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سـرمقاله
بيانيه شوراي امنيت ملل متحد يك مهلت۳۰روزه براي 
رژيم آخوندي قائل شده است، اما به دو دليل، يكي تأكيد 
بر«تعليق کامل و دائمی فعاليتهای مرتبط با غنی سازی 
و فرآوری اورانيوم » و ديگري اتفاق آراي كليه اعضاي 
شوراي امنيت، اين بيانيه قطعًا «يك پيام قوي» به رژيم 
اين، حصول  از  فراتر  است.  اتمي  آخوندي در موضوع 
چنين اجماعي در شوراي امنيت را مي توان گامي مهم در 
مسير خاتمه يافتن سياست مماشات كه رژيم آخوندي 
طي دو دهه گذشته براي تدوام سلطه سركوبگرانه اش از 
آن سود برده و مقاومت ايران پيوسته خواستار خاتمه آن 
بوده، ارزيابي كرد. اگراين ارزيابي درست باشد، پرسيدني 
است كه چرا به رغم محافل قدرتمند حامي مماشات، اين 

سياست دارد نفي مي شود؟
تالشهاي  اثرگذاري  از  سؤال،گذشته  اين  به  درپاسخ 
سياسي و كارزار ميهني مقاومت در مقابله با تالش رژيم 
براي كسب سالح اتمي، بايد بر دو عامل پايه يي كه نفي 
مماشات با آخوندها را الزام آور كرده، تأكيد نمود. عامل 
اول، ذات انعطاف ناپذير رژيم واليت فقيه است كه از آغاز تا 
امروز از مذاكره صرفًا براي زمان خريدن و پيشبرد مقاصد 
شوم خود استفاده كرده است.  عامل دوم، عبور رژيم از 
سرفصل يكپايگي وگماشتن احمدي نژاد دركرسي رياست 
قوه مجريه رژيم است. دراين سرفصل، ظرفيت مانورهاي 
گذشته ته كشيده و رژيم واليت فقيه، «تضمين امنيتي» 
و «بقاي نظام» را در نوعي فرار به جلو مي بيند و مرزهاي 
و غني سازي  فرآوري  مراكز  پلمب  باشكستن  را  سرخ 

دراصفهان و نطنز در مي نوردد.
منافع طرفهاي غربي رژيم در ادامه سياست مماشات 
باال واقعيتي  از درك دو عامل  آنها  هرچه باشد، عجز 
انكار ناپذيراست. آنها در هنگام مراوده و مذاكره، براي 

نرم کردن دل آخوندها نام ائمه را در جيب مي گذاشتند 
و صلوات مي فرستادندو حاال هم درمصاحبه هاي بعد از 
كنفرانس برلين، يك چشمشان را به «مقامات معقول 
مماشات  ويروس  كه  يعني  دوخته اند.  ايران»!  دولت 
هم چنان سخت جاني مي كند و در طرف آخوندها هم 
درها بر پاشنه تهديد و فريب مي چرخد تا هرچه بيشتر 
زمان بسوزد. رژيم به آزمايش «نسل جديد موشكها» 
دست مي زند و تهديد مي كند كه اتخاذ يك سياست 
قاطع «براي دنيا خسارت به بار مي آورد» و «نيروهاي آنها 
در عراق [و] در منطقة خليج فارس آسيب پذير هستند». 
البي رژيم هم نصيحت مي كند كه بايد «مسأله  نفت» و 
«اوضاع آشفته عراق» را در نظر داشت و «اگر لحن محور 
شرارت به سوی امتيازات اقتصادی و تشويقهای مختلف 
تغيير داده شود، شانس زيادی برای جلب نظرايران وجود 
دارد»! جالب است كه اين باجخواهي تروريستي با سس 

دجاالنه «احساسات ناسيوناليستي» سرو مي شود!
نتيجه اين که گسترش كارزار ميهني و انساني براي 
فاشيسم  به  دادن  زمان  و  سوزي  فرصت  از  ممانعت 
مذهبي هم چنان در عهده حاميان مقاومتي است كه 
راهگشايي و ابتكار عمل را به خصوص درچالشهاي حاد 
سه سال گذشته در دست داشته است. اکنون خيليها از 
پی آمدهای سياست مماشات و جری شدن آخوندها ابراز 
نگرانی می کنند. اما اجتناب از عواقب شوم مماشات تنها 
با نفي كامل اين سياست شوم ميسر است و شاخص 
ايران  مردم  حق  شناختن  به رسميت  مماشات  نفي 
براي مقاومت و به زير كشيدن ديكتاتوري آخونديست. 
برداشتن راهبند و برچسب «تروريستي» از سر راه اين 
مقاومت و شناسايي راه حل سوم، حق مسلم ملت ايران و 

يك ضرورت مسلم صلح در منطقه وجهان است.

«حق مسلم» ملت ايران 
در صفحات ديگر

رويدادهاي اقتصادي ناشي از 
تحوالت سياسي ايران در سال ٨٤ 

يزدان حاج حمزه
برخالف حكومتهايي كه اهداف اقتصادي را راهنماي عمل 
حاكم  فقيهي هاي  واليت  مي دهند،  قرار  خود  سياسي 
برايران، اقتصاد كشور را دنباله رو و تابع اهداف سياسي خود 

كرده اند. 

ـ گفتگو با حوا ابراهيم وكيل دفاع از حقوق زنان
ـ سخنراني رحيل رزا خبرنگار و نويسنده از كانادا در 

كنفرانس بين المللي پاريس به مناسبت ٨ مارس
در صفحه ٩  
ـ مروري بر فعاليتهاي مقاومت در سالي كه گذشت(٣)   
در صفحات ١٠ و ١١  

ـ پاي جانيان عليه بشريت از ميدانهاي ورزشي دور
مسلم اسكندر فيالبي  

ـ حل مشكل ازدحام، يا ترس از اعتراضات دانشجويان!؟
محمود يونسي  
م. مسعودي ـ معماران ديـوار جدايـي(قسمت آخر) 
انجمن نگاه نو ـ درك بهتـر جهان 

ـ مماشات با ايران كافيست
در صفحه ١٢  

ـ معرفی کتاب «آخرين خنده ليال»خاطرات زندانهاي 
رژيم آخوندي از خواهر مجاهد مهري حاجي نژاد

در صفحه ١٣  
ـ روند مبارزات  واقعی سياسی از شاهراهها نمی گذرد

رحمان كريمي  
ـ تشديد بحران و تضاد اصلی فاشيسم آخوندی (قسمت اول)

آرميك جاسميان  
در صفحه ١٥  

در صفحة ٧

مقاالت:

در صفحة ١٢

در صفحة ٨

مراسم نوروزي در سناي آمريكا
روز پنجشنبه، ٣٠ مارس٢٠٠٦، برابر با ١٠ فروردين١٣٨٥، 
مراسمی به مناسبت عيد نوروز در ساختمان دريسكون 
به دعوت   اين مراسم که  برگزارگرديد. در  سناي آمريکا 
انجمن آمريكاييان براي دمكراسي درخاورميانه درسناي 
آمريكا برگزار گرديد، هموطنان و حاميان مقاومت، نماينده 
کنگره باب فيلنر و تعداد كثيري از مشاوران سناتورها و 

شخصيتهاي آمريكايي در آن شركت داشتند. 

شوي اطالعات آخوندي در پاريس براي 
توجيه اعدامهاي بيشتر و زمينه سازي 

اقدامات تروريستي عليه مقاومت ايران
از مأموران اين  بار ديگر شماري  وزير اطالعات پاسدار احمدي نژاد، 
«گراميداشت  عنوان  تحت  جلسه يي  تا  ساخته  موظف  را  وزارتخانه 
قربانيان مجاهدين خلق» در روز شنبه، ٨ آوريل در پاريس برگزار نموده 
و مقاومت ايران را به نقض حقوق بشر و سركوبي «ناراضيان دروني» 
متهم كنند. اين جلسه بخشي از كارزار شيطان سازي رژيم آخوندي عليه 
مقاومت ايران و زمينه سازي براي اعدام شمار بيشتري از زندانيان سياسي 
و اقدامات تروريستي عليه مقر اقامت خانم مريم رجوي، رئيس جمهور 

برگزيدة مقاومت ايران، در اورسوراواز مي باشد. 

در صفحة ٥

در صفحة ٢

وزاري  اجالس  با  همزمان  ١٠فروردين٨٥،  پنجشنبه،  روز  ظهر 
وزير  متحد،  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  دائمي  عضو   ٥ خارجه 
خارجه آلمان، فرانك والتر اشتاين ماير و مسئول روابط خارجي 
اتحاديه اروپا، خاوير سوالنا در برلين، تظاهرات اعتراضي ايرانيان آزاده 
و حاميان مقاومت ايران در مقابل وزارت خارجه آلمان در پايتخت 

آلمان برگزار گرديد. 
خارجي  روابط  مسئولين  ورود  با  همزمان  كه  تظاهرات  اين  در 
به طور  آزاده  ايرانيان  شد،  آغاز  امنيت  شوراي  عضو  كشورهاي 
يكپارچه به نمايندگي از مردم ايران خواهان اقدامات جدي و قاطعي 
عليه رژيم آخوندي توسط كشورهاي اروپايي، آمريكا، چين و روسيه 

شدند. 
از جمله آمده بود: «ما در اين جا  ايرانيان  در قطعنامه تظاهرات 
گردهم آمده ايم تا همزمان با اجالس وزراي خارجه پنج عضو دائم 

شوراي امنيت و آلمان،  به جامعه بين المللي فراخوان بدهيم تا بدون 
هيچ گونه تعلل و مالحظه يي، سياست قاطعي در قبال تالشهاي 
رژيم آخوندي براي دستيابي به سالح اتمي اتخاذ کند و از شوراي 
امنيت ملل متحد بخواهيم كه با تصويب قطعنامه هاي الزم االجرا، 
تحريمهاي ديپلوماتيك، نظامي، تكنولوژيك و نفتي را عليه رژيم 

ضدبشري آخوندي اعمال نمايد».
«بحراني كه امروز گريبان جامعه جهاني را گرفته است همانا محصول 
سياست غيراصولي و نادرستي است كه به مدت ١٦ سال و به خصوص 
در دوران رياست جمهوري آخوند خاتمي تحت عنوان ”تقويت جناح 
ميانه رو“ و در راستاي منافع كوتاه مدت اقتصادي توسط دولتهاي 
غربي دنبال و توجيه مي شد. سياستي كه صرفًا باعث جری شدن 
رژيم آخوندي شد و نتيجه يي جز روي كار آمدن فاشيستي ترين 

جناحهاي رژيم آخوندي و شخص احمدي نژاد نداشت». 

در صفحة ٥

روز شنبه،  ٤فروردين ١٣٨٥،  خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران 
در محل اقامت خود در اورسور اواز با شماري از شهرداران شهرهاي استان والدواز 

فرانسه و ديگر مقامات محلي  و منتخبين شوراهاي شهرهاي مختلف اين استان ديدار 
كرد

 در اين ديداركه به مناسبت آغاز سال نو ايراني صورت گرفت، آقاي دومنيك لوفور، 
شهردار شهر سرژي مركز استان والدواز و رئيس جامعه شهري سرژي ـ پونتواز، آقاي 

ژان پير بكه، شهردار شهر اورسوراواز، آقاي ژان پير مولر، شهردار شهر ماني آن وكسن 
و آقاي فيليپ لوگراند، شهردار شهر بوتري شركت داشتند و نوروز را به رئيس جمهور 

برگزيده مقاومت ايران تبريك گفتند

تظاهرات ايرانيان در برلين همزمان با اجالس وزيران 
٥ عضو دائمی شورای امنيت و آلمان

بـه مناسبت  عيـد نـوروز جشن بـاشکوهـی در شـهر اشرف بـرگـزار گـرديـد
خواهر مجاهد صديقه حسينی:

تبريک به هواداران و ياران روزهای سخت آنهايی که 
در ايران و هرجای دنيا، به مجاهدين ياری می رسانند و 
لطف و محبت آنها همواره پشتوانه ايستادگی و پايداری 
ما بوده و خواهد بود و همه مجاهدين خود را مديون اين 

حمايتها و محبتهای بيدريغ می دانند

زلزله در استانهاي لرستان و همدان 

روز جمعه، ١١ فروردين ٨٥، زلزله نسبتًا شديدی که در استانهای 
لرستان و همدان به وقوع پيوست صدها کشته و مجروح بر جای 
گذاشت. رئيس جمهور برگزيده مقاومت، خانم مريم رجوي، به 
خانواده هاي قربانيان و مردم لرستان و همدان تسليت گفت و از 
هموطنانمان به ويژه مردم شهرهاي نزديك به مناطق زلزله زده 

خواست به كمك آسيب ديدگان بشتابند.

حقيقت در برابر دروغ

مروري برگزارش هيأت پارلمان اروپا درباره 
گزارش مغرضانه «ديدبان» عليه مجاهدين(٩) 

درباره  اروپا  پارلمان  هيأت  گزارش  بر  مروری  نهم  درقسمت 
از  ديگری  موارد  مجاهدين،  عليه  «ديدبان»  مغرضانه  گزارش 
عملکرد مغرضانه و جانبدارانه ديدبان به سود رژيم آخوندی و نقد 

متدلوژی و روش کار ديدبان را می خوانيد.

در صفحات ٣و٤

عصر روز چهارشنبه، ٩فروردين٨٥،  شوراي امنيت ملل متحد به اتفاق 
آرای ١٥عضو خود بيانيه يي را در مورد پرونده هسته يي رژيم ايران 
به تصويب رساند. اين بيانيه از رژيم ايران مي خواهد كه  فعاليتهای 

غني سازي اورانيوم و فراوری را به طور كامل متوقف نمايد.
به موجب اين بيانيه، حکومت آخوندی بايد حداکثر ظرف ٣٠روز 
کليه قطعنامه های مصوب شورای حکام آژانس بين المللی انرژی 
اتمی را اجرا کند و در همکاری کامل با اين آژانس،  به مقرارت آن 

عمل کند.

جان بولتون، سفير آمريكا در سازمان ملل متحد پس از تصويب اين 
بيانيه گفت: اكنون توپ درزمين رژيم ايران است. اين رژيم ٣٠روز 

وقت دارد كه در پاسخ به بيانيه شوراي امنيت دست به اقدام بزند.
توليد  براي  را  فعاليتهاي خود  بايد  اكنون  ايران  رژيم  افزود:  وي 
تسليحات هسته يي كنار بگذارد.  بيانيه شوراي امنيت داراي پيامي 
روشن و محكم است. بايد ببينيم آيا رژيم ايران اين پيام را مي گيرد.

كاندوليزا رايس، وزير خارجه آمريكا  نيز از بيانيه شوراي امنيت 
استقبال كرد و گفت: اين بيانيه  داراي پيامي روشن و غيرقابل 

ترديد به رژيم ايران است كه فعاليتهاي آن براي پنهان كردن برنامه 
هسته يي و طفره رفتن از اجراي تعهدات بين المللي غيرقابل قبول 

است. 
روز پنجشنبه، ١٠فروردين٨٥، وزيران خارجه ٥كشور عضو دائمي 
شوراي امنيت و آلمان در برلين تشكيل جلسه دادند و به بررسی 

اقدامات برای مقابله با بحران هسته يی رژيم ايران پرداختند.
کنفرانس  يک  طی  اجالس  اين  از  بعد  ٦کشور  خارجه  وزيران 
مطبوعاتی حمايت خود را از قطعنامه تصويب شده در شورای امنيت 

ملل متحد اعالم کردند.  اشتاينماير، وزير خارجه آلمان در اين 
کنفرانس مطبوعاتی گفت  اين فرصت ٣٠روزه توسط شورای امنيت 
ملل متحد به رژيم ايران داده شده است تا بين ايزوالسيون و بازگشت 

به مذاکره  يکی را انتخاب کند.
«اشتباه  ايران  رژيم  گفت  انگلستان  خارجه  وزير  استراو،  جک 
محاسبه» داشته است. او اضافه کرد «آنها فکر می کردند که جامعه 
بين المللی در مورد اين موضوع متفرق هستند اما در حقيقت آنها 

بيش از پيش متحد شده اند».

فيليپ دوست بالزی، وزير امور خارجه فرانسه نيز به خبرنگاران 
گفت: «آنچه ما می خواهيم و راهی که دنبال می کنيم تعليق کامل 

فعاليتهای هسته يی در ايران است».
رئيس جمهور برگزيدة مقاومت ايران بيانية رياست شوراي امنيت 
را يك گام مفيد و ضروري توصيف كرد و گفت: براي جلوگيري 
از مسلح شدن رژيم اصلي حامي تروريسم در سطح بين المللي 
به تسليحات اتمي، تنها راه حل به دورانداختن تمام عيار استمالت با 

ماليان و اعمال قاطعيت و سرعت عمل در قبال اين رژيم است.

رئيس جمهور برگزيده 
مقاومت ايران

با شهرداران چند شهر 
استان والدواز فرانسه 

ديدار و گفتگو کرد

بيانيه شورای امنيت به اتفاق آرا بر تعليق کامل غنی سازی و فرآوری توسط رژيم طی ٣٠روز تأکيد کرد

دبيرخانه شورای ملی مقاومت ايران، روز چهارشنبه، ٩ فروردين ٨٥ 
برای نجات جان زندانی مجاهد ولی اهللا فيض مهدوی اطالعيه يی صادر 
کرد. در اين اطالعيه آمده است: براساس گزارشهاي رسيده از درون 
زندان گوهردشت كرج، جالدان رژيم آخوندي در روز جمعه ٤فروردين، 
حكم اعدام زنداني مجاهد ولي اهللا فيض مهدوي را به طور كتبي به وي 
ابالغ كرده اند. در اين حكم رژيم به ولي اهللا فيض ابالغ كرده است كه 
حكم اعدامش را روز ١٦ارديبهشت اجرا خواهد كرد. اين حكم توسط 

آقاي فيض  مهدوي امضا شده است.
توسط  و  دستگير  سال٢٠٠١  در  ٢٨ساله،  فيض مهدوي،  ولي اهللا 
اعدام  به دنبال  شد.  محكوم  اعدام  به   آخوندي  رژيم  بيدادگاههاي 
جنايتكارانة مجاهد خلق، حجت زماني در ١٧ بهمن ٨٤، رژيم ضدبشري 
آخوندي چند روز قبل از عيد اعالم كرده بود كه حكم اعدام ولي اهللا 
فيض را در ايام نوروز اجرا خواهد كرد. دژخيم جنايتكار علي محمدي، از 

مسئوالن زندان گوهردشت، نيز ولي اهللا را به اعدام تهديد كرده بود.
در ادامة تهديدهاي مسئوالن جنايتكار زندان گوهردشت عليه جان 
(فرعي٥)  بند٢  جنايتكار  رئيس  مغنيان،  مبارز،  و  سياسي  زندانيان 
به زندانيان سياسي اين بند گفته است «فكر نكنيد با  رفتن پروندة اتمي 
ما به شوراي امنيت دست از سرشما برمي داريم. اگر براي ما اتفاقي بيفتد 

قبل از آن همگي شما را ريز ريز مي كنيم».
مقاومت ايران سازمانها و مراجع ذيصالح بين المللي، به ويژه شوراي 
حقوق بشر ملل متحد و كميسر عالي حقوق بشر را به اتخاذ اقدامات 
عاجل براي جلوگيري از اعدام آقاي فيض مهدوي و اعزام يك هيأت 
در  ايران  سياسي  زندانيان  وضعيت  بررسي  براي  بين المللي  تحقيق 
سياهچالهاي رژيم آخوندي فرامي خواند. سكوت و بي عملي جامعة جهاني 
در قبال اين تهديدات فزاينده، دژخيمان حاكم را در اجراي مقاصد شوم 

خود براي اعدام زندانيان سياسي مجاهد و مبارز جري تر خواهد كرد.

فراخوان مقاومت ايران به اقدام عاجل براي نجات جان 
زنداني مجاهد ولي اهللا فيض مهدوي 

ضميمة ادبي و فرهنگي ندا (شمارة١٧)

در اين شمارة ندا مطالب زير را مي خوانيد:
ـ سعيد، آن توسن يال افشان، از کاظم مصطفوی

ـ قصه قطاری که از رودزيا آمد، از نادين گوديمر، ترجمه 
علی اصغر بهروزيان

ـ رمانهايی که در ترجمه بازيافته شدند، از ج ـ پيدرژان
ـ اشعاري از رحمان کريمی، دکتر زری اصفهانی،

حميد نصيری(ح.اختر)، کاظم مصطفوی...

