
بايد را زمانی حجت مجاهدين بريدههای و
زحمتکش شرکت واحد اعدام کند، رانندگان
آنها و فرزند زن و حتی و زندانی دستگير را
صحنه در دهد، قرار شتم و ضرب مورد نيز را
يا و بيندازد راه کاريکاتور بلوای بايد بين المللی
يک را اتمی بحران به مربوط توافقات تمامی
رژيم دوران اين در و… کند، نقض طرفه
«مسالمتجويانه» عوامفريبی و تاکتيک هم
و تروريسم تشديد هم و می باشد به ضررش
دوران در اين رژيم اين سرکوب ! بنيادگرايي و
عمل که هرآن چه پس! راه ونه دارد پيش راه نه
خبر مثًال هنوز که است کم عمرش کند آنقدر
آن تکذيب خبر نشده منتشر روسيه با توافق
در بروکسل متکی مالقات است! شده پخش
خريد. مانور زمان ساعت چهار فقط رژيم برای
کشورهای از يکی به او رسيدن بهمحض چون

شد! عالمگير خبر شکست آن فارس، خليج
رژيم است. تحوالت شتاب هم ديگر ويژگی ـ
هم هرکاری نمونه برای ندارد؟ زمان ديگر

در ارجاع را جهت تحوالت بکند که بخواهد
پرونده اتمی بهشورای امنيت سدنموده ويا آنرا
نيست. فروپاشی مسير به ورود جز دهد، تغيير
موقع االن و کرده را بازی برگهايش زيرا تمامی
قرار و قول و نسيه دوران ديگر است پرداخت
چکهايش آمده سر  مورد اين در  رژيم برای
تخلفات پرونده از طرفی خورده؟ برگشت همه
قطورتر بين المللی جامعه ازنظر دارد مدام رژيم
و تروريسم از رژيم اتمی ديگر االن میشود.
يا و نيست؟! قابل انفكاک عراق در دخالتش
هالوکاست نفی از  ايران داخل  در سرکوب
اجماع شاهد ما بهنوعی واقع در نمیباشد. جدا
بينالمللیدر رابطهباتغييرکلاين رژيمهستيمو
رژيم دست از خارج نيز سرعت تحوالت چون
رژيم روی جهانی اجماع اين که بهميزانی است
روی هم بيشتر راه حل مبحث الجرم شود، بيشتر
میگوييم که نقطهيی همان اين و میآيد. ميز
ايران زمانبهزيانرژيموبهسودمقاومتومردم
سياست خارج از که راه حلی زيرا هيچ است.
جنگ راه به نهايت در باشد، رژيم استمالت از
مقاومت راهحل به بلکه برد نخواهد خارجی
مهم بابت اين از نکته اين شد. خواهد نزديک
واقع در جنگ خارجی بدانيم، راه حل که است
استمالت سياست شکستخورده خط وارث
و واقعی در دنيای رژيم می باشد. با سازش و
به هرکسی که در لحظهيی دقيقًا فعلی، شرايط
از الجرم دهد پايان رژيم از استمالت سياست
مقاومت دانستن مشروع  و شمردن  بهرسميت
کماکان واال است، ايران مردم ضدبنيادگرايي
ترش روی «با ولی است استمالت همان ادامه
خوب رژيم هم را اين ضعف. سر از و کرده»
نيز مانورهايش تمام بهظاهر میداند. و فهميده
خودش حسابهای طرف از دريافت همين روی

میباشد. و بوده استوار خارج در
دستاوردی هيچ البته که کرد تأکيد بايد باز
نبوده اتفاقی و خودبهخودی ۲۷سال اين طی
موضع از شما است. نيامده بهدست مجانی و
روز از کنيد نگاه صحنه به بیطرف آدم يک
هوشيار رهبری و ايران مقاومت اگر تا االن، اول
رژيم نه تنها آن نبود، مطمئن باشيد که بيدار و
مقياس تحوالت (در سرعت اين با اين نقطه به
هرگز کسی بلکه نمیرسيد اجتماعی) کالن 
آنها و صدای نمیسوخت ما بهحال مردم دلش
حتمًا ديگری فرصت در باز نمیداد. پژواک را
پرداخت. زيرا اين مقاومت به اين جنبه نيز بايد
و حمله را از ايرانيان ما و تاريخی ملی هويت
قله بر  آنرا و نموده حفظ آخوندها هجوم 
است. داشته نگه برافراشته افتخار و سرفرازی
که آينده است عظيم پیريزيهای از همان اين
میدهد. بشارت بعدی نسلهای برای را تابناکی

آخر) قسمت ـ آخوندي»(٤ تروريسم مركزي «بانك شعبات بر مروري
مسعودي م.

خط امام نمره انشاي
اشرف عليرضا خوشنويسـ 

خط باندهاي شناختهشده چهرههاي از عبدي عباس پيش چندي
وضعيت شكست و علل تهران، دانشگاه در سخنراني طي يك امامي
عامل اصلي حول و كرده بررسي را امام» خط «نيروهاي بهگل نشسته
بهوجودآمدنچنين وضعيتي،بساسخنهاينغز!گفته وازجملهفرموده
شكاف يك حول جرياني هر رياست جمهوري انتخابات است:«در
شد. ملت، فراموش ـ دولت اصلي شكاف نتيجه و در شد متمركز
اين را زمينه و شده عميقتر گذشته ۴سال طي شكاف اين اينكه با
بگيرد، قرار  اصالحطلب  احزاب سياسي فعاليت محور كه داشت
مردم به براساس آن كه گرديد ايجاد فضايي و ولي غيرفعال شد

ناشناخته ترينفردرأيدادند…».
واقعيت به دارد خطامامي جنايتكاران نظريهپرداز كه است روشن
اعتراف آخوندي خونآشام ارتجاع و خلق آشتيناپذير تضاد
به كه بودند همپالكيهايش انگار كه خود او و نه انگار اما ميكند،
همدستان كابينه خاتمي، جمهوري رياست دوران در ۸سال مدت
آراي از برآمده دولتي ميانتهي، جملهپردازيهاي با را جنايتكارشان
اعتراف اين ميكردند. وانمود ۲خرداد» و «حماسه ۲۰ميليوني مردم
كهدوران حكومتآخوندخاتميچيزيجزتشديدتضاد بينخلق
ـ وسطايي آخوند قرون به زبان خرافي و اگر چه نيز ارتجاع نبوده و
شده، «شكاف» تئوريزه عنوان به واليت، رژيم در معمول پاسداري
اين رهبر كه است علمي و حقيقت عيني واقعيت همان گواه اما
كرد، تصريح خاتمي آخوند كارآمدن روي هنگام در مقاومت
مردم بدهد، آزادي روز يك و فقط روز يك بتواند رژيم اين اگر
باد به درشتش و ريز باندهاي تمام با را رژيمش ايران،خاكستر

خواهندداد.
اين و ماهيت اين وضعيت ريشه يابي در عباس عبدي، اين كه جالبتر
است، فرموده و شده نائل غريبي هم شهود و كشف به حاكميت
دولتهاي اتكاي و است شرقي استبداد نوعي ايران در قدرت «ساختار

است…». ساختار اين بقاي عامل مهمترين نفتي، درآمد به ايران
مذهبي موجود ديكتاتوري مبناي ايشان نظر از كه مالحظه ميكنيد
نيست و فقيه» مطلقه «واليت نام به چيزي وجود در اصًال ايران در
اقتصاد هم آن و «اقتصاد» بهنام مشخصي مادي مبناي هست هرچه

نفتيدارد.
«امام كه هست يادت راستي پرسيد، بايد امام خط نظريهپرداز از
خر مال «اقتصاد بود فرموده اسالمي» جمهوري بنيانگذار خميني، 
اين بقاي به از همه بيش عامل همين شما به زعم كه حاال است»؟
راحل» «امام اقتصادي بارزترين مصداق نظريه رسانده، ياري رژيم

كيست؟
همه ادعاي مردمگرايي، اين با ديگري، خط امامي و هر عبدي عباس
كه كنند دريافت را جملهپردازيهايشان اين پاسخ ميتوانند وقتي
گذارشانبهخيابانو كوچه وبازاربيفتدوبا مردم واقعيروبهروشوند.

مثالً:
و…به اجتماعي آسيبهاي خانوادگي، شغلي، به داليل كه كسي از
االن هم و حبس كشيده مدتي و افتاده به زندان شرع حاكم حكم
و چيست؟ رژيم راجع به نظرت بپرسند شده، آزاد داده) و پولي (البد

ميكني؟ بدهند، چكارش دستت را به قاضي آن اگر
دريافت حقوقشان را كه از چندماه تا دوسال كاركناني كارگران و از

كرد؟ چه بايد و چيست رژيم به راجع نظرتان نكردهاند بپرسند
انساني حقوق كمترين درباره دانشگاهيان و دانشآموزان و جوانان از
درمحيطهايتحصيليو ازكشاورزاندرمورد تضييقاتوفشارهايي
اين رژيم سرنوشت و در باره ماهيت و … مي شود وارد به آنها كه

نظرخواهيكنند...
آنگاهبهعباسعبديوهمگنانشميتوانتفهيمكردكهچشمهايتان
مشاهده خياباني ساده در يك گردش آنچه كنيد، باز خوب را

«شكاف». نه است «تضاد» اسمش كرديد،
به وابسته نيروهاي كه خاصي زبان و فرهنگها دعواي از فراتر اما
ميگيرند، بهكار براي بيان مقصودشان، بالنده يا ميرنده طبقات
عباس كه عنصر محتوايي است آن بر سر موضوع اصلي و دعوا
فهمش از ضدمردميشان ماهيت دليل به همگنانش و عبدي
عميق «شكاف» او  قول  به يا «تضاد» همانا چيزي كه  عاجزند.
فزايندهبينمردمورژيمآخوندهاست،هرگزنميتوانست«محور
و بخشها اگر قرار بگيرد. اصالحطلب» فعاليت نيروهاي اصلي
اينتضادعميق از مي توانستند ضدمردمي رژيم ازيك جناحهايي
۸ساله بازي به نبود، مجبور ببرند، ولي فقيه سودي آشتيناپذير و
قول عباس به كه را احمدي نژاد و دهد خاتمه آخوند خاتمي
انتخابات رنگرزي خمره از بوده، فرد» «ناشناختهترين عبدي،

كند. قالب نظام رئيسجمهور بهعنوان و بياورد بيرون آخوندي
مي خواهد كه است اين امام خط نظريهپرداز ديگر دجالگري
و بوده داده رأي احمدينژاد به كسي گويا كند وانمود
توسط آرا اين بخشش و بوده است. بذل كار در «انتخاب»شدني
بيحكمت البته ايران مردم كيسه از احمدينژاد به عبدي عباس
نيست.اگرعباسعبديانتخاباتكامًال آزاد!با حضور۸كانديدارا
كهازفرطدموكراتيكبودناز«شناخته شدهترينتاناشناختهترين»
زير سؤال كشيده شد، دوم هم دور به بودند و در آن افراد رژيم
«انتخاب»شدنآخوندخاتميوحماسه۲خرداد بهطريق اولي ببرد،

تكليفشمشخصاست.
جديد عصر فرهنگ مفاهيم و كردن خرج كلمات و با بازي اگر
ميشد آن گاه نبود، وسطايي قرون پاسدارهاي ـ آخوند دكان
كنوني رژيم ساختار و ماهيت اگر پرسيد: عبدي عباس همان از
شرقي همان استبداد هستيد، آن عمله شما همه ايران كه بر حاكم
عوامفريبانه بازيهاي و برگزاركردن انتخابات ديگر است معروف

مفهومي دارد؟ چه و رأيكشي رأي
اصالحات تشييعجنازه مناسبت امام به نظريهپردازخط كه انشايي
و مورد تفاوت بين «تضاد» در يكي دو غلط بيشتر ندارد، نوشته،
و نمي دانسته ماهويش، عقبماندگي سر از بيچاره كه «شكاف»
چيزي رژيم، با مردم جنگ واقعيت «تضاد» و كه بفهمد نميتواند
بخواهندـ كه هر وقت نيست رژيم «شكاف» در درون يك مثل
مثلپروندهقتلهايزنجيرهيييارئيسجمهورشدنآخوندخاتمي،

بياورند. هم آنرا بتوانند
قرون يك رژيم و خررنگكردنهاي دجالگرانه كه بازي اين دوم
و مدني ابزارهاي آن طي كه غربي سياستمداران براي وسطايي
دوبارميتوان بهاسم«انتخابات» سياسيعصرجديدرا، يكباريا
بعداز۸سالتجربهرفسنجانيو۸سالتجربهخاتمي اما قالبكرد،
امروزه افغانستان، و عراق پرونده مثل ضربهگيرهايي از عبور و
از «تحول بهعنوان را بازيها همين فريب سالها كه همانهايي ديگر
بهعنوان«مشتي بودند، ازتمامرژيم آخوندها درونرژيم»خورده

غيرمنتخب»نامميبرند.
است! داشته ۱۰نمره تنهايي به يك غلط، كه هر دو همين اما
«اصالحات» قبر سر بر كه  انشايي  در را  امام  خط نظريهپرداز
كلي به طور هم آن از پيش و كرده مواجه «صفر» نمره با خواند
خميني ميراث بقاي تالششان براي در را امامي خط جنايتكاران
شعارهاي و سياستها و استراتژي پروپاي به پيچيدن و دجال
دور از هميشه براي و ايران، رفوزه نموده مردم مقاومت عادالنه

است. كرده خارج
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هياهو در اشباح است،  كسوف  در خورشيد
هو! مدد علي حق هو هو!  مدد علي حق هو
زخميست چريك آنك! برآريد! را شالق
آهو! گلوي اينك بتازيد! كفتارها
«عوعو» فرود  و  اوج است، سگان  سمفوني 
«ياااوووووو» بهذكر گرگان  گروه همراهشان
باد وزد طرف يك از سرد، جهان منجمد، شب
سو زشش  ولي ظلمت برف، وزد جانبي وز 
شانه فراخ غولي گويي، تو صخرهيي هر
لولو!! چشم  دو برق شانههايش،  پشت  در
رفيقان! اي امدادي است،  غريبي هنگامه
يارو بار  و كار وز  مال،  زدست  گيجم
مشكل تو مرا كن حل كاشف المسائل، اي
رو؟ از  مستطاب!!  اين خنجر، بسته چه  بهر 
است! طناب چنان شارگ ناموس! كالم لب بر
زانو؟ دو حالت با  ولكن،  عبا زير
روز؟ و شب كرگدن  چون غرش، به چرا  ما با
«بغبغوغو؟» چه بهر كفتر،  چو شيخنا با
غريبيم ما و بازست  ديزي درب  كه گيرم
كو؟! تو حياي  آخر قرمدنگ، گربه  اي
اسالم!! حفظ بهر  از چادر، و چاقچور  اين
ابرو تاب و پيچ آن  و  سرين گردش آن
خلوت به شيخنا با قدايت»! قدا «قد آن
قوقوقو؟» «قوقولي هي عزيزم!! چرا ما با
بود؟ بد گنده! خرس اي مردم، پنير و نان
كوكو و مرغ و  مال سراغ  رفتهيي كه
آفتابه به گيرم خرابه  تو اوضاع
بو مي دهي تو اما بشويي، بسي را خود
غربت توي  مرديم تمامي، ما كه گيرم 
فاطو بهر ز تنبان ندوزي هم تو اما
ــ شيخ حكومت يعني فزرتي كشتي اين
پهلو به رو تو! مرگ  ، فتاده  و بشكسته
بند مكن او  ريش بر را، خود دمب اين قدر 
هالو هرچه مابين در، نفر اولين اي
اما قبول، باري عيبناكيم!، گرچه ما
خالو! است! خائن او خسبيد! كه هر شيخ با
مال بيت  اهل با صلحم، اهل گرچه من 
هو! مدد!  علي حق! آخر،يا به تا است جنگ 
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هو! مدد! علي حق هو
وفا يغمايي اسماعيل

بهفرانسه  اطالعات وزارت نفوذي يك مأمور اعزام
آن افزود  فضيحت بر بي.بي.سي آيتاهللا رساني و امداد شد رو بهرو كامل با كسادي درپاريس آخوندي اطالعات تكراري و نمايش مضحك

فارسي راديو  بخش در خود عوامل طريق از آخوندي ٢٠ اسفند رژيم شنبه روز
اشرف، در قرارگاه رژيم ايادي كه كرد ادعا مستهجن، يك مصاحبه در بي.بي.سي
به توسري با بعد و ميشود دوخته دهانشان سپس و ميشوند عقيم آمپول با ابتدا

ميشوند… پرتاب سپتيك داخل
محسن به نام آخوندها اطالعات مأمور يك خرمرِدرندي، بي.بي.سي» با «آيتاهللا
درنيمه مزبور مأمور كرد.  معرفي مجاهدين» سازمان سابق  «عضو را عباسلو

آزاديبخش  ارتش به شده و تالش كرده بود داده مرز گيالنغرب عبور از سال١٣٨١
خروجي و به و سپس دستگير لورفته كوتاهي مدت كند اما طي ايران نفوذ ملي

بود. اخراج شده آمريكايي كنترل نيروهاي تحت
جوالي ششم در من ميكنم «خدمتتون عرض بي.بي.سي» گفت: اهللا «آيت وي، به

فضا  باالخره بودند، اونا كمپ داخل كه دوستام يكسري از به همكاري سال١٣٨٤
وضعيت نيروهاي آمريكايي، كمپ در رو وضعيتم كه من هم كردن آماده را
از سري كمك يك با اين خاطر به ما نبود. انتظار مشخصي در بود، آينده مبهمي
من كنيم… فرار كمپ اين از ٦جوالي ٤نفر ديگه در اتفاق به تونستيم دوستانم
بهرغم كه بود اين واقعيت اما متشكرم، آمريكايي نيروهاي از خودم شخصًا به
ائتالف نيروهاي كه مشكالتي دليل به حاال تا عراق در ائتالف نيروهاي حضور
خودش سرجاي سازمان فرقهيي تشكيالت اين همچنان اما داشتن داخل عراق

بود». باقي
ميكردند؟ شكنجه را افراد مجاهدين نيروهاي ائتالف كمپهاي در يعني مجري:

داخل به بودند اشرف قرارگاه اطراف آمريكايي نيروهاي «ببينيد عباسلو: محسن
مجاهدين دستشون كه بود شده  باعث امر هم  و همين نداشتن تسلطي قرارگاه 
سازمان توسط من خود بود… قوانين فرقهييشون حاكم اون هنوز و باشه باز هم
وكلهام زدند، اعدام مصنوعي تو سر مشت من آمپول عقيمكننده زدند، مجاهدين به
رو من اجباري به اعتراف مجبور كردن، سبتيك منو داخل شدم، آويزون شدم،
مشتاقي. محمود به اميرعباس مشهور مثل دوستانم، و ساير بودم من خود اين كردن،
دوست هم خانومشو ايشون بده طالق رو خانمش بودند كه آورده فشار اينو بهش
يه من دوستان رو، يا خودشون زدن آتش كردن، اين خودسوزي خاطر به دارن
وضع فقط بهخاطر بودن، دوخته رو دهناشون يا بودن، غذا زيادي اعتصاب مدتهاي

حقوق بشره». اينها نقض خب بود… اونجا حاكم كه شرايطي
ما براي شنيديد تالش خلق عضو سابق مجاهدين عباسلو محسن «گفتگو با مجري:
ماند». بي نتيجه ادعاها اين درباره نظري دريافت و مجاهدين سازمان اعضا با تماس

آخوندي اطالعات اعزامي افشاي مأمور
شورا دبيرخانه اطالعيه در

،٨٤ ٢٠اسفند تاريخ به ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه اطالعيه در

فارسي بخش  كه فرانسه به آخوندها اطالعات وزارت اعزامي  مأمور  درباره
پخش به و معرفي خلق» مجاهدين سابق «عضو مجعول عنوان با را وي بي.بي.سي

است: آمده كرد، مبادرت وي مستهجن لجنپراكنيهاي
حجت خلق مجاهد وحشيانة اعدام بهخاطر آخوندي رژيم كه شرايطي در
روزافزون انزجار و نفرت مورد زندانيان سياسي ساير بر فشار اعمال و زماني
اتمياش شوم پروژههاي افشاي بهخاطر حاليكه در و است گرفته قرار بينالمللي
مار مثل متحد، ملل امنيت شوراي به پروندهاش ارجاع و ايران مقاومت سوي از
فرانسه به را عباسلو محسن بهنام اطالعات مأمور وزارت يك بهخود مي پيچد،
گوئيا كه سابق مجاهدين اعضاي از يكي عنوان تحت را تا او است كرده اعزام
تروريستي جاسوسي و مصرف مورد است كرده فرار اشرف از قرارگاه بهتازگي

دهد. قرار
ضدمردمي بسيج و پاسداران سپاه در بستگانش از بسياري كه عباسلو،
از پس شد. اعزام بهعراق مجاهدين بهصفوف نفوذ سال١٣٨١براي در هستند،
مجاهدين پذيرش از  شد برمال كثيفش مأموريت و ماهيت كه ٥ماه از كمتر

آمريكايي رفت. نيروهاي كنترل تحت بهخروجي متعاقبًا و اخراج
[سند شماره يك]

كمك  به بعد مدتي عباسلو محسن مزدور افزايد: مي شورا دبيرخانه اطالعيه
پس رفت. ايران به كرد و فرار آمريكايي نيروهاي نزد اطالعات از وزارت ايادي
محسني آخوندها، جنايتكار سردژخيم جديد، توجيهات و آموزشها دريافت از

نمود. اروپا روانة جاسوسي مأموريتهاي تروريستي و با را او اژهاي،
عباسلو مزدور  به اطالعات وزارت سوي  از كه مأموريتهايي از برخي
سكونت محل «كشف از عبارتند نوشتههاي خودش دست طبق بود، شده محول
تجمعات برگزاري  زمان و «محل مجاهدين»، كادرهاي «شناسايي رهبري»، 
مجاهدين ارتباطي نحوه «سيستم و تجهيزات»، «انواع نيروها» و «آمار مجاهدين»،

و… عراق» به انتقال و طريقه جذب نيرو «سيستم كشور»، داخل با
[٢ شماره [سند

كانديداي حتي يا عضو كه هيچگاه مزدورمحسن عباسلو، ميافزايد: اطالعيه
پيشاني مزدوران همراه بعداز ظهر به جمعه است، روز نبوده مجاهدين عضويت
بهزاد و فيروزمند جواد شوالرياس، مسعود خدابنده، حقي، كريم مانند سياهي
سوي از كه كردند برگزار تكراري در پاريس و مضحك شوي يك عليشاهي،
آن در ديگري كس مزدوران از و غير مواجه شد بايكوت با خبري رسانههاي
از كه آزاده ايرانيان از اعتراض در وحشت اطالعات نداشت. وزارت حضور
جلسه در دارند، شركت نفرت بهشدت مزدورانش، و و ايادي آخوندي رژيم
ورودي كارت و هستند اطالعات اعتماد وزارت مورد كه بهكساني محدود را

دارند كرده بود.
مأموران بهتوطئه هاي را فرانسه بهويژه اروپايي دولتهاي توجه ايران مقاومت

و اعضا و پناهندگان عليه  آخوندي رژيم و تروريستي جاسوسي شبكههاي و
و شيطانسازي كارزار با اينكه بر آنان عالوه جلب مي كند. مقاومت هواداران
سياسي زمينهسازي بهلحاظ رژيم تروريستي كارهاي براي اطالعات دروغ پخش
بهمثابه و پرداخته مخالفان و پناهندگان عليه اطالعات بهجمعآوري ميكنند، 
خواهان ايران  مقاومت رو اين از ميكنند. عمل رژيم تروريستي سرپلهاي 

ميباشد. اروپايي كشورهاي از مزدوران اين اخراج و قانوني تعقيب شناسايي،

نوع سانسور» «حرامزاده ترين و آيتاهللا بي.بي.سي
دروغپردازي و

روشنگرانه اطالعيه گذشت، گرامي خوانندگان نظر از فوقًا چه آن
تكراري و مضحك شوي درمورد (٢٠اسفند) ملي مقاومت دبيرخانه شوراي
اما بود. پاريس در آخوندي  اطالعات شده اعزام تازه مأمور كساد بسيار و
كسادي و براي جبران كه بي.بي.سي فارسي بخش ننگين همدستي  باره در 
به از لندن شنبه روز در پاريس، بازار اطالعات آخوندي جمعه ورشكستگي
مطبوعاتي سخنگوي پرداخت. اعزامي مأمور مستهجن لجنپراكنيهاي رلهكردن
در بي.بي.سي راديو فارسي بخش اين كه نمود: خاطرنشان اروپا در مجاهدين
كنفرانس يك از بين المللي خبرگزاريهاي از نقل به خود لجنپراكني ابتداي
دروغ محض است، خبر داده آخوندها اطالعات مزدور اراجيف باره در خبري
يك با تماس حسرت سالهاست در اينكه به آيت اهللا بي.بي.سي است. اذعان
براي بيهوده تالش مبين ميبرد، بهسر ايران خلق مجاهدين سازمان عضو
ملي سانسوراست. شاعر نوع حرامزاده ترين و ياوهگويي صنعت رونق دادن به
«حرمزادهترين استاِد را بي.بي.سي راديو فارسي بخش شاملو، احمد ايران فقيد