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ضمن استقبال از بيانية رياست شوراي امنيت به اعمال تحريمهاي عاجل عليه رژيم ايران فرا مي خواند

خواهر مجاهد مژگان پارسايی:

به ولي فقيه ارتجاع و پاسدار هزارتير و وزير خارجة آدمرباي 
آخوندها مي گوييم: بفرماييد مذاكره كنيد! خواهش مي كنيم 
مذاكره كنيد! اصًال ما خواهان عقب نشيني شما از ارتجاع و 

تروريسم و دزديدن حاكميت مردم هستيم. روزگار عقب نشيني و 
عقب نشاندن شما تا سرنگوني در زباله دان تاريخ فرا رسيده است

در صفحة ٣

در صفحة ١٦

حمايت از مقاومت ايران در مجلسين 
انگلستان

در مراسمی  به مناسبت آغاز سال نو ايراني به دعوت كميته 
پارلماني بريتانيايي براي ايران آزاد در يكي از سالنهاي اين 
پارلمان در كاخ وست مينستر برگزار شد.،  بيش از  ٥٠تن 
از نمايندگان مجلسين عوام و اعيان از هر سه حزب اصلي 
انگلستان, نمايندگان هيأتهاي ديپلوماتيك مستقر درلندن و 
هم چنين نمايندگاني از سوي جوامع مختلف ايراني هوادار 

مقاومت در انگلستان شركت داشتند. 



اخبار ايران
٢ ١٣٨٥ صفحة شمارة٧٩٤ دوشنبه ١٤فروردين

آزمايش و زلزله قربانيان بيپناهي
موشكي رژيم

درجه شش قدرت به كه نسبتًا شديدي  زلزله  اثر بر
پيوست، وقوع لرستان، به استان ريشتر، در مقياس در
را جان خود هموطنانمان از تن صدها كمال تأسف با
هزارتن مجروح شدند. تعداد بيش از دست دادند و از
خسارات فراواني و فروريخته مسكوني از منازل زيادي
١٠٠درصد ٤٠تا ٣٥٠روستا از مردم وارد آمد. بيش به

تخريبشدهاند.
مناطق از  دريافتي گزارشهاي آخرين براساس 
كمكها نرسيدن و بىبرنامگى و سرگردانى زلزلهزده،
آنها انتقال و  آوار از زير درآوردن مصدومين براي
آب غذايي، مواد نرسيدن همچنين و  بيمارستان، به
شمار بر بازماندگان، براي  پتو  و چادر آشاميدني،
و خالي دستان با افزايش مييابد. مردم مستمر قربانيان
خود عزيزان آوردن بيرون براي امكانات ابتداييترين
خود مرگ عزيزان شاهد و كردند. تالش آوار زير از
مناطق مردم بودند. امكانات حداقل نبودن دليل به
چادر نبودن به اعتراض بار در چند تاكنون زلزله زده
درگير رژيم احمر هالل مأموران اوليه با امكانات و

شدند.
و بيپناه اينكه مردم به رغم و حادثه زلزله با همزمان
براي امكانات ابتداييترين به بيسرپرست كودكان
نمايش يك در آخوندي رژيم داشتند، نياز ماندن زنده
نفر از نيروهای از١٧هزار قدرت جنگافروزی، بيش از
نيروی همکاری با را  بسيجی پاسدار و مسلح مزدور
هواپيماهای انواع آخوندي، ارتش هوايی و دريايی

نمايش  به فجر٣  موشكهاي و بمبافکن شکاری،
را ما ميهن  ملي منابع  و ثروت كه  رژيمي گذاشت. 
بقاي حفظ براي اتمي و تروريستي هزينه هاي صرف
و سيستم هرگونه فاقد كه است طيبعي ميكند، خود
با مقابله در مردم به كمك رساني براي كارآمد ارگان

حوادثطبيعياست.
.

و شروع  امنيت شوراي  صدور بيانيه
مرحلهخطرناكبرايرژيمآخوندي

به چشمها حاليكه  در مذاكره، هفته چند  از پس
شوراي  دائمي عضو ٥ كشور خارجه وزيران مذاكرات
شده بود، دوخته برلين آلمان در خارجه وزير امنيت و
كه ١٥عضو شد اعالم فروردين، چهارشنبه٩ روز عصر
در مورد آرا، اتفاق ملل متحد، به سازمان شوراي امنيت
به و رساندند تصويب به بياينهيي رژيم، هستهيي پرونده
پيرامون را كه بنبستي روزنامه واشينگتنپست، قول
گشودند. بود، آمده وجود به ايران رژيم اتمي پرونده
شوراي آخوندي حكومت زمان در بار اولين براي
اين به رو مشخص را بيانيه يي متحد ملل سازمان امنيت
شده رژيم، خواسته از بيانيه اين در تصويب كرد. رژيم،

جمله  از اورانيوم غني سازي ٣٠ روز مدت طي كه
نمايد. متوقف كامل طور  به  را  تحقيقاتي  فعاليتهاي
آژانس مديرکل ماهه، يك اين ضرباالجل پايان در
بينالمللیانرژیاتمیدرموردنحوهعملکردرژيمايران
اين چهارم در بند داد. خواهد امنيت گزارش شورای به
اهميت ويژه تعليق بر امنيت «شوراي بيانيه آمده است:
و زمينه غنيسازي در فعاليتهاي ايران دائم تمام و کامل

دارد». تأکيد توسعه و تحقيق ازجمله بازفراوري
صورت در كه است نشده مشخص بيانيه در چند هر
شوراي رژيم ايران، اين خواستهها توسط اجراي عدم
گفته به  اما زد،  خواهد اقداماتي به چه امنيت دست
را شورا ديدگاه معموًال شورا بيانيههاي كارشناسان.
زمينه اقدامهاي مي سازد و زمينه موردنظر مشخص در
آمريكايي و اروپايي مقامات ميکند. تعيين را بعدی
و چين  نمايندگان اما گفتند، سخن تحريم نوعي از 
يافتن راهحلهای برای مذاکرات ادامه از هنوز  روسيه

ديپلوماتيکحمايتمیکنند.

آخوندي رژيم زمين در اكنون توپ
است

درنخستينواكنشرسمينسبت بهاينبيانيه،كاندوليزا
امنيت بيانيه شورای دادكه هشدار راه برلين در رايس،
اين که صورتی در و است ايران رژيم انزوای نشانه
مذاکره به و نکند متوقف را اورانيوم غنیسازی رژيم
گفت: وي خواهد شد. منزویتر نگردد، اروپاييان باز با
که میفرستد ايران  رژيم به را پيام اين شورا  «بيانيه
زيرپا و هستهيی  برنامه کردن پنهان برای تالشهايش 

گذاشتن تعهداتبينالمللیغيرقابلقبول است».
اول گام بيانيه را اين صدور آمريکا بولتون، سفير جان
درمقابلهبا«برنامهمخفيانه رژيمايراندرزمينهتسليحات
زمين توپ در گفت: «اكنون نمود و هستهيی» توصيف
كه در دارد ٣٠روز وقت رژيم اين است. ايران رژيم

اقدام بزند». به شوراي امنيت دست به بيانيه پاسخ
مكزيك در مطبوعاتي كنفرانس يك در بوش، جرج
امنيت شوراي بيانيه به كشور،  اين رئيسجمهور با

دست مشترك توافق يك «ما به كه گفت و كرد اشاره
حتي يا اتمي سالح  نبايستي ايران رژيم كه يافتهايم
باشد. داشته را آن و دانش اتمي ظرفيت ساختن سالح
داراي ايران رژيم مشترك اين است كه توافق اين دليل
براي تهديد جدي تركيب فعلي يك اتمي در سالح

امنيتجهانيبهشمارمي رود».
اينباره كاندوليزا رايسدر با از ديدار بعد استراو، جك
بيانيه يکپارچه است. يک امنيت گفت: «بيانيه شوراي
اينبيانيهتنهادربرگيرندهمواضعآمريکا،بريتانيا،فرانسه
وآلماننبوده، بلكهموضعدولتهايچين وروسيهوحتي

مي كند». منعكس را امنيت شوراي غيردائم اعضاي
اعضای که گفت ملل، سازمان در انگلستان نماينده
فرستاده اند. ايران برای را واحد پيامی امنيت شورای
به ايران دستيابی شاهد نمیخواهد دنيا که مورد اين در
چه بيانيه كرد: «اگر اضافه وي تسليحات هستهيی باشد.
پيام اما است، تعديل شده و چين روسيه درخواست به
اين كه بايد بر مبني ميفرستد، ايران صريحي به رژيم

كند». متوقف را اورانيوم غنيسازي برنامه
رايس وزيرخارجه كاندوليزا با ژاكشيراك، درديدار
اين گفت، و كرد ابراز رضايت بيانيه  اين از آمريكا،
نشان را بينالملل جامعه ديدگاههاي بين يگانگي بيانيه
در خود را مي خواهد تعهدات رژيم ايران از ميدهد كه

زمينهعدم گسترشسالحهايهستهييرعايتكند.
امنيت «شورای گفت متحد ملل سازمان در فرانسه سفير
به ايران و است کرده بيان وضوح به را نگرانی خود
عمل حکام خواستههای شورای بايد به که میگويد

کند».
كه خواست ايران رژيم از بيانيه يي صدور با نيز ژاپن
اين كرده و اجابت را ملل سازمان امنيت بيانيه شوراي
متوقف را خود هسته يي چرخه كه فراخواند را رژيم

نمايد.
را ناشي امنيت شوراي بيانيه نيز، روسيه وزارت خارجه
اثبات صلحآميز از عدم  اين شورا نگراني اعضاي  از
صدور با و دانست ايران رژيم هسته يي برنامه بودن
در ابهام از  ناشي وضعيت «اين كرد: اعالم بيانيهيي
در كه ميباشد ايران رژيم هستهيي برنامههاي ماهيت
هنوز برخي و نبوده برخوردار كامل شفافيت گذشته از

مانده است». باقي ناشده مسائل حل
تأكيد با آمريكا خارجه وزارت سخنگوي ارلي، آدام
در حاضر حال در ايران اتمي رژيم  مسأله اينكه، بر
رژيم «اکنون گفت: دارد، قرار جهان مسائل صدر
مدت در اين که ديد بايد و فرصت دارد ٣٠روز ايران
گام شوراي امنيت يک بيانيه كاري انجام ميدهد. چه
هسته يي پرونده بررسي زيرا است. ديپلوماتيک مهم
آژانس در فني پيکره يک در ديگر اکنون ايران رژيم
بلکهدريکپيکره بينالملليانرژياتميمطرحنيست،

است». شده مطرح امنيت شوراي يعني سياسي،

صدوربيانيهزمينهسازاقدامات
سختتر

شوراي بيانيه تفسيري، صدور سي.ان.ان، در تلويزيون
بحران دانست. به معناي شروع تنها امنيت را

گزارشی  ٨٥، در ١٠فروردين واشينگتنپست، روزنامه
«شورای امنيتمللمتحدازرژيم ايرانخواست نوشت:
ترتيب اين کند و به متوقف ظرف٣٠روز را غنیسازی
و چين  با غربی قدرتهای هفتهيی سه مذاکرات به 
به ايران رژيم به فشار آوردن چگونگی سر بر روسيه
گزارش داد». اين خاتمه اتمی اش توقف برنامه منظور
غربی گفتند مقامات آمريکايی و ديگر افزود: «مقامات
شد متحد منتشر ملل امنيت شورای توسط بيانيهيی که
زمينهساز میتواند که است بنبستي گشودن بيانگر

شود». ايران رژيم قبال در سختتر اقدامات
«اين  تلويزيونالجزيره ١٠فروردين،طيتحليليگفت:
مواجهه كه چرا دارد، ايران براي خطرناكي نكات بيانيه
سازمان قوانين كادر وارد اكنون ايران رژيم با مقابله و
روسيه و كه چين بود مرحلهيي همان و اين مي شود ملل
شده عملي مرحله اين اكنون اما بودند. مخالف آن با

است.
بار اولين «اين داد: گزارش آسوشيتدپرس خبرگزاري
استكهشورايامنيتازرژيمايرانميخواهدترديدها

را برطرف نمايد». سالحهاي اتمي توليد باره در
دنبال  به خبرگزاريها گزارش به بنا ديگر سوي از  
متحد، قيمت ملل سازمان امنيت شوراي تصويب بيانيه
در خود  حد باالترين به جهاني  بازارهاي در  نفت
با قيمتنفتخام روز١٠فروردين، ماههاياخيررسيد.

رسيد. ١٥سنت و ٦٧دالر ٧٠سنت افزايش به

به نسبت آخوندي رژيم واكنش
بيـانيـهغافـلگيـرکننـده 

رژيم سركردگان امنيت، شوراي بيانيه انتشار دنبال به
حسن آمدند. به صحنه از ديگري پس يكي آخوندي
مصاحبهيی طي رژيم اتمي امور سخنگوي هاشميان،
براي شوراي امنيت گفت: بيانيه تلويزيون الجزيره با

نمايندهرژيم علياصغرسلطانيه، بود. غافلگيركننده ما
كه كرد اعالم اتمي، انرژي بين المللي آژانس در 
معلق را اورانيوم غني سازي مجددًا قطع رژيم به طور
در داشتن رژيم حق بر متكي، منوچهر نخواهد كرد.
فريب جامعه منظور به و كرد تأكيد فناوري هستهيي
پيشنهادتأسيسيك مركز جهاني وخريدزمانبيشتر،
«منطقهيي»داخلخاكايرانرابهمنظورتوليدسوخت

كرد. مطرح رژيم هستهيي برنامه براي هسته يي
ضمن تهران، جمعه نمايش در رفسنجاني آخوند
بر ادامه فعاليتهاي متحد ملل بيانيه شوراي امنيت رد
را بيانيه اين تصويب و كرد  تأكيد رژيم هستهيي
برخوردظالمانه با حقرژيمآخوندي در زمينههستهيي
به دادن دلداري همچنين به منظور وي كرد، عنوان
به بين المللي تحريمهاي مجازاتها و از كه رژيم ايادي
بينيازتر به جهان خارج افتادهاند گفت: «ما وحشت
ايران مجموعه ميكنند. تصور ما دشمنان آنيم كه از
منحصربه فردي ازگنجينههايمعدني نظير مس،طال،
نفت و است مواد ديگر اورانيوم و سرب، آهن، سنگ
رفسنجاني است. كنوني تمدن نياز مهمترين آن گاز و
بين المللي سازمانهاي و غربي و منطقه كشورهاي
از را آنها و ديد خواهند خسارت كه كرد تهديد را

ترساند. بيايد، پيش است ممكن كه فاجعهيي
پاسداران سپاه سركردة صفوي، رحيم قبلتر، روز دو
براي نباشد، بود «اگر امنيت براي ايران كرده تهديد نيز
بنابراينامنيت سايركشورهاهمدرمنطقهنخواهدبود.
آنها است... پيوسته هم به ايران امنيت و فارس خليج
آنها عراق، نيروهاي در آنها نيروهاي بدانند كه بايستي

درمنطقةخليجفارسآسيبپذيرهستند».
جريان در پوشالي، نمايش  يك  در آخوندي رژيم
موشك فارس، در خليج مانور دريايي يك برگزاري

باعث  خود به خيال تا آزمايش گذاشت، به را فجر٣ 
اتخاذسياستهاي ترسونگرانيجامعهجهانيشدهواز
جلوگيري كند. متحد ملل سازمان تحريمهاي قاطع و
سپاه هوايی نيروی  فرمانده سالمی، حسين پاسدار
گفت: مانور اين جريان برگزاری در رژيم، پاسداران
است قادر دارد، نام «٣ «فجر که جديد موشک که

دهد. قرار حمله مورد همزمان را هدف چند
 آزمايشموشكيرژيم،موجي ازنگرانيهايبين المللي 
خارجه سخنگوي وزارت ارلي، برانگيخت. آدام را
نشان ايران رژيم موشكي «آزمايش گفت: آمريكا.
تجاوزگرانه رژيم در پي يك برنامه اين كه ميدهد
گسترش براي تالش شامل آنها نظامي است. برنامه

تسليحاتكشتارجمعيو سيستمهايپرتاباست».
دفاعي انستيتوي در نظامي تواناييهاي برنامة رئيس
به ١١فروردين لندن، در سلطنتي متحد سرويسهاي
تنها مي تواند نه موشك «اين گفت: خبرگزاري رويتر
در غربي كشورهاي دريايي نيروهاي نگراني موجب
راههاي شدن مختل باعث بلكه بشود؛ فارس خليج

بشود». نيز كاال نقل و حمل براي آبي
رژيم كه كرد اعالم  اطالعيهيي طي ايران مقاومت 
ميكند تالش شانتاژها و تهديدها اين با آخوندي 
ملل متحد امنيت خصوص شوراي به و جامعة جهاني
فرصت تا  دارد باز قاطع سياست يك اتخاذ از  را
بياورد. دست به را اتمي سالح دستيابي به براي الزم
سريعتر هرچه اعمال با تا خواست جهاني جامعه از و
با و ضدبشري رژيم اين عليه همه جانبه تحريمهاي
عليه مقاومت براي مردم ايران حق شناختن بهرسميت
ماليان دستيابي فاجعه از ايران، بر حاكم دژخيمان

تروريستبهبمباتميجلوگيريكنند.
منتشر  نيز رژيم خبرگزاريهاي توسط كه خبري  طبق
شد،نمايندهآمريكادرسازمانمللازسخنرانينماينده
جلوگيري ملل متحد سازمان شوراي امنيت در رژيم
دنبال «به داد: خبر رژيم رسمي خبرگزاري كرد.
حضور براي ملل ايران در سازمان نماينده درخواست
هستهيي مواضع تشريح و امنيت شوراي نشست در
سازمان، اين در آمريكا نماينده بولتون، جان ايران،

مقاومت ملي شوراي دبيرخانه اطالعيههاي

 

سخنراني از مانع و كرد مخالفت درخواست اين با
ايرانشد». نماينده

بر تأكيد برلين و وزيران در اجالس
پيامروشنبيانيهشورايامنيت

دائمي  عضو پنج خارجه وزيران  پنجشنبه ١٠ فروردين،
جلسهيي برلين در آلمان و متحد ملل امنيت شوراي
بعد دادند. تشكيل آخوندي رژيم اتمي پرونده حول
كنفرانس يك  در جمعي حضور با جلسه پايان  از
ملل امنيت شوراي بيانيه روشن پيام متحدًا مطبوعاتي
براي جهاني جامعه يكپارچه خواست بر مبني را، متحد
كردند. اعالم ايران، حكومت هسته يي فعاليتهاي پايان
دست اتمیاش  جاه طلبيهای از خواستند رژيم از  و

بردارد.
بسيار پيام اجالس برلين كه گفت خارجه آمريکا وزير
متحد بينالمللی جامعه که میفرستد ايران رژيم به قوی
كه ميزبان جلسه آلمان خارجه وزير است. اشتاين ماير،
که شده داده فرصت ايران رژيم به داشت: اظهار بود،
کند. جك انتخاب را  و مذاکره يكي ايزوالسيون بين
جدي حاميان گذشته از در ناظران سياسي كه استراو
رژيمآخونديمعرفيميكردند،ازاشتباهمحاسبهرژيم
ايران مسئوليت اين «اکنون كرد: تأكيد و گفت سخن
برنامه آن که دهد نشان بينالمللی جامعه به است که
ما ندارد. ديگری و هيچ هدفی است صلح آميز کامًال
اشتباه ولی آنها دادهايم نشان ايران در مقابل زيادی صبر

محاسبهکردهاند».
گفت: «كاندوليزا اجالس اين با رابطه در بوش، جرج
دائمي ٥عضو همراه به اروپا، به خود سفر در رايس
كرد مشخص را استراتژي يك آلمان، و امنيت شوراي
ايران فرستاد. رژيم به واحدي پيام آن بتوان براساس تا
داشتن سالح شما مبني بر است، جهان خواست پيام اين
روياينهدفكهرژيمايران ما ردميكند. هستهييرا
اكنون توافق داريم. دست يابد، سالح هستهيي نبايد به
چگونه هدف اين به رسيدن براي كه است اين سؤال
رايسوزيرخارجهومتحدان كاندوليزا همكاريكنيم.
تفهيم ايران رژيم تالش ميكنند به مستمر به طور ما
از به دقت بايد شويد، منزوي نمي خواهيد كه اگر كنند

تبعيت كنيد». خواسته ما

از فراتر ايران تهديدي رژيم تهديد
اتـمي

اروپا، به خارجه آمريكا، در آستانه سفرش امور وزير
تروريستي تهديدهاي  بر شديدالحن، سخناني  در
و گذاشت انگشت عراق در دخالتهايش و رژيم

كه كرد اعالم تهديدي بزرگترين را آخوندي رژيم
گفت: وي روبهروست. آن  با  جهاني جامعه اكنون
بين المللي را ائتالف ما ديپلوماسي اخير، ماههاي «طي
متوقف رژيم ايران را جاهطلبيهاي گسترده تر كرده، تا
در اكنون (پرونده) اين ميدانيد، كه همانطور نمايد.
نه را بينالمللي ائتالف بايد ما قرار دارد. شوراي امنيت
براي بلكه ايران، رژيم اتمي تهديد با مقابله براي فقط
بدهيم. گسترش اين رژيم فعاليتهاي تروريستي با مقابله
ميان در دولتها اين  با ديدارم در را  موضوع اين من
بزرگترين ايران رژيم ترديد بدون گذاشت. خواهم
آمريكا دولت مواجه هستيم. با آن ما كه است تهديدي
ازحمايتجامعهبين الملليبرايمتوقفكردنتالشهاي
مخفيرژيم ايرانبرايدستيابيبهبمباتمي برخوردار

است»(خبرگزاريآسوشيتدپرس٩فروردين٨٥).

فروش به متهم آلماني ٤١شركت
تجهيزات غيرقانوني بهرژيم

آخوندي 
روز پوتسدام، شهر در آلمان دادستاني سخنگوي
روسيه اتباع كه اكثرًا نفر كرد: «هفت اعالم ٧فروردين
آلماني ٤١شركت از كه تحقيقاتي  از پس بودند، 
قرار بازجويي و مورد بازداشت شده گرفت، صورت
به مربوط و مدارک اسناد نقد، مقاديري پول گرفتند.
هستهيي تسليحات در  كه مي تواند تجهيزاتي فروش
شده است. چندين مصادره افراد اين از كار رود،  به
بهاي به که ابزارآالتي و ويژه کابلهاي ترانسفورماتور،
ايران رژيم روسيه به طريق از دالر ميليون و نيم تا سه دو
در معامالت اين  است. شده پيدا شده، داده  تحويل

به گفته  بنا است«. سالهاي٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ صورت گرفته
اين سخنگودر بازرسيهايبه عملآمده در١٠ايالتكه
شد مشخص آلمان شركت داشتند، گمرك ٢٥مأمور
با مركز اصلي مبادالت برلين شركت اصلي در كه يك

بوده است. رژيم ايران

گسترشجبههضدمداخالت رژيم
عراق  در

بزرگترين عراق، توافق جبهه رئيس الدليمي، عدنان
در  پارلماني كرسي  ٤٤ كه عراق در سني جريان
اختياردارد، دريك موضعگيري آشكار بردخالتهاي
عراق «مردم و گفت: صحه گذاشت عراق در رژيم
امور در ايران رژيم كه باورند اين بر سني و شيعه از
در رژيم اين و دفاتر اطالعات ميكند دخالت عراق

ميكنند. نا امني ايجاد عراق
اعالم صراحت به عراق در آمريكا سفير خليلزاد،
را ايران  امنيتي و اطالعاتي ارگانهاي  كه كرد
ميداند. عراق در بنيادگرايان از حمايت مسئول
بينالمللي، الزمان  روزنامه در سخنانش  كه وي
ايران «دولت گفت: بود، شده منتشر لندن، چاپ
وي ميدهد. پول و آموزش عراقی شبهنظاميان به
بر بغداد در عراقي كشتهشدگان تعداد كرد، اضافه
گذشته از هفته سه خالل شبهنظاميان تهاجمات اثر
بيشتر تروريستي انفجارهاي اثر بر كشتهشدگان تعداد
آزادي، خانه در سخنراني يك در بوش، جرج است.
آن عراق در ايران رژيم دخالتهاي از را خود نگراني

داشت ابراز
ملي،  امنيت زمينه در  آمريكا دفاع  وزارت معاون  
رشد، حال در استراتژيك مشكل يك را ايران رژيم
دنياي براي استراتژيك تهديدي و عراق مقابل در
دانست فارس خليج كشورهاي بهخصوص و عرب
دخالت داخلي عراق امور در ايران كرد كه تأكيد و
سهيم كارهاي خشونتآميز بخشي از در و ميكند

است.
كردن  شيعه طرح از رژيم خبرگزاريهاي طرفي  از

قرنهاست در كه حالي كه در دادند، خبر شهر سامرا
برادري در كمال سنيها و شيعيان در عراق سامرا شهر
براي آخوندي رژيم ميكنند، زندگي هم كنار در
از عراق در آشوب و فرقه يي جنگ راه انداري
ديگر سوي از داد. خبر شهر اين شيعهكردن طرح
رژيم گسترده طرح چاپ كويت، از السياسه روزنامه
مركز تسلط بر براي عراق در آن و عوامل آخوندي
جداسازي بزرگترين و داد خبر كشور اين جنوب و
كرد. افشا را و يكم  اوايل قرن بيست در جمعيتي
هدف با مذهبي فرقهگرايانه اعمال از دليمي عدنان
رژيم عوامل توسط خبر داد كه بغداد كردن شيعي
مطالعه براي ميگيرد. صورت بغداد در آخوندي
به صفحه عراق، در آخوندي رژيم مداخالت اخبار

كنيد شماره نشريه مراجعه همين ٦
.

آمريكا و رژيم مذاكرات توقف
مستقل  و ملي و اعتراضهاي نيروهاي مخالفتها دنبال  به
در آمريكا و آخوندي رژيم  مذاكرات  با عراقي

اين  توقف بر شده منتشر عراق، اخبار مسأله خصوص
منابع  قول از گاردين داللت دارد. روزنامه مذاكرات
رئيسجمهور اينكه «كه پس از داد: خبر آمريكايي
گفتگويي كه شدند آن خواستار عراق وزيران ديگر و
داده وعده مذاكرات نگيرد، صورت آنها حضور بدون
عراق وضعيت مورد در ايران رژيم و آمريكا ميان شده

متوقفشد».

در كردن نحوست آخوندي در به
سيزدهبهدر

زندانيان  خانوادههای  فروردين،   ١٣ يكشنبه صبح  
ملت پارك در تهران، مردم از شماری بههمراه سياسى
تجمعكنندگان كردند. برپا اعتراضی تجمع تهران
سياسی زندانيان شرط و قيد بدون آزادی خواستار

شدند.
سركوبگر  مأموران شركتكنندگان، گزارش به  بنا
تمامی و ملت  پارك امنيتی  و اطالعاتی  انتظامی،
از مانع و كنترل درآوردهاند تا محاصره آن را به مناطق

گسترشاينتجمعاعتراضیشوند
سياسي زندانيان خانواده هاي و مردم اعتراضي تجمع
سياسي زندانيان  خواست به به در، سيزده روز  در
انتشار زندانيان سياسي با گرفت. شماري از صورت
بيانيهييمردموبه خصوصجوانان ايرانرابهبرگزاري
باشكوهمراسم سيزدهبهدرفراخواندند.در اينفراخوان
پارك در كه شده بود خواسته مردم تهران از همچنين
اجراي همزمان با و رسانده هم به تهران حضور ملت
حمايت نيز سياسي از زندانيان ايراني، سنتي مراسم اين
و تشكلهاي انجمنها بيانيه، اين انتشار به دنبال كنند.

كردند. حمايت تجمع اين از مختلف

خودكشييكخانواده٨نفره
تبريز در

رژيم  رسانههاي در تكان دهنده خبري  روز ٩ فروردين
ميليونها قلب در تيري هم چون كه شد منتشر آخوندي
و همسر خانواده، يك پدر تبريز، در نشست. ايراني
به خود نيز دست رساند و به قتل فرزند خود را شش
به نگونبخت پدر اين از كه يادداشتي در زد. خودكشي
هزينه علت اينكه نتوانسته كه به نوشته شده ماند، جاي
به چنين تأمين كند، دست را كرايه خانه خود زندگي و

كاري زده است.
يک نيز، ٤فروردين كه در روز است الزم به يادآوري
دختر١٦ساله در يکیاز روستاهای کامياران خودرا به دار
فقر وتنگدستی آويختوبه زندگیكوتاهخودپايانداد.

شد. اعالم نوجوان اين خودکشی به اقدام عامل

ابتدايي مواجه هستند امكانات ساير چادر و و كمبود مواذغذايي، دارو با لرستان زلزله زدگان استان

پيـامتسليت رئيسجمهور بـرگـزيـده
مقـاومتبهخانـوادههـايقربـانيـان

زمينلـرزهلـرستانوهمـدان 
كشته و صدها كنون تا كه همدان و لرستان استانهاي در زلزله وقوع در پي
خانم مريم برگزيده مقاومت، رئيسجمهور گذاشته است، مجروح برجاي
از گفت و تسليت همدان و لرستان مردم و قربانيان خانوادههاي رجوي، به
به خواست زلزله زده مناطق به نزديك شهرهاي مردم به ويژه هموطنانمان

بشتابند. آسيبديدگان كمك
ديگر و زلزله قبال در ايران مردم شديد آسيبپذيري گفت: رجوي خانم
ملي هاي سرمايه ديكتاتوري آخوندي است كه درحالي طبيعي حوادث
و ارتجاع صدور و جمعي كشتار و اتمي سالحهاي توليد را صرف ايران
دستگاههاي اولين كار نيز زلزله مانند فجايعي دنبال به مي كند و تروريسم
از كتمان خبرها و سركوبي مردم دردمند و چپاول كمكهاست. حكومتي
لرستان استانهاي و مردم داغدار خانوادههاي به همه تسليت ضمن رو، همين
مناطق به نزديك شهرهاي ساكنان ويژه به هموطنان عموم از همدان، و
به حكومتي كارگزاران دستبرد از دور به و رأسا كه ميخواهم زلزلهزده
از دست را خود كه سرپرست كودكاني به خصوص و ياري آسيبديدگان

بشتابند. دادهاند،

رياست بيانية از استقبال ضمن رجوي، خانم
شوراي امنيتبه اعمالتحريمهاي عاجل

ميخواند فرا ايران رژيم عليه
شوراي رياست بيانية از ايران، مقاومت برگزيدة رئيسجمهور رجوي، مريم خانم
فعاليت لغو هرگونه و خواستار رسيد به تصويب بهاتفاق آرا متحد كه ملل امنيت
بهمنظور و كرد استقبال تحقيقاتي شد، ازجمله فعاليتهاي آخوندي رژيم غنيسازي
بهسالح اتمي، ايران بر تروريستي حاكم و ديكتاتوري مذهبي دستيابي از ممانعت

بهاعمالتحريمهايفراگيرعليهاينرژيمفراخواند.
يك را امنيت رياست شوراي گذشتة شب بيانية ايران برگزيدة مقاومت رئيسجمهور
اصلي شدن رژيم مسلح جلوگيري از براي گفت: و توصيف كرد و ضروري مفيد گام
تمام راهحل بهدورانداختن تنها اتمي، بهتسليحات سطح بينالمللي در تروريسم حامي

است. رژيم اين قبال عمل در سرعت و قاطعيت اعمال ماليان و با عيار استمالت
بهبمب آنان را فقط كه آخوندها با مذاكرة بيحاصل يادآوري٣سال با رجوي خانم
آشكار و در خفا آخوندي سردمداران رژيم در حاليكه افزود: نزديكتر كرد، اتمي
تعلل وتأخير هرگونه ادامة پروژههاياتميوغنيسازياورانيوماصرارميورزند، بر
تنها يعني زمان رژيم آخوندها، عليه تحريم و اعمال قاطع سياست يك اتخاذ در

خواهد داد. قرار در اختيار آنان را اتمي الزم است بهبمب دستيابي براي كه عاملي
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٣٠ مارس ٢٠٠٦) ١٣٨٥ ١٠فروردين

از مي خواهند و تهديد شانتاژ با آخوندها
و براي كنند جلوگيري قاطع اتخاذ سياست

بخرند زمان اتمي پروژه هاي تكميل
مصلحت تشخيص مجمع رئيس و پيشين رئيسجمهور رفسنجاني، آخوند
امنيت رياست شوراي بيانية با ارتباط در جمعه نمايش آخوندي، در رژيم
روال گفت «اگر جهاني جامعة عليه شانتاژ اعمال منظور و به متحد ملل
ضرر همه پيش برود، شاهديم اكنون كه همان طور هستهيي ايران پروندة
ناشي ناامني از منطقه مردم است ممكن كه خسارتهايي البته و ميكنند
بار به خسارت  دنيا «براي و  است» فاجعهآور ببينند  رفتارهايي چنين  از

ميآورد».
پاسداران، سپاه هوايي نيروي فرمانده سالمي، پاسدار حسين اين، بر عالوه
اهداف ميتوانند كه موشكهايي جديدي از «نسل كرد: اعالم امروز صبح
آزمايش و توليد  دهند»، قرار اصابت مورد همزمان طور به را  مختلفي
موشكهاي ميتواند  است،  ضدرادار  موشك «اين  افزود:  و است  كرده
برد داراي و ندارد برد محدوديت و دهد قرار تهاجم مورد را ضدموشك

است». متغير
كرد سركردة سپاه پاسداران، تهديد روز چهارشنبه، رحيم صفوي، پيشتر،
نخواهد منطقه در هم كشورها ساير براي نباشد، ايران براي امنيت «اگر

است...آنها پيوسته هم ايران به امنيت و خليج فارس امنيت بنابراين بود.
خليج منطقة در آنها نيروهاي عراق، در آنها نيروهاي كه بدانند بايستي

هستند». آسيبپذير فارس
به و جامعة جهاني ميكند و شانتاژها تالش تهديدها اين با رژيم آخوندي
دارد باز قاطع يك سياست اتخاذ از را ملل متحد امنيت شوراي خصوص

بياورد. به دست را اتمي سالح به براي دستيابي الزم فرصت تا
مسخره نمايشهاي با برگزاري اين قبيل در عين حال، جنايتكار آخوندهاي
بينالمللي جامعة با رويارويي در مي كنند تالش پوشالي قدرتنماييهاي و
متزلزل نيروهاي مردمي، به خيزشهاي و گسترشيابندة اعتراضات موج و

بدهند. روحيه خود،
برخورد درست راه تنها است داده نشان گذشته، ٣سال در ويژه به تجربه،
اين از است. قاطع سياست يك اتخاذ ايران بر حاكم مذهبي استبداد با
متحد، شوراي امنيت ملل ويژه به و جهاني جامعة مقاومت ايران از رو،
رژيم اين همه جانبه عليه تحريمهاي سريعتر با اعمال هرچه تا ميخواهد
عليه مقاومت براي ايران مردم حق شناختن رسميت به با و ضدبشري
اتمي بمب تروريست به ماليان دستيابي فاجعه از ايران، بر حاكم دژخيمان

كنند. جلوگيري
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة

(٣١ مارس ٢٠٠٦) ١٣٨٥ ١١فروردين



٣ ١٣٨٥صفحة دوشنبه ١٤فروردين ٧٩٤ ـ شمارة
گزارش

فرانسه والدواز استان چند شهر ايران با شهرداران برگزيده مقاومت رئيسجمهور ديدار

به  ما هستيد، بلكه استان يا شهرها ساكنان كه شما اين بهخاطر نه حمايت كردهايم، شما از ما سرژي:  دومينيك لوفور، شهردار
كه در داريم مشتركي ارزشهاي اهداف و دريافتهايم كه ما گفتگوهايمان و و طي ديدارها آزادي هستيد. مبارزان شما كه اين خاطر
ارزشهاست اين همه به نام هست و نيز زنان حقوق از دفاع و حقوقبشر دموكراسي، معني به كه براي ما است آزادي آنها قلب

بودهايم شما همراه هميشه ما كه
براي  اور را مردم و اور شهرداري و قوي شهردار و دوستانه برادرانه، همبستگي حمايت و اواز: سور اور شهردار پير بكه،  ژان

اعالم ميكنم است ، بشر حقوق براي آزادي، دموكراسي و يك ملت مبارزه كه تجلي شما مبارزه
رژيم  عليه شما مبارزه از حمايت براي البته ما وكسن» : آن «ماني  شهردار شهر و والدواز استان شوراي عضو مولر، پير  ژان
چون و محبت، سمپاتي و دوستي سر از خاطر، بلكه به اين فقط نه ولي هستيم . نزد شما در امشب دموكراتيك مالها وضد هولناك
مردم همبستگي دوستي و كه ميگويم بر آن چه گواهي به عنوان است و شده و ما برقرار بين شما سالها در اين قوي پيوندهاي

بسا  نيست. استان والدواز به محدود واين به جنبشتان هستيد. آنها عالقه خود شاهد شما كه ميزنم را مثال ژوئن٢٠٠٣ در اور
هست هم ما مبارزه آن مبارزه، ميگيرد، برادري صورت و برابري و آزادي مبارزهيي براي كه هر كجا كه چرا آنست، از فراتر

اورسوراواز  از از شهروندان فرانسوي جمع كثيري فروردين ۵ يكشنبه روز
برگزيده مقاومت درمحل رئيس جمهور والدواز با ديگر شهرهاي استان و

ايراني،  نو سال تبريك ضمن و كردند ديدار اورسوراواز  در ايشان اقامت
در بشر حقوق و دموكراسي استقرار براي مبارزهاش در ايران مقاومت براي

نمودند. موفقيت آرزوي ايران
و حمايتهاي مهماننوازي از فرانسوي شهروندان با ديدار رجوي در خانم
در را واقعي  دوستان گفت: و كرد  تشكر ايران  مقاومت از آنها بيدريغ 

كنار  ۲۰۰۳ در روزهاي سخت ژوئن در شما شناخت. شرايط سخت ميتوان
كه نشان داديد مي نمود. شما تيره و تاريك چيز همه زماني كه بوديد. در ما

قرار سؤال مقابل اين در من است. من بارها زنده فرانسه همچنان ارزشهاي
ايران مقاومت حق در در فرانسه كه به بيعدالتي راجع احساست كه گرفتهام
مردم به را فرانسه است: من ساده بسيار پاسخ من چيست؟ گرفته صورت
عليه بيعدالتي مقابل  در فرانسه مردم راستين وجدان شما و  مي شناسم. آن

هستيد. ايران مقاومت
و دوستان شما كه گفتهام هميشه افزود: من مقاومت برگزيده جمهور رئيس
ايران مقاومت بزرگ خانواده واقع عضوي از در هركدام عزيز، همسايگان
و جنگ رواني هدف فشارها آمديد، مقاومت اين حمايت از هستيد. شما به

ايستاديد. مقابل آن در ولي گرفتيد، مذهبي قرار فاشيسم

مقاومت  رجوي رئيسجمهور برگزيده مريم ۱۳۸۵ خانم شنبه۴فروردين روز
شهرهاي شهرداران از شماري با  اورسوراواز در  خود اقامت محل در ايران
شهرهاي شوراهاي منتخبين و محلي مقامات ديگر و فرانسه والدواز استان

كرد. ديدار استان اين مختلف
دومينيك آقاي گرفت، صورت ايراني سال نو آغاز مناسبت به كه ديدار اين در
سرژي- شهري جامعه رئيس و والدواز استان مركز سرژي شهر شهردار لوفور،
شهردار مولر پير ژان آقاي اورسوراواز، شهر شهردار بكه، پير ژان آقاي پونتواز،
داشتند شركت بوتري شهردار شهر لوگراند، وآقاي فيليپ وكسن آن ماني شهر

ايران تبريك گفتند. مقاومت برگزيده به رئيسجمهور نوروز را و
مقاومت و مردم با خود را همبستگي حاضران سوي نمايندگي از به شهرداران

ابراز داشتند. آزادي رزمندگان با و بهخصوص ايران
رئيسجمهور به  خطاب خود سخنان در  اورسوراواز  شهردار بكه  پير ژان
كه نبردي و شما براي مردم بينالمللي كنوني شرايط گفت:  مقاومت برگزيده

و همبستگي برادرانه، حمايت است. حساس و مهم بريد بسيار پيش مي به شما
كه مبارزه شما براي را اور  مردم و اور و شهرداري شهردار قوي دوستانه و
اعالم است، بشر حقوق  و آزادي، دموكراسي براي ملت يك  مبارزه تجلي