ميدانست. دروغپردازي و سانسور» نوع
روز در بدنام بوق اين لجن پراكني و دروغپردازي مجاهدين، سخنگوي
آيتاهللا توسط شده داده آب به مشترك دستهگل «آخرين را ٢٠اسفند شنبه
افزود: و كرد توصيف اژهاي» محسني گوشخوار آخوند و بي.بي.سي
به بهترين مجاهدين،  سابق عضو بهعنوان خود نفوذي نفر با معرفي آخوندها 
بهخصوص آنان امدادرسانان غيبي و آخوندها كه كفگير دادند نشان صورت
عباسلو محسن مزدور چراكه است. خورده ديگ ته به بي.بي.سي آيتاهللا

كنترل  تحت خروجي به ٨بهمن١٣٨٢  در آخوندها اطالعات  نفوذي مأمور
اين است. بوده آنجا در يكسالونيم مدت و شده اخراج آمريكايي نيروهاي
به رژيم در بغداد سفارت و آخوندها كمك وزارت اطالعات با سپس مزدور
مزدور است. اعترافات گرديده و فرانسه صادر اتريش به از آنجا و رفته تهران
مأموريت لو رفته بيانگر خوبي به خودش انگشت اثر و امضا و مزبور به خط
از كه داد حق بايد بي.بي.سي آيتاهللا و اطالعات آخوندها به بنابراين اوست.
حسرت و سوخته اين چنين زبالهداني به مزدور اين پرتاب و توطئه عقيمماندن
بنگاه از دوخته» مزدور«دهان سردرآوردن جز چاره يي كه نحوي به باشند بهدل

است! نمانده باقي لجنپراكني،
انحطاط اخالقي و ورشكستگي به اشاره با همچنين سخنگوي مجاهدين
قطعنامه بي.بي.سي، راديو فارسي بخش در آخوندي اطالعات و رابطين عوامل

عليه  راديو اين ننگين از شيوههاي انزجار در را اروپا پارلمان ١٩فوريه١٩٩٧ 
شيوه پخش  ٨ اين قطعنامه از ماده در اروپا پارلمان كرد. يادآوري مجاهدين
و انزجار نموده زبان ابراز فارسي راديوهاي قبيل سوي اين از اعترافات سياسي
در بي.بي.سي فارسي بخش است. بين المللي شناخته كنوانسيونهاي ناقض آنرا

وزارت  همدستي آشكار با يك در براي تخطئه مجاهدين سال١٣٧٥ نيز ديماه
مجاهدين عليه در همشكسته اسير يك ندامت پخش به آخوندها اطالعات
توسط متعاقبًا كه بود زننده قدري به ذليالنه رفتار اين و بود  كرده مبادرت

پارلمان اروپا محكوم گرديد.
رژيم حكومتي گذشته، مطبوعات سال اسفندماه كه در مي كنيم يادآوري ـ
فقره يك از حاكميت دروني دعواهاي و گرگها جنگ جريان در آخوندي
و خبرنگار اِمانيكلسون انگليسي به نام زن با يك رژيم اطالعات وزير ديدارهاي

برداشتند: پرده مجاهدين، عليه آنان از بهرهبرداري بهمنظور بي.بي.سي

شهـادتمجـاهـدخـلقحجت زمـانـي ومـأمـوراناجـرايحـكم
و بازتاب تأثيرات اجتماعي و سياسي
قهرمانانه شهادت بينالمللي و داخلي
مجاهد خلق مظلومانه در عينحال و
و گسترده آنچنان زماني، حجت
آخوندي ديكتاتوري كه بود دامنهدار
انبوه نمي كرد. هم را تصورش
از شعرها اطالعيهها، نامهها، مقالهها و
از سوز حاكي كشور، خارج داخل و
اين بهسوگ كه  بود قلبهايي  جگر
تداوم بر و نشستهاند  زمانه  «حجت»
پاي ميفشارند. او راه ياد و تكريم و
سياسي زندانيان  از نسلي طيف  از
بودند همبند او با مدتي هريك كه
و ايستادگي مقاومت،  تأثير  تحت و

قرار او  انقالبي خصلتهاي  و  رفتار
براي زندان  دل  در و بودند  گرفته 
بزرگداشت او بهپاخاستند، تا جريانها
سياسي، مختلف شخصيتهاي و
خارج و داخل اجتماعي و فرهنگي
و شهيدان خانوادههاي  تا  و كشور
هر و جديد و قديم سياسي زندانيان
و نام از  تصويري  تنها كه  كس  آن 
داشت خاطر در را او صداي يا نشان
جنايتكارانه اعدام از همه، و همه
بدكردار دژخيمان و سوختند حجت
و لعن را شكنجهگران بدطينت او و
و بهواقع كه واكنشي كردند. نفرين
«واكنش ملي» يك را بايدآن بهحق 

«واكنش از بايد كه همچنان ناميد.
انبوهي موضعگيريهاي و بينالمللي»
و پارلمان  نمايندگان  از شخصيتها و
وسازمانهاي وآمريكا اروپا در كنگره
اين در كرد. ياد هم حقوقبشر مدافع
آخوندي حكومت جنايت واكنشها،
حجت قهرمان مجاهد اعدام در
شد محكوم كلمات قويترين با زماني
انزجار و نفرت موج شديدترين زير و
و قرارگرفت بين المللي و داخلي
كه رژيم ضدبشري بههمين دليل بود
خبر كه اين  وجود با آخوندي، 
سوي از قهرمان مجاهد اين شهادت
اعالم ايران خلق مجاهدين سازمان

جرأت هفته دو به نزديك بود، شده
نداشت. را آن تأييد

و بحرانزده  ديكتاتوري عوض، در 
از مدافعه ديني، «وظيفه» هار و هراسان
بهدستهيي ضدانساني خود را جنايت
مأموران و عوامل و سايتها از
اطالعات وزارت خارجكشوري
مأموريت اين اجراي در و سپرد
اطالعات بدنام مأمور حقي، كريم
بهخاطر پيش سالها كه آخوندي
وزارت ازسوي محوله مأموريتهاي
از آخوندها، وآدمكشي جاسوسي
اروپايي كشور  چند پليس  سوي
در است، كرده دريافت اخطار

آخوندي بهنام اطالعات سايت يك
نوشت: اينترلينك(٤اسفند٨٤) ايران
و بود» تروريست يك زماني «حجت
آخوندها اطالعات سايت مافياي يك
(١٣اسفند٨٤) سياه» «پرونده بهنام
«تروريست» را زماني  حجت نيز
با «در رابطه نوشت: كرد و توصيف
حکم اجراي و زماني حجت سابقه
عوض که «چيزي گفت: بايد اعدام،
حکم قضايي قوانين ندارد، گله دارد،

کردهاند». اجرا را قصاص
مكتب از ديگري دانشآموخته
حائري شمس بهنام امامي، سعيد
وزارت در اربابانش به فرموده نيز

«استدالل» تكرار به اطالعات
دژخيمان قضاييه قوه سخنگوي
زنداني زماني  حجت  بودـ  گفته  كه
سوز ضمن و پرداخت نيست ـ سياسي
به نسبت واكنش گسترده از وگداز
حجت از «دفاع گفت: جنايت اين
سياسي، زندانی يک بهعنوان زماني،
سياسی زندانی ارزش بیاعتبارکردن
آخوندي اطالعات است»(سايت
سايت يك  ٤اسفند٨٤). آوا نام به
اطالعات منفور وزارت ديگر
١٣اسفند٨٤) المجاهدين (سايت
اعدام «خبر نوشت: سوزوگداز با هم
ارتکاب واسطه به زماني حجت

بازتاب ايران در تروريستي جرائم
وابسته رسانههاي در گستردهيي
بههمراه خلق  مجاهدين سازمان  به
که وسيعي تبليغاتي جريان داشت.
بهراه او  مجازات پيرامون مجاهدين 
اتفاق اين ابزاري اهميت انداختهاند،

ميدهد». نشان را
در ايران خلق مجاهدين سازمان
اعالم شهادت مجاهد قهرمان اطالعيه
از شماري  اسامي زماني، حجت 
مأموران و جنايت اين و عامالن آمران
معرفي سمت ذكر با را حكم اجراي
عوامل و سايتها اكنون  بود. كرده
اطالعات وزارت بهخدمت  مأمور

اين كه هم،  را كشور خارج  در
حكم قصاص قوه چنين براي اجراي
آخوندها جنايتكار و وحشي قضاييه
ديگري دسته بايد ميكنند، يقهدراني
توصيف حكم اجراي  مأموران  از
بهخاطر ايام اين در  كه همانها كرد.
مسلحشدن پروژه با  جهاني مقابله
نقش پيشتاز و اتمي آخوندها بهبمب
عزا زمينه، اين در  ايران مقاومت

چاك ميدهند. گريبان گرفتهاند و
زماني، حجت  خلق بر مجاهد سالم
رسوايي بر شد حجتي شهادتش كه
و پليد مأموران اين  تمامتر هرچه

مذهبي. فاشيسم حقير

برای که کنم عرض دوستان خدمت
کبير، دوران مصدق که از اينجانب
سانسورهای و رذيالنهترين خطوربط
اعوان و دروغپراکنی بی.بی.سی بنگاه
آخوندها همدست ضدايرانی انصار و
اينگونه که میدانم ديدهام، و شنيده را
آنها حاجی فيروزبازی و خوشرقصيها
سال شکست سال٨٤، که اينست برای
آنها همدستان و آخوندها رسوايی و
فريب و مکر حکومت ايزوالسيون و
رژيم اتمی بازشدن پرونده و آخوندها
امنيت و تشديد تروريسم شورای  در
کشتار و  قتل و بنيادگرايی صدور  و
ماليان به دست عراق و ايران مردم
بی.بی. آيتاهللا اينکه لذا میباشد.
آخوندها بهکمک اينگونه سی
همه و نمیشناسد  پا از سر و شتافته 
بيطرفانه ژورناليستی عرف و قواعد
اين نيست. امر جديدی سرمیکشد را
ضديت به مزمن «اعتياد بيماری همان
«عشق» به که است ايرانی» و ايران با
میباشد مزين  آخوندها نظام  حفظ
نفوذی مأموران که  است مجبور و
«سپتيک» از را مالها تروريست و
و کشيده بيرون اطالعات وزارت
بگيرد! بهشهادت روباه دم بهعنوان
حکومت کل که خامنهای و نبود اگر
و شريف ايرانيان پرتوان بهدست مالها
مردم ايران هوشيار و مقاومت کاردان
چه میشد رو دستشان و افشا بنيان از
ولیفقيه که میبوديم آن شاهد ما بسا
در ثابت و ويژه برنامه دو صاحب نظام
حتمًا اوًال میشد. آخوندی راديو اين
در برای همه ساعت نيم هفتهيی ولو
و النجاسات» «تدبير خطبه جمعه روز
نيمساعت النساعات»میخواندو «تنبيه

آن «مهرورزی» از  اينکه  برای هم
مینواخت! «تار» شوند بهرهمند همه
و ايران مقاومت را کار اين خوب
بساط و بهم زده اند! مجاهدين همين
را مفاسد اينگونه ضد ايرانی دکان و
که هر جا نتيجه برچيدهاند. در و افشا
هم بی.بی.سی دهد، فتوا رهبر» و «امام
سريع نظام» مخلص «بسيجی يک مثل
ونهی بهمعروف «امر  ستاد  به را خود
و رسانده  و… شاهرودی منکر» از 
رسوای و شده  رو کف در  چه هر
به کمک  برای دارد خود خط اين 
هرچند نمینمايد.  دريغ آخوندها 
از راديو اين بودجه و هزينه که
شود! پرداخت  انگليس مردم ماليات 
اربابان توسط  سفارتشان که  مردمی
تهران در  بی.بی.سی  خط  عقيدتی 
از مزدور اين شود. کشيده آتش به
در اتفاقًا که است دستهجاتی همان
ربودن و سفارتخانهها آتش کشيدن به
دريافت صورت در غربی اتباع قتل و
کرد. نخواهد کوتاهی هيچ مأموريت
زندانهای واليتفقيه در را که آنچه و
آورند می ايران مردم و زندانيان سر بر
اتهام ايران ملت پاکباز مجاهدان به را

میزند!
طرفداران و جانوران  اين به  بايد اما
حيوانات» و موجودات «نوع اين حفظ
و شما ربط و خط که گفت ضد بشری
چند تالشهای شما تا و شما آرزوهای
چهارشنبهسوری آتش هيزم ديگر روز
و دختران بهخصوص و ايران مردم
پسران جوان ايران خواهد بود. زردی
مردم برای و سرخی آن شما برای آن
شما میماند. باقی ايران مقاومت و
سرنگونی با که هستيد کسانی ازجمله
طرفی هيچ روسياهی جز آخوندها

بست. نخواهيد
اسفند ٨٤ ٢٠

جماعات، ائمه و جمعه نماز برگزاری  ستاد اطالع به بنا
فرار و  «اعزام وسوز سوخت و جانفرسا از فشارهای پس
مخلص توابين غنیشده و «مأمورين اوين» توسط زندان از
عليه مبارزه از بريده ٨٠درصد جانبازان از يکی ولیفقيه»،
دوم نماز جمعه شده کهنه و تکرار شده بار نظام، خطبه صد
خواهد نشخوار آبدارچی ليدی مصالی در را هفته اين
و مقاوم اعدام زندانی و سامرا انفجار پس از شايد تا کرد،
عليه رژيم جهانی اجماع همچنين و زمانی مجاهد حجت
فشارهای و انزوا ناعالج دردهای از ذرهيی آخوندی، 
از ببخشد. تسکين موقتًا را ماليان روی خارجی و داخلی
فرانسوی شريف شهروندان ايرانيان و حضور که آنجايی
و کارگردانان  کسادی  موجب محل آن  در رژيم ضد 
ساعت و محل می شود، روضهخوانی اين صحنهگردانان
و مانند سايت مانده دسترس «مخفی» از اطالع ثانوی تا آن

می گردد. محسوب «سری» اراک و نطنز
شناخته کامًال مقاومت توسط البته که نامبرده مزدور
ورود ذيربط  مقامات طريق از پيشاپيش همچنين و  شده
«چاه در فعًال است رسيده اطالع اروپا به در حضورش و
نگهداشته مخفی ظهور تا لحظه اطالعات» وزارت جمکران

میشود!
جمعه نماز اين لجستيکی مأموريت که آبدارچی ليدی
درآمد تمامی  و دارد بهعهده مترسک بهاتفاق نيز  را
تقسيم نمیخواهد همسرش با  حتی  نيز آنرا از حاصله
و «تماميت خواهی به همکارانش از بعضی طرف از نمايد
باز که گفته آنها از يکی  شده است. متهم انحصارطلبی»
بايد پيشاپيش و انداخته وسط خودش را انگليسی زن اين
در حضور  از که بهنحوی کرد! تلقی سوخته را اين کار
را موجود  شرايط بهخصوص و  میورزند  امتناع اين کار
به حاضر  اصًال  و دانسته مناسب «خودکشی» برای فقط
در تماس جالب اينکه اما کاری نمیباشند. پذيرش چنين
وزارت توسط قبل از آنهاييکه فقط غيرايرانی جريانات با
را موضوع تم و نمودهاند دعوت شدهاند تأييد اطالعات

بقيه از هستند بسيار متفاوت که مخالف رژيم کسانی به نيز
کرده اند! مطرح

به  آخوندی رژيم درماندگی و ورشکستگی وجود  بااين
سينگلتون آن نظير از مزدورانی فقط امروز که رسيده جايی
در نمیتوانند حتی مزدورانش  بقيه و ببرد  بهره میتواند
حالی در  اين بکنند.  مخالفتی کمترين او فرامين  مقابل 
جريان در  روزها اين که اتمی آژانس اجالس که است
افشاگريهای تعيينکننده نقش ميزان بهخوبی است،
میدهد نشان را رژيم اتمی پروژه های درباره مقاومت
آخوندی تروريست  و بنيادگرا  رژيم  شکست ميزان  و
جمعه روز در آبدارچی ليدی شو اصلی کارگردان که
است. نموده برمال بينالمللی و داخلی صحنه را در میباشد
را در خود اصلی خطر کماکان رژيم که است لذا معلوم
دليل تمامی و ميبيند عراق در اشرف ماندگاری مقاومت و
باجگيری و ارعاب و عراق بلعيدن در خود، شکستهای
و افشاگرانه  بزرگ کارزار در را بين المللی جامعه از 
بهخصوص و ايران مردم  سازمانيافته مقاومت  روشنگرانه
قمع و و قلع اتوبوسرانی شرکت کارگران ازحمله به بعد

انفجار و  زمانی حجت اعدام سبعانه جنايت دراويش، 
طی که است  يادآوری به الزم میکند.  جستجو سامرا،
جبهه شکلگيری و جهانی اجماع بهموازات اخير، مدت
منطقهيی در سطح چه آخوندی تروريسم ضدبنيادگرايی و
که گرديده آغاز بينالمللی همايش يک جهانی، چه و
خارج ازجمله و  محدوديتها کليه برداشتن خواهان  تمامًا
آخوندخواسته و از ليست بی اعتبار ايران مقاومت نام نمودن
وحشت موجب مسأله بهشدت میباشد. همين تروريستی
نظير خود جيرهخواران و مزدوران ديگر بار و شده رژيم
با ولو را غنیشده خود مزدوران و ديگر آبدارچی ليدی
و تهديدات يا آنها و خويشاوندان و به گروگانگرفتن اقوام
هيهات اما است. داشته گسيل صحنه به آخوندی تطميعات
از دردی اينگونه نمايشها هيچ شده و خيلی دير ديگر که
کمترين موجب و نمیتواند نخواهد نمود دوا ماليان رژيم
ماليان جنايات روزافزون و بالوقفه  افشای از انحرافی
آن اصليترين ويژگی «زنستيزی» که و تروريست بنيادگرا
مزدوران و آخوندها ايران به پاسخ مردم نمايد. ايجاد است

حتمًا ببينيد. چهارشنبهسوری در را رژيم در شده ذوب

سوری شنبه چهار اصلی» «هيزم

آرميكجاسميان

نمازجمعه وزارتاطالعاتاينهفتهدرپاريسبرگزارمیشود! بهدستور«ولی امرتروريستهای»جهان،
شد خواهد تعيين اتمی، آژانس تصميم از و بهزبان انگليسی بعد آبدارچی ليدی امامت به جمعه نماز خطبه

آ.ج

اسفند ٨٤ ٧٨ مورخ ١٨ مجاهد شماره روزنامه بهنقل از

دو شماره سند يك شماره سند



۱۲ ٧٩١ دوشنبه ٢٢ اسفند ١٣٨٤صفحة شمارة
اقتصادي-اجتماعي

وفوق العاده سري هزينههاي برداشت ميزان گذشت، نظر از قبلي بحث در كه بهطوري
تأمين اشكال نيست، اما معلوم امكانات نفتي ايران از پاسدار آخوندي حكومت سري
پرداختن به از پيش شده وقابل مهار است. امكانات نفتي ايران شناخته از اين هزينهها
اين نظامي، ـ سياسي مصارف براي ايران نفتي امكانات از حكومت اين علني برداشتهاي
بايستييادآورشد كهرژيمازذخايرگازيكشور نيزبرايتأمينهزينه ها سري نيز نكته را
مراجعه آمده است ذيل اين نوشته كه توضيحاتي به (در اين مورد استفاده ميكند خود
عمومي دولت بودجه در رژيم علني نظامي سياسي هزينه هاي كه آن جايي از شود).
درآمدهاي ديد بايد هزينهها ابتدا اين تأمين در نفت درك نقش براي ميشود، گنجانده

نفتيدرتأمينكلهزينههايبودجهعموميچهسهميداردوبهچهمصارفيميرسد؟

دولت: بودجه تأمين در نفت سهم
عموميواريز به حساب خزانه ريال به ازتبديل پس كه دالرهاي نفتي ايران، از قسمت آن
بهدوصورت بهمصرف هزينههايعلنيپيشبينيشدهدربودجهدولت برسد، ميشودتا
بودجه كهدر است ايران نفتخام صادراتي رقمي ازدرآمد نخستواريز ميگيرد. انجام
مازاد ذخيره حساب از مجلس با مجوز دولت كه برداشتهايي است دوم و شده، پيشبيني
كه همينجا متذكر ميشود در ميآورد. عمل به ارزي) نفتي (حساب ذخيره درآمد
در كارگزاران حكومت را خام ايران نفت صادرات ناشي از درآمد ميزان فروش و قيمت
قراربوده حكومتي درون توافق مطابق تا سال٨٤، ميكنند. اعالم ايران نفت ملي شركت
خزانه حساب به شركت ملي نفت اعالم مي كند كه درآمد صادراتي حدود٩٢/٥درصد

 ٨٥ بندي سال دربودجه كند. برداشت شركت اين را ٧/٥درصد آن و شود واريز دولت
٩٤درصد و يابد كاهش ٦درصد به درآمد اين از نفت شركت سهم كه گذاشتهاند قرار
بااين توضيح ميزانوابستگيمستقيمبودجه آنبهحسابتأمينبودجهدولت ريخته شود.
درسال آن افزايش پيشبيني هم چنين و (٨٤ (سال جاري سال نفت طي درآمد به دولت

ازنظرميگذرانيم: را ٨٥
از دالر مجموع ٢٤/٧ميليارد  در كه  بود شده پيشبيني  سال١٣٨٤  بودجه قانون در  
متمم دوفقره احمدينژاد دولت عمل در اما گيرد قرار استفاده مورد نفتي درآمدهاي
ديگر دالر برداشت ١١/٤ميليارد آن برمبناي كه رساند مجلس تصويب به ٨٤ را بودجه
درآمدهاي استفاده جمع نتيجه شد. در افزوده آن نيز به ذخيره حساب نفتي دالرهاي از
مجلس پژوهش مركز (گزارش رسيد دالر به ٣٦/١ميليارد نفتي دربودجه سال٨٤ دولت
شركت ملي ٧/٥درصد برداشت حساب سواي با اين اسفند ٨٤). ١٦ فارس خبرگزاري /

سال ٨٤ ايران، بهطور  دالري ميليارد ٦٢ حدود بودجه ٥٩درصد نزديك به نفت ايران،
دالر سوبسيد بودجه٨٤ حدود ١٠ميليارد است.(در تأمين شده دالرهاي نفتي از مستقيم،
بازار از كمتر قيمت به كشور داخل در نفتي فرآوردههاي فروش بابت را، عدم النفع يا
درعمل را كه دولت مبلغ اين اگر گذاشتهاند. دولت پرداختهاي بينالمللي، به حساب
رقم اين بودجهبهحدود ٥٢ميليارد پرداختيبابتآننداشتهازرقمبودجه٨٤ كسركنيم،
سهمنفتدرتأمينهزينههايعلنيدولتدرطياينسالبهطورمستقيمبه دالرميرسد.
را بر واردات ماليات نظير آمدهاي ريالي دولت اگردر خواهد رسيد. ٦٩درصد حدود
نيز،كه بهطورغيرمستقيمازقبلدالرهاينفتيبهدست ميآيد،بهحساب آوريموابستگي
بودجهبندي در ميرسد). ٨٠درصد حدود نفت به به دولت بودجه و غيرمستقيم مستقيم
را نفت از دولت برداشت پيش بيني كه ديده آن مصلحت مجلس به مالحظاتي سال٨٥،

دست  اما كند . حدود ٤٠/٤ محدود به و بگيرد سال ٨٤ درنظر از بيش ٦٢ درصد عجالتا
متمم گذراندن با معمول طبق آوردن، كم درصورت تا گذاشته باز را احمدينژاد دولت
بودجهازمجلس، كسريبودجهخودرا ازحسابذخيره ارزيتأميننمايد. قابلپيش بيني
از ذخيره برداشت هم آينده، طي سال خود عملكرد مالي در جنگي دولت كه اين است

را. نفت درآمد دولت به بودجه وابستگي ميزان هم و خواهد كرد بيشتر ارزي

درتقسيم بنديبودجهعموميدولتازنظركيفيت  كيفيتهزينهاعتباراتبودجهـ 
عمراني كارهاي اجراي بودجه و جاري بودجه عناوين زير مشخص بخش دو هزينهها،
داراييهاي «تملك عنوان  زير  را عمراني پروژههاي اجراي بودجه  ميگيرند.  نظر در
بودجه در اخير سالهاي در سهميكه ميگنجانند. عموميدولت بودجه در سرمايه يي»
رقم ٢٠درصد  درحدود چيزي ميشود پيشبيني بودجه از بخش اين براي دولت
«هزينه هاي عموميصرف بودجه ٨٠درصد از بيش عمل در عمومي است. بودجه كل