ميكنم.
شما از ما  گفت: خود از سخنان قسمتي  در  سرژي  شهردار لوفور دومينيك 
هستيد، بلكه استان ما يا شهرها شما ساكنان اين كه به خاطر حمايت كردهايم، نه
گفتگوهايمان ديدارها و طي ما هستيد. آزادي مبارزان كه شما خاطر اين به
آزادي ارزشها اين قلب در ارزشهاي مشتركي داريم و اهداف كه دريافتهايم
نيز زنان از حقوق دفاع و  بشر حقوق دموكراسي، به معني  ما  براي كه است

بودهايم. شما همراه هميشه ما كه ارزشهاست اين همه بهنام هست.و
صداي حساسند، بايد ايران رژيم اتمي پرونده مورد در كه همه آنهايي امروزه
اميدواريم باشند. رژيم اين در برابر حداكثر قاطعيت خواهان و كنند بلند را خود
شما كنار در امروز كه همه آنهايي و كنيد تهران برگزار در را ايران بهار يكروز

باشند. شما با آنروز در هستند
وكسن در آن ماني شهر شهردار استان والدواز و شوراي عضو مولر، ژان پير
رژيم عليه شما مبارزه از حمايت براي البته ما گفت: خود سخنان از بخشي
اين به فقط نه ولي شما هستيم. در نزد مالها امشب هولناك وضددموكراتيك
سالها قوي در اين پيوندهاي چون محبت، و سمپاتي و دوستي بلكه از سر خاطر،
دوستي ميگويم كه بر آنچه گواهي به عنوان و شده است برقرار ما و شما بين

عالقه  شاهد خود كه شما ميزنم مثال را ۲۰۰۳ ژوئن در اور مردم همبستگي و
آنست. از بسا فراتر نيست، استان والدواز محدود به واين جنبشتان هستيد. به آنها
صورت مي گيرد، برادري و برابري و آزادي براي مبارزه يي كه هر كجا كه چرا
وظيفه يك ما شما براي جنبش از حمايت هست.پس هم مبارزه ما مبارزه، آن
در زودتر چه برادري هر برابري و و آزادي هست. اميدوارم بهار نيز اخالقي

باشيم. شما آزادي مهمان ميدان در ما نزديك آينده در شود و برقرار ايران
استان مردم منتخبين به خوشآمدگويي ضمن مقاومت برگزيده رئيسجمهور

گفت: و كرد قدرداني ايران از مقاومت مردم آنها حمايت از فرانسه، والدواز
هدف آن اين، دارد. ويژهيي جاي آزادي» «بهار عبارت ايران مردم فرهنگ در
را «بهار آزادي» تا آنيم بر ما است. كرده قيام آن به ما مقاومت است كه وااليي

بياوريم. ارمغان به مردممان براي
كه ماهيت  ميشويم ايراني جديد سال وارد در شرايطي افزود: ما رجوي خانم
ميشود. آشكار بيشتر روز ماليان هر تروريستي مذهبي ديكتاتوري رفرمناپذير
بعد البته است، شده داده ارجاع متحد ملل امنيت شوراي به ماليان اتمي پرونده
وقت ما است. اول كه اين قدم كرد تأكيد تأخير طوالني. ولي بايد يك از

است. ضروري عاجل اقدامات نداريم. زيادي
سياست شكست امروز اينكه بر تأكيد با مقاومت برگزيده رئيسجمهور
با مقابله براي سياست اصولي گفت رسيده اثبات آخوندي به رژيم با مماشات
ايراني مي طلبد. يك راه حل معضل اين استمالت. نه  است، جنگ نه  ماليان

آنها. سازمانيافته مقاومت و مردم بهوسيله دموكراتيك تغيير

مقاومت با رئيسجمهور برگزيده شهروندان فرانسوي ديدار
بيعدالتي مقابل در فرانسه مردم راستين وجدان شما رجوي: مريم

مقاومت ايرانهستيد عليه

آن ماني شهردار شهر مولر پير ژان اورسوراواز، آقاي شهر شهردار بكه، پير ژان آقاي سرژي-پونتواز، شهري جامعه رئيس و والدواز استان مركز سرژي شهر شهردار لوفور، دومينيك آقاي گرفت، صورت نو ايراني سال آغاز مناسبت به ديدار كه اين در
گفتند مقاومت ايران تبريك برگزيده به رئيسجمهور را داشتند و نوروز بوتري شركت شهر شهردار آقاي فيليپ لوگراند، و وكسن

ژان پير بكه دومينيكلوفور ژان پير مولر

بهمناسبتروزجهاني زندرماهمارسبهابتكارانجمننشرفرهنگ وادبايرانزميندر
زنان استان انجمنهاي شركت زنان با فستيوال استان والدواز، در سرژي شهرهاي سهگانه

برگزارشد. والدوازازچهارقاره اروپا، آسيا، آمريكا وآفريقا
از  نمايشگاههايي برپايي سرژي با مختلف شهرهاي در ۶ تا ۱۸ مارس اين فستيوال از
تحت ايران زنان وضعيت از عكس بزرگ نمايشگاه چنين هم و زنان هنري كارهاي

حاكميتماليانادامه داشت.
دراثر كه افغان فقيد شاعر انجمن، ناديا بزرگداشت به روز يك همچنين فستيوال دراين
خشونتخانگيبهدستهمسرشبهقتلرسيداختصاصيافتوخانمپاسكالاقبالدر

روز۱۱ سپتامبر بامعرفي زندگيو شرححالاينشاعربزرگ افغاني بهدكلمه چندشعر 
پرداخت كهبسيارمورد توجهحضارقرارگرفت. ازاشعارناديا

پيشتاززنانهنرمند  از قمر الملوكوزيري درروز۱۱ مارسخانمفريدهگلدرهترانههايي
توسط قمر  از۸۰ سال قبل بيش كه ترانه اين بازخواني كرد. خود  گرم صداي با را ايران
زنان سركوبي و ستم به بود اعتراضي فرياد كه داشت نام ايران دختران بود، شده خوانده

اتفاقًادرهماندورانهمبهنامدينانجامميشد. كه

مراسمپايانيفستيوال
شهر  در بزرگي جشن فستيوال بود، فرهنگي روز پاياني كه مراسم در روز۱۸ مارس، در

سرژي برگزار شد.
بامعرفيكتاب«مبارزهيكزنايرانيبرايآزادي»نوشتهخانمسمر  برنامه۱۸ مارسابتدا
گذاشته بهنمايش درايران زنان اسفبار وضعيت از مستندي فيلم سپس و شد شروع آزاد
شد.در ادامه اينبخش ازبرنامه،خانمهازينتميرهاشمي،فريده كريميو ليست استرن
اشاره درايران زنان سركوب وحشيانه وجوه از هركدام بهيكي و پرداخته سخنراني به
درايران زنان وضعيت حول كنندگان شركت سؤاالت به سخنرانان پايان، در كردند.

پاسخدادند.
از زنان هنري برنامههاي برنامه به قسمت دوم و پاسخ، پرسش و سخنراني جلسه از پس

اين قسمتدرساعت۷ بعدازظهر بامعرفي وخواندن  مليتهايمختلف اختصاصداشت.
آغاز كننده، شركت يكي اززنان فرانسوي نامدار ايراني توسط شاعر سعدي از اشعاري

ساعت۲۳ ادامه يافت.  تا و شد
به هنرنمايي پرداختندونمادي ازوحدتو همبستگي  دراينبرنامهزنانهنرمنداز۴ قاره

بهنمايش گذاشتند. از همهفرهنگها ومليتها را زنان
درحاشيهاينجلسه نمايشگاهبزرگيازعكس وتصاويرزنانايرانو نقاشيومجسمههاي

بهنمايش گذاشته شد. الجزاير،آفريقاواروپا چند هنرمند ازايران،
كه ازيكماه قبلتحت پوششخبري رسانههاي همچنيندر شبفرهنگي فستيوال زنان
ايراني و عرب، فرانسوي، آفريقايي، گروههايي از زنان بود، قرار گرفته والدواز استان
استقبال كه مورد گذاشتند كشورهايشان را بهنمايش ساهاي فولكلوريك و رقصها

قرارگرفت. شركتكنندگان
شركتكنندگاندراين برنامه همگيازاين كهزنانيازهر مليتو فرهنگبهابتكاريك
پرداختند، فرهنگي و هنري به كارهاي گرد آمده و سقف يك زير در ايراني انجمن
نشدني فراموش شب برپايي يك براي آن، برگزاركنندگان و از نموده خرسندي ابراز

فرهنگيسپاسگزاريكردند.
ذيال بهخالصهييازسخنرانيهايانجامشدهدراينبرنامه،توجهكنيد:

مبارزهامروززنانايرانادامهمبارزاتصدسالهآنهاست فريدهكريمي:
سال۱۹۸۰  در كرد. سركوب به شروع به اسم اسالم آمد، كار روي خميني هنگامي كه
مبارزهكنند. خوشبختانهدر اينديكتاتوريبنيادگرا با برايمردممهم اينبودكهچطور
آنزمان سازمانمجاهدين خلقايران حضور داشت كهمسلمان وليدقيقًاضدايدههاي
ايدهماآزاديودموكراسي بود.در تظاهراتعليهحجاباجباري،زنانيكه خمينيبود.
حجابداشتند،برايآزاديحجاب،دردفاعزنانيكهنميخواستندحجابداشتهباشند،
مجاهدين، بودن بهخاطر مسلمان بود. مهم خيلي زمان آن اين در ميكردند. تظاهرات

خمينينميتوانستبگويدكهشماچونمسلماننيستيد،عليهاينايدههاهستيد.

مناسبت٨مارس به فستيـوالزنـان درشهـرسـرژيفـرانسـه

پس در اول  شدهاند. اعدام دادند،۱۲۰,۰۰۰ نفر تا به حال مبارزه براي سنگيني قيمت آنها
مبارزه بلكه نيست، غيرمسلمانان عليه مسلمانان مبارزه يك اين كه داديم نشان مبارزه
انجام پوشاسالم با طرفداراندموكراسيعليهيكديكتاتوري است كههمهجناياترا

ميدهد.
يك  مقاومت بهعنوان ملي شوراي تركيب در خارج كشور، در ۲۵ سال از بعد حاال
پارلمان درتبعيد، بيشاز۵۰ درصدزنهستند.آنها مريمرجويرا بهعنوانرئيسجمهور 

برايدولتموقت آيندهدر ايرانانتخابكردند. آينده
اصلي نقش فرماندهي بلكهدر مسئوليتها و نقش مهميدارند، بهعنوان مبارز نهفقط زنان

دارامي باشند. را
نيست، ما فرهنگ اين ولي مرد حساب ميشود. يك نصف زن آخوندها حكومت در

بلكهقوانينرژيمايران استكهعليهزناناست.
مقاومتزنانايرانبرايهمينبا كشورهايديگرمثل افغانستانوعربستانسعوديفرق

ادامه اين  كه امروز مي بينيم، چيزي را داريم و زنان ايران۱۰۰ سال مقاومت در ميكند.
سال مبارزه است. ۱۰۰

زينتمير هاشمي:حضور گسترده زناندر مقاومت عليهحكومت زنستيز
است سياسي ساخته كار در الگويي از آنان مالها،

بهمناسبت روززن،اجازهدهيدكه بهآنها كهبراي حقوقبشروحقوقزندر جهانتالش
اعدام،شكنجهو سركوبمواجهند،درودبفرستم. به خصوصدرايران، كهبا كردهاند،

بنيادگرا يك ديكتاتوري عليه سختي شرايط در كه شهر اشرف، در شجاع زنان به
ايستاده اند،تبريك ميگويم.اينزنان،افتخارمبارزه برايآزاديهستند.

با دموكراتيك، عادالنه، و دنيايي است. پذير امكان ديگر دنياي كه يك دارم ايمان
ارزشهاي همبستگي، برابريو آزادي.

نقشزنان در ساختجامعهامروزخيلي مهماست. سالم ميكنمبهزنانيكهزندگيشان
كردند. هموار ما را و راه و برابري كرده، آزادي فداي را

تحت است، كشوري ايران كنم. جلب ايران در زنان وضعيت به را شما توجه ميخواهم

روزمره زندگي در عمل در و قوانين در زن ضد ديدگاه اسالمي. حاكميت بنيادگرايان
تمامي آزاديها نقض است. مشروع اسالمي تنبيه به نام بشر حقوق نقض ميشود. اجرا
ميشوند:نقضآزاديبيان،دستگيري،محاكماتغيرعادالنهزندانيانسياسي،شكنجه،

ورفتارهايغير انساني وتوهينآميز.
اساس بر است. مرد حقوق نصف زن يك حقوق دارد. رسميت زنان نابرابري قوانين، در

پسر  نصف دختر حق ارث و محسوب مي شود بالغ ۹ سالگي از يك زن قوانين رژيم
است.

بهخصوصدرآموزش،كار،داشتن خانه،و روشناست كهزنانقربانينابرابريهستند،
بعدازبه بعدازسال۱۹۷۹، ايرانبزرگترينزندانزنانومرداناست. فعاليتهايفرهنگي.
هزارانزنداني سياسي اعدام شدند. ازجملهزنانباردار، زنانمسن، قدرت رسيدنمالها،
وروشنفكران.شكنجههايفيزيكيوروانيبه طورسيستماتيكاعمالميشوند.سنگسار،
غير انساني مالها مجازاتهاي عام، مأل شالق زدن در بدن، اعضاي قطع عام، مأل در اعدام

به  محكوم و ۳۰ نفر شده اجرا اعدام ۶۹ حكم ژانويه ۲۰۰۶. ۲۰۰۵ تا ژوئن ماه از است.
سياسي  بيش از۱۲۰,۰۰۰ زنداني ايران رژيم بودند. نوجوان دو آنها درميان مرگ شدند.
اساس  بر ماه در عرض چند سياسي ۱۹۸۸ ۳۰,۰۰۰ زنداني سال در است، كرده اعدام را

فتوايخمينيبهصورتدستجمعياعدامشدند.
صدها كرد. صادر را كشور كل در دستور سركوب زنان زن، رژيم مالها آستانه روز در

عليه دولت  تظاهراتي و شدند، جمع تهران در پاركي روز۸ مارس در ظهر از بعد در زن
طول بيش و دقايقي بودند، صددرصد آمادهباش در پاسداران سازماندهي كردند. ايران
نكشيدكه بهزنانحملهكردند.دههاتندستگيرشدند.ازجملهزنانيكهازاين تظاهرات

عكسوفيلم ميگرفتند.
مبارزه جدي اين مبارز خيلي ايران مقاومت دارد. ادامه ايران براي دموكراسي در مبارزه

حكومت  مبارزه عليه ۲۵ سال از بيش مقاومت ايران، و در حضور گسترده زنان است.
زنستيزمالهايبنيادگرا، ازآنانالگويي دركارسياسيساختهاست.

بهقدرتدموكراسي،وبهمدافعانحقوق بشر بههمبستگي، براي موفقيتدراينمبارزه،
جهان نياز داريم. تمام آزادي زنان در و

مردم ميكند. رد خارجي را نظامي دخالت همچنين و مالها با ايران مماشات مقاومت
ميخواهند، ونهجنگخارجيرا. ايراننهرژيم مالها را

مسئوليناينرژيمبايدبهخاطرتماميجناياتشانعليهبشريتجوابگوباشند.بهخصوص
بين المللي يك دادگاه در ،۱۹۸۸ در سال سياسي زنداني هزاران كشتار بايد به خاطر

محاكمه شوند.
در ايران مقاومت از كه كنم، تشكر فرانسه مردم و زنان از كه بدهيد اجازه ديگر بار يك

لحظاتبسيارسخت،حمايتكردند

كند؟ نمي و كسي كاري دارد ادامه جنايات استرن: چرا اين ليست
قربانياينرژيمنبودم،وليروزانهشاهدجناياتعليهزناندرايران و من خودممستقيمًا

نتايجبنيادگرايي دراينجاهستم.
كاري كسي و دارد ادامه جنايات اين چرا  كه  بزنم فرياد ميخواهم وقتها بعضي

نميكند؟
براي ازطرفديگرافتخارميكنم كهازميانزنان ايراني،دوستاني دارمكهزندگيشانرا
آزاد خانم زنان اين از يكي مياندازند. و انداخته بهخطر بنيادگرا رژيم اين به گفتن “نه“
است. را منتشر كرده كتابش االن و كرده مبارزه دو ديكتاتور عليه ايران در است، كه
بوده زنداني سال دو و نبود آزاد هنرش در ايران كه معروف، خواننده مرجان، خانم يا

است.
است. شده كشيده هم كشورهاي ديگر به بلكه نمي شود، بهايران ختم فقط جنايات اين

ربوده  ۲۰۰۰ زن در طي ۳ سال كشته ميشوند. عراق در حجاب بهخاطر زناني كه مثل
زندان به سر  در ايران رژيم به وابسته بنيادگراي نظاميان شبه كه توسط و۲۰۰ زن شدند،

ميبرندوشكنجهميشوند.
اينپيام رابرسانيمكه متشكرمكهامشب برايهمبستگيدرفستيوال زنان جمعشديد،تا

درككنيم. باشيمو يكديگر را بايدهمدرد و همه آزادي است، دردما

لوگراند فيليپ



۴ دوشنبه ١٤ فروردين ١٣٨٥صفحة ٧٩٤ ـ شمارة
گزارش

برگزاريجشننوروزوحمايتازمقاومتايراندرمجلسانگلستان

 ۲۹) فروردين ۹ چهارشنبه روز ظهر از بعد
نو سال آغاز بهمناسبت  ضيافتي  مارس)
آزاد ايران كميتة پارلماني بهدعوت ايراني
در انگلستان پارلمان سالنهاي از يكي در

شد. برگزار مينستر وست كاخ
نمايندگان  از ۵۰ تن از بيش برنامه اين در
اصلي حزب سه هر از اعيان و عوام مجلسين
ديپلوماتيك نمايندگان هيأتهاي انگلستان،
از نمايندگاني همچنين و لندن در مستقر
سويجوامعمختلفايرانيهوادارمقاومت
از تعدادي داشتند. شركت انگلستان در
اعيان انگلستان و عوام نمايندگان مجلسين

ايراد كردند. سخناني اين برنامه در
آرچر لرد عاليجناب  سخنراني با  برنامه
و كارگر حزب از  اعيان مجلس  نماينده
ملكه مشورتي درجه با عاليرتبه حقوقدان
از بهنمايندگي بريتانيا سابق دادستان و
آغاز آزاد ايران براي پارلماني كميتة سوي

به ابتدا ضمن خوشامدگويي در وي شد.
ديپلوماتيك هيأتهاي پارلمان، نمايندگان
و خبرنگاران  مختلف، سفارتهاي از 
در ايراني مختلف جوامع نمايندگان
ايران مقاومت و مردم پايداري انگلستان،
ستود و ضدبشري رژيم عليه مبارزه را در
با وجود گذشته سال طي كه اظهار داشت
آخوندي رژيم سوي از شديد سركوب

و  تظاهرات اعتصاب و ۴۱۰۰ رشته بيش از
برگزار ايران سراسر در اعتراضي حركت

است. شده
جديد سال فرارسيدن سپس آرچر لرد
رئيس رجوي، مريم  خانم  رابه  ايراني
به همچنين و مقاومت  برگزيدة  جمهور
تبريك ايران  مقاومت هواداران و  اعضا
و ايران غني  فرهنگ به اشاره با  و گفت
رژيم ايلغار تجاوز مورد اكنون كه ايرانيان
ايران مقاومت  براي گرفته قرار آخوندي 

پيروزي و موفقيت آرزوي جديد سال در
نمود. بشري رژيم ضد عليه اين مبارزه در

وزير وادينگتون لرد عاليجناب سپس
طي محافظهكار كابينة در سابق كشور
كه همانگونه اميدوارم كه گفت سخناني
روزي و است ايراني آغاز شده جديد سال
نوروز سريعتر هرچه كردهايد، شروع را نو
سايه ايران كشور در سياسي و اجتماعي

بگستراند.
سپسعاليجنابلردفريزروزيردادگستري
محافظهكار پيشين  دولت در  اسكاتلند
داشت: اظهار و گرفت قرار تريبون پشت
شدهام آشنا شما جنبش با كه زماني از من
خلق مجاهدين سازمان از قاطع بهطور
آرزوي شما براي و كردهام حمايت ايران
چه هر كه  اميدوارم و مي كنم موفقيت 
اينجا، در نتيجة فعاليتهاي شما در سريعتر
اتحادية و  دولت ما نقاط، و ديگر  فرانسه

جنبشي شما كه برسند نتيجه اين به اروپا
تغيير يك كردن محقق براي كه هستيد
من و كنند تكيه شما به بايد دموكراتيك

شد. خواهد محقق اين كه ندارم شكي
ليبرال حزب معاون داالكيا  لرد آنگاه
انگلستان، اعيان  مجلس در  دموكرات
در شركت  از خوشحالي اظهار ضمن 
كه ميكنم احساس كه داشت اظهار برنامه
بهار شما كنار در بهار ما فصل فرارسيدن با
اينكه از ميكنيم و جا احساس همه در را
خوشحاليم بسيار مي كنيم حمايت شما از
ادامه حمايت اين به همكارانمان بههمراه و

داد. خواهيم
حزب سابق رئيس كالرك  توني  لرد 
اعيان مجلس برجسته نمايندة و كارگر
گفت سخنان خود از بخشي انگلستان در
جشن را ايراني جديد سال درحاليكه كه
كالمي كه هيچ گرفته ايم مي خواهم بگويم

رجوي مريم خانم سخنان از زيباتر سخني و
و دموكراسي آزادي همواره خواهان كه
پيام اين ميخواستم نميشود. يافت است
ميكنيم و دعا هم ما كه بدهم ايشان را به
اين تحقق خود براي تالش و مبارزه به هم

. ادامه ميدهيم ايران خواستهها در
مجلس  سابق سخنگوي بوترويد  بارونس
برجستة نمايندگان از و انگلستان عوام
ضمن نيز  كشور اين اعيان مجلس 
ابراز برنامه در حضور از نوروزي تبريك
و شما از كه من گفت كرده و خوشحالي

ميكنم. حمايت فعاليتهايتان
قديمي حاميان از  ويس  رودي دكتر
امكان از  تشكر ضمن ايران، مقاومت 
سخنان به اشاره با و برنامه اين در سخنراني
درموردنامگذاريسازمان سايرنمايندگان
اظهار تروريستي ليست  در مجاهدين
ما دلگرمي كه سخنان دوستان به داشت

ميدهد. ليست اين از خروج براي بيشتري
نامگذاري اين سابقة به اشاره ضمن وي
سوي از و ساده لوحانه بسيار اين كه گفت
به نامگذاري زمان در بود ناعادالنه ديگر
بهصورت دادن رأي امكان نمايندگان ما
شده گنجانده سازمانهاي مورد در انفرادي

نشد. داده ليست، در
مردم و براي نو سال موفقيت آرزوي وي با
برد. بهپايان را خود سخنان ايران مقاومت

و كارگر حزب از مكينلي اندرو آقاي
ضمن مجلس، خارجة  كميسيون  عضو
درحاليكه داشت: اظهار نو سال تبريك
بايد ميگيريم جشن اينجا  در را نو سال
هستند ستم در ايران، تحت كه را كساني
زنان براي بايد هم چنين و باشيم داشته بهياد
مستفر اشرف قهرماني كه در شهر مردان و

كنيم. آرزو از موفقيت پر سالي هستند،
شما مبارزه، اين  مسير در  كه گفت وي

پيدا و كردهايد پيدا بسياري دوستان
خواهيدكرد.

حسين آقاي برنامه، بعدي بخش در
خارجة كميسيون اعضاي از عابديني
تريبون پشت ايران، مقاومت ملي شوراي
ضمن نخست  عابديني گرفت.آقاي قرار 
مجلسين نمايندگان  حمايت از  تشكر
بهرهبري ايران مقاومت و مردم از انگلستان
عيد كه  همانگونه گفت: رجوي خانم 
تغيير است، و بهار طبيعت نوروز پيامآور
رژيم تغيير خواهان نيز ايران مقاومت
و دموكراسي تحقق و مذهبي بنيادگراي
كه افزود وي است. اسير ايران در آزادي
بهخصوص و پارلمان نمايندگان تالشهاي
براي آزاد  ايران پارلماني كميتة اعضاي 
مانع بزرگترين خود سوم حل راه تحقق
يك وقوع از جهت جلوگيري  در سد و

ميباشد. منطقه در ديگر جنگ

آلمان خارجه وزارت در برابر ساختمان آزاده ايرانيان تظاهرات

(۳۰ مارس)، همزمان  فروردين ۱۰ روز ظهر
دائمي  عضو  ۵ خارجة وزاري اجالس با
وزير متحد،  ملل  سازمان امنيت  شوراي 
و ماير اشتاين والتر فرانك آلمان، خارجه
خاوير اروپا، اتحادية خارجي روابط مسئول
اعتراضي ايرانيان تظاهرات در برلين، سوالنا

وزارت مقابل در مقاومت حاميان و آزاده
كشور اين آلمان در پايتخت خارجة امور

برگزارگرديد.
ورود با همزمان كه تظاهرات اين در
عضو كشورهاي خارجي روابط مسئولين
بهطور ايرانيان شد،  آغاز  امنيت شوراي

ايران خواهان مردم از نمايندگي يكپارچه به
اقدامات جديوقاطعيعليهرژيم آخوندي
و چين آمريكا، اروپايي، كشورهاي توسط

روسيهشدند.
آمده از جمله ايرانيان قطعنامة تظاهرات در
تا آمدهايم گردهم اينجا  در «ما است:

عضو پنج خارجة وزراي اجالس با همزمان
جامعة به آلمان، و امنيت شوراي دائمي
بدونهيچگونه بينالملليفراخوان بدهيم تا
قبال در قاطعي سياست مالحظهيي، تعلل و
به دستيابي براي آخوندي رژيم تالشهاي
امنيت شوراي و از اتخاذ كرده اتمي سالح

مللمتحدبخواهيمكهباتصويبقطعنامههاي
الزماالجرا،تحريمهايديپلوماتيك،نظامي،
عليهرژيمضدبشري تكنولوژيكونفتيرا

آخوندياعمالنمايد».
موسوي كاظم دكتر آكسيون، اين ادامة در
در ايران سبزهاي حزب از بهنمايندگي

اروپايي كشورهاي سياستهاي به اعتراض
سوم حل راه كشورها، اين به خطاب و
ايران، مقاومت برگزيدة رئيسجمهور
و واقعي حل راه تنها را رجوي مريم خانم
منطقي برايمقابلهبا تهديداتفزايندة رژيم

آخوندي توصيف نمود.

هوادار مقاومت ايرانيان تظاهرات اعتراضي
آلماني شهروندان همبستگي و استقبال با
از خود حمايت اعالم با آنها و بود همراه
يافتن ضرورت بر جديت و تظاهرات اين
با رژيم آخوندي مقابله راهحلي قاطع براي

تأكيدكردند.

(۳۰ مارس ۲۰۰۶) فروردين ۱۰ خبرگزاري فرانسه-
آلمان  خارجه وزارت در مقابل ايراني اند،حاميان اپوزيسيون هم آمده گرد دربرلين بزرگ جهان دولتهاي كه حالي  در

كردند. برگزار تظاهرات برلين در

خبرگزاريفرانسه

( ۳۰ مارس ۲۰۰۶) ۱۰ فروردين رويتر خبرگزاري
روز  در جهاني ۳۰ مارس ۲۰۰۶ دربرلين تظاهرات ميكند. ۶ قدرت روز در سياست هسته يي ايران ايراني در برلين عليه مرد يك

كنند. گفتگو و بحث ايران با رابطه در بعدي گام مورد در تا اند آمده هم گرد برلين در پنجشنبه

رويتر

مارس٢٠٠٦) ٢٤) ٨٤ ٤فروردين جمعه روز
بنيادگرايي عليه زنان بينالمللي فدراسيون
را خود دورهيي دومين جلسه برابري، براي و
برگزار لندن كنزينگتون شهرداري درسالن
فعاالن پارلمان، نمايندگان جلسه اين در كرد.
استادان زنان، انجمنهاي مسئولين حقوقبشر،
شخصيتهاي وساير آكادميسينها دانشگاهها،

سياسيحضور داشتند. اجتماعي و
خانمجون جيكوبز، عهدة به رياستاين جلسه
بود. يهودي  زنان  بينالمللي شوراي  مسئول 
رئيس سيدني اليزابت خانم شامل سخنرانان
سيموندز جما دكتر روحاني خواهر فدراسيون،
جامعة مسئول جزايري ليال و لندن دانشگاه از
شولمن شيال خاخام و انگلستان در ايراني زنان
ازپرستشگاهمتحوليهودياندرمنطقةفينچلي

لندنبودند.
ضمن سيدني اليزابت خانم ابتدا در
هريس بارونس از مدعوين به خوشآمدگويي
بينالمللي فدراسيون  حاميبه عنوان  به كه

خانم كرد. تشكر پيوسته، بنيادگرايي عليه زنان
طي دستاوردهاي فدراسيون گزارشي از سيدني
مبارزه عليه اهميت داد. وي به ارائه يكسال اخير
بنيادگراييپرداختوبهنمونه هاياخيرمبارزات
اشاره شوم پديدة اين عليه جهان سراسر در زنان
پارك زنانايراني در تظاهراتشجاعانة او از كرد.
ماليان رژيم كرد: اضافه و گفت سخن تهران الله
اين مسلح، مزدوران وحشيانة حملة با ايران در
بسياري و زيرضربوشتمگرفته زنانقهرمانرا
اهميت به سيدني خانم كرد. دستگير را آنان از
رابطه در ملل سازمان امنيت شوراي اخير اقدام
شوراي گفت و كرد اشاره بشر حقوق مسألة با
امنيتطي قطعنامهيياختياراتبسيار وسيعتري
اين كه داده بشر حقوق تأسيس تازه شوراي به
شوراي به به طورمستقيم ميكند موظف را شورا
اقدام اين از سيدني خانم دهد. گزارش امنيت
حقوق وضعيت و روي آتي آن بهخاطر تأثيرات

استقبال كرد. جهان سراسر زنان در
شيال شولمن بود. خاخام خاخام بعدي سخنران

بنيادگرايي گفت: شوم پديدة مورد شولمن در
بسيار بهطور مذاهب، كليه در بنيادگرايان
كرده انتخاب را مقدس كتاب از آياتي آگاهانه،
و تفسير تعبير خشك و مجرد بهطور آنها را و
ميگذارند. آنها بر «حقيقت» نام سپس و كرده
به رو و جلو به رو همواره «حقيقت» درحالي كه

نميزند. در جا هرگز داشته و پيشرفت
جما دكتر روحاني خواهر  بعدي سخنران
سركوب از وي بود. لندن دانشگاه از سيموندز

و اضافه گفت توسط كليسا سخن تاريخي زنان
بعدهابهخاطرسوزاندنگاليله اگرچهكليسا كرد:
بهخاطر هرگز  اما كرد، بشريت عذرخواهي از
نكرد. عذرخواهي روي زنان فشارهايش و رفتار
در بايد گفت سيموندز  دكتر روحاني  خواهر
وسيلهيي عنوان به مذهب كه جهان هركجاي
گرفتهميشود، وخشونتبهكار جهتاعمالزور
طلبيد. مبارزه به را مذهبي چنين و كرد قيام
از جزايري بود. وي ليال خانم بعدي سخنران

تهديد عنوان به ايران اسالميدر بنيادگرايي
اصلي عليهجنبش برابري وعليه صلحجهاني نام
كريه در اختاپوس اين قلب كه كرد تأكيد برد و
تحت ايراني وضعيت زنان وي از ميتپد. تهران
رژيم فشارهاي و زجرها بنيادگرايان، حاكميت
طلبانه سپس به ماهيت توسعه گفت و آنها عليه
و فناتيسم صدور در ايران بنيادگرايان متجاوز و
توضيح وي كرد. اشاره كشورها ساير به تروريسم
قبال در استمالت غرب چگونه سياست كه داد

با سوءاستفاده آنها كه شده ايران باعث ماليان
داخل در سركوب به غلط،  سياست اين از
به خارج بنيادگرايي صدور با و داده ايران ادامه
اتميبه برنامههاي گسترش و ايران مرزهاي از

خطردرجهيكجهانيتبديلشوند.
نقش مقاومتايرانبهرهبري پاياندربارة ويدر
در رجوي آنها خانم مريم و سمبل  ايراني زنان
بنيادگرايي توضيحداد مبارزه با برابري زنانو امر
مقاومت جنبش به رساني مدد به را مدعوين و

خواند. اسالميفرا گرايي بنياد عليه ايران
شركتكنندگان  و پاسخ،  پرسش  درقسمت
اين غناي به  خود  فعال شركت با  برنامه  در
توماس جلسه بارونس پايان افزودند. در جلسه
كوتاهي طي سخنان ليبرال دموكرات حزب از
در كه خوشحال است بسيار داشت كه اظهار
آموزنده بسيار براي او كرده كه شركت جلسهيي
ادامه جنبش اين با خود همكاري به و است بوده

داد. خواهد

لندن در زنان بينالمللي فدراسيون جلسه

آرچر كالركلردداالكيالردفريزرلردوادينگتونلرد ويسبارونسبوترويدلرد رودي اندرومكينليدكتر

حسينعابدينياندروديزمورلردجافياستيون مككيبلردكينگلردرنتون بارونسنايت برايانبينلي
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جشـنهای نوروزی حاميـان مقاومت در شـهرهای مختلف جهان
به مناسبت فرارسيدن نوروز٨٥، ايرانيان آزاده و حاميان مقاومت طی اولين روزهای سال جديد، در شهرهای 

مختلف اروپا و آمريکا، جشنهای بزرگی برگزار نمودند. 
گرديد. سپس  مقاومت پخش  برگزيدة  رئيس جمهور  مريم رجوي  خانم  نوروزی  برنامه ها سخنرانی  اين  در 
هنرمندان  به اجرای برنامه های هنری پرداختند. شخصيتهای سياسی و فرهنگی که در مراسم شرکت داشتند، 

ضمن تبريک نوروز حمايت خود را از مقاومت ايران اعالم داشتند. 
در اين صفحه تصويرها و گزارش کوتاهی از اين جشنها را مالحظه می کنيد.

لس آنجلس- آمريكا هوستونـ  آمريكا
در لس آنجلس هم خانم مرجان با اجراي ترانه هاي زيبا و خاطره انگيز خود 

به هنرنمايي پرداخت.
در اين برنامه دفاتر چند تن از نمايندگان كنگره از جمله آقاي گري ميلر، 
آقاي فيلنر، خانم لورا سانچز وآقاي جان كمبل شرکت کرده و يا پيام 
شادباش نوروزی براي جامعه ايرانيان لس آنجلس ارسال كردند. هم چنين 
آقاي پروفسور ريموند تنتر، عضو ارشد سابق شوراي امنيت ملي آمريكا و 
رئيس كميته سياست ايران در پيام تبريكي به اين جلسه ضمن آرزوي سال 

خوب، برای مقاومت ايران آروزی موفقيت کرد. 

 در اين برنامه تعدادي از دوستان و حاميان مقاومت در هوستون، از جمله 
نماينده الگرين از حزب دموكرات، سناتور كيبرلي هاچينسون،  نماينده شيال 
جكسون لي، نماينده تد پو، نماينده ايالتي آقاي ترنر و هم چنين آقاي ج ام 
خان و خانم سو ديويد از شوراي شهر هوستون، با حضور يافتن و يا فرستادن 

پيام، تبريکهای خود را به جامعه ايرانيان و مقاومت ايران ابراز داشتند. 
در جشن هوستون هم آقاي منوچهر سخايي ترانه هاي زيبا و خاطره انگيزي 

را اجرا نمود كه بسيار مورد توجه حاضران قرار گرفت. 

برنامه با خوش آمدگويي توسط آقاي پرويز خزايي نماينده شوراي ملي 
مقاومت در كشورهاي نورديك، آغاز گرديد. در ادامه آقاي امير آرام درميان 
شور و استقبال حاضران به هنرنمايی پرداخت. هم چنين هنرمند نروژي 
دوستدار مقاومت ايران، خانم هييدي نومستاد ترانه هاي زيباي خود را  با 

همراهي گيتار اجرا نمود.

اسلو ـ  نروژ

در مراسم نوروزی تورنتو، خانم سوزان کاديس نماينده آرهوسـ  دانمارک
پارلمان از حزب ليبرال به سخنرانی پرداخت و ضمن 
تبريک نوروز برای همه ايرانيان آروزی دستيابی به 
دموکراسی نمود. سپس آقای بريان ويلفرت از حزب 
و  پربار  سالی  آرزوی  و  کرد  ايراد  سخنانی  ليبرال 
عاری از نقض حقوق بشر برای ايرانيان نمود. خانم 
ياسمين راتانسی نماينده پارلمان از حزب ليبرال نيز 
به سخنرانی پرداخت و با برشمردن ويژگيهای نوروز 
خانم  نمود.  پربار  سالی  آرزوی  ايرانيان  همه  برای 
راتانسی تأکيد کرد: ما تالش می کنيم تا حقوق بشر و 

دموکراسی به ايران بازگردد.

آقای جيم کری جيانيس از حزب ليبرال طی سخنانی 
پرشور جنايت رژيم ضدبشری  را محکوم نمود و آرزو 
کرد که سال آينده جشن نوروز را در ايران آزاد شده 

و دموکراتيک برگزار کنيم.
آقای دان مکتيگ  و خانم ريموند فولکو از نمايندگان 
اين  برای  را  خود  تبريک  پيامهای  کانادا،  پارلمان 
مراسم فرستادند و شادباشهای نوروزی خود را تقديم 

ايرانيان نمودند. 
حضور آقای سخايی نقطه اوج برنامه بود و اين هنرمند 
ارزنده تا پاسی از شب با اجرای ترانه های خاطره انگيزش 

شور و شادی شرکت  کندگان را صدچندان کرد.

در گردهمايی نوروزی واشينگتن، آقای منوچهر سخايی با خواندن 
استقبال  مورد  كه  پرداخت  هنرنمايي  به  خاطره انگيز،  ترانه هاي 

شديد و همراهي شركت كنندگان قرار گرفت.

 در اين برنامه خانم فريده گل دره چند ترانه زيبا و خاطره انگيز اجرا كرد.  
هم چنين آقاي پال فورست نماينده سابق حزب محافظه كار كانادا شركت 
داشت كه ضمن تبريك سال نو و آرزوي موفقيت براي مقاومت ايران آمادگي 

خود را براي همكاري تا رسيدن دموكراسي و آزادي به ايران اعالم كرد.

ونکوورـ  کانادا  واشينگتنـ  آمريکا

در چشن نوروزی برکلی، خانم مرجان چند ترانة زيبای جديد و هم چنين چند 
آهنگ قديمی اجرا کرد که با استقبال پرشور شرکت کنندگان روبه رو بود. 