پيش بيني عمراني بودجه براي كه سهم٢٠درصدي از بخشي كه ميشود. دولت جاري»
ميرسد ارتش و سپاه نياز مورد تهيه ماشينآالت و ساختمانها ايجاد به مصرف ميكنند،
لحاظ به دارند، عامالمنفعه جنبه كه عمراني پروژههاي ساير ندارد. عامالمنفعه استفاده و
و مديريت سازمان اولويت آخرين در اجراي آنها اعتبار»براي «تحصيص اولويتبندي،
ميتوانيافتكه تاآخرسال برنامهريزي قرارداردوكمترطرحعمرانيعامالمنفعهييرا
تخصيصدهند.علتاصلياينكهايران براياجرايآنرا صددرصدرقمپيشبينيشده
تحتحاكميتآخونديبه«قبرستانپروژههايناتمام»تبديلشده،همينبيتوجهيمالي
صوري المنفعه عام عمراني پروژههاي اجراي براي شده پيشبيني ارقام واقع در است.
بودجه بندي اگر ميكنند. تعبيه عموميدولت بودجه در كه است ويتريني مثابه به و است
و اين باشد پيشبيني شده جوابگو آن در كه مصارفي همه در عمل به بايد صوري نباشد
يك دوازدهم هر ماه در به تناسب موجودي خزانه دولت كه جوابگويي مستلزم آنست
آخرين تخصيص بدهند. كردهاند، پيشبيني مختلف مصارف براي ساالنهيي كه رقم
فعاليتهاي ميدهد كه سهم نشان منتشر كردهاند، رژيم آگاه برخي از منابع كه گزارشي
دولت هاي هزينه ساير مصرف به كماكان، عموميدولت، بودجه در عامالمنفعه عمراني
كهازنظررژيماهميتواولويتبيشتريدارند ميرسد.پايگاهاينترنتيمتصلبه«دبيرخانه

سال  نخست ٥ ماهه كه «در ميدهد گزارش در اين باره نظام» مصلحت مجمع تشخيص
نظر گرفته شده در بودجه تومان ميليارد هفتصد و هزار از مجموع چهار جاري، [سال٨٤]

پرداخت  تومان ميليارد هفتصد و دوهزار تنها سال]، اول عمراني[طي٥ ماه فعاليتهاي براي
(سايت است» نشده پرداخت عمراني فعاليتهاي بودجههاي از حدود٤٤درصد يعني شده
كه بسيج» «ارگانهاي به عمراني كشور پروژههاي واگذاري ۲۱ شهريور ۱۳۸۴). بازتاب

و  اتالف گيرد، دولت احمدينژاد انجام توسط است قرار ٨٥ سال بودجهبندي مطابق
را شدت ميبخشد. بودجهدولت عمراني ميل شدن اعتبارات و حيف

هزينههاي جاري عموميصرف بودجه از ٨٠درصدي كه از بيش سهم مورد در اما و
ميشود،بعداز«اموراجتماعيوفرهنگي»،باالترينسهمبههزينههايياختصاصدادهشده
هزينهيي بخش سومين «امور دفاعي وامنيتي» عنوان ميكنند. آن را دولت بودجه در كه
ـ دفاعي هزينه هاي سواي عمومي». «امور عنوان تحت است كميبخشي لحاظ به دولت
امنيتيرژيم ،بخشاعظمهزينههايجاري«فرهنگي»وبخشقابلتوجهياز «هزينههاي
عمومي»دولتبهمصرفكارهايتبليغي وسياسي رژيمميرسد.درواقعبخشمهمياز
مصرف به ميشود، تأمين صادراتي نفت درآمد از كه حدود٧٥درصدآن بودجه دولت،
ين ا تحميل صرف و مي رسد واليتفقيه رژيم سياسي ـ امنيتي جاري نظامي هزينههاي

ميگردد. ايران مردم به رژيم
دولت پاسداراندر اليحهتنظيمبودجه ٨٥ پيشبينيكردهكهبودجهنظامي-سياسيرژيم 
انتظاميرا٣٣  نيروهاي مثال بودجه عنوان به شود. اضافه سالهاي پيش از تند تري آهنگ با
است.   كرده سال ٨٤  منظور از بيشتر ٣٠ درصد نظاميرا مسّلح نيروهاي بودجه و درصد
هستند و ارگانها اين بيشتر بودجه درصدد  افزايش سپاه درمجلس عوامل هنوز حال با اين
هزينههاي آشكار بخش زير در روي اين از . است نشده منتشر هنوز مربوطه نهايي ارقام

درسال  هزينهها اين ميزان تخمين به و ميكنيم مرور رژيم درسال١٣٨٤ را نظامي سياسي
٨٥ ميپردازيم: 

الف-هزينههايجاريپيشبينيشدهدربودجهبرايمصارف
نظامي

درآن  كه كرده  منتشر را جدولي برنامهريزي» و مديريت «سازمان   ٨٤ ل سا براي
شده پيشبيني ميبرند عموميدولت سهم بودجه از دستگاههايي كه كلي بودجهبندي
به علني هزينههاي انتظاميرژيم و اطالعاتي نظامي، ركن سه جدول براي در اين است.

است: شده پيشبيني سال٨٤، بندي دربودجه زير شرح

درسال٨٤ ارگانهاي نظاميرژيم برآورد بودجه الف: جدول
منبع:سايت«سازمانمديريت وبرنامهريزي»جدولشماره٢(ارقام بهميليارد تومان)

تومان  درسال٨٤ برابر ٥٠١٧/٠٨٦ ميليارد فوق ارگان سه علني هزينه جمع
/٢١١ سال٨٤)  به افزايش نسبت ٨٥ (با فرض ٣٠درصد فوق درسال برآورد هزينههاي

٦٥٢٢ميلياردتومان

رژيم شويم كه يادآور كافي است هنگفت مبلغ درك ملموستروكاربرد اين براي
از ١٧/٨٨  بيش هرروز يعني، تومان ٦٥٢٢ ميليارد كم دست علني طور به ،٨٥ درسال
تأمين مي شود نفت مردم ايران ثروت آن از ٨٠درصد كه بودجهيي از تومان، ميليارد

بهمصرف ارعاب وسركوبهمينمردمبرساند. برداشتميكندتا
سال بودجهبندي در كه ميشود يادآور رژيم امنيتي نظامي - هزينه هاي اجزاء درمورد
اتفاقاتي منطقه يي و چالشهاي به توجه با امروز «ما كه: دستاويز اين هفتم با مجلس ،٨٤
اينكه جز نداريم چارهيي است، افتاده ايران جنوب و شمال افغانستان، عراق، در كه
بودجه خاص طور به شرق ١١ اسفند ٨٣)، بكنيم.»(روزنامه مجهز را ۲۰ ميليوني بسيج

كرده  خاتمي پيشبيني دولت كه ٢/٢٦ برابرآنچه به و دادند افزايش ضدمردميرا بسيج
به  پيشبيني دولت درسال٨٤ از ٧٩/٣٤ ميليارد تومان بسيج هزينههاي (رقم رساندند. بود
زيرعنوان  هرساله كه به اعتباري بعد مرحله در يافته است). افزايش تومان ١٧٩/٣٤ ميليارد
 ٦٩٣/٤ رقم از را اعتبار و اين نموده خاص توجه ميگيرند، در نظر دفاعي» بنيه «تقويت
ميلياردتومانپيشبينيدولتخاتمي،به٨٥٣/٢٠ ميلياردتومانافزايشدادند.مجلسزير 
بيشازآنچه نيز، بالاستثناء، نفوذ پاسداران،سايراقالم هزينههاينظاميوانتظاميرژيمرا
خاتميو دولت پيشبيني رديف هزينه، داد. بود، افزايش كرده خاتميپيشبيني دولت

شده  آورده يك شماره جدول ٨٤ در سال طي مصارف مجلس براي اين نظر مورد رقم
است.

رژيم، در سال٨٤  نظاميجاري هزينههاي جدول ب:ـ 
(منبع روزنامهالكترونيكيمجلسموسومبه«خانه ملت»)

مصارف  ٨٤ براي بودجه در هزينه هاي پيشبيني شده ـ ب
تبليغيـ  سياسي

است كه مردميآخوندي، برنامه تبليغ سياسي سّكه تحميل حاكميت ضد روي ديگر
اين ارگانها بيشتر مي بينند. آشكار تدارك به صورت رژيم، تبليغاتي ارگانهاي گوناگون
تبليغات به «اسالم» پوشش زير و بازكردهاند حساب مردم عامه مذهبي اذهان روي

بدون استثناء،  نيز، رژيم اين ارگانهاي سال٨٤ براي در هفتم، ميپردازند. مجلس سياسي
رقم گرفت. باالترين نظر در بود، كرده خاتميپيشبيني دولت آن چه بيش از بودجهيي
ارگان رژيم اين است. گذاشته شده وسيما» ي رژيم اختيار «صدا در بودجه تبليغاتي
بر و عالوه ميآورد دست به تجارتي آگهيهاي پخش از كه هنگفتي بر درآمد عالوه
جاري درسال ميكند، دريافت حكومتي بنيادهاي به وابسته شركتهاي از كه كمكهايي
٢٧٩/٢١٦ميليارد تومان نيزاز بودجهعمومي دولتبرداشتكند. «وزارت فرهنگ وارشاد
ايثارگران» وامور دوم و«بنياد شهيد در رده بودجه تومان ٢٥١/٤٠٨ميليارد با اسالمي»
قرار رژيم هزينه تبليغاتي پر دستگاههاي سوم رده بودجه در تومان ٢١٧/٥٧٥ميليارد با
انواع بيانگر آخوندي  حكومت تبليغاتي هزينه  موارد  ساير آنجاييكه از  گرفتهاند.
سياستهايمزورانه وعوامفريبانهاينحكومت است،درجدولزيربهذكر آنهامي پردازيم

با نرخي  نيز را دستگاهها اين بودجه ٨٥ دولت احمدينژاد درسال كه ميشويم ويادآور
است. افزايشداده بيشترازگذشته

سال٨٤  بودجه از رژيم، تبليغاتي پرداختهاي جدول(٢)
(منبع سايت اينترنتيسازمانمديريتوبرنامهريزي جدول شماره٢ وسايتاينترنتيمجلس 

موسوم به«خانه ملت»)

 
  

در گذشت نظر از كه  آشكاري نظاميسري و ـ سياسي  هزينههاي نتيجهگيري:   
اينهزينههادرمنطقاقتصادي مديريتماليرژيمواليتفقيهنهادينهواستوارشدهاست.
مردم معيشت و كشور اقتصاد براين اقتصادي ندارند.عالوه منابع اتالف جز كاركردي
گرفته قرار ناهنجار هزينههاي اين سنگين بار از ناشي شديد تورمي فشار معرض در ايران
ديديم كه همانطوري كرد. بيشتر خواهد فشار را شدت اين وخامتبار، روند اين تداوم و
سوء به بخشيدن براي پايان و ميشوند تأمين ايران نفتي امكانات اساس از در هزينهها اين
خارج جز راهي وگاز ايران، نفت امكانات از آن پاسدار سياسي حكومت نظامي  استفاده
نفتي امكانات حكومت از اين خلعيد ندارد. وجود آنها دسترس امكانات از اين كردن
ايرانضمنآنكه ازاتالفاينامكاناتجلوگيريميكند،ميتواندرژيمضدملي واليت
استبداد ازپشتوانهماديزورگويي،گردنكشيوديكتاتورياشنيزمحرومنمايد. فقيهرا
زيادي مدت نميتواند امكانات نفتي پشتوانه بدون بر ايران، حاكم فقيهي مذهبي واليت
از نفت واليت فقيه رژيم سياسي سوءاستفاده از جلوگيري معناي به تحريم بايستد. سرپا
ميتواند واليت فقيه رژيم كارگزاران به جيب نفت پول ريختهشدن از ممانعت و ايران
جهت در بينالمللي سياسي فضاي شود. ايران مردم سر از رژيم اين شر دفع زمينهساز
آزادسازي كه براي دارد آن جاي تغييراست. حال در رژيم زيان به اين مهم زمينهسازي
دست از را فرصت مردم ايران، دست آخوندهاي حاكم، به و پاسدارها  اسارت از ايران

بينالمللي بكوشيم. ندهيمو برايتحققآن درجهتبسيجوآمادهسازيملي و

توضيحات:
كشور،  ذخاير گازي فرآوردههاي ناشي از صادرات درآمد نفتي، بر امكانات عالوه ـ ١
برسانند. سري هزينههاي مصرف به ميتوانند نيز، را وگوگرد گاز گازي، ميعانات شامل

پارس، درمورد  گاز عموميشركت روابط نقل از اسفند ٨٤ به ٢ روز خبرگزاري مهر
است رسيده بهرهبرداري به كه كشور جنوبي پارس ذخايرگاز از ٥فاز صادراتي درآمد
روزانه ١٢٥ميليون جنوبی پارس گازی ٥ ميدان تا يک فازهای «در كه ميدهد گزارش
که میشود توليد هزارتن گوگرد يک گازی و ميعانات بشکه گاز،٢٠٠هزار مکعب متر

اين  می کند» با کشور عايد درآمد دالر ميليون ٣٠٠ ميليارد و از يک ساالنه بيش فاز هر
ساالنه  برنفت عالوه نيز جنوبي پارس فاز ٥ صادرات فرآورده هاي از محل رژيم حساب
درضمن يادآور عموميدولت ريخته نميشود. به خزانه دارد كه دالردرآمد ٦/٥ميليارد
گاز صادرات حدود چيزي را تركمنستان ايران از گاز واردات درحالحاضر كه ميشود

ايرانبهتركيهونخجوانگزارشميكنند.

اجتماعی گزارشهاي و اخبار

نقشنفتدرتأمينهزينه هاينظامي- سياسي هيأتحاكمه جديدايران؟(قسمتآخر)
ايران ازنفت رژيم آشكار نظامي سياسي ـ هزينههاي تأمين وكيف كم

حمزه حاج يزدان

كارگري و اعتصابات اخباراعتراضات
تا را زمستان سرد شبهاي : مي گويد شهرداري كرج، سبز فضاي قراردادي كارگران از -يكي

. نكرديم دريافت رابطه اين در حقوقي اما كرديم، كار صبح
حقوقي است حاضر ۲ماه حال در كرد: تصريح دارد، سن از ۶۰ سال بيش كارگر كه  اين

و  حق مورد پرداخت در ۲ كرج شهرداري ناحيه سبز فضاي پيمانكار و دريافت نكردهايم
. مي كند اجحاف ما حقوق

, كاري  اضافه پيمانكار  و ميكنيم دريافت حقوق  تومان ۱۱۰هزار  ماهيانه افزود : وي
پرداخت ما به مي دهيم، انجام اجبار اينكه به صورت وجود با هم را شبكاري و جمعهكاري

. نميكند
انجام و خالصه از نميكند هم بيمه پيمانكار : گفت ، كرج شهرداري فضاي سبز كارگر اين

نميدهد. ما مشكل اهميتي به شهرداري كرج هم نيست و فروگذار ظلمي هيچ
۱۸ اسفند ۸۴ كار رژيم(ايلنا) خبرگزاري

به  نسبت اعتراض در احمد، بوير شهرستان خدماتي اسفندكارگران  ١٧ چهارشنبه روز ـ
و  كهكيلويه استانداري مقابل در شهرداري سوي از خود معوقه حقوق ٥ ماه نشدن پرداخت

كردند. تجمع رژيم شهرداري و فرمانداري احمد، بوير
۱۷ اسفند ۸۴ رژيم(ايسنا) خبرگزاري

تجمع  مجلس رژيم در مقابل روز چهارشنبه١٧ اسفند خرم نسوز صندوق -كارگران شركت
برگزاركردند. اعتراضي

است. نشده پرداخت زحمتكش كارگران اين حقوق كه است ١١ماه
معترضين را محاصره انتظامي سركوبگر مأموران اعتراضي حركت اين وحشت از گسترش در

گرفته بودند. كنترل و تحت كرده
۱۷ اسفند ۸۴ رژيم(فارس) خبرگزاري

از  بزرگ در تهران كارگر ٥٦٥ هزار از بيش بزرگ گفت: تهران تأمين اجتماعي مديركل
هستند. بيمهيي محروم خدمات

١٥ اسفند ٨٤ فارس) رژيم( خبرگزاري

كشور: داخل از رسيده اخبار به بنا
نهرهاي به شناورها ورود  شدن ممنوع به اعتراض در اروندكنار زحمتكش  ماهيگيران -
اعتراضي ١٦اسفندتجمع شنبه سه روز كوچك اسكلههاي در ماهي تخليه ومنع كوچك

برگزار كردند.
كنند. مي جلوگيري كار آنان از انتظامي مأموران نيروي گفتند معترضين

حومه  و تهران اتوبوسراني واحد شركت مقاوم رانندگان اسفند چهارشنبه١٧  روز  -صبح
كردند. برگزار اعتراضي تجمع

گرفت. صورت هنگام خيابان در شركت اين مركزي دفتر مقابل در تجمع اين
خواستار شده اند اخراج كار از ماه بهمن سراسري اعتصاب از پس كه كنندگان تجمع

شدند. سركار به بازگشت
داده پاسخ آنان برحق خواسته هاي به تاكنون اگرچه كردند اعالم واحد شركت رانندگان

داد. خواهند ادامه خواستههايشان رسيدن به تا خود اعتراضات به اما نشده،

هزار   ٦ از بيش ساالنه كشور در رانندگي تصادفات خسارات 
است تومان ميليارد

رانندگي  و راهنمايي معاون رويانيان، محمد ١٥ اسفند ٨٤:  (فارس) رژيم خبرگزاري
يك چهلم جهان، جمعيت يك صدم داشتن با ايران به اينكه اشاره با نيروي انتظامي
از ساالنه بيش كشور در رانندگي تصادفات خسارات گفت: داراست، را دنيا تصادفات

است. تومان ميليارد ٦هزار

در تهران از تماشاگران مسابقه فوتبال ٦٠تن دستگيري
گسترده يي بين  درگيري استقالل پرسپوليس و بين تيمهاي پايان مسابقه فوتبال از بعد

وقوع پيوست. مسابقه فوتبال به و تماشاگران نيروهاي سركوبگر رژيم
نيروي  اطالعرساني رئيس مركز داد گزارش اسفند ٨٤   ٢٠ (ايرنا)، رژيم خبرگزاري
و استقالل تيم دو مسابقه نماهاي تماشاگر از ۶۰نفر گفت: تعداد بزرگ انتظامي تهران
بزرگ انتظامي تهران نيروي عمومي توسط ماموران اموال تخريب به جرم پرسپوليس

دستگير شدند.
در اكنون افراد هم اين گفت: اين باره در ايرنا خبرنگار به جمعه تورنگ» روز «محمد

ميبرند. سر به ۱۳۵آزادي كالنتري
شيشههاي مغازههاي به جرم شكستن اين دستگيرشدگان از ۱۵نفر تعداد افزود: وي

شدند. دستگير رفاه آزادي و فروشگاه آزادي ميدان حوالي
و تخريب صندليها دليل اين بازداشتشدگان هم به از ۳۵نفر تعداد داد: ادامه تورنگ

مي برند. سر بازداشت به در واحد، شركت شيشههاي اتوبوسهاي شكستن

كشور داخل در مردم اعتراضي حركتهاي ادامه
  

و  آموزش كاهش بودجه نسبت به معلمان تهران فرهنگيان و ١٦ اسفند شنبه سه روز
كردند. برگزار اعتراضي تجمع مجلس اصلي در مقابل در پرورش

حكومت از است يا ثروت»، بهتر علم » مانند شعارهايي  با سر دادن  تجمعكنندگان
و آموزش تلخ واقعيتهاي به  جاي شعار خواستند به ارتجاع رئيسجمهور و آخوندي

كنند. اذعان پرورش 
آتش  با اهواز شهرستان توابع حميديه از شهر مردم از جمعي ١٦ اسفند شنبه سه روز ـ
ازاين كه آخوندي رژيم زدند. اعتراضي حركت به دست درخيابان الستيك زدن
به فرستاده و صحنه به را خود انتظامي ماموران ميبرد، نام آشوبگر عنوان افراد تحت

دستگيرشدند. معترضين از پرداختند. هشت تن بامعترضين درگيري
نشدن  پرداخت علت به اروميه دانشگاه كاركنان از جمعي ١٦ اسفند شنبه سه روز ـ

اين دانشگاه تجمع اعتراضي برپا كردند. حق خدمت درمقابل دفتر رئيس كامل
شود  پرداخت آنها به خدمت حق دوماه كه  بود قرار گفتند: تجمعكنندگان  

دريافت نمودهاند. خودرا حقوق ناچيزي بسيار ميزان درصورتيكه فقط

يافت كاهش ١٣واحد بورس شاخص
ملل سازمان تحريمهاي چشمانداز و احمدينژاد پاسدار دولت كارآمدن روي از بعد

. است كاهش به رو شدت به تهران بورس بازار بورس ارزش
عدد ٩ هزارو ٥٦١  به و داشت كاهش اصلي امروز ٢١/٩ واحد تاالر كل شاخص
 ٨٦ هزارو ده عدد افزايش ٢١/٥واحد با فرعي تاالر كل شاخص حال در عين رسيد

كرد. تجربه را
موزون ميانگين و مثبت بورسي ١٠/١٧واحد فعال ٥٠ شركت ساده ميانگين همچنين

بود. منفي ٣/٥واحد شركتها اين
(فارس)١٨ اسفند ٨٤  رژيم خبرگزاري

اتوبوسهاي ورود موضوع ۱۰ اسفند ۸۴- (فارس) رژيم خبرگزاري
مسئوالن است زبان ورد كه تهران مدتهاست اتوبوسراني ناوگان به جديد
است؟ بد اتوبوسراني اين شهر ناوگان مشكل تنها ورود اين اتوبوسها اما آيا

بزنيد. خطوط اتوبوسراني تهران يكي از به ما سري همراه نيست
است فاصله متري چند ايستادهاي تو كه جايي تا اتوبوس ايستگاه تابلوي از
كردن به ساعت، نگاه هر بار با كه منتظري ايستادهاند جلوي تو آدمهاي و
چهرهرئيسخودرادر حاليمجسمميكنندكهباتأخير رسيده اند،منتظران
هيچ خبري از اما نگاه ميكنند اتوبوس مسير و به ميشوند پا و آن اين پا
اتوبوسنيست،صفطوالنيترميشود وعقربههايساعت تندترمي دوند،

۱۵ دقيقه  شده ذكر اتوبوس ايستگاه تابلوي روي كه انتظاري ۱۰دقيقه از
بيشتر كه جمعيت نيست، اتوبوس از خبري هنوز اما است گذشته نيز ديگر
شما جلوي و است گرفته صف جلو «برادرم هم چون بهانههايي ميشود،
بودماماچند لحظهرفتمازمغازهچيزيبخرمو بيايم»جانميگيرد، ايستاده
در چيزي كه تنها خط شكايت مي كنند اما به رئيس مسافران تعدادي از
حالي در اين است و اتوبوس كمبود بهانه ميشنوند از وي خونسردي اوج
و كرده بيراننده توقف كميجلوتر مسير اين اتوبوسهاي تا از دو كه است
نشان ميدهند و را اتوبوسها مسافران مي زنند، نيشخند به منتظران عصباني
متشنج صف كمي كه جو كميبعد ميگويد و خرابي آنها رئيس خط از
حركت به اتوبوسها از يكي خط نيست، رئيس اطراف كسي و شده آرامتر
حضور ميكند، - توقف صف وسط ايستگاه - نرسيده به و مي آيد در
گفته به - آن ظاهري خرابي كه است مسافران خوشايند قدري به اتوبوس

ميشود. فراموش - خط رئيس
كه اينجاست ميبرند و ورودي اتوبوس هجوم در به جلو جمعيت انبوه
ميشوند سوار سريعتر قويترها نشاني، نه و مي ماند باقي صف از ردي نه
ثانيه از چند و در كمتر اتوبوس جا ميدهند خود را در كه شده هرطور و
نميماند، نيز براي ايستادن جايي حتي ديگر ميشود و پر صندليها تمام
با داد وفريادازآنهاييكهسوارشدهاند مسافرانسوارنشدههولميدهندو
را خود نفس راحت شدهاند سوار كه آنها اما بايستند، كه تنگتر ميخواهند

چسبيده اند. اتوبوس محكم از ستونهاي يكي به و كشيده
ميآيد» بعدي اتوبوس ديگر چند دقيقه ندهيد، تا «هول ميزند فرياد راننده
گفتههاي به اعتنايي آشنايند بيسرانجام وعدههاي اين با كه مسافران اما
در و شوند سوار اتوبوس شده ميكنند هرطور كه و سعي نمي كنند راننده
است چرا كه ديدنيتر و جذابتر اتوبوس زنانه قسمت اين بين حكايت
از هيچ يك نشدن سوار بدون بليت بابت خيالش از اينكه از راننده پس
اتوبوس ميرود آرامشبهسراغقسمتزنانه با مسافران مردراحتميشود
اينكه تعدادي از غافل ميزند، را اتوبوس عقب در بليت از گرفتن پس و
ايستاده و اتوبوس عقب در پائيني در پله زور به جا كمبود دليل به از مردان

را نميدهند. ورود خانمها اجازه
اما ميكند اتوبوس حركت در، بسته شدن زور به پس از باالخره ... و
كه بيايد يادش راننده تا ميشود بلند مسافران جيغ صداي ترمز اولين با
ترمزهايش بيشتر نيش كمي به و بايد است پر معمول حد از اتوبوس بيش

توجهكند.
همان به نيز تعدادي و مي شوند پياده زور به نفري چند اول ايستگاه در

زحمتسوار ميشوند.

اتوبوس! مسافران همراه روز يك
شهرها عمومي  وضعيت خدمات شود، كشيده مي خون و خاك به تهران شركت واحد اعتصابات رانندگان حالي كه در
بوده اتوبوس با مسافران روز همراه يك رژيم(فارس)، خبرگزاري خبرنگاران از يكي بدتر مي شوند.  و بد روز هر نيز

توجه كنيد: سازد، مي آشكار را واقعيت  از گوشهيي كه خبرنگار توسط اين شده نوشته گزارش . به است

جوابي چون و  نبود» مي زند«كسي فرياد راننده دوم ايستگاه  در
فرياد داد و صداي بعد لحظه چند اما ميگذرد ايستگاه نميشنود از

ميكند. متوقف ايستگاه از جلوتر متر چند را اتوبوس زني
ادامه را خود مسير اتوبوس و ميشود پياده راننده به گفتن ناسزا با زن
فرياد ميزند كسي كه است سوم نرسيده ايستگاه به هنوز ميدهد، اما
با نيست» و نميبيني جا مي گويد «مگه و ديگري «درست وايسا»
ميخورد مسافران از يكي صورت به مشت اولين پيش مقدمه همين
تشنج داخل بتواند بلكه  تا مي كند توقف كنار خيابان ... راننده و
كه چرا راننده ندارند به نيازي مسافر دو اما آرام كند، را اتوبوس
مسير خود باز اتوبوس ميشوند و خودشان پياده حساب براي تصفيه

ادامه ميدهد. را
زنانه قسمت «اين جا ميزند فرياد مردي سر بر زني سوم ايستگاه در
كه با جان ميگيرد بعدي طرف» و جنجال اين نبايد بيايي تو است و

برطرفميشود. مداخلهراننده
اما درايستگاهچهارمراننده خستهشدهو حوصلهپيادهشدننداردو به
بهرانندهكهپشتفرمان هميندليلتماممسافرانبايدبليتهايخودرا
نميتواند و ميرود اتوبوس يا ندهد كسي اگر و بدهند است نشسته
جديد تا مسافر ميشوند منتظر مسافران و اتوبوس يا اينكه شود سوار
راننده و لجبازي لج حكايت بين اين در و بدهد به راننده را خود بليت

است.  ديگري حكايت بليتهاي۲۰ توماني سر بر مسافر و
سرووضع به نگاهي ميتواني تازه ميشود خلوتتر كمي كه اتوبوس
آن رويي چرم تيغ با يا زوار دررفتهيي كه صندليهاي بيندازي، آن
نوشته شده يادگاري آن روي رنگارنگ ماژيكهاي با يا پاره شده
پاهايت ديگررمقيبراي ايستادن ندارد،چشمهايت درايستگاه است،
تو و ميشود پياده مسافري بيابي، نشستن براي جايي تا ميدود بعدي

۲ يا  بچه وقتي ميرسي اما ميرساني صندلي به خود را سرعت به
نگاهت غرور با و نشسته كنار والدين خود كه ميبيني را ۳سالهيي
صندلي چاره ديگري دادن به تكيه و لبخند زدن تو جز ميكند و

نداري!
آن اتوبوس و مسافران حكايتهاي تكراري ايستگاه بارها و بارها قطعًا
اتوبوس آمار با افزايش حكايات اين راستي به ديدهايد اما و شنيده را

تماممي شود؟
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پارلمان هيأت گزارش مرور از قسمت هفتمين در
ديدبان دروغ گزاش دعاوي از موارد ديگري اروپا،
بخش اين  است. قرارگرفته وتحقيق بررسي مورد 
سرزده بازديد از است گزارشهايي شامل همچنين
و اسلوب اماكن اشرف، نقد پارلمان اروپا از هيأت
حقايق تحريف موارد همچنين و ديدبان عمل روش
توسط بيطرفانه  تحقيق اصول ابتداييترين نقض  و

حقوقبشر». «ديدبان

آخوندها رژيم نجات انجمن نقش
درمورد نقش خود در گزارش اروپا هيأت پارلمان
ازگروههاي ساختهشده آخوندي نجات رژيم انجمن

مينويسد: آخوندي اطالعات توسط
مطلع هيأت اشرف، قرارگاه ساكنين با گفتگو در
بهطرق به آن وابسته گروههاي و رژيم ايران كه شد
در كه مجاهدين اعضاي خانوادههاي روي مختلف
ميكنند. اعمال ميكنند، فشار روحي زندگي ايران
گروهها، اين مورد در هيأت بازگشت، محض به
سازمان اعضاي  نجات جهت  ميشود گفته  كه
اشرف زنداني كه در قرارگاه ايران مجاهدين خلق
يكي داد. انجام تحقيقات شده اند، تشكيل هستند
بهنظر است. نجات  بهنام سازماني نمونههاي آن از
بر فشار اعمال گروهها اين اصلي هدف ميرسد
قرارگاه مجاهدين در سازمان اعضاي خانوادههاي 
فاميلهايشان روي خود نوبه به هم آنها تا بوده، اشرف
بازگشت و قرارگاه ترك جهت اشرف، قرارگاه در

بياورند. فشار ايران به
فارس استان قضايي مديركل اميري، حسينعلي
منافقين كه افرادي «انجمن نجات از مي دارد: اظهار
خلق مجاهدين ايران براي سازمان رژيم كه (اسمي
و استان هر در كردهاند،  ترك را ميبرد)  به كار
مبارزه با بخش و اطالعات وزارت سرپرستي تحت
آنها فعالند. خيلي  آنها است. تشكيل شده منافقين
تمامي با تقريبًا اطالعات، وزارت به بدون مراجعه
تماس كشور سراسر در منافقين اعضاي خانوادههاي

ميگيرند…»(١)

اشرف در اماكن از بازديد
از تحقيقي سرزده بازديد به مربوط گزارشهاي
هيأت ازگزارش  ديگري قسمت اشرف، اماكن 
چنين ازجمله دراين بخش آزاد است. ايران دوستان

آمده است:
دوستان هيأت (ديدبان)،  گزارش مطالعه  از پس
از بازديد مشتاق  اروپا پارلمان در آزاد  ايران
آنجا شده بود ادعا كه اشرف در قرارگاه محلهايي
در كه همانطور بود. ميگيرد صورت بدرفتاري
بودند سرزده ديدارها  تمامي شد، گفته  اول فصل
اروپا اجازه پارلمان در آزاد ايران هيأت دوستان و
اماكن و اشرف قرارگاه به نامحدود و كامل ورود

داشت. را آن
سابق اعضاي «شهادتهاي ديدبان بهگزارش بنا
سازمان اين است كه آن از مجاهدين حاكي سازمان
در قرارگاههايش در  بازداشت امكان  نوع سه از
مصاحبهشوندگان است. مي كرده  استفاده عراق
كوچك مسكوني واحدهاي را آنها از نوع يك
توصيف ميهمانسرا به موسوم قرارگاهها داخل در

نمودند»(٢).
محمدرضا همسرش اسكندري، طاهره حقي، كريم
برده اسكان به كه گفتند قشقاوي علي و اسكندري

شدند.
فرزند همسر و با «من همراه حقي مينويسد: كريم

شديم.  حبس اسكان بهنام ساختماني داخل ٦ ماههام
كه بود مسكوني واحد مجموعهيي  محل اسكان
سابق اعضاي بودند…»(٣) زوجها خانه گذشته در
عراق در زمان آن كه ايران خلق مجاهدين سازمان
اظهارات مي شناختند، را حقي كريم شخصًا و بوده
هتل يك «در خانوادهاش و حقي كردند. رد را وي
خارج به درخواستشان به بنا كه چرا بودند، ترانزيت
ايران، سياست كميته بهگفته ميشدند»(٤). منتقل
ايران اطالعات وزارت مأمور يك حقي كريم
فعاليتهايش بهخاطر هلند امنيت نيروي كه است
روابطش و ايراني مخالفان  عليه  عضوگيري جهت
هشدار او به كشور آن در ايران وزارت اطالعات با

است. داده
اسكندري طاهره همسرش و اسكندري محمدرضا
بعد كه گفتند حقوقبشر ديدبان به «همچنين
مختلف ميهمانسراهاي در  رفتن، درخواست از

بودند…»(٥) بازداشت
قانعكنندهيي شواهد شد، اشاره فوقًا كه همانطور
دوستان هيأت  براي ادعا  اين دروغ بودن  درمورد 

شد. اروپا فراهم پارلمان آزاد در ايران
«آنها ميگويد: داده و جزئيات بيشتري قشقاوي علي
اسكان. بهنام بردند اشرف قرارگاه در مكاني به مرا
جايي قرارگاه است، از دوري در گوشه محل اين
عنوان به آپارتماني ساختمانهاي از مجموعه يي كه
منزوي محلي آنجا ميرفتند. بهكار خانوادهها خانه
منزوي ترسناكي به طور  كه  بود برهوت  بيابان و

بود»(٦).
است. شده ساخته بيابان زمين روي اشرف قرارگاه
در ميپوشاند، ممكن است كه بهدليل فضاي وسيعي

منزوي هست، آنها ساختمانها بين فضايي كه نتيجه
كه از مهمانسراهايي حال هيأت با اين برسند. بهنظر
مجاهدين سازمان  خانوادههاي مسكن گذشته  در
غيرعادي هيچ چيز هيأت آورد. بازديد بهعمل بودند

نكرد. يافت انتظار خالف يا
نوع ديگر به يك همچنين گزارش ديدبان حقوقبشر
گفت: و اشاره كرده بنگال اسم بازداشت به مركز
قرارگاههاي داخل در بازداشت دوم نوع «شهود،
حبس به آنها مي نامند. شدن“ ”بنگالي را ام.كا.او
(بنگال) پيشساخته شده از اتاق يك داخل انفرادي
خواهان خروج كه مخالف اعضاي اشاره ميكنند.
اين در عادي اعضاي همچنين و مي شدند سازمان از

مي شدند»(٧). بازداشت بنگالها
بنگال صدها نه اگر دهها،  داراي  اشرف قرارگاه
كه ميباشند سيار  كوچك اتاقهاي بنگالها  است.
هيأت ميروند. بهكار مختلفي منظورهاي براي
اشرف قرارگاه در بنگال چند از سرزده بهطور
مجاهدين سازمان پرسنل با آنها، در و كرده بازديد
عنوان آنها به از شد. مواجه كار حال ايران در خلق
استفاده ديگري مختلف مقصودهاي يا كار، اتاق
در و ساختار سبك بهدليل در هرصورت، ميشد.
استفاده براي به وضوح اين بنگالها ضعيفشان، نتيجه

نبودند. مركز بازداشت مناسب عنوان به
ديدبان گزارش كه بازداشتي مراكز نوع سومين
اين بود. واقعي زندانهاي كرد، اشاره آن به حقوق بشر
گزارششده بازداشت سوم «نوع ميگويد: گزارش
و فيزيكي شامل زندانيكردن، شكنجه شهود، توسط
قرارگاههاي داخل زندانهاي مخفي در در بازجويي
و اذيت براي بهطور عمده اين زندانها بود. ام.كا.او
اعضا اكثر ميشدند. استفاده سياسي مخالفين آزار
اين كه از شهودي نداشتند. اطالعي آنها وجود از
گفتند ديدبان حقوقبشر به رنج بردند بازداشت نوع
از تجربه نكردند، را آن شخصًا خود كه تا زماني
بياطالع داشت زندانهايي  چنين سازمان  اينكه

بودند»(٨).
شهود دليل همين به  و بوده  سري  زندانها اگر
اينكه تصور داشتند، قرار كجا در آنها نميدانستند
كنند، تشريح را زندانها اين  توانستند چگونه آنها
بهرغم قشقاوي علي نمونه، يك در است. دشوار
حال اين كه چشمبند داشته، با مدعي است اينكه
مركز در زندان اين كه كند  تشريح است توانسته

داد. آن را حتي شماره خيابان و قرارگاه بود
به گفت حقوق بشر ديدبان شاهد يك اكبري، اكبر
به قلعه به يك «من شد، برده افسانه اسم قلعه به جايي
كامل، سال يك مدت و به برده شدم افسانه قلعه اسم

بودم…»(٩) انفرادي بازداشت در
محلي از اروپا آزاد در پارلمان ايران دوستان هيأت
و به همين شده اشاره افسانه قلعه به آن بهعنوان كه
اين نمي تواند و كرد بازديد ميشود شناخته اسم

تأييد كند. اتهام را
مدعي قشقاوي، علي و جواهرييار فرهاد شاهد، دو

قرارگاه  خيابان٤٠٠  در سلول يك در كه هستند
گفت: جواهرييار بودند. فرهاد شده زنداني اشرف

قرارگاه  خيابان٤٠٠  در زندان سلول يك به «من
در «ما گفت: قشقاوي علي شدم»(١٠). منتقل اشرف
شديم. متوقف مركز قرارگاه بود تقريبًا در مكاني كه
به كه زماني تا است زندان يك اين نمي دانستم من

خيابان٤٠٠ قرارگاه  زندان در اين برده شدم. آنجا
هيأت دوستان بود»(١١). آب تانكر نزديك اشرف
طول در نوبت چند در اروپا پارلمان در آزاد ايران

در  آب تانكر يك كه هرچند كرد. خيابان٤٠٠ تردد
مؤيد وجود  كه شواهدي اما خيابان٤٠٠ وجود دارد،

نداشت. وجود باشد، آنجا در زندان يك
هركس با بدرفتاري «هرگونه عيني شاهد يك
سه شخصًا او ميكند. رد را اشرف قرارگاه در 

در   ١٢ پاورقي در آنها اسامي  كه  افرادي از تن
را  است آمده حقوقبشر ديدبان گزارش صفحه٤ 
حقي كريم اسكندري،  محمدرضا ميشناخت: 
اشرف قرارگاه در آنها  با او اسكندري.  طاهره و
زندان ميله و يا كه سلول، داشت و ميداند حضور

نداشت»(١٢). وجود

«سياست خروج ممنوع»
ازگزارش ديگري بخش در  اروپا  پارلمان هيأت
«سياست بر مبني ديدبان ادعاي ارزيابي به خود

: مينويسد و ميپردازد ممنوع» خروج
حول گزارش كل تم و ديدبان  گزارش عنوان
نتيجهگيري ميباشد.  ممنوع» خروج  «سياست
ممنوع» خروج «سياست بر مبني حقوقبشر ديدبان
پارلمان در آزاد ايران دوستان  هيأت مشاهدات با
سازمان مجاهدين را با پرسنل زماني كه مدت اروپا
ندارد. همخواني گذراندند،  اشرف  قرارگاه در
و سنين  از  زناني و  مردان با هيأت  اين در عوض، 
هدف يك كه  كرد صحبت مختلف ردههاي 
يوغ از مردمشان آزادكردن داشتند، مشترك

تهران. در ستمگر آخوندهاي
همانطوركهالرشريسهخطاببهديدبانمينويسد:
طي اشرف شهر در مجاهدين در من آنچه «بين
با اول  دست  مصاحبه هاي و تحقيقات روز  چند 
كردم، مشاهده مختلف ردههاي از مختلف افراد
مصاحبه هاي ١٢ساعت تنها به وسيله شما آنچه و
ايران اطالعات وزارت  مأموران با دور  راه تلفني 
دارد. وجود تفاوت دنيا يك كردهايد، تشريح
فداكاريها باالترين كه ديدم شريفي انسانهاي من
در دموكراسي و آزادي بهدست آوردن  براي را
خود قاتالن و نفوذيها حتي آنها كردهاند. وطنشان
هيچ فرستادهاند. ايران به و داده قرار عفو مورد را
به غيرعمدي حتي يا بدرفتاري عمدي  از مفهومي
به احترام بااليي در ديسيپلين چون نميچسبد آنها

اياالت نيروهاي اتوريته تحت خروجي مجتمع ٧ـ
مجتمع، به اين خروج و ورود و ضوابط است متحده

ميباشد. اشرف قرارگاه از خارج مقررات مشابه
بهصورت ايران  خلق مجاهدين سازمان رابطين  ٨ـ
اطمينان تا مي كنند بازديد خروجي مجتمع از نوبهيي
كمبودي مجموعه اين مستقر در پرسنل كنند حاصل
براي مقتضي را اقدامات لزوم صورت و در ندارند
[توضيح ميآورند بهعمل آنان نيازمنديهاي تأمين

و  پروسة تحقيقات آستانة شروع مادة٨ در مجاهد:
اياالت  نيروهاي سوي از سال٢٠٠٤ دراوايل مصاحبه

گرديد]. ملغي متحده
با ميتوانند خروجي  مجتمع در مستقر  افراد ٩ـ
اشرف قرارگاه در خود اول درجه خويشاوندان

مكاتبه كنند. با آنها يا مالقات نموده
مجتمع افراد از هريك تمايل درصورت ١٠ـ
خلق مجاهدين سازمان نزد  بازگشت به خروجي
مجاهدين سازمان متحده اياالت  نيروهاي  ايران،
صرفًا مذكور فرد نمود. خواهند مطلع را ايران خلق
اين با ايران خلق مجاهدين  سازمان  درصورتي كه
مجاهدين سازمان نزد به كند موافقت درخواست

برميگردد. ايران خلق

گزارش ديدبان قبال واكنشها در
ارزيابي و ديدبان گزارش قبال در واكنشها بررسي
تحقيق نرمهاي از هيچيك با كه ديدبان عمل شيوه
بخش نيست، منطبق حقوقبشر نقض زمينه در
پارلمان اروپاست. هيأت گزارش هيأت ديگري از

مي نويسد: زمينه اين در آزاد ايران دوستان
دوستان هيأت اشرف،  قرارگاه از بازديد  از پس
كلي همچنين واكنش اروپا پارلمان آزاد در ايران
هيأت كرد. اين بررسي را ديدبان انتشار گزارش به
طيف از وسيع و گزارش، اين به كه واكنش دريافت
شهود ازجمله بودند، كساني است. بوده گستردهيي
منتقد سايتهاي  و ايران  رژيم رسانههاي  گزارش، 
اشاره كرده و استقبال گزارش اين از مجاهدين، كه
زيادي همچنين تعداد نميكند. اين تكافو كه كردند

بودند. بسيار منتقد گزارش نسبت به كه بودند
آن و اعضاي مجاهدين سازمان كه غيرمنتظره نبود
گرفتند. انتقاد باد به را گزارش اين عراق شديدًا در
جدي بسيار اتهامات موضوع آنها هرچيز، از گذشته
بود انتقادهايي بود، غيرمنتظره كه آنچه اما بودند.
طرف از بلكه متهمشدگان، طرف از تنها نه كه
ديگر و وكال پارلمانترها، ازجمله ديگر، انبوهي منابع
سازمان سابق افراد و حقوق بشر مدافع سازمانهاي
شد ديدبان مطرح گزارش به واكنش مجاهدين، در
مطرحشده را به نگرانيهاي خود صداي همگي كه
رابطه در خود را نگراني و شبهه كردند. آنها اضافه
ديدبان استفاده متدولوژي معيوب مورد كه آنچه با
بهگفته داشتند. ابراز مي خواندند، گزارش تهيه در
و عدم صحت سبب بياعتباري اين متدولوژي آنها

ميشد. گزارش يافتههاي
كه شد برده پي اين به بيشتر، تحقيقات بهدنبال
چند بر مبني كلي بهطور گزارش اين به اعتراضات
آنها به زير در كه بودند كليدي نگراني يا سؤال
نگرانيها، اين به پرداختن از قبل اما است. شده پرداخته
«پروتكل به خالصه به طور كه رسيد ضروري بهنظر
مستندسازي و تحقيقات (دستورالعمل استانبول»
مجازاتهاي بيرحمانه، يا رفتارها ساير شكنجه و مؤثر
در سند اين شود. اشاره تحقيرآميز) يا غيرانساني
شركتكننده، طرف تقريبًا ٤٠سازمان از اوت١٩٩٩
عالي كميسارياي دفتر به حقوقبشر، ديدبان شامل
پروتكل هدف شد. داده تحويل متحد ملل حقوقبشر
«رهنمودهاي بينالمللي ارائه در مقدمهاش استانبول
بدرفتاري شكنجه و مدعي كه برآورد افرادي براي
پروندههاي با رابطه  در  تحقيق  «براي  و هستند»

است(١٥). شده شكنجه…» توصيف اتهامات
اصول بر بنا استانبول پروتكل  كه ميشود گفته
نمايندگي را استانداردها حداقل شده، شناخته
دسترس، در منابع درنظرگرفتن  با  بايد و ميكند
هدف روش تدوين و گيرد(١٦). قرار استفاده مورد

است. شكنجه قربانيان از حفاظت آن،
به تحقيق استانبولكه سومپروتكل مطالعه دقيقفصل
را مشخصي اصول ميپردازد، شكنجه با رابطه در
مطرح شده نگرانيهاي بررسي به كه نشان ميدهد
مقدمه در مي شوند. مربوط گزارش، اين با رابطه در
رابطه در مناسب هر تحقيق پايهيي اصول فصل، اين
عدمتأخير استقالل، بيطرفي، شكنجه «صالحيت، با

ذكر شده است. كاملبودن» (١٧) و
به اشاره آشكار متوجه يك فصل،  اين مطالعه  در

باشد، داشته امكان هركجا  كه  ميشويم امر اين
هستند، شكنجه قرباني ميشود زده اتهام كه كساني
همچنين و گيرند، قرار مصاحبه مورد رودر رو بايد
زمان است ممكن الزم شواهد جمعآوري اينكه
قسمت اين  از بخشي نمونه، بهعنوان ببرد. زيادي 
و امن تا حدممكن بايد مصاحبه «مكان  مي گويد:
توالت به دسترسي فراهمبودن ازجمله باشد، راحت
كه كسي با مصاحبه به بايد كافي زمان خوردني. و
اختصاص است، شكنجه قرباني مي شود زده اتهام
كل كه باشند داشته انتظار نبايد محققان شود. داده

بياورند»(١٨). بهدست اول مصاحبه در را داستان
اينعبارات روشن منطقي كهدرپشتاين قرار دارد با
نه تحقيقكنندگان است كه ضروري …» ميشود:
صورت، حالتهاي بدني، زبان بلكه كلمات، تنها
كنند مشاهده حركات مصاحبهشونده را و صدا لحن

بياورند»(١٩). به دست كاملي تصوير كه
بهنظر شد، خواهد  مشاهده زير در كه  همانطور
را رهنمودها اين حقوقبشر  ديدبان  كه ميرسد
بهرغم اينكه است. گرفته ناديده تهيه گزارش در
تصميم گرفت ديدبان بودند، اروپا ١٢شاهدش مقيم
تلفن طريق از ١٢ساعت آنها با رفته هم روي كه

كند. مصاحبه
استانبول پروتكل به رغم اينكه هدف اين، بر عالوه
آشكارا حال اين با شكنجه است، قربانيان از حفاظت
كه كساني داستانهاي كه  ميكند  ترسيم ذهن در
چالش به بايد هستند، شكنجه قرباني ميشود گفته
در بهمصاحبه كنندگان پروتكل اين شود. طلبيده
از و شكنجه  مدعيان با همدردي ريسك با رابطه 
قدر داستان به طلبيدن چالش به در رو، قصور اين
ميافزايد: پروتكل اين ميدهد(٢٠). هشدار كافي،
شكنجه سابقه درباره اطالعات بهدستآوردن «در
پيشنهادكردن با رابطه  در بايد آدمي  بدرفتاري، و
آن معرض در است ممكن فرد كه بدرفتاري اشكال
در است ممكن باشد، محتاط باشد. اين گرفته قرار
كمك كند. معتبر، تجربيات از بالقوه تفكيك اغراق
اشكال با برخي رابطه در منفي استنباط جوابهاي اما
كمك فرد اعتبار تصديق به است ممكن شكنجه

كند»(٢١).
مصاحبه ضرورت بر همچنين استانبول پروتكل
كساني با تحقيقكنندگان توسط امكان درصورت
تأكيد هستند، عامالن شكنجه زده ميشود اتهام كه
حقوقبشر ديدبان توسط هم نكته اين ميكند(٢٢).
شد، شديد انتقادات باعث  و  شده گرفته ناديده
از كه مي آيد بهنظر سهل  بسيار كه بهخصوص
مجاهدين، سازمان  يا  ايران مقاومت  ملي  شوراي