برکلیـ  آمريکا

آلمانـ  کلن

جورجيـاـ  آمـريکا

تورنتوـ  کانادا

جشــن نـوروزي در سنـاي آمريكـا
روز  ۳۰مارس ۲۰۰۶  برابر با ۱۰ فرودين۱۳۸۵، 
ساختمان   در  نوروز  عيد   به مناسبت   ضيافتي 
دريسكون سناي آمريكا  برگزارگرديد. محل مراسم 
با  سفره هفت سين  مزين شده  بود  و فيلمي از 
آيين  سنتي نوروز مانند شرح سفره هفت سين، 
مراسم چهارشنبه سوري و سيزده بدر پخش گرديد.  
آمريكاييان  انجمن  به  دعوت  که  مراسم  اين  در 
آمريکا   درسناي  درخاورميانه  دموكراسي  براي 
برگزارگرديد، هموطنان و حاميان مقاومت، نمايندة 
کنگره آمريکا باب فيلنر و تعداد كثيري از مشاورين 
سناتورها و شخصيتهاي آمريکايي شركت داشتند. 
زوكر  دانيل  پروفسور  برنامه  اول  سخنران 
به نمايندگي از انجمن آمريكاييان براي دموكراسي 
در خاورميانه بود كه ضمن تبريك سال نو ايراني، 
شيپوري را به افتخار برقراري آزادي در ايران درسال  
نو، نواخت و براي مردم ايران آرزوي موفقيت نمود. 
آن گاه باب فيلنر نمايندة دموكرات كنگره از 
كاليفرنيا، نوروز را به ايرانيان تبريك گفت وي در 
قسمتي از سخنان خود گفت: با توجه به برنامه 
هسته يي ايران و وضعيت كنوني عراق، تا وقتي 
نشود، در عراق  ايران مشخص  براي  راه حلي  كه 
نيز به راه حلي نخواهيم رسيد. ما بايد اين مسأله را 
درك كنيم. ما توانسته ايم تأثيراتي بگذاريم و دولت 
را تكان داده ايم.  همان طور كه مطلع هستيد اخيرًا 
بودجه يي به آگاه سازي از درون و مقاومت داخلي 
اختصاص داده شده است. ولي ما خواهان خروج نام 

مجاهدين از ليست تروريستي هستيم. اين قدم، 
شاخص حركت جدي خواهد بود و اميدوارم در اين 

سال جديد شاهد آن باشيم.  
هميشه تصور مي كردم كه دو قطار در حال 
حركت هستند، يكي قطار فعاليت اتمي رژيم ايران 
و برنامة تسليحات هسته يي  آن، و ديگري قطار 
مقاومت مردم ايران. و به نظر مي رسد كه يكي از اين 
قطارها با شتاب بيشتري در حال حركت مي باشد. 
بيشتري  هرچه  شتاب  مقاومت  قطار  به  بايد  ما 
آن موقع  بگيرد.  سبقت  رژيم  قطار  از  تا  بدهيم 
مي توانيم قطار اتمي را متوقف سازيم.  مسئوليت ما 
همين است. بايد اين پيام را برسانيم كه مردم ايران 
مي توانند دولت جديدي داشته باشند، و خود مردم 

ايران مي توانند اين تغيير را ايجاد كنند.
همان طور كه بسياري از شما مطلع هستيد، 
تأثير مجاهدين و خانم رجوي  من خيلي تحت 
و  عملي  سوم  راه حل  به نظرم  و  قرارگرفته ام، 
شنيده ام.   تاكنون  كه  است  چيزي  پراتيك ترين 
به هر حال، با توجه به وضعيت فعلي، حمله نظامي 
اصًال عملي نيست. بايد مماشات را نيز متوقف سازيم، 
از سر راه كنار برويم و بگذاريم مردم ايران ارادة خود 
را به آزمايش بگذارند.  بنابراين در سال جديد آرزو 

مي كنيم كه اين كار صورت گيرد.
جمهوريخواه  نمايندة  كلمن،  نورم  سناتور 
كنگره از ايالت مينه سوتا  به مناسبت عيد نوروز 
دراين ضيافت  كه  فرستاد  ايران  مردم  به  پيامي 

ابراز داشت:  پيام سناتوركلمن  قرائت شد. دراين 
با گرمترين سالمها به ايرانيان به مناسبت نوروز. 
در سال نو ايراني براي شما آرزوي خوشبختي و 

خوشنودي مي كنم. 
ما در سناي اياالت متحده اعتقاد داريم كه 
درك فرهنگي براي ايجاد پل بين كشورها كليدي 
است. اميدوارم كه سال نو صلح و دموكراسي براي 
مردم ايران به ارمغان بياورد،  صلح و ثبات براي 
منطقه و تمام مسلمانان، يهوديان و مسيحيان به 
ارمغان بياورد و تهديد اتمي رژيم ايران با تغيير 
شود.و  متوقف  ايران  مردم  توسط  دموكراتيك 
آزادي و دموكراسي در  براي  اميدوارم كه تالش 
منطقه تهديدهاي بنيادگرايي اسالمي را پس بزند.

مردم ايران شايستة يك دولت دموكراتيك 
هستند و بايد از همان حق زندگي آزادانه برخوردار 
باشند.  ما خود را در آرزوي شما براي جشن گرفتن 

در آزادي و در صلح و صفا، شريك مي دانيم.
ما هم چنين به حمايت از ايرانيان شجاعي 
كه براي به دست آوردن حقوق پاية همة انسانها 
به پا خاسته اند، افتخار مي كنيم.  آمريكا مردم ايران 
را در مسير پس زدن سياهي رژيم كنوني حمايت 

مي كند.
اسميت  لين  خانم  برنامه،  بعدي  بخش  در 
دربيشاير سخنراني خود را با  تبريك به مناسبت 
سال نو ايراني آغازكرد. وي گفت :نوروزتان مبارك، 
سال نو مبارك. براي تمام مردم ايران سال خوشي 

ايران هستند، چه  را آرزومندم. چه آناني كه در 
آنهايي كه آرزو دارند در ايران باشند.

سال  در  ايران،  براي  شما،  براي  من  دعاي 
جديد، صلح، عدالت و آزادي است.  من و خانواده ام 
رژيم  اين  از  ايران  مردم  آزادي  براي  روز  هر 
استبدادي كه به مدت ربع قرن آنها را سركوب كرده 
است، دعا مي كنيم. در چند ماه گذشته ما عشق و 
عالقة زيادي به مردم مهربان، بخشنده و صلحجوي 
ايران پيداكرده ايم و از آشنايي با آنها مفتخر هستيم. 
بگذاريد به طور مختصر برايتان بگويم كه ايران از 

چه اهميتي براي من برخوردار است.
۲۳سال پيش دولت ايران دستور كشتار برادر 
اكتبر۱۹۸۳، دولت  روز ۲۳  را صادر كرد.  بزرگم 
ايران در بمبگذاري بيروت او را به همراه ۲۴۰سرباز 

ديگر كشت.
از  مي تواند  خدا  كه  آمده است  انجيل  در 
خاكستر بدترين چيزها، مانند مرگ برادرم وينس، 
چيزهاي خوبي بيرون بياورد.  من نيز اكنون شاهد 
همين هستم.  چون در مسير تصويب اليحه ۱۲۵۷ 
من اين شانس را پيدا كردم كه با ايرانيان مقيم 
آمريكا دوست شوم. كساني كه مانند ما براي عدالت 
و آزادي مبارزه مي كنند.  و من اكنون اين درك را 
پيدا كرده ام كه آنها نيز قرباني هستند. من براي 
مرگ وينس از ايران متنفر نيستم. من عاشق ايران 
هستم، و مي خواهم كه ايران نيز آزاد باشد. دعا 
مي كنم كه روزي مردان حاكم بر ايران ماهيت خود 

را ببينند و از اين همه جنايت دست بكشند.
اگر در سال جديد عدالت ايفا شود و رژيم 
ايران جواب جنايتهايش را بدهد، و اگر مردم ايران 
آزادي را به دست آورند، امسال به طور واقعي سالي 

فرخنده خواهد بود.
در بخش بعدي برنامه، پيام پروفسور ريموند 
تنتر، رئيس كميتة سياست ايران، خوانده شد. وی 
از شركت كنندگان خواست كه در سال جديد با 
عزمي بيشتر در كنگره و سناي آمريكا دست به 

فعاليت در حمايت از مقاومت ايران بزنند.
كه  بود،  لين دكسترا  خانم  بعدي  سخنران 
مقاومت  در  زنان  نقش  از  نيز  عكسي  نمايشگاه 
ايران درسالن سنا تدارك ديده بود. وي سال نو را 
به تك تك دوستان و ياران ايراني تبريك گفت و 
سپس به شرح مختصري از آشنايي اش با مبارزات 
مردم و مقاومت ايران براي تحقق آزادي پرداخت 

كه مورد توجه حاضرين قرار گرفت.
اصيل  موسيقي  از  قطعاتي  برنامه،  درپايان 
توسط  ايراني  سنتي  رقص  هم چنين  و  ايراني 
نوجوانان اجراگرديد كه با استقبال حضار همراه 

بود.
سپس پروفسور زوكر با قدرداني از كلية دفاتر 
برنامه شركت كرده بودند  نمايندگان سنا كه در 
برنامه  را به اتمام رساند و براي تك تك ايرانيان و 
حاميان مقاومت، آرزوي موفقيت در سال جديد 

نمود.

جلسه بحث و بررسي امور ايران در دانشگاه سيدني استراليا 
روز پنجشنبه ۹ فروردين (۲۹ مارس)، جلسه يي تحت عنوان، دولت 
و روابط بين المللي، ميزگرد براي روابط بين المللي، با عنوان ايران 
مرزهاي پيمان منع گسترش را در مي نوردد، در دانشگاه سيدني 
برگزار شد. اين جلسه توسط خانم دكتر لين پيگوت كارشناس امور 
خاورميانه از دانشگاه سيدني، تدارك ديده شده بود كه رياست جلسه 
را به عهده داشت. ابتدا خانم لين پيگوت ضمن خوش آمدگويي و 
تشکر از حضور شرکت کنندگان، سخنران اول برنامه را معرفي کرد.

در  استراليا  سفارتخانه هاي  در  مدتها  که  بابلو  آنتوني  آقاي 
عربستان سعودي و اسرائيل و ديگر نقاط خاورميانه مسئوليت داشته 
است، در سخنان خود برنامه هاي هسته يي رژيم ايران را مورد بررسي 
قرار داد و با ارائة داليل مشخصي به اين نتيجه رسيد كه برنامه هاي 
هسته يي رژيم ايران غير صلح آميز است و ايران پروژه هاي اتمي 
را به عنوان ابزار فشار و معامله و از ترس سرنگوني و جهت حمله 
دنبال مي كند. وي هم چنين ضمن معرفي سوابق احمدي نژاد به 

سياست صدور انقالب و بنيادگرايي و تهديدات وي عليه اسرائيل 
اشاره نمود. 

سخنران بعدي آقاي ديويد ميسون متخصص امنيت بين الملل، 
خارجه  وزارت  در  بين المللي  امنيت  بخش  در  هماهنگي  مدير 
و تجارت خارجي بود. وي براي مدت طوالني در سفارتخانه هاي 
استراليا در اتريش، ژنو و نقاط ديگر به عنوان يکي از کارشناسان 
هسته يي كار كرده است. وي مفاد و موارد حقوقي ناشي از کنوانسيون 

منع سالحهاي کشتار جمعي را مورد بررسي قرار داد و بر فعاليتهاي 
هسته يي رژيم ايران به عنوان يك تهديد جهاني تأكيد نمود.  

آخرين سخنران آقاي رون هويسكن از بخش تحقيقات آسيا و 
حوزة اقيانوس آرام در دانشگاه ملي استراليا بود. وي به مدت ۲۰ سال 
در وزارت دفاع به كار اشتغال داشته و مدت زيادي نيز در کنسولگري 
استراليا در آمريكا کار کرده است. وي در سخنانش گفت كه طبق 
مادة ۶ از معاهدة منع گسترش سالحهاي کشتار جمعي، کشورهاي 
عضو نبايد اجازه دهند که کشوري بمب اتمي داشته باشد. او به 
فعاليتهاي  ادامه  و  اتمي  از سالح  ايران  رژيم  سوءاستفادة  تاكيد 

هسته يي آن را به عنوان يك تهديد جدي مطرح  نمود. 
در قسمت سوال و جواب خانم دکتر جاسلين اسکات نويسنده 

و حقوقدان مشهور استراليا طي سخناني گفت كه فعاليتهاي اتمي 
رژيم ايران اولين بار توسط سازمانهاي مخالف رژيم که در خارج و 
داخل کشور فعال هستند، افشا شد و بنابراين اگر ما ايراني آزاد و 
دموکراتيک داشته باشيم و دولت مردمي بر سرکار باشد، در آن زمان 
ديگر ايران خطر و يا تهديدي محسوب نمي شود و اپوزيسيون  ايران 

اين توانايي را دارد که از پس اين مشکل بربيايد. 
در پايان خانم لين پيگوت با اشاره به صحبت خانم اسكات 
گفت : رژيم ايران يک رژيم خطرناک مي باشد و من نيز با خانم دکتر 
جاسلين اسکات موافقم و معتقدم که مشکل ايران توسط مقاومت 
ايران حل خواهد شد. چرا که آنها ظرفيت مقابله با رژيم را چه در 

داخل و چه در خارج کشور دارا مي باشند. 

ريموند تنتر نورم کلمن باب فيلنر

لين اسميت لين ديکسترا دانيل زوکر



٦ ١٣٨٥صفحه ٧٩٤ دوشنبه ١٤فروردين شماره
گزارش

عـراق در آخـونـدي رژيـم مـداخـالت
خليلزاد: دولتايرانبهشبه نظاميان

ميدهد. آموزش و پول عراقی
(۶فروردين)، فارسي.بي.بي.سي سايت گزارش به
خالل ديدار در عراق، در آمريكا سفير خليلزاد، زالماي
کمک با تازگی به که بغداد در جوانان خانه يک از
بهخبرنگارانگفت«عراقيان بيشتر امريكا بازسازیشده،
بهدست بهدستگروههایشبه نظامیبهقتلميرسندتا
اوازدولتعراقانتقادکردکه«باشورشيان تروريستها».
شيعی مسلح گروههای با اما مي کند مبارزه مذهب سنی
فعاليت به شديد حمله او ضمن دارد». دوستانه رفتاری
نزديک پيوند رهبران دينی با شبهنظامی که گروههای
نيروهایامنيتیوپليس عراقنفوذ در دارند،گفت «آنها
دولت که کرد تکرار را پيشين اتهامات او کردهاند.».

ميدهد. پول و آموزش عراقی شبهنظاميان به ايران

ايران آمريكا:رژيم دفاع وزير معاون
است حال رشد مشكل در يك

رودمن، پيتر روز۶فروردين، الحره تلويزيون گزارش به
اين ملي امنيت امور در امريكا دفاع وزارت معاون
ايران «رژيم تلويزيون گفت: با اين مصاحبه در كشور
مشكل يك رژيم ايران است. حال رشد در مشكل يك
تهديدي عراق و مقابل رشد در  حال استراتژيك در
كشورهاي بهخصوص و عرب دنياي براي استراتژيك
دخالت عراق داخلي امور در ايران است. فارس خليج
سهيم خشونتآميز كارهاي  از بخشي  در و ميكند
ايدئولوژيك دستگاه يك  از  عبارت  اينها است...
فاصلههاي ديگر درمنطقه يك بار ميخواهد كه است
ايدئولوژيك ايجاد كندو تندروي رادر منطقه دامنبزند
به است....آمريكا بزرگ استراتژيك مشكل يك اين و
يك رسيدن به جهت كار براي منطقه در دوستان خود

است». دوخته چشم مشترك استراتژي

خبرگزاريرژيم:
طرحشيعهكردنسامرا

و عراق شيعيان سامرا در شهر كه قرنهاست در درحالي
ميكنند، زندگي هم در كنار برادري كمال در سنيها
اين كردن شيعه طرح از ايسنا)، ) رژيم خبرگزاري
نوشت: ۵فروردين روز ايسنا خبرگزاري خبرداد. شهر
طرح از عراق دفاع وزارت عاليرتبه مسئوالن از يكي »
سامرا شهر كردن شيعه براي كشور، اين دولت بزرگ
در عسگريين(ع)  امام مرقد انفجار از بعد داد.... خبر 
عبدالعزيز ميان زيادي نشستهاي سامرا، سنينشين شهر
عراق، اسالمي انقالب اعالي مجلس رئيس  حكيم،
نماينده حزبالدعوهبهرياستابراهيمالجعفريوحازم
از نمايندهيي نظارت با صدر و جناح نماينده االعرجي،
انتقال و نقل از آن هدف كه شد سيستاني انجام آيتاهللا
به سامرا در آنها اسكان و شيعه خانوادههاي از تن صدها

است». شيعه ائمه حرم اطراف در ويژه

مورد خـطر هشدار در
عـراق در داخلي جنگ

عراق در مداخالتش در آخوندي رژيم كه درحالي
و ناظران مي زند، دامن را قومي و مذهبي اختالفات
در اروپا و چه عراق خود در چه مفسران اوضاع عراق،
داخلي جنگ مورد خطر بروز از پيش در بيش آمريكا و

ميدهند. هشدار عراق در
رهبران مينويسد: (۵فروردين) اينديپندنت روزنامه
پيش بيني را جنگهاي سخت خياباني كه سياسي عراق
كنترل براي سني مي گويند نبرد بين شيعه و ميكنند،
مسعود ستاد رئيس حسين، فوآد است. شده شروع بغداد
خواهد متوقف موقعي جنگ تنها كه ميگويد بارزاني،
شيعه و شود. قدرت جديد پديدار توازن يك شد كه
گفت او تسخير ميكنند. را منطقه خود هركدام سني
رهبران خيلي از است. شده شروع پاكسازي فرقه يي كه
ناپذير است، اجتناب داخلي جنگ كه عراقي معتقدند
محدودبهپايتختواستانهايپيرامون خواهد در ابتدا اما
شيعه ها كه بغداد خواهد بود سر  اصلي بر نبرد و بود

كنترلبيشتردارند.
۶فروردين، روز تايمز نيويورك زمينه، همين در
عراقي و آمريكايي رهبران حاليكه «در مينويسد:
كند، دور عراق از را داخلي جنگ كه ميكنند تقال

در  ۳۳ نفر روز به ۱۱نفر در از شهر بغداد قتل در ميزان
تا  مارس  ۷ روزهاي بين فاصله در  است. رسيده روز

حداقل گرفت. صورت وحشيانه كشتار يك ۲۱مارس،
فاضالب،  قطعه شده در سطل زباله، قطعه جسد ۱۹۱
قربانيان اين از بسياري اند. شده  پيدا وانتبار و مينيبوس
سنيهستند وگفتهميشودكهجوخهمرگ شيعهتحت
فرقهيي، دولتي در يك تالفيجويي نيروهاي حمايت
آمده به وجود سؤالي اكنون است. رسانده به قتل را آنها
سني شورشيان از بيشماري تعداد حاليكه در كه است
شيعه ميليتانهاي معدودي بسيار تعداد شدهاند، دستگير
وزارت كشور مقامهاي و ديگر الجنابي توقيف شدهاند.

نشدهاند». مورد در اين اظهارنظر به حاضر

از ابرازنگرانيرئيسجمهورآمريكا
عراق در آخوندي رژيم دخالتهاي

سخنراني در يك در آمريكا رئيسجمهور جرج بوش
در ايران رژيم دخالتهاي از را خود نگراني آزادي، خانه

داشت. ابراز آن عراق
مورد سؤال عراق در نفوذ خارجي  مورد در كه  وي
كه بيش كشوري دو «مطمئنًا بود، گفت: گرفته قرار
همسايه عراق، دو كشور نگران مي سازند، را همه ما از
مستمر طور به ما هستند. ايران و سوريه رژيمهاي يعني
آنها است نفع كه به ميسازيم كشور روشن دو براي اين

يابد». توسعه عراق در دموكراسي بگذارند
ايران رژيم با مشكل كه  اين بر  تأكيد با بوش جرج
نيست، عراق دولت در تشكيل رژيم اين دخالت تنها
ما «منمعتقدمكهسرانجامعراقيهاخواهندگفت، افزود:
ماميخواهيم باشيم. داشته ميخواهيمدولتخودمانرا
ايران رژيم با گذشته در ما بايستيم. خودمان پاهاي روي
خودمان امور بگذاريد خاطر همين به و داشتهايم مشكل
كه ندارد وجود اكنون شكي كنيم. هم اداره خود را
تشكيل دولت عراق در ايران رژيم نفوذ مورد  در  ما
كه در اين مورد همچنين ما كه است نگرانيم؛ اما بديهي
هستهيي را سالح توليد دانش و توانايي ايران رژيم آيا

هستيم. نگران عميقًا نه، يا دارد اختيار در
اجماع پيام ايران بهتر است رژيم  كه  دارم اعتقاد من
يك به عنوان رژيم را اين جهان آيا بشنود كه را كشورها
من نه يا بينالمللي مي پذيرد در امور دوام قابل حكومت
هستهيي سالح به غيرشفاف رژيم يك دستيابي نگران
كشورهاي از باجخواهي براي ميتواند اين هستم.
براي بايد گيرد. ما قرار استفاده آزادي مورد دوستدار
جدي بسيار را تهديدها و توبيخها اين صلح، حفظ

(سايتكاخسفيد۱۰فروردين۸۵). بگيريم»

سراناتحاديه عرب ازگفتگوهاي
ايران و رژيم بين آمريكا احتمالي

نگراني ابراز عراق اوضاع درخصوص
كردند

بهگزارشخبرگزاريفرانسه،روزچهارشنبه۹فروردين،
خارطوم در عرب اتحاديه سران روزه دو اجالس
خود پايان كار به قطعنامه يي صدور با پايتخت سودان
از گفتگوهاي اتحاديه عرب در اين اجالس سران داد.
اوضاع درخصوص ايران رژيم و آمريكا بين احتمالي

كردند. نگراني ابراز عراق
عرب، اتحاديه دبيركل موسي عمرو گزارش، اين به بنا
بدون گفتگويي نمي كنم فكر من گفت، خبرنگاران به
باشد. مفيد بتواند اعراب حمايت بدون و عراقيها حضور
براي«شكلدهيسريعيك مطابققطعنامهاجالس،آنها

دادند. فراخوان عراق» در ملي وحدت دولت
در كشورها «سران كرد: اضافه  فرانسه خبرگزاري
هم چنين سودان پايتخت در خود ساالنه اجالس
شدند عراق آينده در عرب اتحاديه قويتر نقش خواستار
تأكيد عراق آينده شكلدهي در اتحاديه اين نقش بر و
به دستيابي براي عرب اتحاديه كه ازتالشهايي و نموده
هم چنين سران عرب كردند. حمايت آشتي ايفا كرد،
فراخوان درعراق عرب اتحاديه سفارت گشودن براي
اختصاص آن به هزينه تأمين براي ۲ميليون دالر و دادند

دادند».