ميشدند. پاسخ جوياي
اهميت به  را توجهات همچنين استانبول پروتكل 
ميكند. جلب فيزيكي  شواهد بهدستآوردن 
مي گويد: مورد اين در  استانبول پروتكل
حادثه يك مستند سازي براي بايد «تحقيق كنندگان
جمع فيزيكي تا حدامكان شواهد شكنجه، روند يا
تحقيق جنبه هاي مهمترين از يكي كنند. آوري
تحليل و  تجزيه و جمعآوري  بيطرفانه،  و  كامل

است»(٢٣). فيزيكي شواهد
ترتيبات بايد «تحقيقكننده ميدهد: ادامه پروتكل
معاينه بدهد… را قرباني براي پزشكي معاينه يك
شكنجه از كه زماني مدت از صرفنظر بايد پزشكي

شود…»(٢٤) انجام ميگذرد،
پروتكلاستانبولششسؤالمهمجهتفرمولهكردن
يافتههاي ازجمله: «آيا ميكند، را طرح باليني تصوير
درباره اتهامات شده ارائه گزارش با و رواني فيزيكي

دارند»(١٣). ديگران حقوق
تصور كند، كه آدمي ممكن است برعكس آنچه
است، روشنفكران از ارتشي  خانة  اشرف، قرارگاه
متوسط طبقه و عمدتًا ايرانيان تحصيلكرده متشكل از
فدا را مرسوم زندگي سبك كردهاند انتخاب كه
را كشور خود و پيوسته مقاومت جنبش تا به كرده
از زندگي آن، ساكنان بسياري از كنند. ستم رها از
واشينگتن، برلين، پاريس،  لندن،  در خود راحت
اشرف قرارگاه شهرهاي ديگر جهان به و نيويورك

پيوستهاند. مقاومت به ايران از افراد ساير آمدهاند.
دوستان هيأت اشرف، قرارگاه به هيأت سفر طي در
سازمان توانست پرسنل اروپا در پارلمان آزاد ايران
آنها با غيررسمي بهطرز و مشاهده را مجاهدين
پارلمان در آزاد ايران دوستان هيأت كند. صحبت
گشادهرو و گرم افرادي را  آنجا ساكنان اروپا،
آزادانه زن، مرد و با اهالي هيأت توانست اين يافت.
كه دريافت و كند صحبت  موضوعي  هر درباره
وطنشان اخبار با رابطه در مجاهدين سازمان پرسنل
بهروز بسيار  بينالمللي عمده تحوالت و ايران

هستند.
سالحهايشان، تحويل از قبل  متمادي ساليان طي
ارتش يك  ساختار در مجاهدين سازمان پرسنل 
قرارگاه در اما مي كردند. كار شده مكانيزه كامًال
پايگاه يك در  كه نميكند تصور آدمي  اشرف،
به خاطر كه افرادي از است شهري بلكه است، نظامي

شدهاند. هم جمع مشترك دور هدف يك
تعداد اشرف، قرارگاه تعجبآور ويژگي يگ
ارتش «يك تصوير است. عكس آن جوان ساكنين
منتقد سايتهاي از برخي در  كه گذاشته» سن به پا
دوستان هيأت ميشود، ارائه  مجاهدين سازمان
كه جوان فرد دهها با اروپا پارلمان در آزاد ايران
مجاهدين به سازمان تا كرده اشرف سفر قرارگاه به
جوان كه نسل داليلي شنيدن كرد. صحبت بپيوندند،
غرب در زندگيهايشان ترك براي (اشرف) ساكنين
برميشمردند، سازمان به پيوستن و داوطلبشدن و

بود. روشنگرانه
سياسي توفان يك قرارگاه اشرف، ورودي خارج در
اما است. كشور اين در خروش و جوش حال در
سياسي از سردرگمي دور به و ديوارهايش  داخل
اين متعهدبودن و اراده است، مسلم چيز يك فراوان،
خواست بي ترديد ايران و به سرنگوني رژيم ساكنان

ماندن. پايدار براي آنها
نه ٢٧مه٢٠٠٥، در كه است توجه جالب همچنين
بازرس كفيل  ديدبان، گزارش انتشار از پس  روز
خود يافتههاي از گزارشي  عراق  حقوقبشر ملي
در قرارگاه اشرف يك مأموريت حقيقتيابي طي
رابطه خود در گزارش در عباس كرد. سفيان صادر
براي داليلي يا «شواهد گفت: مجاهدين سازمان با
نقض اشرف  قرارگاه در حقوقبشر  اينكه باور 
بر مبتني كه وي  گزارش نكردم». پيدا  ميشده،

تا  نوامبر٢٠٠٤  از  اشرف  قرارگاه به  سفرهايش 
با  سخت و بازديد بهرغم كه كرد مه٢٠٠٥ بود، اشاره
شكنجه» «مركز هيچ قرارگاه، تمام از مشخص روش
تن صد چند با گفت او عباس يافت نشد. «زنداني» يا
داد انجام مصاحبه خصوصي مجاهدين  اعضاي از
در هيچ گاه قرارگاه اشرف كه افراد گرفته نتيجه و
سازمان بهدست بدرفتاري هرگونه يا شكنجه معرض

نبودهاند(١٤). مجاهدين
خبرگزاري روزنامهنگار يك عالم، هنا بر اين، افزون

نوشت: «ارتش اياالت  ١٨مارس٢٠٠٥ در نايتريدر
مجاهدين نگهداري به مربوط  ادعاهاي متحده
كرده بررسي را خودشان خواست عليه اشرف در
مقام يك نكرده است. پيدا شواهد جدي هيچ ولي
ناشناسماندن شرط به كه متحده اياالت ارتش ارشد
اسير آنها گفت: «من فكر ميكنم ميكرد، صحبت
لحاظ به آنها اما زنداني نيستند. هستند، دگم و ايده
ترك را بتوانند آنجا هستند كه فيزيكي كامًال آزاد

كنند».
توسط  نوامبر٢٠٠٣  اول  در كه  تفاهمي  يادداشت 
و آقاي چندمليتي نيروي طرف از سرهنگ كنتول
امضا سازمان مجاهدين از به نمايندگي برايي مهدي
اين در را مجاهدين  سازمان سياست آشكارا  شد،
است: آمده يادداشت آن در ميدهد. نشان موضوع
اشرف قرارگاه ترك خواهان كه افرادي ١ـ
بهدليل هستند عادي خويش زندگي  ادامة بهخاطر
پروسه تكميل مبنيبر آمريكايي نيروهاي تصميم
اشرف، قرارگاه پرسنل همه مصاحبه مشخصشده

ميشوند. مستقر مجتمع دراين
ايران خلق مجاهدين  سازمان به كه آنجا  تا ٢ـ
ادامة براي كه لحظه يي از افراد اين ميشود، مربوط
ميگيرند، قرارگاه  ترك به تصميم عادي  زندگي

كنند. را ترك ميتوانند قرارگاه اشرف
اختيار تحت خروجي مجتمع فوق، بهدالئل ٣ـ
اشرف قرارگاه در مستقر متحده اياالت نيروهاي

ميباشد.
امكانات تأمين  به ايران خلق مجاهدين سازمان  ٤ـ
در نداشتهباشند تمايل كساني كه براي زندگي
اقامت متحده اياالت كنترل مجتمع خروجي تحت
مشخصشدة پروسة تا داد خواهد ادامه كنند،

تكميل گردد. مصاحبة آنها
اياالت نيروهاي بهدرخواست بنا و انساني بهداليل ٥ـ
غذا، تأمين به ايران خلق مجاهدين سازمان متحده،
پايهيي ملزومات ديگر و تأسيساتي نيازمنديهاي
خواهد ادامه خروجي مجتمع وتداركاتي) (صنفي

داد.
سازمان  متحده، اياالت نيروهاي درخواست بنا به ـ ٦
دارد امكان كه  آن جا تا  ايران خلق  مجاهدين
برآورده را خروجي مجتمع افراد درماني نيازهاي

كرد. خواهد

دروغ بـرابـر حقيقتدر
اروپا پارلمان برگزارشهيأت مروري

مجاهدين(٧) عليه «ديدبان» گزارشمغرضانة دربارة

دارند؟ همخواني شكنجه
شكنجه كاذب اتهام از حاكي باليني شواهد آيا

است؟»(٢٥)
مدعي حقوقبشر، ديدبان ١٢شاهد اينكه بهرغم
به نحوي شدند، شكنجه از مشابهي بسيار اشكال
مردند، شكنجه زير در نفر دو ميگويند حتي كه
بررسيهاي يا و فيزيكي شواهد  حقوقبشر ديدبان
«مهمترين جنبه آنرا استانبول پروتكل پزشكي كه
است، خوانده شكنجه» بيطرفانه و كامل تحقيق يك

نياورد. بهدست
كه تحقيق ميكند اشاره همچنين پروتكل استانبول
رابطه اين  در  و است الزامي شكنجه محل  درباره 

ميگويد:
بايستي تحقيقكنندگان ساير و تحقيقكننده «پرسنل
كه محلي كامل تحقيق جهت  هماهنگي تالشهاي
به گرفته، صورت آنجا در شكنجه ميشود گفته

بياورند»(٢٦). عمل
ديدبان كرد، خواهيد مشاهده زير در كه همانطور
بود نكرده ديدار اشرف قرارگاه از اينكه بهخاطر
خصوص به كرد،  به خود جلب انتقادات شديدي

بود. عمل آمده اين سازمان دعوت به از كه
كه ميداند الزامي هم چنين استانبول پروتكل
و صالحيتها ازجمله تحقيقكننده، درباره جزئيات
در حقوقبشر ديدبان شود(٢٧). ارائه او،  تجربيات

نكرده است. را كار اين گزارش خود
آن از اين سند اول قسمت در كه به آنچه توجه با
خانواده هاي كه آمريكايي وكيل يك شديم، مطلع
رابطه در ميكند، نمايندگي را اشرف قرارگاه اهالي
براي ايران رژيم دروغپراكني  پيچيده  كارزار با
بسيار نگرانيهاي مجاهدين، سازمان بياعتباركردن
نوشت: حقوقبشر ديدبان به او كرد. مطرح بهجايي
مجبور هيچگاه تا كنون كه كنم اعتراف «بايد
اشتباهات بهخاطر را حقوق بشر سازمان يك نبودم
در غلط محتوايي نتايج  و تحقيقاتش  روش در
هيچ تحت نميتوانم كنم. ولي  محكوم كارهايش
مورد كار روش چگونه كه كنم تصور شرايطي
به راجع گزارش در بهدست آمده نتايج و استفاده
كار واقعيت كه و اين مجاهدين قابلتوجيه هستند.

در  يعني گرفت، صورت سال١٩٩٤  در مشابهي
به مجاهدين راجع قبًال ديدبان حقوقبشر كه زماني
اغراض كه ميكند مظنون مرا بود، كرده گزارش

است»(٢٨). بين در پردهيي پشت
نويسد: همچنين مي او

رژيم كه دارد آگاهي بهخوبي حقوق بشر ديدبان «يقينًا
يك را هدف مجاهدين ميزان چه تا بر ايران حاكم
صرفًا است. تبليغات دروغين قرارداده عظيم كارزار
تحقيقگراني كه ميرفت انتظار اين دليل، همين به
تدوين گروهي چنان باره  در  را گزارش يك كه
اطمينان تا ميبودند هوشيار ويژه بهطور ميكردند،
نشوند. گمراه يا نخورده فريب كه نمايند حاصل
انجام را بيشتري اقدامات آنها كه ميرفت انتظار اين
اطالعاتشان كه كنند حاصل اطمينان تا ميدادند
دارند قصد  كه  آنهايي به حداقل و است  متوازن 
به بدهند. خود را از دفاع كنند فرصت محكومشان
جنبش يك  مسئوليت  كه دولتي ارگان هر  راستي 
بدون زندانيكردن و شكنجه بهخاطر را اپوزيسيون
دعوت را عمومي و افكار مي كند مشخص محاكمه
حق آنكه بدون بپذيرند، را تشخيصي چنان ميكند،
رسا صداي با بدهد، سازمان آن به را عادالنه دادرسي

مي شد»(٢٩). محكوم حقوقبشر ديدبان توسط

امجديه بزرگ سالن ـ اشرف شهر

مصاحبه هاي و تحقيقات روز چند طي اشرف شهر در مجاهدين در من آنچه «بين مينويسد: ديدبان به خطاب ريسه الرش
تلفني راه ١٢ساعت مصاحبههاي تنها بهوسيله شما آنچه و كردم مشاهده مختلف ردههاي از مختلف افراد با اول دست
باالترين كه ديدم شريفي انسانهاي تفاوت وجود دارد. من دنيا يك ايران تشريح كرده ايد، اطالعات وزارت مأموران با دور
قرار مورد عفو خود را قاتالن و نفوذيها حتي آنها كردهاند. وطنشان در دموكراسي و آزادي به دستآوردن براي را فداكاريها
چون ديسيپلين بااليي آنها نميچسبد به غيرعمدي حتي بدرفتاري عمدي يا از مفهومي ايران فرستادهاند. هيچ و به داده

دارند» ديگران حقوق به احترام در

و وكال پارلمانترها، ازجمله ديگر، انبوهي منابع بلكه از طرف متهمشدگان، تنها از طرف نه بود كه انتقادهايي بود، غيرمنتظره كه آنچه
صداي خود كه همگي مطرح شد ديدبان گزارش به واكنش در مجاهدين، سازمان سابق افراد و ديگر سازمانهاي مدافع حقوق بشر
در ديدبان استفاده مورد معيوب متدولوژي كه با آنچه در رابطه را نگراني خود شبهه و آنها كردند. اضافه شده مطرح نگرانيهاي به را

ميشد گزارش عدمصحتيافتههاي و بي اعتباري سبب متدولوژي اين آنها گفته به داشتند. ابراز ميخواندند، گزارش تهيه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پانويس:
www.nejatngo.org ٢مه٢٠٠٤ ١ـ

صفحه۱۴ بشر، حقوق ديدبان گزارش ٢ـ
صفحه۱۵ بشر، حقوق ديدبان گزارش ٣ـ

جنتي با منوچهر مصاحبه سياست ايران، كميته ٤ـ
صفحه۱۵ بشر، حقوق ديدبان گزارش ٥ـ
بشر، صفحه۲۳ حقوق گزارش ديدبان ٦ـ
صفحه۱۵ بشر ديدبان حقوق گزارش ٧ـ

صفحه ١٦ بشر، ديدبان حقوق گزارش ـ ٨
صفحه٢٧ بشر، حقوق ديدبان گزارش ٩ـ

صفحه٢٢ بشر، حقوق ديدبان گزارش ١٠ـ
صفحه٢٣ بشر، حقوق ديدبان گزارش ١١ـ

ايران سياست كميته گزارش ١٢ـ
مورخ بشر حقوق ديدبان به ريسه الرش نامه ١٣ـ

ژوئن٢٠٠٥
از را ايراني گروه  عراقي، بشر حقوق  «بازرس ١٤ـ
ايران بشر مبري ميكند»، سايت نقض حقوق اتهامات

٢٧مه٢٠٠٥ فوكوس،
صفحه۱ استانبول، پروتكل ١٥ـ
صفحه۲ استانبول، پروتكل ١٦ـ

پاراگراف۷۳ صفحه۱۶، استانبول، پروتكل ١٧ـ
پاراگراف۹۲ صفحه۱۹، استانبول، پروتكل ١٨ـ

پاراگراف۱۵۱ صفحه۲۹، استانبول، پروتكل ١٩ـ
پاراگراف۹۳ صفحه۱۹، استانبول، پروتكل ٢٠ـ

پاراگراف۱۳۹ صفحه۲۷، استانبول، پروتكل ٢١ـ
پاراگراف۱۰۱ صفحه۲۰، استانبول، پروتكل ٢٢ـ
پاراگراف۱۰۱ صفحه۲۰، استانبول، پروتكل ٢٣ـ
پاراگراف۱۰۳ صفحه۲۱، استانبول، پروتكل ٢٤ـ
پاراگراف۱۰۴ صفحه۲۱، استانبول، پروتكل ٢٥ـ
پاراگراف۱۰۱ صفحه۲۱، استانبول، پروتكل ٢٦ـ
پاراگراف۱۵۹ صفحه۳۰، استانبول، پروتكل ٢٧ـ

۱۱خرداد۱۳۸۴ تراريگ، گرينبرگ اشنيبام، استيو ٢٨ـ
۱۱خرداد۱۳۸۲ تراريگ، گرينبرگ اشنيبام، استيو ٢٩ـ



١٤ دوشنبه ٢٢ اسفند ١٣٨٤صفحة ٧٩١ ـ شمارة
جهان

اولين نمونه عنوان به الکترون(پوزيترون) کشف ضد با
شده ذرات کشف تعداد شدن برابر دو برای ماده، راه ضد
که داشت وجود مادهيی ضد ذره يی، هر برای شد. فراهم

میبايستکشفمیشد.
اشعههای مشاهده  و آزمايشی  شيوههای  پيشرفت  با
را آن که کردند کشف ذرهيی دانشمندان کيهانی،
ولی بود الکترون مانند ذره اين ناميدند. (Muon)میيوآن
حدس همچنين آنها بود. آن از سنگينتر ٢٠٠برابر حدود
هم میيوآن دارد، نوترينو يک که الکترون مانند که زدند
و الکترون شد. کشف نيز ذره اين داشت. خواهد نوترينو
نيروی و الکترومغناطيسی نيروی طريق از فقط میيوآن
قدرتمند نيروی و تداخل میکنند خارج دنيای با ضعيف
همراه ذرهيی به يوآن می و الکترون ندارد. بر آنها اثری
(Leptons)وسهنوترينو آنها،لپتونها(Tau)ديگر بهنام تاو

ناميدهمیشوند.
ژاپنی، فيزيکدان يوکاوا، قدرتمند، نيروی درمورد اما و
هسته اتم در داخل را پروتونها که اين نيرو برای توضيح
(Pion) نام پايون به میدارد، وجود ذرهيی هم نگاه کنار
بود میيوآن هم وزن تقريبًا ذره اين کرد. پيشبينی  را
قدرتمند نيروی می يوآن میتواند توسط خالف بر ولی
اين کند. تداخل اتم هسته داخل نوترونهای و پروتونها با
نيمه در شد. کشف آزمايشها توسط سرانجام هم ذره
نام شتابدهنده، به دستگاههايی اختراع بيستم با قرن دوم
آنها اغلب که ذره اوليه کوتاهی صدها بسيار مدت در
بيستم قرن نيمه در شدند. کشف بودند، ناپايدار بسيار
تعداد در گيج کننده تنوع وجود با يگانگی، از صحبت
موعظه يک به بيشتر اوليه، ذرات و طبيعت نيروهای
اين همه زير که بودند عدهيی ولی علم. تا داشت شباهت
میديدند. از جملهفيزيکدانآمريکايی، تنوعاتيگانگی
گروه ها و ازتئوری استفاده با مان(Gell Mann)، که گل
تقارن دريکفضای مجازی،نشانداد کهمیتوان خواص
با توانست مان گل داد. توضيح را ذرات اين از بسياری
(Quark)کوارک نام ذرات اسرار آميزی به وجود فرض
اوليه ذرات توضيح برای جديدی نظم گروهها تئوری و
بار دارای کوارکها گلمان،  تئوری طبق  بر دهد. ارائه
اساسًا کوارکها ولی هستند. دوسوم و يکسوم الکتريکی
سه صورت با يکديگر به ترکيب در مشاهده نيستند و قابل
کوارک ضد آنها از ـ که يکی کوارک دو يا و کوارک
ايجاد میکنند. پيشبينيهايی که مختلف را ذرات است ـ
رسيد. با به اثبات ديگری از پس میکرد يکی اين تئوری
ولی نيستند مشاهده قابل مستقيم طور به کوارکها که آن
مشاهده که بسيار قابل جا می گذارند خود به از آثاری
وجود به از کوتاهی بعد بسيار در زمان کوارکها است.
که است اين سؤال میشوند. ديگر ذراتی به تبديل آمدن
چنين که میدانيم کجا از ببينيم را کوارکها نتوانيم اگر
مشاهده قابل که هستيد متوجه البته دارند؟ وجود ذراتی
در است. دوران تکنولوژی از مستقل کوارکها نبودن
پيشرفته بسيار تکنولوژی به  بشر  که آينده سال هزاران
چرا کوارکها را ببيند. توانست باز هم نخواهد يابد دست
پس نيستند. شدنی خود مشاهده ماهيت در کوارکها که
میتوان چگونه نباشند مشاهده قابل اساسًا اين ذرات اگر
حاصل باال داشت؟ شکل اطمينان آنها بودن  واقعی از
در باال خيلی انرژيهای با پوزيترون و الکترون برخورد
سمت در دو ذراتی که است. شتاب دهنده خطی يک
دو حاصل تجزيه میشوند ديده جهت يکديگر مخالف
کوارک اوليهاست. اينذراتدر مجموع،جهت حرکت
آزمايشهایديگریازاين کوارکاوليهراحفظکرده اند.

را ثابت کرد. قبيل وجود کوارک
الکترون، دسته سه در  که لپتونها همانند  هم کوارکها
آمده بودند، خود گرد نوترينوهای به همراه تاو میيوآن و
کوارک دو اول گروه در می شدند. ديده گروه سه در
در دارد. وجود (Down)پايين و (UP)باال نامهای به
کوارک و (Strange)عجيب کوارک دوم، گروه
سوم گروه در سرانجام و دارد وجود (Charm)دلربا
وجود دارد. (Truth)حقيقت و (Beauty)کوارک زيبا
سنگينتر ترتيب به لپتونها گروههای همانند گروه ها اين

میشوند.
توضيح را کوارکها انفعاالت و فعل که  تئوری 
 Quantum) کوروموديناميک کوانتوم  میدهد
فيزيکدانها است.  گرفته  نام (Chromodynamics
تئوری و کوارکها فرض از استفاده با که توانستهاند
واسطه به که را کوروموديناميک خواص ذراتی کوانتوم
توضيح عام شکل به گرفتهاند  شکل  قدرتمند نيروی
اشکال مختلف ذره صدها تئوری، اين واسطه به دهند.
کوانتوم تئوری طبق بر واحدند. ماهيت يک گوناگون
قرمز سبز، سه«رنگ» در کوارکها کوروموديناميک،
واقعی کلمه«رنگ» اطالق البته میشوند. يافت آبی  و
نيست. ذرات قابلمشاهده اين«رنگ» اصالًً که چرا نيست.
نهايتًا که هستند  کوارکهايی  ترکيب  حاصل  مختلف
در کوارکها می آورند. وجود  به  را «بیرنگ» ذره يی
دوتايی يا و (Baryons)نام باريونها به تايی ترکيبهايی سه
وجود به را مخلوطی«بی رنگ» (Mesons)مزونها نام به
بهاين تئوری همينرنگ»مشاهدهنشدنی میآورد،ولیبنا

منشأ نيرویقدرتمند است.
بسيار  نظر به اوليه  ذرات فيزيک  ميالدی دهه١٩٦٠ تا
نيروهای مختلف و گوناگون تنوعات از ذراتی پيچيده با
جامع تئوری تحت يک مشاهدات کردن تمامی مهار بود.
احساس شدت دهد به را توضيح اين تنوعات بتواند که
رابطهيی يگانگی بحث  با جامع تئوری  اين میشد.
 Standard)استاندارد مدل آنچه که به نام دارد. تنگاتنگ
مشاهدات از بسياری دهنده توضيح شد معروف (Model
طول در شد. بيستم قرن دوم نيمه طول در پيشبينيها و
الزمه مبنای اوليه ذرات فيزيک پيشرفت با بيستم قرن

از يکی فراهم شد. نيروی طبيعت يگانگی چهار برای
بود. نيرو منشأ و ماهيت  از جديد درکی  پيشرفتها اين
ريختن میکنند؟ با فرو عمل واسطه يی نيروها به چه اين
نيروهای که میشد تصور  گونه  اين  مکانيکی تصوير
میکنند. اثر اعمال نيرو ميدانهای توسط طبيعت مختلف
الکترومغناطيسی نيروی توضيح در مثًال بار  اولين برای
ميدانی باعث تکانالکترونهامیشد.همچون قايقی کهدر
الکترونها نيزتوسطميدانهای امواجتکان میخورد، با دريا
اين می گرفت. قرار تـأثير تحت مغناطيسی و الکتريکی
استفاده مورد نيز برای نيروی جاذبه انيشتين توسط توضيح
متوجه فيزيکدانها کوانتوم، مکانيک ظهور با گرفت. قرار
هستند خود نيرو منشأ  که و ميدانهايی امواج شدند که
ذره فوتون مثالًً شوند. اعمال ذرهيی میتوانند همچون
جديد، تأثير تصوير اين با است. ميدان الکترومغناطيسی
که فوتونهاست تبادل  حاصل يکديگر بر  الکترون دو
زمانی يعنی است. و مغناطيسی الکتريکی ميدانهای تبلور
به و کرده برخورد يکديگر به الکترون دو می گوييم که
واسطه اينبرخورد جهتحرکتشانتغيير میکند،در واقع
الکترون دو اين که چرا است. نگرفته صورت برخوردی
بهيکديگر بهيکديگربسيارنزديکشدهاندولیهيچگاه
کلمه»برخورد» استفاده از که نکردهاند. میبينيد برخورد

حاصل هژمونیديدگاهمکانيکی است.
يکديگر به وقتی الکترون  دو اين نوين،  ديدگاه در
جهت تغيير فوتون يک  تبادل با  میشوند نزديک
بوده الکترومغناطيسی ميدان ذره که فوتون میدهند.
عامل داراست و را ذره يی و موجی دو خاصيت هر و
است تصوير جديدی میباشد. اين اساسًا هم نيرو اعمال
هر تصوير اين در شد.  مکانيکی تصوير  جايگزين که
نيروی می کند.  اثر اعمال  ذراتی  يا  ذره توسط نيرويی 
سه توسط ضعيف توسط فوتون، نيروی الکترومغناطيسی

ذره  توسط هشت نيروی قدرتمند Z و و -W+ ،Wذره
جاذبه نيروی میکنند. اثر اعمال (Gluons)گلوآنها نام به
اعمال (Graviton)گرويتون نام به ذرهيی توسط عمومی
اينتصويرمشترکیبودکهمیتوانستمبنايی اثرمیکند.