با عراق در تروريسم مطلق: صالح
دستورخارجيصورتميگيرد

عراق ملي گفتگوي  جبهه رئيس مطلق، صالح  دكتر
به رسيدن در مانعي عراق، فعلي اساسي «قانون گفت:
صدها شدن كشته باعث  روزانه و است  ملي راهحل
قرباني «عراقيها گفت: ادامه در وي ميشود». عراقي

و برنامه با نيست و محلي هستند. تروريسم تروريسم
مردم عراق  مردم ميگيرد. صورت خارجي دستور 
داخلي جنگ فتنه اين كشتارها وارد با و هستند بزرگي

المشرق۹فروردين۸۵). (روزنامه نميشوند»

با رژيمي   وزارت خارجه آمريكا: ما
کهحاميتروريسموتفرقهافکن

استمذاكرهنميكنيم
يك در آمريكا، خارجه وزارت سخنگوي ارلي، آدام
«مذاكراتمحدوديكه مصاحبهتلويزيونيتأكيدكرد:
با در عراق آمريكا سفير خليلزاد زالماي است ميان قرار
رژيمايرانصورت بگيرد، فقطو فقطدر زمينهدخالتهاي
اين مذاكرات كه هست. و بوده عراق در امور اين رژيم
ما در نگرانيهاي عمل نپوشيده است، ريشه جامه هنوز

دارد. عراق در ايران رژيم اقدامات به نسبت
اياالت دشمن که رژيمي مذاکره با به «ما افزود: وي
حامي رژيمي  نميورزيم. مبادرت است، متحده 
و ساخته بمبهاي که رژيمي تفرقه افکن، و تروريسم
را آمريکاييها و منفجر ميشوند عراق در پرداختهاش
ميکشند،رژيميمشکلآفرينبرايعراقوايجادكننده
مانعبراي تشکيليکدولتوحدتمليدر آنكشور.
اتمي، جنگافزار به يافتن دست براي تالش رژيمي در
حفظ و برقراري ايران. مردم براي سرکوبگر رژيمي و
مقدور ما براي نامنتخبي رژيم  چنين با عادي روابط
اين رو رودر هستيم  مايل تنها ما نيست.  ممکن و
مقامهاي رژيم ايراندرميان بگذاريمو با مالحظاتمان را
پايان نقطه اقداماتشان و اعمال اين بر که بخواهيم آنها از

۱۱بهمن۸۵). صداي آمريكا بگذارند» (تلويزيون

رژيمايرانطرح السياسه:
گسترده يي براي تسلط برمناطق

دارد عراق وجنوب مركزي
طرح از ۹فروردين، روز كويت، چاپ السياسه روزنامه
براي عراق در آن عوامل و آخوندي رژيم گسترده
نوشت: و خبر داد كشور اين جنوب مركز و بر تسلط
رژيم ايران، اطالعات مأموران و پاسداران از تن «هزاران
از شهرك امروز تا كه را عراق در ايران جزاير امنيتي
كشور جنوب در مرزي نقطه آخرين تا بغداد در صدر
پراكنده و سعودي عربستان و كويت با مرزي در نقطه
عراقي شيعي ايراني طرح يك ميان در متفرق بودند،
اوايل در كه بزرگترين جداسازي جمعيتي ايجاد براي
كردند. وصل هم به هستيم، آن شاهد ويكم بيست قرن

خطر از جمعيت جداسازي اين بدبختيهاي و خطر
برخي در هشتاد اواخر و نود دهه در كه جداسازي
از يهوديان جابه جايي نيز و داد، رخ آفريقا جمهوريهاي

 ۵۸ و گرفته نام هولوكاست امروز كه نازيها توسط اروپا
سالپيشبهبرپاييدولتاسرائيلبرايپناهدادنفراريان
نيست». كمتر دارد، ادامه حاال تا آن تبعات و شد منجر

و دولتي «منابع مي كند: اضافه ادامه در روزنامه اين
آمريكا، اطالعاتي ارگانهاي همچنين و عراق سياسي
كنون تأكيد پيش تا حدود پنج ماه آلمان از انگليس و
از سازمانيافته شيعيان و جمعي دادن كه كوچ ميكنند
اقليم مرز تا و غرب در سوريه مرز تا بغداد از سني مناطق
مناطقاطرافكركوكو كردستان درشمالومشخصًا
«شكافهاي در شده مشخص مناطق در آنها دادن اسكان
اين دارد. ادامه گسترده طور به بغداد اطراف سنينشين»

و بغداد از بزرگي بخش يعني عراق مركز شيعي اقليم
مساحت از نيمي تقريبًا كه ميشود شامل جنوب را همه

را تشكيل مي دهد. كشور
دادن كوچ همزمان با گفتند، السياسه عراقي به منابعي
طور به نيز اهلتسنن اجباري اخراج عراق، شيعيان
ازمناطقشيعه اخراج اجباريسنيها گستردهييادامهدارد.
سياه» «گروههاي توسط جنوبي آن كمربند و بغداد در
ايران رژيم پيمان هم مهمترين بدر سپاه از همگي كه
سپاه شركت عناصر با اقدام اين صورت ميگيرد. هستند،
صورت ايران رژيم اطالعات مأموران انقالب و پاسداران
از بيش آنها  تعداد و شده اعزام تهران از ميگيرد كه
وجود صرف كه گفتند عراقي منابع اين است. نفر ۳هزار
عراق در امنيتي ايران و مسلح نيروهاي زياد از تعداد اين

موجبغافلگيريشديدآمريكاييهاشدهاست.
از افسراني حاكيست انگليس اطالعاتي يك گزارش
جاري ماه اوايل از ايران  رژيم اطالعات  و پاسداران 
و شهرها در شيعي محلي شوراهاي تشكيل ميالدي
به رهبري كميتههاي را شهرستانهاي مختلف جنوب
كردهاند. شروع عراقي شبهنظاميان و ايرانيان از مختلطي
مواد ُتن هزار دهها طرح اين پيشبرد براي همزمان
از ايران مستمر طور و برقي به پزشكي غذايي، تجهيزات
حال همين در ميشود. ارسال عراق جنوبي مناطق به
نفتي بر برخي تأسيسات ايران نفت رژيم  كارشناسان
درصد هشتاد دارند. نظارت كشور اين جنوب در عراق

دارد». قرار جنوب در عراق نفت

مخدر مواد قاچاق الزمان: روزنامه
پاسداران و سپاه توسط به عراق

ايران رژيم اطالعات
شماره در لندن، چاپ بينالمللي الزمان روزنامه
رژيم اطالعات و «پاسداران نوشت: خود ۹فروردين
ايرانبا قاچاقچيانموادمخدرهمكاريكردهو مي كنند
از مواد مخدر قاچاق براي مركزي عنوان اهواز، به و
افزود: الزمان برگزيده اند». عراق به اروندرود طريق
افسران پاسدار همكاري خاطر به مخدر «مافياي مواد
اين امور اداره در طواليي يد وتسهيل قاچاقشان آنها با
ايران بهداري وزارت كه است درحالي اين دارند، اقليم
از بيش مخدر به مواد به معتادين تعداد كرده كه اعالم
پنجميليون نفربالغمي شودكهروزانهچهار تنحشيشو
ميكنند... مخدرمصرف مواد قرصهاي ديگر و ترياك
فارس، خليج كشورهاي به مخدر  مواد دروازه ايران
بلغارستان، اروپاوآمريكاست. وقاچاقچيانبراي تركيه،
به آن جا از و بصره مواد مخدر به محمولههاي رساندن
استفاده قايق رود از اروند طريق عراق از شهرهاي ديگر
سپاه كه بود  ساخته فاش قبًال ملل سازمان ميكنند.
موجب عراق به نفت كار قاچاق در پاسداران همچنين
مسئولين از تعدادي همكاري با غذا مقابل در نفت برنامه

دارند». دست عراق سابق

شد ربوده االنبار دانشگاه رئيس
چهارشنبه روز در عراق، چاپ السياده روزنامه
و عالي آموزش وزارت از نقل به ۹فروردين،
ناشناس مسلح «افراد نوشت: عراق علمي پژوهشهاي
از را االنبار دانشگاه رئيس رجبالهيتي عبدالهادي دكتر

خانهاشربودند».
الزمبهيادآورياست نمايندههيأت استاداندانشگاههاي

در العربيه با تلويزيون مصاحبه در ۶فروردين عراق روز
سال سه  طي دانشگاهها استادان ربودن و ترور مورد 
دانشگاه ۱۸۰استاد به نزديك «تاكنون گفت: گذشته

قرار  سوءقصد مورد نيز ديگر ۸۵ استاد و شدهاند ترور
شده اند». ربوده يا گرفته

و آمريكا پيشنهادمذاكرهرژيمبا
عراق مردم سؤاالت

۶فروردين، پيرامون روز روزنامه الزمان چاپ بغداد، در
مورد عراق نوشت: در آمريكا و مذاكره رژيم آخوندي
واشينگتن بين مستقيم گفتگوي موضوع اينكه از بعد »
كه طوالني مدتهاي از پس عراق مورد در تهران و
سؤاالت سيلي از گرديد. افشا ميشد، نگاه داشته مخفي
آرزو عراقي شهروند و كرده خطور عراقيان ذهن به
را حقيقت بتواند سؤاالت اين خالل پاسخ كه از دارد
ايران رژيم دخالت معني كه سؤال اين جمله از دريابد.
سه در طول مسئولين عراقي عراق چيست؟... چرا در
ايران رژيم دخالت هرگونه وجود منكر گذشته سال
چيز همه به به ناگهان امروز و بعد ميشدند عراق در
شكلي چه به عراق در ايران دخالت ميكنند؟ اعتراف
يا اطالعاتي يا نظامي يا دخالت سياسي است آيا است؟
معناي به پس است سياسي دخالت اين اگر و اقتصادي؟
عراق ساختار دولت با بايستي ايران كه رژيم است اين
است آن به معناي آيا است نظامي و اگر كند. موافقت
نظامي فرماندهي تابع دستورات عراق ارتش مثًال كه
بپرسند دارند عراقي حق ؟ شهروندان است ايران رژيم
(روزنامه نيست؟» خجالتآور  گفتگويي  چنين آيا

الزمان۶فروردين۸۵)

خود ايران رژيم تنتر: پروفسور
در حل راه نه و مشكل از بخشي

است عراق
در آمريكا، چاپ مانيتور،  ساينس كريستين  روزنامه
اكنون هم متحده «اياالت نوشت: ۸فروردين تاريخ
تأكيد براي تنها تهران، رژيم با گفتگو از كه ميگويد
كرد. خواهد استفاده عراق در رژيم اين فتنهانگيزي بر
ريموندتنتر،يكاستراتژيستپيشينشورايامنيتملي
برعهده دارد، آمريكا كهرياستكميتهسياستايرانرا
راهحل نه و مشكل از بخشي خود ايران رژيم ميگويد:

است». عراق در

رژيمتهران آمريكا گفتگو با گاردين:
ميدارد نگه متوقف را

«كه داد: خبر آمريكايي منابع قول از گاردين روزنامه
عراق وزيران  ديگر  و رئيس جمهور اينكه  از  پس
آنها حضور بدون  گفتگويي  كه شدند  آن  خواستار
و آمريكا ميان شده داده وعده مذاكرات نگيرد، صورت

شد. متوقف عراق وضعيت مورد در ايران رژيم
درخواست آمريكا عراقي، رهبران اعتراضات پي در
اين گفتگوها پذيرفت، اما شركت در مبني بر عراق را
اينامرتا زماني كهدولتجديدتشكيل نشود، نميتواند

صورتبگيرد.
شايعه اين گفت، گاردين به آمريكايي ارشد مقام يك
رژيم نشست رودررو ميان مقامات ارشد آمريكا و كه
واقعيت گيرد، صورت هفته همين طي ميتواند ايران
است، عراق سر بر بحث كه آنجايي از است. نداشته
و خواهند بود. عراقي نماينده يك شركت گفتگوها با
گفتگوها عراق، اين در جديد يك دولت وجود بدون

فروردين). گاردين۷ (روزنامه ندارند» چنداني معناي

از اظهارات رژيم آخوندي خشم
در عراق  سفير آمريكا

البينه عراقي ظاهر به نشريه زبان از آخوندي رژيم
شماره سرمقاله طي  عراق، در رژيم حزباهللا  ارگان
را عراق در آمريكا سفير خود، ماه فروردين هشتم
و كرد  متهم كشور»  سياسي روند در «كارشكني  به 

شد. او اخراج خواستار
كشور از آمريكا: سفير «به عنوان با سرمقاله اين در
كرديم تالش چه «هر است: آمده شويد»، خارج ما
افغانياالصل كه سفير آمريكايِي كنيم قانع را خودمان
خود ساديستي ديدگاه  و بدهد تغيير را  خود سخنان
كه ناگهان با اظهاراتي بكند... عراق را عوض به نسبت

ميخواهدفتنه در كشور ايجادكرده وآن را بهناكجاآباد
مواجه كند، كارشكني سياسي روند در يا كند پرتاب
وي رفتن درخواست سفير آمريكا و اظهارات شديم.
و وي عدم بيطرفي مناسبتها از خيلي اينكه در از بعد
سوگواري و ماتم شد ثابت دولتش معيارهاي دوگانگي
ميآيد. به حساب مردمي خواست يك نميانگيزد و بر
و بصره در بريتانيايي اشغالگر نيروهاي كه حملههايي
بهمقرهايجريان صدر كردهاند،چيزينيستبه العماره
سرنيزه نوك سفير توطئه خطرناكي كه مصاديق از غير

مي دهد». تشكيل را آن
آمريكا سفير عراق حزباهللا نشريه گروه رژيم ساخته
«اي نوشت: و  كرد متهم اربعين زائران كشتن  به را
ما بر هشيار كرد. خوبي به را ما پيام آمريكا اين سفير
در را كه اولويتها جز اين نيست ائتالف شيعه به عنوان
كوتاه بيايند تا ديگري بهخاطر ما از بعضي نظر بگيريم و
نيروهاي آمريكا و به سفير باشيم و واحدي داشته موضع
شما به ما بشويد خارج ما كشور از بگوييم كشورش

البينه۸فروردين۸۵) (روزنامه نيازينداريم»

ما براي اگر صفوي: رحيم پاسدار
كشورهاي ساير براي نباشد امنيت

بود  نخواهد امنيت هم منطقه
پاسداررحيم صفوي،سركردهسپاهپاسداران درپاسخبه
عمليات و برابر تهديدات در واكنش رژيم كه سؤال اين
رواني دشمنانچيست؟درعينحالكهمدعيشد رژيم
طرفدار صلحوآرامشوامنيتدرمنطقهاستبه تهديد
نباشد، براي ايران اگر اين امنيت گفت: «البته و پرداخت
بود. بنابراين نخواهد منطقه در هم ساير كشورها براي
و است پيوسته هم به ايران امنيت و فارس خليج امنيت

اسالمي». جمهوري امنيت و انرژي امنيت حتي
مداخلهجويانه و توسعهطلبانه اظهاراتي طي سپس وي
اكنون «هم گفت: عراق آينده دولت تركيب مورد در
عراق دولت بهزودي و است گرفته شكل عراق پارلمان
گرفت. خواهد شكل جعفري دكتر نخستوزيري به
ايرانيها است بين سال هزار فرهنگي عقيدتي و ارتباط
اين دارد. وجود وجود عتبات عاليات بهخاطر عراقيها و
لبنان امتداد و سوريه تا عراقيها و ايرانيان پيوستگي بين
در اين اسالم جهان و تشيع جهان حقيقت و در دارد

مي كند». پيدا قدرت دارد، منطقه

اطالعات عوامل ابي زيد: جان ژنرال
ايراندرعراقعملياتميكنند

ابيزيد، جان ژنرال فرانسه، خبرگزاري گزارش به
يك طي خاورميانه، در آمريكايي نيروهاي فرمانده
كنفرانسمطبوعاتيگفت:«عواملاطالعاتيرژيمايران
انفجاري مواد ميكنند... عمليات عراق خاك داخل در
پيدا عراق و در جاده مرزي ايران ايران رژيم ساخت

فرانسه۸فروردين). (خبرگزاري است» شده

كشوردرگيريك طارقالهاشمي:
نشده است اعالم داخلي جنگ

در عراق، اسالمي حزب دبيركل الهاشمي، طارق
اصلي «مشكل گفت: العراقيه تلويزيون با مصاحبهيي
كسي چه كه است اين مشكل است. امنيتي پرونده ما
يا باشد نخستوزير آيا باشد. امنيتي پرونده مسئول بايد
روي و است موضوع حساسي نخست وزير، اين معاون
در آرا سوم روي قانون دو وجود دارد. ما آن اختالف
كرديم وزيران براي موضوعات حساس توافق شوراي
هنوزتعيين اينكهچهكسي مسئولاينپرونده باشد، اما

تكليفنشدهاست.
سؤال ديگري به پاسخ عراق در حزب اسالمي دبيركل
در اشكالي حاضر حال در  اسالمي «حزب  گفت:
و براي ميانه فدراليسم نميبيند، اما فدراليسم كردستان
برايتقسيم عراقاست، كه براساسمذهبيو جنوبرا

نميپذيرد.
در  عراق آيا كه سؤال اين به پاسخ در الهاشمي،   طارق
«مشكلاين حالحاضردرگيرجنگداخلياست،گفت:
توافقي داخلي جنگ معني و مفهوم روي حاال كه تا است
چيزي آن داخلي جنگ از منظور اگر نگرفته، صورت
است، ما به بوده يوگسالوي يا لبنان آمريكا، در كه است
ايننقطه نرسيده ايمولياگرميزانتلفاترادرنظر بگيريم،
كشور من بهنظر نيستيم. دور جنگ اين از كه ميكنم فكر
آن شكل اما است نشده اعالم داخلي جنگ يك درگير

العراقيه۱۰فروردين۸۵).. (تلويزيون ميكند» فرق

سردبير نبضالشباب، رژيم در روزنامه دروغپردازيهاي دنبال به
و اكاذيب مراجعه، اشرف شهر به شخصًا اليوم العرب روزنامه

هيچ گاه و يادآور شد كه شدت محكوم كرد آخوندي را به رژيم
است فوقالذكر نداشته نشريه با مصاحبهيي ديدار و چنين
در وروقپارههاي  آخوندي رژيم  دروغپردازيهاي تكراري

توسط مطبوعات عراقي و در بارها اطالعاتش وزارت دستساز
تكذيب مي شود، منتشر دروغ مطالب آنها از نقل به كه كساني

ازجمله در تاكنون را تكذيبيهها اين نمونههاي شده است.
وهفته نامهالشاهدالمستقل الزورا الدستور، روزنامههايالسفير،

شاهدبوده ايم.
حمزه آقاي تكذيبه ۷فروردين، روز دوشنبه شماره در بغداد، چاپ النهار روزنامه 
آخوندي رژيم كه دروغپردازيهايي مورد در را العرب اليوم روزنامه سردبير الجزايري،

رساند. چاپ به بود، كرده منتشر مجاهدين عليه وي از نقل به
درمقالهالنهاركهبهقلم كاظم الخزايي،همكارآقاي حمزه الجزايرينوشتهشده،آمده

نظرسنجي  يكشنبه ۱۹-۲-۲۰۰۶ يك ۱۵۹ روز شماره به الشباب نبض نشريه در است:
اخراج عراقي خواستار «روشنفكران مجاهدينخلقتحت عنوان سازمان ايراني باره در
بودند،حرفهايهمكارم خواندم. ازجمله كساني كهصحبت كرده را سازمانشدهاند»
نويسندهيي به راجع او از ميباشد. اليوم العرب روزنامه سردبير كه بود الجزايري حمزه
نشريه در كه است قديمي كاركنان از او آيا كه كردم سؤال بود، كرده ديدار او با كه
راجع به نميدانم و داد جواب حيرت و تعجب با همكارم ميكند؟ نبض الشباب كار