در دهه١٩٧٠  باشد. از تمامی نيروها يگانهيی برای درک
ميالدی نشاندادهشدکهنيرویالکترومغناطيسیو نيروی

در   Zذره و فوتون هستند. يکی خود ماهيت در ضعيف
چگونه نيروی واحدند، ولی اشکال گوناگون يک واقع
نيروی باشد. داشته صحت چيزی چنين يک میتواند
ده میکند نفوذ اعمال فوتون توسط که الکترومغناطيسی
فواصلی در تواند می و ضعيف است نيروی از قويتر برابر
در فقط ضعيف نيروی که حالی  در کند، اثر بزرگ
داشته باشد. اثری میتواند اتم هسته کوچکی فواصلی به
دارای يخ و آب کند. را روشن اين بتواند مثالی شايد
کرد ثابت فردی به چگونه میتوان هستند، يکسان ماهيتی
جامد ظاهر يکی در يکسان اند؟ ماهيتی دو دارای اين که
در است. فقط و ديگری مايعی روان است بسيار سخت و
تبديل يخ که نشان داد میتوان باالی صفر حرارت درجه
يخ، و آب همچون است، میشود. روان مايعی که آب به
نيرویالکترومغناطيسیو نيروی ضعيفنيزدارایماهيتی
باال انرژيهای در نيرو يگانه اين دو ماهيت هستند. يگانه
ظهور میرسد. به دارد اوليه جهان شرايط شباهت به که

  Z ذره چون ذراتی جرم نيرو، دو اين يگانگی فرض با
قوی، دهندههای شتاب از استفاده با که بود شده پيشبينی

شد. تأييد شده پيشبينی جرم با ذره اين وجود
دانشمنداندرصددآنهستندکهيگانگینيرویقدرتمند
آينده در نيروی ضعيف و نيروی الکترومغناطيسی دو با را
موجود يگانگی اين برای تئوری الزمه گرچه دهند. نشان
بسيار انرژيهای به اين تئوری نياز آثار مشاهده ولی است
انسانها دسترس در اکنون هم آن تکنولوژی که دارد باال
اينانرژيهاآنقدرزياداستکهممکناستاساسًا نيست.
حصول نباشد. طور مصنوعی قابل چنين انرژيهايی به يک
شايد نتوان گرفته است که اين فکر قدرت اين جهت از
که آزمايشی انجام برای الزمه را شرايط مصنوعی به طور
مهيا کرد بشود در فيزيک يگانگی نيروها اثبات منجر به
دنبال به کائنات در بخصوص طبيعت، در میبايست و
کجا از که  بگوييد شايد  انرژيهايی گشت.  چنين  يک
امکان باشد و داشته وجود يگانگی چنين که يک معلوم
نباشد. اين احتمال افسانه جز چيزی که اين تئوريها دارد
يگانگی صحت علم بر حال تاريخ به ولی تا دارد، وجود
راهی نتوانسته اند دانشمندان هنوز است. گذاشته تأييد مهر
تئوريها صحت اين بتوان مشاهده طريق که از کنند پيدا

کرد. اثبات را
فکر در جديدی موضوع شاهد ما بيستم قرن اواخر در
بسياری است. بديع خود نوع در که هستيم فيزيکدانها
يگانه تئوری رسيدن به در خود درستی روش تعيين جهت
از توسلجستهاند. و«سادگی» بهمعيارهايیچون«زيبايی»
از امکانات تکنيکی بشر جلوتر اين تئوريها بسيار آنجا که
برایاثباتصحتآنهاست،دانشمندانمتوسلبهراهنمای
چگونه است. بیسابقه علم دنيای در که شدهاند جديدی
و رابر معيار«زيبايی» راهی نادرستی يا  درستی می توان
است شده شروع تازگی به بحث اين کرد. بنا «سادگی»
بشری فکر در و انقالبی ديگر جديد آغاز دوران شايد و

است. آينده متعلق به اين بحث ولی باشد،
مفاهيم به میتوان ، فيزيک در مفاهيم تمامی همچون
داد. رياضی دقيق بسيار معنای  نيز  و«سادگی» «زيبايی»
قبل از مدتها «سادگی» و «زيبايی» که اين است واقعيت
دليل به تنهايی ولی هيچگاه استفاده فيزيکدانها بوده مورد
هم امروز  و  نمیشده محسوب علمی تئوری  صحت 
میبايست بسياری مواقع در علمی در کار ولی نمیشود؛
کرد. معيارهايی انتخاب يکی را  راههای گوناگون بين
قرار استفاده مورد اين جهت «سادگی» از و «زيبايی» چون

میگرفت.

درمسيـر
يـگانگي

ماساچوست دانشگاه دكتر فيزيک ذرات اوليه از توتونچی شاهين

دارد ادامه

(قسمتبيستم)

نمايشگاهسبيت٢٠٠٦ وارائهتکنولوژيهایپيشرفته 
،(CeBIT) سبيت ساليانه نمايشگاه اسفند۸۴ ۱۸ پنجشنبه، روز
يافت. گشايش آلمان هانوفر در تکنولوژی، نمايشگاه بزرگترين

و  کردند از سبيت۲۰۰۵ بازديد گذشته سال در نفر ميليون حدود نيم
يايد. افزايش سبيت۲۰۰۶ شرکتکنندگان که میشود پيشبينی

توليدات پيشرفتهترين ارائه به جهان مهم شرکت صدها هرساله
سبيت نمايشگاه در که چه آن میپردازند. نمايشگاه اين در خود

شده  ارائه توليدات  تنوع است متفاوت قبل سالهای  با سال۲۰۰۶ 
نوجوانان  برای سرگرمکننده توليداتی ۲۰۰۶ همانقدر سبيت میباشد.
کامپيوتری سيستمهای شرکتها، مديران برای که می کند عرضه را

ارائه میکند. پيشرفته را
سبيت روزانه مردم، زندگی به تکنولوژی بيشتر چه شدن هر وارد با
همراه، تلفن ديجيتال، عکاسی دوربينهای است. يافته تغيير نيز
توليدات در آن که بودند زمينههايی جمله ...از کامپيوترهای لپ تاپ،

گرديد. عرضه جديدی
کوچکتر کوچکتر و ديجيتال عکاسی دوربينهای چندسال گذشته در
تصاوير بسيار بيشتری که است شده باعث ثبت ديجيتال شدهاند و
به را دوربينی نمايشگاه اين  در سامسونگ  شرکت شود. گرفته
با سيم بی صورت به و است مستقل آن عدسی که گذاشت نمايش

میکند. برقرار ارتباط دور راه از دوربين اصلی بدنه
می آورد که مثًال بوجود اين امکان را جداگانه داشتن يک عدسی
دستها از استفاده نياز به بدون بتوان حرکات ورزشی انجام هنگام در

کرد. تصويربرداری
نمايشگاه هم چنين قابعکسهایديجيتال عرضهشد کهبهصورت در
طبق کرده و دريافت ديگر منبع يک يا دوربين از را بیسيم تصاوير

میگذارد. نمايش شده به تعيين زمانبندی
که کرد عرضه را تکنولوژی نوع يک لوسنت، آمريکايی شرکت
ارائه اينترنت  خط روی تلويزيونی کانالهای آينده در هنگامی که
هر از تلويزيونی می تواند کانال  شدن يک آبونه با  فرد هر شوند،
نظر خود کانال مورد به الکترونيک پست به مانند دسترسی نقطه به

باشد. داشته دسترسی

عنوان  متانول به از که لپتاپ سبيت۲۰۰۶ باتريهای کامپيوترهای در
انتظار عرضه گرديد. استفاده میکنند، توليد انرژی برای سوخت
را تاپ لپ برای الکتريسته الزم ۹ساعت تا باتريها که اين میرود که

شوند. عرضه بازار به سال۲۰۰۷ در میکند تأمين
است. گرفته توجه قرار مورد بسيار سبيت در نمايشگاه همراه تلفنهای
تلفن همراه، جديد مدلهای گذاشتن نمايش به با شرکتهای مختلف

جلب کردهاند. زيادی را توجه
وعکس صوتی پيام  کوتاه، متنی پيامهای  ارسال که اين  از بعد
اکنون شدهاند، افتاده تبديل پيشپا به کارهايی همراه تلفنهای توسط
نسل برای پيشرفتهتری تکنولوژی جستجوی در تلفنها اين سازندگان

هستند. تلفنها جديد
وسايل کنترل تلويزيون، مشاهده و نفره چند بازی موسيقی، پخش
توانايی به هستند که مواردی از و... پرداخت صورتحساب و خانگی

شدهاند افزوده تلفنها
تبديل همراه سازنده تلفنهای شرکتهای چالشی برای به اکنون چه آن
و حجم کمتر در همراه تلفنهای در بيشتر حافظه دادن است قرار شده

طول عمر باتريهاست. افزايش
گيگابايتی چند حافظه قرار دادن می گويد  اريکسون سونی شرکت
از بيش طول عمری برخورداری و سکه يک از فضايی کمتر روی بر

تکنولوژی  به صورت موسيقی به مداوم گوش دادن برای ۳۰ ساعت
آمد. خواهد در همراه تلفنهای بازار در معمول

سوم نسل مانند مخابراتی شبکه های در جديد تکنولوژی به توجه با
برخوردار بيشتری باند پهنای از جی.اس.ام های شبکه با مقايسه در که
آنها مجدد پخش يا تلويزيونی برنامههای زنده دريافت امکان هستند،

است. آمده فراهم کيفيت باال با
خوبی بسيار استقبال ژاپن با در خدمات تلويزيونی نوع اين اکنون هم
خدمات ارائه شاهد آينده سالهای در میشود پيش بينی و شده روبهرو

بود. خواهيم اروپايی کشورهای اکثر در مشابه
نرمافزارهای نصب امکان و همراه تلفنهای پردازش قدرت افزايش
وسايل کنونی از بسياری جايگزين مرور به همراه مختلف، تلفنهای

شد. خواهند
پول پرداخت برای  تلفن از استفاده  و  خانه وسايل مختلف کنترل
خصوصًا کشورها  از بسياری در اکنون  هم بانکی کارت بهجای 
در آينده سالهای که در است متدوال اسکانديناوی امری کشورهای
پيشرفت که چه آن شد. خواهد رايج نيز ديگر کشورهای بسياری
در الزم را کند کرده است عدم وجود زير ساختهای زمينه در اين

است. کشورها از بسياری
نمايش به را تلفنهايی شرکتها از بسياری امسال نمايشگاه در
معمول، مخابراتی شبکههای به شدن وصل بر عالوه که گذاشته اند

می کنند. فراهم را بیسيم اينترنت شبکه به دسترسی امکان
تلفنی که در آينده نزديک تماسهای باعث خواهد شد ويژگی اين
برنامه پخش کانالهای با  همراه جانبی خدمات  عنوان به مجانی

شوند. ارائه تلويزيونی

برگرفتهاز: هفتهنامه نيوزويک نويسنده: بيلگيتس، رئيسشرکتمايکروسافت

مـاسـت روی فـرا کـه مسيـری

طی۲۰سال در  لحظهيی چه در دقيقًا  که گفت میتوان  سختی به
دارايی ارزش افزايش با شد. تبديل صفت به «دانش» کلمه گذشته
کارکنان تغيير و ميزهای کار روی ظهور کامپيوتر شرکتها، در فکری
و شد آغاز دانش مديريت بر تمرکز دانش، کارگران به شرکتها
لحاظ تئوريک به حداقل اطالعاتی که مهم در پايگاههای اطالعات
دانش» «اقتصاد نتيجه شد. در ذخيره متصل بودند هم به شبکه طريق از
کرده متحول را «علم تجارت» تجارت پديدهيی که آمد، بهوجود
در عرصه رقابت  امکان در حال ظهور اقتصادهای همه به  و  است

است. ساخته فراهم را جهانی
اساس بر دانش» «اقتصاد که دانشی اکثر ماجراست. آغاز اين اما
تجارت پايهيی  اطالعات و فاکتها دادهها، است، يافته شکل آن
عميقتر است. بسيار از اينها خود به خودی دانش مفهوم اما هستند. 
است: گفته مديريت علوم متخصص دوانپورت، تام که همانطوری
تفکر» و مفاهيم،تفسير تجربه، اطالعات، مرکب از «دانش مجموعهيی
مقابل در را برتری میشود استخراج اطالعات که از میباشد. دانشی

میآورد. وجود به رقبا
در میبريم، بهسر اطالعات» «دموکراسی عصر در اکنون ما اغلب
به تقريبًا اينترنت میتوان خط و کامپيوتر وسيله يک به که دورانی

دسترسی يافت. جهان سرتاسر در علنی اطالعات تمامی
اين  ما به جهانی وب شده در عرضه و خدمات پيشرفته  نرم افزارهای
اطالعات تحليل و تجزيه و رديابی به به نحوی میدهد که را امکان
مسير حالی که ما در اما در بود. قبل غيرممکن بپردازيم که يک دهه
زمينه را پيمودهايم در طوالنی راهی اطالعات از استفاده روش بهبود

است. صورت نگرفته جدی دانش پيشرفت ارتقای

دارد وجود رشد آن فرصت زيادی برای که در است پهنهيی دانش
اطالعات که  حالی در  روست. پيش در سختی چالشهای  البته  و
بسيار آن انتقال و است سختتر بسيار دانش باشد، آزاد میخواهد

نيست. ممکن به سادگی و تعريف آن مشکلترمیباشد
خود میاندوزد(دانش حرفه طريق از فرد يک دانشی که مثال برای
منتشر راهنما يا کتاب يک  در  که  مشخصی  دانش با پنهان)،
که است دانش نوع اين است. مقايسه غيرقابل آشکار) میشود(دانش

می کند. کار آن برای فرد که میکند تعيين را سازمانی ارزش
مشتريان و شرکا  همکاران، دانش با دانش اين ترکيب در  توانايی
حال در اما کند. تعيين را سازمان يک موفقيت و شکست میتواند
بسيار کار پيچيده، در سازمانهای دانش منابع تشخيص حتی حاضر

است. مشکلی
آنها کار نحوه و تفکر افراد ارزيابی زمينه نرم افزارها در که حالی در
ارزشگذاری و دانش مديريت تأثيرگذاری بر می شوند، هوشمندتر

آغاز کرده اند. را آن
تکنولوژيی توليد در حال ديگر شرکتهای مايکروسافت و در محققين
زمينه در پيشنهاداتی و داشته نظر تحت را افراد کار نحوه که هستند
نرمافزار اگر حتی که اين جالبتر دهند. ارائه آنها کاری موضوعات
می تواند ايدههای میکند عرضه که چه آن ندهد درستی ارائه حدس
رويای زمينه در همچنين کامپيوتر دانشمندان برانگيزد. را جديدی
در کرده و پيشبينی را افراد نيازهای که هوشمند» قديمی «عناصر

هستند. پيشرفت حال در دهند، ارائه را زمان مناسب، اطالعات الزم
میتوانند میکنند عمل استدالل موتورهای عنوان به که نرمافزارهايی
فرضيه در که نقايصی و بزنند محک عام منطق مقابل در را شما ايده

مجازی» «متخصص يک عنوان به و کنند شناسايی را دارد وجود شما
رسانند. ياری تفکرتان در شما به

میکنند. تأمين را مختلف سيستمهای در دانش پيوند تکنولوژيها اين
منابع برخی با حداقل را خودشان ايده های می کنند کمک افراد به آنها
تکنولوژيها اما اين کنند. ترکيب هستند، بسيار کارآمدتر که موجود
به میتوان چگونه باقی میگذارند:  حل ناشده هنوز را مشکل يک
کنند. استخراج را می شود توليد جهان سرتاسر در که ايدههايی تمام

عظيم اقيانوس در ذره هايی يافتن در کنونی جستجوی موتورهای
گام هستند. مفيد بسيار ساده سؤاالت پاسخ يافتن حتی و اطالعات
و مدلهای روند بتوانند که هستند موتورهايی ايجاد زمينه در اين بعدی
و ارزيابی در افراد به  صورت اين به و کنند  شناسايی را فکری
بتوانند بايد تکنولوژيها اين رسانند. ياری موجود استخراج اطالعات
از هيچکدام کند. عرضه به ما و معانی مفاهيم براساس را اطالعات
هم امکانپذير میکند را آنها که تکنولوژيهايی و نيست رويا  اينها

دارند. وجود اکنون
کرد که تئوريزه متکاف رابرت هستند. قدرتمند بسيار اين تکنولوژيها
میکنند استفاده آن از که نفراتی تعداد مجذور با شبکه يک ارزش
در میکند. صدق هم دانش درباره متکاف» «قانون است. برابر
اينترنت در  اطالعات به که سادگی  همان  به بتوانيم که صورتی
در انقالبی شويم وصل متفکرها بهترين به میکنيم، پيدا دسترسی
کمک ما به تحول آموزش محقق خواهد شد. اين و تجارت و علم
خواهد کمک ما و به دهيم تغيير را خود طرز تفکر که کرد خواهد
است را جهانی واقعًا که دانش اقتصاد در موجود که پتانسيل کرد

بشناسيم.

تکنولوژیجنجال برانگيزسيستم رديابیراديويی

هانوفر، شهر در سبيت بينالمللی نمايشگاه در ۱۹اسفند۸۴، جمعه، روز
در رسانه ها و  اطالعات زمينه  در اروپايی کميسيونر  ردينگ ويويان

و  کرد RFID (آر.اف.آی.دی) سخنرانی راديوی رديابی سيستم باره
کرد. اعالم را سيستم اين از اروپايی کميسيون پشتيبانی

که میشود تشکيل از برچسبهای کوچکی راديويی رديابی سيستم
میشوند، نصب کاالها روی که برچسبها اين هستند. حافظه دارای
در شده تعبيه کوچک آنتن بوسيله که است کاال اطالعات هر حاوی

خواند. را آن اطالعات دور راه از می توان آن
شناسايی تا و موشک تا لباس برای میتوان را آر.اف.آی.دی سيستم
نياز هويت تعيين و هر جا که به يک سيستم غذايی مواد و حيوانات
اتومبيلها انتقال  برای اتومبيل توليدکنندگان برخی برد. کار  به است
استفاده تکنولوژی اين از توليد، خط در ديگر نقطه به نقطه يک از

میکنند.
نوارهای ،BarCode تکنولوژی جانشين آر.اف.آی.دی تکنولوژی
اصلی تفاوت شد. خواهد است، رايج حاضر حال در که اطالعات
اطالعات به دستيابی قابليت سيستم جاری با راديويی شناسايی سيستم
از خريد هنگام تکنولوژی اين به کارگيری است.با دور راه از آن
يک از باهم را شده خريداری اجناس تمامی میتوان سوپرمارکت
پول پرداخت و انرژی برای صرف زمان و نيازی به داد عبور سنسور

نيست.
جنجال از يکی  به راديويی رديابی تکنولوژی اخير سالهای  در
است. شده تبديل تکنولوژی اطالعات در حوزه مباحثات برانگيزترين

تراشهها کاشتن اين بهوسيله نيز پزشکی در زمينه های که خصوص به
است. آزمايش شده افراد بيمار در

رفته كار به تراشه های میگويند مدنی فعاالن و بشر طرفداران حقوق
كه می دهد را امكان اين دولتها شركتها و به راديويی رديابی سيستم در
حدی اين زمينه به در نگرانی گيرند. نظر زير را و رفتار افراد حركات

میدانند. شيطانی ايده را تکنولوژی اين برخی كه است شديد
آر.اف.آی.دی میگويند تکنولوژی اين طرفداران ديگر طرف از
و پزشكان میتواند كه  است شخصی اطالعات  سری يك حاوی

كند. اورژانس ياری خدمات ارائه در امدادگران را
اقدامی در اول در دوره بوش بهداشت دولت تامسون، وزير تامی اخيرًا

خود  بدن در را  RFID تراشه يك تکنولوژی اين از حمايت برای
تکنولوژی اين زودتر چه هر اميدوارند آمريكايی مقامات كرد. كشت

تبديل كنند. آمريكا در جامعه پذيرفته شده به پديده يی را
يک  طی راديويی رديابی سيستم زمينه در سبيت۲۰۰۶ تحقيقات در
خانم گرديد. اعالم اروپايی کميسيون توسط مطبوعاتی کنفرانس
از ايرباس هماکنون شرکت گفت مطبوعاتی اين کنفرانس در ردينگ
بسياری و میکند استفاده هواپيمايی يدکی قطعات در تکنولوژی اين

کنند. استفاده سيستم اين از میکنند تالش ديگر نيز شرکتهای
دنيای به  را واقعی دنيای برچسبها  اين از  گسترده استفاده گفت  او

کرد. خواهد متصل اينترنت
سنسور ميلياردها که برمیداريم  گام  دنيايی سوی  به «ما افزود وی

داد». خواهند گزارش را خود موقعيت و تاريخچه و هويت

تکنولوژی اين از استفاده که شد نخواهد داده اجازه گفت ردينگ خانم
دهد. قرار تحت الشعاع را اروپا اتحاديه بنيادين اتباع آزاديهای

ايجاد از جلوگيری برای حل راه يک که گفته اند متخصصين برخی
فرد هر که است برچسبهايی توليد افراد خصوصی حريم برای تهديدی

کند. اطالعات آن جلوگيری از انتقال و ببرد بين از را آن بتواند

آر.اف.آی.دی تکنولوژی از بازديد هنگام در آلمان صدراعظم مرکل،

و هويت سنسور ميلياردها که برمیداريم گام دنيايی سوی به ما اطالعات: زمينه در اروپايی کميسيونر
دهند گزارش را خود موقعيت و تاريخچه

شد عرضه سبيت٢٠٠٦ در که کوچک بسيار کامپيوتر

سرويسخبر نيو ساينتيست

مشاورانبرجستهبريتانيايی استفادهاز انرژیهسته ييراردکردند

استفاده که کردهاند توصيه انگليس دولت به زيست محيط ارشد مشاوران
يا هوايی و آب تغييرات با مقابله جهت مناسبي روش هستهيي انرژی از
توسعه کميته بسيار، و جدلهای بحث بعد از نيست. سالم انرژی تأمين
بلر تونی آقای کشور اين نخستوزير از بريتانيا (اس.دی.سی) بادوام
به آن جاي به و بگذارد کنار را هسته يي انرژی از استفاده که خواست

كند. اقدام انرژي باالي بازدهي با و برگشتناپذير منابع گسترش
جديد  نيروگاه از استفاده برای که آمادهسازيهايی ٢٠٠٦ طی ژانويه در
انرژی تأمين سياست روی بر بررسی يک شد، انجام انگلستان هستهيي
پوريت آقای جاناتان اس.دی.سی، کميته رئيس انجام گرديد. كشور اين

غيرقابل تصور سوق سمت يک نتيجهگيری به را ما گفت: «اين بررسی
کربن ميزان بودن پايين و سالمت قبيل از هستهيي انرژی مزايای ميدهد.
هستهيي زبالههای نامعلوم، هزينههای نظير آن اساسی معايب با قياس در
هستهيي سالحهای توليد در انرژی اين از استفاده خطر و پايدار بسيار
جهت آسان راهحل يک برای جستجو از بايد دولت است. كمتر بسيار
اساسًا نمايد. و بحرانهای انرژی خودداری و هوا آب تغييرات مسأله حل

ندارد». وجود مشکالت حل اين برای واحد راه حل يک
رأی يک اختالف با رأیگيری مذکور طی يک نتيجهگيری وجود، بااين
بررسی اين شد. حاصل منفی) رأی هفت مقابل در مثبت رأی (هشت
زبالهها، سالمت، نظير روی موضوعاتی بر جداگانه هشت تحقيق نتيجه
حتی که داد مطالعه نشان هوايی میباشد. اين و تغييرات آب و اقتصاد
سال تا دوبرابر کند، را هستهيي خود توليد انرژی بريتانيا ظرفيتهای اگر

دی  انتشار گازآلودهکننده ميزان درصد کاهش هشت به موفق ٢٠٣٥ تنها
نظر به است که حالی اين در شد. زيست خواهد کربن درمحيط اکسيد
برگشتپذير انرژی و توليد موجود بازدهی انرژيهای افزايش کميته اين
شد. اين خواهد زمان کمتر مدت در گاز اين بيشتری از کاهش موفق به
که کاهش میدهد نشان ممکن مدلهای «تمام کرد: کميته نتيجهگيری
انرژی استفاده از جز ديگر به روشهای کربن از اکسيد گاز دی ميزان

است». کامالًً امکانپذير هسته يي
کميته اين توسط هستهيي  انرژی مزايای بازشناسی از  هستهيي صنعت
نمود. تأسف ابراز آن نهايی نتيجهگيری به نسبت اما کرده استقبال
داشت: اظهار بريتانيا هستهيي صنعت اتحاديه رئيس دوهارست فيليپ
٨رأی پيروزی يک با جديد ازنيروگاه استفاده عدم در نهايی «نتيجهگيري

میباشد». بسياری جهات قابل توجه از رأی ٧ برابر در
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اشرف ـ كارشناس هستهيي سينكيـ  عليمحمد

مفاهيمانرژيهستهيي آشناييبا
بهدنبالافشاگريمقاومتايران   ازسال ٢٠٠٢ميالدي،
رژيم هسته يي تسليحات مخفيانه برنامههاي زمينه در
هستهيي فعاليتهاي بينالمللي برروي جامعه آخوندي،
فريبكاري و پنهانكاري با ١٨سال حدود كه رژيم
انرژي ديد آژانس بين المللي از آخوندي خاص
با بود شده داشته نگه به دور جهاني جامعه و اتمي
شده است، بهطوريكه موضوع نگراني متمركز
در آخوندي رژيم هستهيي جنجالبرانگيز پرونده
سازمان امنيت شوراي تحريمهاي اعمال آستانه
شاهد موضعگيريهاي جهان هر روز و است ملل
مخالفتآميزاز جانبباالترينمقاماتكشورهاي
پروژههاي هستهيي رژيم با روند مختلف جهان
عمدتًا روي مخالفتآميز موضعگيريهاي است.
بحث پلوتونيوم، بازفرآوري اورانيوم، غنيسازي
مقررات رعايت عدم هستهيي، سوخت چرخه
شوراي مواضع و … رژيم، طرف از ان.پي.تي
رژيم متمركز اتمي فعاليتهاي زمينه در در حكام
مفاهيم با خالصه بهطور بحث اين است. در بوده
درك تا شد خواهيم آشنا هسته يي انرژي

باشيم. داشته رژيم هستهيي بحران از عميقتري

سوخت هسته يي: چرخه
كه منجر است پيچيدهيي عمليات سلسله مراحل و
هستهيي نيروگاههاي جهت هستهيي سوخت تهيه به
معدن سنگ استخراج از مراحل اين ميشود. برق
آسيابكردن مراحل از عبور با و شروع اورانيوم
بهگاز اورانيوم اكسيد تبديل اورانيوم، معدن سنگ
توليد و اورانيوم غنيسازي اورانيوم، هگزافلورايد
هستهيي غنيشده سوخت بهتوليد ميلههاي سوخت،

درصد مشخصي ميرسد. با

زرد:  كيك
و معدن از استخراج از پس اورانيوم معدن سنگ
حل سولفوريك، اسيد پودرشدن، در و آسيابشدن
شيميايي به صورت واكنشهاي طي يكسري و شده
محلول اين ميآيد. در اورانيوم حاوي غليظي محلول
از آمده بهدست محصول ميشود. خشك و تصفيه

اورانيوم  U٣O٨ اكسيد شيميايي بهفرمول مرحله اين
ميشود. الزم بهيادآوري زرد ناميده كيك يا جامد
رژيم ايران، مقاومت افشاگريهاي طبق كه است
انبوه بهتوليد  اقدام نوبت دو در تاكنون آخوندي 
در و ٣٧تن مورد يك در است، نموده زرد كيك
كه است كرده توليد زرد كيك ٥٠تن ديگر مورد
حدود تا زرد غنيسازي مقاديري كيك صورت در
الزم بهماده دستيابي رژيم آخوندي امكان ٩٠درصد،

داشت. خواهد وجود اتمي ١٥بمب حداقل جهت

اورانيوم: هگزافلورايد به زرد كيك تبديل
براساس اورانيوم غنيسازي تكنولوژي كه آنجا از
اكسيد مرحله اين در مي كند، كار گازي حالت
فلورايد گاز  با تركيب طريق  از جامد اورانيوم 
شيميايي بهفرمول  اورانيوم هگزافلورايد به  تبديل

خوراك  گازيشكل، ماده اين ميشود.  UF٦
است اورانيوم گازي غنيسازي دستگاههاي اوليه

برجان آخوندها آتشي آتشـ  جشن

نقش امسال چهارشنبهسوري  يا  آتش جشن
رژيم و داده نشان اسفند اول روزهاي از را خود
كرده ديوانهوار بعضًا واكنشهاي به مجبور را
تنها ايران ما در سرزمين كه بوديم گفته است.
عميق نبرد هم آن و دارد اصالت جنگ يك
ايران مقاومت بين رژيم و مردم و جانبه همه و
در جشن نبرد را اين است. امسال گستردگي
چهارشنبهسوري شب در يا هفته در نه اما آتش
كريمخان خيابان تقاطع در روز٢٥بهمن از بلكه
غافلگيري در كه جواناني با تهران در ويال
آتش جشن پيشواز در را ترقهها رژيم مزدوران
منفجرميكردند،ميتوانيمببينيم.پسازآندر
رئيس اصطالح «احساس خطر» به ٢٧بهمن با
شهر بحران مديريت و  پيشگيري «سازمان
با جوانهاي سوم اسفند در و به دنبال آن تهران»
از پس را آتش جشن پيشوازي كه مهابادي

تهراندرخيابانهايشهرشانبرپاكردند.
شگفتي با روز٢٥بهمن در رژيم خبرگزاري
تهراني جوانان  برخي نوشت: عجز از  ناشي
سوري» «چهارشنبه  آئين استقبال به درحالي 
برگزاري زمان  تا ماه  حدود يك رفتهاند كه
باقي سال چهارشنبه آخرين يعني آئين اين
عصر تعدادي جوان كرد اضافه است و مانده
خيابان تقاطع در  تجمع  با ٢٥بهمن) (دوشنبه
پرداختند محترقه مواد انفجار به ويال كريمخان
روز٢٧بهمن ماه در كردند. ايجاد مشكالتي و
مديريت و پيشگيري سازمان  رئيس حسيني
هيچوجه به خواست مردم از تهران شهر بحران
دنبال به نكنند. نگهداري خانه در محترقه مواد

از  آتش روز٣ اسفند ساعت٢١ در توصيه اين
گوش بربنا را و اولين سيلي كشيد شعله مهاباد
از تجاوز سيل تهديد و آن پس نواخت. از رژيم
مقاومت و مردم سوي از پيشروي و رژيم سوي
آن از حكايت چيز همه و است شده آغاز آنان
برگزاري براي همه امكاناتشان را مردم كه دارد
به كار رويارويي پرشعله هرچه گستردهتر اين
گرفتهاندورژيملهلهزنانبههمهدست افزارهاي
سياق به را تهديد  و  زده چنگ  سركوبيش
فرزندانشان با مادرها پدرو رابطه هاي تا معمول
فقط ديگر جنگ طرف يعني است. گسترده

هم هستند. مادرها و پدر جوانان نيستند
دوم روز ناجا فرمانده احمديمقدم، پاسدار
گفت تمام بالهت با و  آمد  به صحنه اسفند
وسايل از استفاده با را سال آخر چهارشنبه

كمخطربرگزاركنيد.
رژيم تلويزيون راديو  و مطبوعات  همزمان
از و پرداختند مردم ميان در ترس ايجاد به
خونين اجساد و سوخته بدنهاي نشاندادن
مواد با  كار  اثر در آنها ادعاي به كه  كساني 
يا مجروح داده اند دست از را محترقه جانشان
ولي دست نميدادند. از لحظه را يك شدهاند
ناشيانهيي طور به ترس فضاي اين با همراه
پشت هم را سركوبي وارنگ و رنگ ارگانهاي
مشخص كه ميكردند معرفي و اضافه سرهم
تيتر ترقه! از نه ترقهزنهاست از ترس پس بود
پاسداران سپاه ارگان جوان روزنامه درشت
و وحشت آلودگي تناقض خوبي اين به رژيم

را نشان مي دهد: رژيم

چهارشنبه حوادث از پيشگيري ويژه «كميته
سوريتشكيلمي شود»

«آسيبچشميجديترينمصدوميتآتش بازي
سال» آخر

٤اسفند روز اعتماد حكومتي روزنامه همچنين
اعالم اطالعيهيي طي  گيالن  پليس نوشت:
كه ميدهد  نشان منتشرشده آمارهاي كرد، 
از مواد دليل استفاده به و جوانان بيشتر نوجوانان
در اند. شده ناشنوايي و نابينايي دچار محترقه
و قلبي سكته افراد مسن ، نيز در موارد از بسياري
شده رويت گزارش سقطجنين باردار زنان در

است!
انتظامي نيروي فرمانده نصرتي، پاسدار البته

استانآذربايجانشرقيدرروز٢ اسفنداعتراف 
ترس از رژيم تبولرز و هذيان گويي كه كرد
گفت: وي است چهارشنبهسوري در جوانان
جوانان توسط اذيت و آزار  ايجاد «بهدليل
كمسنوسالچهارشنبهسوريدغدغهونگراني
و مغازهها پلمپكردن است». مردم و مسئوالن

و  سال٨٥  نوروز پايان تا نگهداشتن  زندان در
محاكمهافراددستگيرشدهكمترينتهديدرژيم
بيشرمي اعالمكرددادگاه رژيمآخوندي با بود.
فروش و ميكند رسيدگي جرائم اين به انقالب
مجرم را فروشندگان و  جرم  را محترقه مواد
دبستاني دانشآموزان محاكمه و كرد اعالم
خانه گردي، داد. قرار محاكمات جزء را
اقداماتي هم از و اتوبوسگردي مدرسهگردي
كار نيروهاي سركوب در دستور كه رژيم بود
ديوانه وار ولي همه اين تشبثات بود. داده قرار
و بسيار وسيع گسترده يك مقاومت حكايت از
به مردم ازهمه اقشاروبي اعتنا عليهرژيمداشت.
آتشند. افروختن دستاندركار رژيم زوزههاي
مواد محترقه ميتواند كه در هركجا هركس
مي رساند. ديگران به و مي كند نگهداري
فعاليت بيالن روزها اين رژيم تيترمطبوعات

رابطه است: اين مردم در
«درپي جوان،١٠اسفند: حكومتي روزنامه
مواد توزيع و  تهيه عوامل از يكي  دستگيري
۳۴هزار از بيش رشت شهرستان در محترقه

شد». كشف ترقه انواع
با  انتظامي نيروي اسفند: رژيم١٠  تلويزيون
محترقه مواد توزيعكنندگان و فروشندگان
تالش به نگاهي ميكند. برخورد پرخطر
گذشته هفته يك در انتظامي نيروي مأموران

ادعاست. اين بر گواهي

محترقه مواد كشفيات بر مروري
گذشته:  روز هفت در

در پرخطر مواد محترقه دو تن و ترقه ١٥ميليون
شد. كشف قاچاقچيان از كشور غربي مرزهاي
شامل پرخطر محترقه مواد بزرگ محموله يك

آمد. بندر لنگه بدست ميليون ترقه در شش
استان در اجتماعي امنيت ارتقاي طرح اجراي با
استان كشف اين در  ترقه ميليون  فارس يك

شد.
به طرز اتوبوسي در را ترقه كه٦هزار بسته فردي

شد. دستگير بود كرده جاسازي ماهرانهيي
مواد توزيع كننده خدماتي و صنفي ١٤واحد

شد. تعطيل اروميه در پرخطر محترقه
پاسدارسرگردمحبوباز مرکزفوريتهايپليسي
فروشگاه يک از بازرسي در گفت: نيز خراسان

انواع  و محترقه مواد ٨٠٠ عدد و ١٠هزار تعداد
شد. ضبط كشف و فشفشه

و پدر كه رسيده  جايي به رژيم افالس  كار
مادران را تهديدمي كندكهكبريترا از دسترس
روزنامهحكومتياعتماد جواناندورنگهدارند.
بايد والدين هم چنين ٤اسفندنوشت: روز در
نوجوانان رفتار بر كافي  نظارت  و كنترل  ضمن
از را كبريت و آتش زا مواد خود، جوانان و

دارند نگه  دور آنها دسترس 
خود از  بشنود  را خبرها اين كه  هركس 
از رژيم وحشت راستي اين همه پرسيد خواهد

چيست؟
براي و تخته چوب و بوته زدن چند آتش از
گرفته از مردم آتش يك يا از سال جشن آخر

حاكم؟ آخوندهاي سركوب٢٧ساله و ستم
وجه ميتوان كوبندهترين به را بيترديد پاسخ
براي ايران خلق مجاهدين سازمان فراخوان در
كه آنجا يافت چهارشنبهسوري برگزاري

ميخوانيم:
زنگار و «زردي»  چهارشنبهسوري در ايرانيان 
سرشاري «سرخي» و و با آتش ميكشند به را
برقفس چنين، نوروز ميروند. اين استقبال به
برشام آزادي صبح  و ميافتد شعله  استبداد

تاريكارتجاعغلبهمي كند.
ملت رشيد فرزندان پايداري و هوشياري بهيمن
حفظ براي  «اصالحات» ٨ساله فريب ايران،
شكست. درهم واليتفقيه، رژيم تثبيت و
نامشروع و  لرزان حاكميت  ارتجاع،  وليفقيه 
تروريست پاسدارـ يك  گماشتن  با را خود
بهرياستجمهوري،يكدستويكسويهكرد،
مردم با جنگ  شقاوت و ابعاد سركوب و بر
كند. مهار  را سرنگوني بحران تا افزود ايران 
اتمي پروژه و عراق جز راهي نظام، حفظ براي
آخوندها بساط زمينه دو هر در اما نماند. باقي
سرنگوني و پايان روزگار شد. كوبيده درهم

است. رسيده فرا ارتجاعي ديكتاتوري

آزاده مهين

مظهر ايرانيان نظر  در آتش  …» ديرباز،
سازندگی، طراوت، پاکی، روشنی،
نهايت در  و تندرستی و سالمت زندگی،
زشتيها، بيماريها، است. بوده خداوند مظهر
عرصه در باليا  و آفات همه و بديها،
همين دارند. به وجا مأوا و ظلمت تاريکی
تاريکی مظهر  اهريمن که است  جهت
و مظهر تاريکی و تيرگی يا و ظلمت و
ايرانيان اعتقاد به است. اهريمن جلوهگاه
بيماری، فقر، میشود، افروخته هرگاه آتش
محو زشتيها و بديها همه و ناکامی بدبختی،
وجودی آثار از چون می شوند. ناپديد و
افروختن پس هستند. اهريمن و ظلمت
معرفت روشنی راهيافتن کنايتًا و  آتش
و اهريمنی  آثار که  است  روح و دل در 
برمیدارد. نامبارکی را از ميان و نحوست
سال پايان سوری جشن  جهت همين به
منتقل سال چهارشنبه آخرين شب به را
و خرم خوش و نو، سال طليعه تا در کردند
جشنهای و گاهشماری گردند…ـ شادکام

رضی» هاشم باستانـ دکتر ايران

چهارشنبهسوری جشن چگونگی در
بيانگر هست هر چه اما است. بسيار سخن
درستی ما به نياکان که حقيقت است اين
سنتهای تمامی رعايت و آتش افروختن با
که جشن، همانگونه اين مربوط به باستانی
اين می شود، نوروز نيز ديده و مهرگان در
خانمان برانداز توفانهای برابر در را جشنها
به تا بيگانگان تعرضهای و تهاجمات
تمامی برابر در آنان کردهاند. حفظ امروز
جان فديه کردن و حتی با باليا و تهديدات
را زمين  ايران ملی فرهنگ نشانههای اين 

دشمن به آتش برپاکردن با تا داشتهاند پاس
پلشتی و نحسی که بگويند  ضدايرانی
تا می افکنيم آتش  در را تو  ننگين وجود
بر که بديهايی تمامی از مردممان دلهای

بيند. جال داشتهايد روا آنان
که کيست اهريمن از جز و

خواهان است، تباهی مرا
زشتیاند. پرچمدار که اهريمنی آناِن چون
نيز مرا و برآيند  مردمان  بدخواهی  به

بيازارند.
همی را خود خورشيد، سوی به پس

خوانم
روشنايیاش و راستی که را آنی تا

ماناست
ترانههای هاتـ (يسنا، باشد… رسيده پی از

زرتشت).
و پاککننده آتشين، گلوله اين خورشيد
رو اين از است. اهريمن صفتان شوياننده

ستايش. درخور باستان ايرانيان نزد
خمينی، تبار از اهريمن صفتانی که امروز
که پلشتی و  فساد بدبختی، فقر  نکبت،
سرزمينمان در را است  پليدشان  جانمايه
برزن کوی هر در  که بايد گستراندهاند 
تابنده و سوزان آتشی افروخت. آتش
بسيار گريز آتش  از را اهريمنان  که
به پيش چندی از که است همين است.
برای ايران  شيران رزمنده فراخوان دنبال 
مراسم گدازانتر و پرشورتر هرچه برگزاری
و پلشت رژيم  چهارشنبهسوری، باستانی 
تمامی پاکان سرزمين بر حاکم خونخواره
است کرده بسيج را سرکوبگرش نيروهای
وشادی شور که پرشرر جوانان برابر در تا

برآيند. خواهانند را

با زمان ماورای از پيامبر زرتشت پيام
هم در آزادگان و نيکنهادان همه پيام

اين منحوس ماهيت نيز  او  انگار میشود،
پس اينچنين است. کرده را لمس پليدان

میپردازد: نفرينشان به
آن فرومايهيی خشنود نمیسازد را ما

سرمارساِن زمستانهاست، که
در شتابيم. به فرودآمدن را او

باد بريده او از چيزی همه
و زشتيهاست  فزايندهيی خود که 

پلشتیهاست.
حضورشان بر  نهادی  هر که  اينچنين 

میآيد، دربسته
دروغ زِن آشکارا به حتی پنهانی، نه که آنان

بیشرمند،
رفتن همواره و ماندن آزموِن که در آنان

هراسند، در
نخواهند امان کردارشان و زبان از آنان

يافت.
میکند، ياری دراز که دست اينجاست و
از آزادگان و می گردد خود بهدنبال ياران
با بیامان نبردی به  تا  میخواهد ايران

آيند: بیشرم در زن اهريمنان دروغ
سوی؟ همه ستاره آن کيست

رهايی به جز که دلی باال بزرِگ آن کيست
انسان،

نمیانديشد. هم خويشتنش به
آن واژگونه کيست دنيای اين در  راستی
انسان رهايی به جز که دلی باال بزرگ
فديه را خويش خويشتن  و  نمیانديشد.
چرکين پرده اگر میکند. مردمانش آزادی
را دروغين دژخيمان اهريمن صفت تبليغات
برابرمان در کدامين نيک سيرت بزنيم کنار
بيست آين در کسانی چه می شود؟ نمايان
برابر خونآلود در و التهاب سال پر هفت و
به رهايی انسان جز به ناماليمات ايستادند و

نينديشيدند؟ خويشتنشان
مردم بر ضدبشر دژخيم که جنايتها چه
اهريمن خود را اول گام نداشت. روا ما
آنجا برداشت  وضدبشر) دجال (خمينی 
رسيده نو بهاران در را خود پليد ماهيت که
بهمن انقالب  از پس  پای  گريز آزادی
فريب به خدعه و با دروغ که او کرد. برمال
به فالت بر تخم مرگ برخواست و مردمان
پاکی نابودی و در ايران پاشيد نشسته خون

دريغش نبود. فرومايگی هيچ نيکی از و
ميهنمان بر که گونهيی شب روزهای چه
پاکترين خون رودها که از چه و گذشت
اينک ولی ايران زمين جاری شد. فرزندان

است. خواستن بر وقت
را اهريمنان عاقبت  نيکيها پيامبر  زرتشت

است: کرده تصوير اينگونه
نيستند، آدميان

نيکی از کج کردار به آنان
می سازند. تازيانه

و دورنگی اند داوران دروغ آنان
همه اين با

ديد خواهيم را کارشان پايان
میشوند گم پتياره و پريشان چه که

ريشه و ريش بر و  گرفتن گر وقت

آتشکشيدن. صفت اهريمن  آخوندهای
ايرانزمين است شيردل جوانان شما اينک بر

برخاستن: فراخوان اين پاسخ به
دانش آموزان، ميهن،  دلير  جوانان …
زحمتكش، محروم و دانشجويان، كارگران
چهارشنبهسوري بزرگ جشن و خيزيد بپا
عليه اعتراضي  بزرگ كارزار به  را

كنيد! تبديل آخوندي ديكتاتوري
و مردم خفتة گلو در فرياد و خيزيد بپا
چه هر را زمان ضحاكان عليه ايران تاريخ

برسانيد! جهانيان گوش به رساتر
آتشين، چهارشنبة آستانه در و خيزيد بپا
آدمخواران و دژخيمان خونسرشته كابوِس
آنرا ريشه و ريش و  بكشيد آتش به را

بسوزانيد!
و « «زردي چهارشنبهسوري در ايرانيان
«سرخي» با و ميكشند آتش به را زنگار
ميروند. نوروز استقبال به سرشاري و
و ميافتد برقفس استبداد شعله چنين، اين
غلبه ارتجاع تاريك برشام آزادي صبح
مجاهدين سازمان فراخوان (از ميكند…

چهارشنبهسوری). مناسبت به ايران خلق
چرا که:

همه که کسانی ای
بیکرانهايد! راستی اين همگاِم

شويد، ستوده تا برخيزيد
خواندهاند. ياری به را شما مردمان

برانگيزاند، جمله به پا يک که اويی
همگام جنبش جهان است،

بر را راستی و گشايش که اوست
میافزايد،

است، مهربانان منشهای منجی او
اکنون را، رسالت اين  زمين  ايران تاريخ
جوانان شما است. نهاده شمايان دوش بر

تشنهايد. را آزادی که برومندی
قهرمان و گذشته جان از اشرفيان شما، ياران
قهرمانانه قيام پايداری، و شرف دژ در
در آمادهاند تا آنان انتظارند. در شمايان را
را برای ضد بشری دژخيمان نبردی بی امان
راستينشان جايگاه که  جهنمی به هميشه

کنند. روانه است

چهارشنبهسوري هستيد، كه هركجا در …
آزادي» آزادي، ايراني، هر «فرياد شعار با را
«حكومت آخوندي، سرنگون، سرنگون» و
ديكتاتوري سياه عليه ملي يك اعتراض به

آخوندي تبديل كنيد.
خلق بزرگ تهاجم زمان و شما روز امروز،

است. ستمديده

ايران ملت بهاران و آزادي ارتش موكب
است. راه در

آزادي بر سالم ـ سالم بر خلق
فراخوان سازمان از بر رجوي… درود

ايران خلق مجاهدين
يسنا، زرتشتـ ترانههای از شعرها تمامی *

هات

بسوزانيم اهريمنان ريشه عشق، آتش و آزادی آزادی، فريادهای با
علياصغر بهروزيان

براساس ميشود. تزريق دستگاهها اين بهداخل كه
آخوندي رژيم سال٨٣، ايران در افشاگري مقاومت
كره فلورين از ١١٠كيلوگرم گاز بهوارد كردن اقدام
فلورين قادر گاز اين مقدار كه است شمالي نموده
براي اورانيوم هگزافلورايد تن يك حدود بهتوليد
غني سازي جهت سانتريفوژ دستگاههاي در تزريق

بود. خواهد اورانيوم

اورانيوم: غنيسازي
بهروشهاي كه است هستهيي تكنيكي عمليات سلسله

از  را  شكافپذير٢٣٥  اورانيوم غلظت مختلف،
٩٩/٣درصد بههمراه كه اوليه ٠/٧درصد ميزان

اورانيوم  طبيعي معدن سنگ در اورانيوم٢٣٨  از
تا   ٣/٥ بهميزان و برده  باال بهتدريج  را است  بوده
براي هستهيي سوخت تهيه براي ٥درصد حداكثر
ميدهد. انجام اتمي برق نيروگاههاي در مصرف

 ٢٣٥ اورانيوم باالبردن درصد  كه داشت توجه بايد
نشانه و شكبرانگيز ديگر ٥درصد از بهميزاني بيشتر
است. اورانيوم غني سازي در تسليحاتي رويكردي
بازديد و چك جريان در  كه  است به ذكر الزم
سايت از اتمي انرژي بين الملي آژانس كارشناسان

سال٢٠٠٤  در آخوندي رژيم اورانيوم غنيسازي
دستگاههاي در ٥٠درصد حدود آلودگي ميالدي،
دليل كه خود بهترين است آن كشف شده سانتريفوژ

است. رژيم تسليحاتي هستهيي اهداف بر

پلوتونيوم: عنصر
البته  كه است  ٢٣٥ اورانيوم مانند  فلزي پلوتونيوم 
كاركرد جريان در  بلكه ندارد وجود  طبيعت در
با نوترونها برخورد براثر  برق  اتمي نيروگاههاي

هستهيي  سوخت در ٢٣٨ موجود اورانيوم هستههاي
كه آنجا از ميشود. توليد اتمي نيروگاههاي در
ماده غني شده بهشدت اورانيوم مانند پلوتونيوم
كنترل دليل بههمين است، اتمي بمب ساخت اصلي
هستهيي سوخت پسماندههاي روي بر نظارت و
مهمي نكته اتمي نيروگاههاي در مصرفشده
كه از آن جا و ٢٣٩بوده پلوتونيوم اتمي جرم است.
لذا كاركردن است، در جهان موجود سميترين ماده
تابع و خطرناك و حساس فوق العاده پلوتونيوم با

شرايط خاصي است.

سنگين: آب اتمي نيروگاههاي و آبسنگين
ايزوتوپ  نوع  ٣ داراي ئيدرژن عنصر كه آنجا از
با  معمولي، ئيدرژن جرمهاي اتمي١ يعني مختلف با
با  باالخره ئيدرژن سنگين يا دتريم و يعني اتمي٢ جرم
طبيعت  در تريتيوم يا اكتيو راديو اتمي٣ ئيدرژن جرم
اكسيژن با ئيدرژن تركيب از هم آب ٣نوع است، لذا
بهفرمول طبيعي آب يا معمولي آب ميشود: توليد

آب  باالخره و  O٢Dبهفرمول آبسنگين ،H٢O
اتمي نيروگاههاي  (در  .O٢T بهفرمول راديواكتيو
سبك آب اتمي نيروگاههاي بر خالف آبسنگين

ميشود).  O٢D استفاده يعني آب سنگين از
اتمي٤٠مگاواتي نيروگاه احداث پروژه درمورد
چنين داشت توجه بايد اراك در رژيم آبسنگين

تحقيقاتي براي كارهاي بهلحاظ ظرفيت نيروگاهي
تحقيقاتي چرا كه رآكتورهاي است، بزرگ بسيار
ديگر طرف از و هستند ٥مگاواتي معموًال اتمي
بسيار برق توليد براي  ظرفيت، اين  با رآكتورهاي
اتمي برق نيروگاههاي كه چرا هستند، كوچك
طراحي ١٢٠٠مگاواتي يا  و  ١٠٠٠ ،٩٠٠ معموًال
از رژيم هدف  ترديد بدون  بنابراين،  ميشوند. 
توليد براي پلوتونيوم توليد نيروگاهي چنين احداث
مقادير آب سنگين نيروگاه در زيرا است، اتمي بمب
ديگر طرف از پلوتونيوم توليد ميشود، قابلتوجهي
الزم اراك آبسنگين نيروگاه درمورد نكته اين ذكر
طرحهاي مشابه از نيروگاه اين ساخت كه پروژه است
با آن ساخت و طراحي شده، الگو برداري آمريكايي
انجام روسي دانشمند چند نهايي چك و مشورت
از درز اطالعات جلوگيري براي و اين طرح گرفته
وابسته كه انرژي» «مصباح شركت پوشش در پروژه

ميرود. پيش است، ايران اتمي انرژي سازمان به

اتمي: بمب چاشني
اتمي بمب عملكرد براي پيشرفته چاشنيهاي از يكي
انفجار اوليه استارت  كه  نوترون  چشمه  بهعنوان
عنصر از مخلوطي مي شود زده آن بهوسيله هستهيي

خود  از است و عنصري راديواكتيو پلونيوم٢١٠ كه
ميباشد.  برليوم٩  عنصر و ميكند تابش آلفا اشعه
بهصورت آلياژ است كه معموًال فلز سمي يك برليوم

يك  پلونيوم٢١٠ طي  عنصر با مخلوط  برليوم مس
اين از كه مي كند نوترون توليد هسته يي، واكنش
هسته بمباران جهت نوترون چشمه بهعنوان نوترون

بهعنوان  ميشود. استفاده پلوتونيوم يا اورانيوم٢٣٥ 
عنصر همچون ديگري مواد از نوترون چشمه

عالوهبر  بريليوم ميشود. استفاده نيز غيره و كبالت٦٠
منعكس كننده چون اتمي، بمب چاشني در كاربرد
بهشكل اكسيد يا فلزي بهصورت ميباشد نوترون هم
ميرود بهكار  هم اتمي بمب طراحي در بريليوم 
اتمي بمب طراحي در استفاده از آن با بهطوريكه
در پلوتونيوم يا غنيشده اورانيوم  نياز مورد مقدار

مي شود. كمتر ٣برابر حدود اتمي بمب

نيمكرههاي اورانيومي:
مقدار نياز به اتمي بمب در هستهيي وقوع انفجار براي

هستهيي  اصطالح در ميباشد. اورانيوم٢٣٥ حداقلي
طراحي در لذا  ميشود. گفته  بحراني جرم  بهآن
قسمت به دو را بحراني جرم مقدار اين اتمي بمب
و ميسازند فشرده شكل نيمكرهيي معموًال مساوي
دو اين كوتاهي لحظه در هسته يي انفجار انجام براي

نزديك مي سازند. يكديگر را به نيمكره
افشاگرانه  كنفرانس جريان در كه است بهذكر الزم
٢٠ژانويه٢٠٠٦، تاريخ در  لندن در ايران مقاومت 
شكل دادن بهمنظور آخوندي رژيم كه گرديد اعالم
اورانيومي نيمكرههاي صورت به غنيشده اورانيوم به
يافته دست هاتپرس و آيزواستاتيك بهدستگاههاي
هستند قادر هستند ممنوعه كه دستگاهها اين است.
نيمكرههاي حرارت، و فشار  از  استفاده با همزمان
اين و دهند شكل اتمي بمب تهيه براي را اورانيومي

ديگري ندارند. دستگاهها استفاده
١٣٠٠ درجه  حدود و باال اورانيوم ذوب نقطه چون
و فشار دستگاهها اين از بهره گيري با مي باشد،
نيمكرههاي همزمان براي شكلگيري بهطور حرارت
كه داشت توجه بايد ميشود. گرفته بهكار اورانيومي
هاتپرس ٥دستگاه ساخت براي آخوندي رژيم

است. گرفته نظر در بودجه تومان ١/٥ميليارد

سخت يا ماراژين: فوالد
اتمي بمب طراحي در كه است فوالد ماده نوعي اين
از اين همچنين ميرود، بهكار اتمي بمب براي جداره
دستگاههاي براي ساخت پرههاي سخت فوالد نوع

ميشود. استفاده هم سانتريفوژ
ماه مرداد در ايران مقاومت افشاگري جريان در

به دستآوردن  براي آخوندي رژيم تالش سال٨٤
افشا گرديد. خارجي سياه بازار از فوالد نوع اين

 
تريتيوم: و دتريوم عناصر

اين گرديد اشاره باال سطور  در  كه همانگونه 
كه هستند، ئيدرژن سنگين ايزوتوپهاي عنصر دو
با عنصر دو اين تركيب دارند، دوگانه كاربردهاي
قدرت تقويتكننده خاص، شرايط تحت يكديگر
اخباري در ميباشد. چندينبرابر تا هستهيي انفجار
آخوندي رژيم شد، منتشر ايران مقاومت جانب از كه
از و تريتيوم جنوبي طريق كره از تا ميكرده تالش
به دست دتريوم مركزي آسياي كشورهاي طريق

آورد.

فرآوري: باز يا پردازش باز
نيروگاههاياتمي در سوختهايهستهييمصرفشده
گفته نيز اتمي زباله يا اتمي پسماندههاي به آن كه
خطرناك راديواكتيو عنصر دهها بر ميشود عالوه

اصلي  ماده پلوتونيوم٢٣٩ كه عنصر مقداري حاوي
عمليات به سلسله ميباشد. اتمي است بمب ساخت
مصرف شده انجام هسته يي كه روي سوختهاي فني
يا بازفرآوري شود استخراج آن پلوتونيوم تا ميگيرد

ميشود. گفته بازپردازش

آن: زيركونيوم و آلياژهاي فلز
دوگانه كاربردهاي كه است باارزشي فلز زيركونيوم
آلومينيوم قبيل از ديگر فلزات با آن آلياژهاي دارد،
كاربرد دارد. هستهيي سوخت غالف بهعنوان غيره و
بازارهاي داخلي و تحقيقات طريق آخوندي از رژيم
بدست آوردن اين در زيادي فعاليتهاي سياه خارجي

است. داشته فلز

سالحهاي تكثير  و گسترش منع قرارداد 
:(N.P.T) هستهيي،

انگليسي جمله مخفف :N.P.T
قرارداد  بهمعني   Non Prolifiration Treaty
قرارداد اين ميباشد. هستهيي سالحهاي تكثير منع

عضو  كشورهاي بهامضاي ميالدي سال١٩٦٨ ژوييه
را موظف امضاكننده كشورهاي قرارداد رسيد. اين
بهكشورهاي را هستهيي سالحهاي كه  ميساخت
ساخت براي همچنين  و نداده انتقال غيرهستهيي 
كمك ديگر بهكشورهاي هستهيي سالحهاي
قبًال را خود هستهيي  فعاليتهاي و نكنند  تكنيكي
برسانند. اتمي انرژي  بينالمللي آژانس  بهاطالع
قرارداد اين كه است يادآوري به الزم اينجا در
رسيده ايران دولت  بهامضاي شاه رژيم  زمان در
آنرا سال١٩٩٥ميالدي  در آخوندي رژيم و است
بينالمللي آژانس عمل در اما است. كرده تمديد
١٨سال حدود شاهد  جهاني  جامعه و اتمي  انرژي 
اين هستهيي پروژههاي پنهانكاري و فريبكاري
مقاومت افشاگريهاي نبود اگر و است بوده رژيم
اين رژيم هستهيي مخفي پروژههاي زمينه ايران در
از بسا كه رژيم با بهرهگيري اي سال٢٠٠٢ميالدي از
اتمي تاكنون بهبمب جهاني و جامعه آژانس غفلت

تهديد مقابل يك در را جهاني جامعه يافته و دست
ميداد. قرار دائمي

ميان توافق بر الحاقي) (يا تكميلي پروتكل
اتمي  انرژي بينالمللي آژانس و دولتها

مشكوك فعاليتهاي هستهيي بر نظارت بيشتر بهمنظور
يك اتمي انرژي بينالمللي آژانس كشورها، برخي
و آژانس دولتها ميان توافق بر مبني پروتكل تكميلي

آژانس  بازرسان  به  كه  كرد، ارائه  سال١٩٩٧  در
به قرارداد نسبت گستردهتري به مراتب اختيارات

كشورهاي  بر طبق اين قرارداد مي كرد. NPT اعطا
زمينه فعاليتهاي در چنانچه تا هستند امضاكننده ملزم
درخواست آژانس سوي از كشورشان، هستهيي
چنين براي الزم  امكانات بايستي شود بازديد
خود هستهيي مراكز در و كرده فراهم را بازديدهايي
بهذكر الزم بگشايند. آژانس كارشناسان بهروي را
كرده امضا را پروتكل اين آخوندي رژيم كه است
مي كند برخورد آن با ترديد با عمل در اما است،
و نموده به تصويب مجلس موكول آنرا  اجراي و
يك بهعنوان مجلس بهوسيله آن نشدن تصويب از
ميكند. استفاده جهاني جامعه و آژانس عليه تهديد

باشگاه عضو كشورهاي و هسته يي باشگاه
هستهيي:

هستهييبه عنوانكشورهاي سالح كشورهاي دارنده
اين نام ميشوند، تلقي هستهيي باشگاه عضو
اين مورد در هستهيي اطالعات برخي و  كشورها
آخوندي رژيم است، آمده زير جدول در كشورها
باشگاه اين خود را وارد به هر طريق كه دارد تالش
پروژههاي علني و فعاليتها تمامي حقيقت در نمايد و
راستا اين در  آخوندي رژيم هستهيي غيرعلني  و

بوده و هست.



١٦ ١٣٨٤صفحة دوشنبه ٢٢اسفند ٧٩١ ـ شمارة
زن روز جهاني ٨مارس مناسبت به

فرستاد  درود آنها وبه ستـود را زن تظاهرات روزجهاني در شركتكننده شجاع زنان رجوي مريم
آورد كف را به وبرابري آزادي و شكست درهم را آخوندي اختناق سياه بايد» و كه «ميتوان دادند نشان دلير زنان اين مقاومت: رئيس جمهور برگزيده

روز در ايران آزاده زنان اعتراضي حركتهاي و تظاهرات رجوي مريم خانم مقاومت، برگزيده رئيس جمهور
به ستود و را ميهن اسيرمان ديگرشهرهاي در همچنين و تهران در دانشجو پارك الله و پارك در زن جهاني
همراهي و همبستگي آنان با كه دليري مردم و جوانان تظاهرات و به اين در شركتكننده شجاع زنان تمامي

فرستاد. درود كردند
سركوبگرانه بسيج بهرغم زن، جهاني در روز عزيزم كه و مقاوم و آگاه خواهران بر درود گفت: رجوي خانم

محكوميت و حقوقبشر» «نقض محكوميت شعارهاي و  بهپاخاستند  تحسين برانگيزي با شهامت دشمن،
«همبستگي» براي حاكم و جبار قدرت در برابر «مقاومت» و براي برسردستهاگرفتند زنان» را عليه «تبعيض

و  خواهران هم چون زنان دلير اين زدند. فرياد زنان» «منشور بهعنوان صلح» عدالت و و و برقراري«آزادي
كرد پايداري ايستادگي و و بايد» «ميتوان كه دادند نشان بهخوبي شرف، در شهر پيشتازشان قهرمان و برادران

آورد. كف را به وبرابري آزادي و درهمشكست را آخوندي سياه اختناق و بايد» «ميتوان و

اعتراضي تظاهرات به آخوندي حكومت سركوبگر نيروهاي وحشيانه حمله مقاومت رئيسجمهوربرگزيده
برابر در حاكم وبحران زده پوسيده ديكتاتوري را نشانه هراس ايران شهرهاي ديگر و تهران در بهپاخاسته زنان
حقوق مدافعان و همه از سازمانهاي مدافع حقوقبشر كرد و آزاده ايران توصيف ايستادگي زنان و مقاومت
و براي كنند محكوم قويًا را وحشيانه سركوب اين كه خواست متحد ملل ذيربط ارگانهاي بهويژه زنان،

ورزند. مبادرت عاجل به اقدام دستگيرشدگان فوري آزادي

ممنوعيت اعالم و رژيم  تهديدهاي  بهرغم
بهرغم و  زن روز مراسم هرنوع برگزاري 
از جلوگيري براي سركوبگرانه اقدامات
با حمايت زنان شجاع ميهنمان هرگونه تجمع،
زن روز آزاديخواه، مراسم بزرگداشت مردان
و پارك دانشجو پارك در قبلي، اعالم با را

كردند. برگزار تهران الله

پارك دانشجو                 در و درگيري تجمع
در ميهنمان آزاده زنان از ٢٠٠تن تجمع 

مورد  تهران دانشجو پارك ١٦٣٠ در ساعت
قرار لباسشخصيها  و انتظامي  نيروي تهاجم 

گرفت.
نيروي مزدوران شاهدان، گزارش به
زنان به باتون با  شخصي لباس  و انتظامي
حال در دانشجو كه پارك تجمع كننده در
پرگهر مرز  اي ايران اي سرود خواندن 
ضرب مورد را و  آنان كرده حمله بودند
آزاده و شجاع زنان اما دادند، قرار شتم و
تجمع به حمالت اين برابر در مقاومت با
پارك به ترك حاضر و ادامه دادند. خود

نشدند
كه داشتند دست در پالكارهاديي زنان
زنان ايران آزادي بود: آن نوشته شده روي

است. بس سانسور ميخواهند. برابري و
دانشجو پارك اطراف و انقالب خيابان 
ايستادن به كسي اجازه و بود مملو از پليس

نميدادند. را
حاضر مردم كه حاكي است گزارشها همين

آزاده زنان از  حمايت  به  نيز  صحنه در
مزدوران با مقابله به و برخاسته ميهنمان

پرداختند. آخوندي رژيم
نيروي بر  عالوه دريافتي گزارشهاي به بنا
تجمعكننده زنان به نيز ويژه گارد انتظامي،
وحشيانهيي بهطور  را آنها و  كرده حمله

دادند. قرار شتم و ضرب مورد
را يك زن انتظامي نيروي شاهدان گفتند
حمله از عكس  فيلم و مشغول گرفتن  كه
خود با و  كرده دستگير  بودند،  مزدوران 

بردند.
و شخصيها لباس و انتظامي نيروي هم چنين
پارك و كشاورز بلوار سرتاسر ويژه گارد
بههنگام جمعيت بودند. كرده قرق را الله
يار و  ايران اي  سرود پارك  از خروج 

ميخواندند. را دبستاني

الله درپارك زن روز بزرگداشت
پارك  در تجمع تهران از رسيده گزارش  به
رستوران کنار ٤بعدازظهر ساعت رأس الله
همزمان شد و ميدان آن شروع الله و پارك
گروه انتظامي نيروي سركوبگر مأموران
اطراف آن محوطه و پارک داخل گروه در

مستقر شدند.
دولتشاهي پاسدار  پاسداران، سركرده  دو

داشتند.  حضور محل  در دهقاني  پاسدار و 
کتو شلوار با نيز  اطالعات  مأموران
سركوبگر نيروي کمک  به  خاکستريرنگ

انتظامي آمده بودند.

كرده شركت مراسم در كه مسن خانم يك
اين به چرا پرسيد دولتشاهي پاسدار از بود
وي بزنند؟ را  حرفشان اجازه نميدهيد زنان
و ميشوند»  پررو «آنها  بود:  گفته پاسخ در 
يك اعتراض پاسخ در  دولتشاهي  پاسدار
سوءاستفاده آنها از  «ديگران  گفت: آقا

ميكنند».
پاسخ اعتراض در ديگر مأمور همچنين يك
داده دستور ما «به گفت: جوان خانم يك

كنيم». جلوگيري تجمعي هرگونه از شده
و همراه  تلفن تعدادي مراسم ابتداي در 
شركتكنندگان به متعلق عكاسي دوربين
و يكي شد ضبط سركوبگر مأموران توسط 
مراسم ابتداي در نيز شركتكننده زنان از
«زنداني ميدادند شعار زنان گرديد. دستگير

گردد». بايد آزاد سياسي
مرتب مأموران  حاكيست ديگري گزارش 
زنان ولي شويد متفرق كه ميدادند تذكر
مرز اي ايران و سرود «اي ميكردند مقاومت
كه ديگر زن يك ميخواندند. را پرگهر»

شد. دستگير بود فيلمبرداري مشغول
براي ويژه گارد نيروهاي برنامه  اواسط در
وارد زنان  تجمع متفرقكردن و سركوب 
تجمعكننده زنان به ويژه گارد شدند. صحنه
بهصورت وحشيانهيي را آنان شده و حملهور
صحنه پارك در حاضر زنان ولي زدند كتك

نكردند. ترك را
شركتكنندگان در تعداد گزارشها يكي از

است. كرده ذكر ٢٠٠٠نفر را الله پارك

مردمي تظاهركنندگان، سركوب شروع با
به صورت از آنها آمده بودند حمايت به كه
و مي كردند حركت نفري چند دستههاي
در باز مي كردند متفرق  را  آنها كه هربار

ديگري جمع ميشدند. گوشه
نيروهاي  از نفر  ٣٠-٤٠ حامل اتوبوس يك
الله پارك جنب كارگر خيابان در سركوبگر

بودند. و آماده باش كرده توقف
داخل ورودي و در مقابل در نيروهاي اختناق

بودند. ايستاده بهدست باتون الله پارك
كردند ميني بوس سوار زور به را ديگر ٥زن

بردند. و
سوار زور به  را زنها نيز  خيابان كشاورز در
همين در ميبردند.  و ميكردند مينيبوس 

زد. كتك را زن يك سرهنگ يك خيابان
تجمع دانشگاه تهران نيز جمعيت زيادي جلو

بودند. كرده
براي  انقالب ميدان در ١٩٠٠ ساعت در

زدند. اشك آور گاز جمعيت، كردن متفرق
ميدادند: شعار تظاهركنندگان

آزادي، مرگ بر درود دموكراسي، زنده باد
رهايي زن بر ديكتاتور، زنده باد

سنندج
در آزاده زنان  تجمع زن روز مناسبت  به
صورت بهمن  سينما مقابل در سنندج 

گرفت.
شعار مراسم اين در  شركتكننده  زنان

گردد. بايد سنگسار لغو اعدام و ميدادند

سنندج و (تهران) الله پارك دانشجو، پارك در زن مراسم روز
زنان زنان شـوراي ملي مقاومت سركوبي كميسيون

ميكند محكوم را ايـران در زن جهاني روز در
بر ايران و زنستيز حاكم مذهبي فاشيسم
و بهحمله (٨مارس)، زن جهاني روز در
زنان ايران سركوبي و و دستگيري هجوم
شهرهاي در عمومي اماكن و خيابانها در

كرده است. مختلف مبادرت
شعارهاي با ميهنمان آزاده زنان تهران، در
برآزادي»، «درود دموكراسي»، «زندهباد
رهايي «زندهباد و ديكتاتور» بر «مرگ
تهران، دانشگاه دانشجو، پارك در زن»
دست تهران الله پارك  و  انقالب ميدان
تجمعها، اين زدند. تظاهرات و بهتجمع
مأموران كه گرفت صورت شرايطي در
را محوطه تمامي  سركوبگر و  انتظامي
تالش بهشدت و بودند درآورده بهمحاصره
جلوگيري تجمعات  اين از تا ميكردند 

انقالب  ميدان در ساعت١٩٠٠ در كنند.
شليك اشكآور گاز انتظامي مأموران

كردند.
الله پارك و تهران دانشگاه اطراف در
مزدوران بود. برقرار نظامي حكومت
باتون با شخصي لباس و انتظامي نيروي
دانشجو پارك  در تجمع كننده زنان  به
اي «اي ايران سرود حال خواندن در كه
حمله بودند دبستاني» «يار و پرگهر» مرز

قرار شتم و را مورد ضرب آنان و كرده
مقاومت آزاده با و شجاع اما زنان دادند،
ادامه خود تجمع حمالت به اين برابر در

دادند.
زنان از حمايت صحنه به در حاضر مردم
با بهمقابله و برخاسته ميهنمان آزاده
عالوه پرداختند. آخوندي رژيم مزدوران
نيروي لباسشخصيها، و مزدوران بر
زنان به حمله در نيز ويژه گارد انتظامي

داشتند. شركت تجمعكننده
ميهنمانمراسمي زنانآزاده سنندجنيز در
تجمع كردند. برگزار زن روز مناسبت به
بهمن سينما مقابل در سنندج زنان بزرگ
خواستار شركتكنندگان و گرفت صورت
عليه زنان تبعيض و نابرابري رفع آزادي و
در شركتكننده زنان انبوه شدند. ايراني
«اعدام ميدادند شعار جمله از مراسم اين

گردد». بايد لغو سنگسار و
كميسيون مسئول چيتساز، سروناز خانم
مجامع توجه مقاومت، ملي شوراي زنان
حقوقبشر و مدافع حقوق زنان بينالمللي
سركوبگر نيروهاي وحشيانه بهحمالت را
روز در  ايراني  زنان  تجمعات  به  رژيم 
آزادي بيان آنان و پايمالكردن جهاني زن

اطالعيه

ايـران در زن جهانـي روز بزرگداشت٨مارس

دانشجو پارك در ضدشورش ويژه يگان فرمانده

ارگانهاي تمامي از و نمود جلب ايران در
سازمانهاي و انجمنها و حقوق بشر مدافع
اين حمالت زنان خواست مدافع حقوق
زن جهاني روز در ايراني زنان به وحشيانه
همچنين خواستار وي محكوم كنند. را
حقوقبشر مدافع سازمانهاي فوري اقدام

گرديد.  شدگان دستگير آزادي براي
ايران مقاومت ملي شوراي زنان كميسيون

(٨مارس٢٠٠٦) ١٧اسفند١٣٨٤
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