نويسنده نداشتهام. مالقاتي با اين هيچ نظرسنجي اين
خود ارضاي رئيس براي كه است نظرسنجي اين نويسنده تفسيرهاي از كه اين فهميدم
به همين براي است. را نوشته تبليغاتي نظرسنجي اين مشتي پول دريافت ازاي در يا و
نوع اين ميگوييم كه مي زنند، اعمالي چنين به دست كه حرفه اين همكاران در همه
پسنديدهيي كه عاقبت ميبرد جايي به را آنها تأسفآور، پست و نوشتن از جديد

نبنديد. همكاران ديگر به دروغ افتراي ندارد.
۱۵۹ مورخ ۲۰۰۶/۲/۹  شماره دوم صفحه در نبضالشباب نشريه كه مي شود يادآوري

متن بدونامضاييتحتعنوان (۲۰بهمن۸۴)خوددرستون«نظرسنجي نبض الشباب»،
بود. درج كرده هستند» خلق تروريستي سازمان اخراج خواهان «روشنفكران عراقي
گروهي از از كه شده بود مدعي بغداد در آخوندي مزدبگير سفارت اين روزنامه
همه و است نظرسنجي كرده عراق در مجاهدين خلق سازمان پيرامون حضور عراقيان
از نقل به جمله از عراق بودهاند. خاك از اخراج سازمان خواستار مصاحبهشوندگان
جديد اساسي «قانون بود: نوشته اليوم العرب هفتهنامه سردبير الجزائري، حمزه آقاي
قانون به اينكه توجه و با دارد تأكيد آن امثال و سازمان تروريستي اخراج اين بر عراق
اين اخراج موضوع بنابراين است، شده تصويب زيادي مردمي آراي سوي از اساسي
زيرا بگيرد. سازمانيكخواستملي استودولتنبايستيدرخواستملترا ناديده

نميباشد». هم خودش مردم مورد قبول و تروريستي است سازمان يك سازمان اين
مراجعه به شهر اشرف شخصًا الجزايري، حمزه آقاي مجعول، خبر اين انتشار از پس
به شدت اكاذيب را اين درج مجاهدين مسئولين از برخي با ضمن ديدار كرده و
فوقالذكر نشريه با مصاحبهيي و چنين ديدار هيچگاه كه شد يادآور و كرد محكوم
آقاي است. نكرده اتخاذ ايران سازمان مجاهدين خلق عليه مواضعي چنين و نداشته

نوشت: ايران خلق مجاهدين سازمان به خطاب نامهيي طي متعاقبًا الجزايري حمزه

الرحيم الرحمن اهللا بسم
محترم، مجاهدين خلق سازمان مطبوعاتي برادران دفتر به

را شما عليه زبان ما از اظهاراتي به راجع نبضالشباب روزنامه شده در منتشر مطالب
ارگان در روزنامه آن جواب و ميباشد غيرصحيح اظهارات ميكنيم. اين محكوم
باقي مردمش و عراق دوستدار و ملي قلمهايمان آزاد و شد، خواهد داده مؤسسه مان
با اصولمان و عليه مصلحت عراق و كرد نخواهد طرف خارجي تبعيت هيچ از و مانده

كرد. نخواهيم معامله و سازش كسي
۸ مارس ۲۰۰۶ الجزائري- حمزه

وروقپاره هاي در آخوندي رژيم تكراري دروغپردازيهاي كه است ذكر به الزم
نقل كه به كساني توسط و عراقي مطبوعات در بارها اطالعاتش وزارت دست ساز
را تكذيبيهها نمونههاي اين است. شده تكذيب ميشود، دروغ منتشر مطالب آنها از
تاكنونازجملهدرروزنامههايالسفير،الدستور،الزوراوهفتهنامهالشاهدالمستقلشاهد

بودهايم.

اروپا خبرسازي مجعول در سخنگوي مطبوعاتي مجاهدين
به آمريكا دالري ٢٠٠ميليون بر كمك مبني رژيم آخوندي

استيصال اين رژيم از مقاومت مجاهدين را حضيض ترس و
كرد توصيف ايران

توقف خواستار عراق، در عوامل خود و طريق كارگزاران از آخوندي هراسان رژيم
گرديد. خلق به مجاهدين آمريكا اياالت متحده دالري موهوم۲۰۰ميليون كمك

منابع از نقل به ۶فروردين روز عراق در آخوندي رژيم حزباهللا ارگان روزنامه البينه،
مالي كمكهاي كه تعهد بگيرد را اين آمريكا از كرد تالش خواهد تهران مطلع نوشت:

شود. متوقف مجاهدين خلق به بهخصوص به اپوزيسيون دالر بر۲۰۰ميليون بالغ
روزنامهالحيات،چاپ لندن،نيزدرشماره۴فروردينخودبهنقلازيك«مسئولشيعي»
مذاكرات در «تهران بود: كرده نشان خاطر عراق اسالمي انقالب اعالي مجلس در
كمكهايي بالغ توقف بر مبني آمريكا تعهد كرد خواهد كوشش آمريكا با آينده خود

بياورد». دست به  را اپوزيسيون بهويژه مجاهدين خلق به دالر بر۲۰۰ميليون

ائتالف ايران برقراري يك امكان نسبت به مسئول شيعي، «اين ادامه نوشت: در الحيات
صدر تأثير مقتدي جريان از كيسه و نفع مجلس اعال به پيشين روابط كه بر آمريكا
كه كردند انقالب اسالمي فاش اعالي مجلس در منابعي كرد... ترديد ابزار بگذارد،
تروريسم، امنيت، محور چهار و ايران، بايستي شامل آمريكا بين انتظار مورد گفتگوي
ايران اتمي پرونده ارجاع خاطر به آمريكا و ايران كه چرا باشد. ايران اپوزيسيون و نفت

ميكنند». خفه كننده يی عبور بحران امنيت از شوراي به
بر درخواست تهران عالوه عراق، در آخوندي اهللا حزب ارگان البينه، نوشته روزنامه به
مجاهدين بهخصوص به اپوزيسيون دالر به بر۲۰۰ميليون بالغ مالي كمكهاي توقف
امارات با كشور اين واختالف اهواز مسأله در آمريكا كه است اين خواستار خلق،

ادامه دهد. خود نفت فروش به ايران كه بدهد اجازه هم چنين و دخالت نكند
بر مبني رژيم آخوندي خبرسازي مجعول در اروپا مطبوعاتي مجاهدين سخنگوي
رژيم اين استيصال ترس و حضيض را مجاهدين آمريكا به دالري ۲۰۰ميليون كمك
ازمقاومتايرانتوصيفكرد.سالگذشتهصادقخرازيسفيررژيمدرفرانسهبهنحو

مي كنند. را تأمين مجاهدين هزينههاي اسرائيل و كرد آمريكا ادعا مضحكي

هفتهنامه ترهات باره در اروپا در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي
شده» تروريستها پناهگاه اشرف، «قرارگاه اينكه بر مبني بدر،
پايداري پرشكوه از آخوندي رژيم مزدوران سوزش قابلفهم را
چارچوب در  انكارناپذيرشان حقوق شناسايي و مجاهدين 

كرد. ژنو توصيف كنوانسيون چهارم
كرد، اعالم عراق در مزدورانش طريق از بسيار كينتوزي و وحشت با رژيم آخوندي
تروريستها وپناهگاه پرورشگاه به تبديل آمريكايي نيروهاي با ائتالف در اشرف قرارگاه

است. شده
شماره در عراق  در  ايران اسالمي انقالب  پاسداران نهم سپاه ارگان بدر، هفته نامه
آن در كه محلي عنوان به را اشرف قرارگاه سازمان، اين «امروز نوشت: خود ۶فروردين
اين كرده است. ميكند، اتخاد را بازي نقش مشكوكي نيروهاي آمريكايي ائتالف با در

چه نمي دانيم برگشته است... است كرده بازي آن تأسيس از اول كه نقشي به سازمان
قرار دهد.كه مورد استفاده را اشرف شهر كه است داده اين سازمان به را اين حق كسي

خاك عراق. ميكند ونه در خاك خود زندگي انگار در
صادراتي منفور تروريستهاي ترهات باره در اروپا در مجاهدين مطبوعاتي سخنگوي
پايداري از معلومالحال  مزدوران «سوزش گفت: عراق، در رژيم آخوندي سوي از
حقوق و آنان به حقوق پناهندگي بينالمللي اذعان شهر اشرف و در مجاهدين پرشكوه
در بهويژه است. قابلفهم بسيار ژنو، چهارم كنوانسيون چارچوب در انكارناپذيرشان
كسي چه كه اين است بينالمللي عمومي افكار سؤال و عراق سؤال مردم كه شرايطي
و زندان دهها تأسيس و دخالت در عراق به مجاز مزدوران آن را و آخوندي پليد رژيم
مردم عظيم كه اكثريت شرايطي در هم است. آن كرده كشور در اين مخفي شكنجه گاه
رژيم از خلعيد خواهان كشور اين در دموكراتيك و ميهنپرست نيروهاي همه و عراق

هستند». عراق در آخوندي كثيف

تكذيب دروغپردازيهايرژيمآخونديعليهمجاهدين توسط
عراق اليوم العرب روزنامه سردبير

صادراتي و وارونهگويي تروريستهاي آخوندي رژيم  سوزش

خبـرسـازي مجعولرژيـمآخـونديدرحضيضترس واستيصال

رسيدند توافق به عراق ملي امنيت مورد تركيب شوراي در عراق سياسي فراكسيونهاي سران



٧ ١٣٨٥صفحة ٧٩٤ ـدوشنبه ١٤فروردين شمارة
اقتصادي

حاكميت تحت ايران وجامعه خانوادهها آينده و حال مادي حيات
و گرفته شكل ويژهيي و استثنايي فضاي در واليتفقيه، رژيم
را راهنماي اقتصادي حكومتهايي كه اهداف برخالف ميگيرد.
حاكم برايران، فقيهيهاي واليت خود قرارميدهند، سياسي عمل
اين خود كردهاند. اهداف سياسي تابع را دنبالهرو و كشور اقتصاد
همواره با گذشته طي سالهاي امور كشور، كالن مديريت از شكل
تأثيرتصميمات تحت و اقتصاد كشور داشته جريان وضعف شدت
متحول شده است. خارجي مربوطه واكنشهاي و سياسي اين رژيم

و  ويژه سالي گذشته سالهاي ميان در سال٨٤  منظر، اين  از اما
به تبع  و سياسي مشي خط سال٨٤ سال تغييركيفي است. استثنايي
بود. كشور اقتصادي سياسي و امور كالن مديريت كيفي تغيير آن
به واقتصاد سياست درعرصه را قدرت واليتفقيهيها از باندي
دارد خود به مختص نظامي–سياسي گرايشي كه گرفت دست
حركت گرايش اين عملي كردن سمت سازمانيافته به نوعي وبه
البتهاينجريان ازسالهايجنگتا بهحالهموارهتأثيرخود ميكند.
هفتم مجلس انتخابات مقطع از اما است. كشورداشته براقتصاد را
شد، قدرت بارز قبضه براي آن تحرك آثار طور ملموس به كه
قرارداد خود تأثيرفعاليتهاي تحت را كشور اقتصاد پيش از بيش
در هژمونيكي فائقه و جانبه قدرت، نقش قبضه همه با اينك و
روي با دارد. كشور اقتصادي و سياسي تحولهاي شكلگيري
از تأثيرپذيري حادي و جديد فضاي وارد اين جريان، آمدن كار
و آخوندهاي پاسداران سياسي رفتار از ايران مادي جامعه حيات
شخصي مادي زاويه زندگي از اگرصرفًا حتي كه حاكم شدهايم،
آن از كنيم، نميتوانيم و فرزندانمان به آن نگاه خانواده آينده و
يادآوري ندهيم. ضمن نشان حّساسيت آن به و نسبت بمانيم غافل
جديد هيأت حاكمه رفتارسياسي و تحوالت اقتصادي آثار اينكه
اقتصادي- رويدادهاي به در اينجا ميشود، بارز زمان مرور به
كالن امور آغازكار مديريت و تغيير در جريان مهميكه سياسي
اقتصادي پيامد و ميپردازيم گرفت، شكل اقتصادي – سياسي

ميكنيم: مرور را آنها از برخي

تورم  آتش شعلهورشدن با بهار٨٤  – الف
آغازشد

دولت  و مشاركت  باند با پاسداران  سياسي درگيري   
ازهمان رژيم جمهوري رياست كرسي خاتميبرسرتصاحب
نفوذ تحت مجلس شد. كشيده اقتصادي عرصه به آغازسال
كانديداهاي سمت به  آرا جلب براي  رژيم، رهبر  و پاسداران
تحت از كاالهاي برخي قيمت افزايش روال واليتفقيهي خّلص،

سياسي  ژست با ٨٤ را، بودجه سال داد و را تغيير تصدي دولت
ميكند، عرضه به بازار را دولت آنها كه كاال يي ٩قلم تثبيت قيمت
و نوروزي تعطيالت درگرماگرم وجود اين با كرد. تصويب
كه طوري به بوديم. سايركاالها قيمت شديد پرش آغازسال شاهد

سال٨٤ باجهشحيرتانگيزقيمتمايحتاجروزانةمردمنظيرميوه 
٢٢فروردين٨٤  روز روزنامة شرق، آغاز شد. پودرهاي شوينده و
برابر پنج گذشته دوهفتة طي فرنگي گوجه قيمت كه كرد اعالم
و رسيده ٢٠٠٠تومان كيلويي به ٤٠٠تومان كيلويي از و شده
از عيد بعد يعني روزهاي گذشته هفتة طي سه ميوه قيمت انواع
با را قيمتها اين اگر  يافته است. افزايش تا ٥٠٠درصد  ١٠٠ بين
دستمزد حداقل تومان  هزار چهار حدود خريد  قدرت محك
با ميبينيم كه بسنجيم، كردند تعيين ايراني كارگر براي روزانه كه
سه نميتوان ايراني كارگر روزانة دستمزد حداقل تمام پرداخت
خريداري رسيده ١٤٠٠تومان كيلويي به آن قيمت كه سيب كيلو
يعني دنيا ميوة از گرانترين بازارهاي يكي در آنكه حال كرد،
معادل كارگر روزانة دستمزد  حداقل خريد  قدرت فرانسه در
قيمت جهش اين است. متوسط كيفيت با سيب ١٥كيلو قيمت
بينالمللي بازار خام در قيمت نفت گرفت كه انجام شرايطي در
٥٨دالر بشكه (هر بود رسيده تاريخ آن تا خود ركورد باالترين به
بازار، در قيمتها تنظيم براي دولت دست و نيويورك)، بنادر در
ميتوانسته دولت و بود باز هميشه از بيش كاال، واردات طريق از
به كند. مقابله بازار در كاال مصنوعي كمبودهاي با به سرعت 
كه ميوه واردات و توليد خاتمي، دولت بازرگاني وزير گزارش
بوده اندازهيي به است، بازار به آن عرضة ميزان تعيينكنندة عامل
جوابگوي ميتوانسته سال گذشته، مصرف الگوي معيار با كه

باشد. جاري بازار و تقاضاي مصرف ميزان
توضيح در  دانا، رئيس آقاي داخلي كارشناسي منابع از  يكي
بودجه برابر كردن چند تورم، آتش شعلهورشدن اقتصادي علت
انبساط سياست  اتخاذ و  مجلس توسط  حكومتي نهادهاي 
اعالم قيمتها» «تثبيت سياست با  متضاد را دولت توسط پولي
كه مجلس از بود اين بر «قرار گفت ايلنا به خبرگزاري كرد و
كند، در بودجه جلوگيري دولتي ريختوپاشهاي اضافي بخشهاي
دولت ريختوپاشهاي به مجلس عملكرد كه است حالي در اين
را ناالزم كه بودجههاي نهادهاي داد بهنحوي فرصت در بودجه

.(٨٤ فروردين ايلنا كرد»(خبرگزاري برابر چند
نشست در بازار، وقتي تنظيم مسئول بازرگاني خاتميبهعنوان وزير
مورد سؤال تورم آتش اين چنيني شعلهورشدن مجلس، درمورد
نقدينگي «رشد شد كه متوّسل اقتصادي اين توجيه به گرفت قرار
نقدينگي رشد شاهد پيش ما در سال ميشود تورم ايجاد باعث
و گرانشدن كاالها و نو سال آغاز و سال در پايان ٣٠درصدي

٢٧فروردين٨٤). موج (خبرگزاري بوديم» تورم افزايش
از برخي و  تلويحي به طور هفتم مجلس اقتصادي سخنگويان 
معرفي در صريح، به طور حاكميت درون سياسي جريانهاي
دولت سوي به را اتهام انگشت توّرميآغاز سال٨٤، عامل موج
قصور و سياسي غرض و رفتند خاتمينشانه دولت كارگزاران و
به شدت كه كاالهايي توزيع و احتكار مديريت آنها در عمدي
توكلي، احمد كردند.  اعالم ماجرا اصلي علت را شده، گران
«تثبيت طرح متوليان از كه مجلس پژوهشهاي مركز رئيس

٨٤ بهخبرگزاري  آغازسال گرانيهاي اشاره به موج با بوده قيمتها»
در پشتپردة سياسي ارادة از احتمال شواهد گفت: «برخي فارس
پيگيري را آنها جدي بهصورت مجلس كه ميدهد اخير گرانيهاي
خواهد كرد(٢٧فروردين٨٤).محمدخوشچهره،عضوكميسيون
قيمتها» «تثبيت سياست طراحان از ديگر يكي و مجلس اقتصادي
اگر كه نشان داد را اراده اين اخير «گرانيهاي اينباره ميگويد: در
ميوه سوداگر و دالل سري يك چطور تصميم بگيرند، سياسيون
اقتصاد در اختالل آنها ارادة و ميگيرند قرار مجموعه يك در

٢٧فروردين٨٤). ميآورد»(خبرگزاري موج بهوجود كشور را
كه بيانيهيي طي اسالميمهندسين» «جامعة سياسي تشكل

٢٨فروردين٨٤ مخابره كرده، بهطور  روز آنرا فارس خبرگزاري
«نتيجة عدم را اخير» كرد و «گراني متهم خاتميرا صريح دولت
در و مجلس» دانست با دولتي دستگاههاي از بعضي  همكاري
منافع «پيگيري از ناشي را «عدم همكاري» اين خود بيانية ادامة
سرنوشتساز انتخابات برگزاري آستانة در گروهي و فردي پست
حاكمه هيأت رفتار از ناشي تورم كرد. تلقي جمهوري» رياست

پس  و ما است سال اين مهم اقتصادي ٨٤ مسأله  سال در ايران
و جمهوري رياست مدعيان اقتصادي برشعارهاي ازمروري
مديريت چگونگي مرور ضن رژيم، اجرايي قوه تغيير چگونگي
را فلج كننده بالي فقر آفرين و اين بررسي جديد، دولت مالي

مي كنيم. دنبال

سال ٨٤  در ايران سياسي تحوالت از اقتصادي ناشي رويدادهاي
حمزه حاج يزدان

كردند تناقضگويي جمهوري رياست مدعيان ب-
كانديداي پيشرو»،پرمدعاترين «اصالحطلبان كانديداي معين
خود بهدنبال  و بود  رژيم رياستجمهوري انتخاب  نهم دورة 
«مجاهدين مشاركت»، «جبهة مثل گوناگون سياسي جريانهاي
از برخي و مذهبيها» «ملي آزادي»، «نهضت اسالمي»، انقالب
همراهانش و او ميكشيد. يدك را [ليبرال]» آزاد «اقتصاددانان
كردند. ارائه را گوناگوني تناقضهاي خود برنامة اعالم در
و دموكراسي شعار  و آوردند در را ليبراليستها اداي  درحالي
از حذف جلوگيري براي عمل در كه ميدادند سر حقوق بشر
ديكتاتوري شاخص رئيسجمهوري، كانديداهاي ليست از خود
از و پذيرفتند را خامنه اي حكومتي» «حكم يعني مطلقة فقيه
زدند دم  شرايطي در بشر» حقوق و دموكراسي «جبهة تشكيل 
«قانون اساسي به وفاداري شالودة بر را جبهه اين سنگ اّول كه
همين ساختار حفظ ادامه و قانوني كه محمل اسالمي»، جمهوري
از معين نهادند. بنا است، اقتصادي اوضاع وهمين ديكتاتوري
يك سر در كه ميكرد نمايندگي را گرايشهايي اقتصادي نظر 
تمامعياري اقتصاد ليبراليستي مدعيان آزاد» يعني «اقتصاددانان آن
«عدالت الزمة را ليبرال اقتصادي  نظم برقراري  كه داشتند قرار
مثل سياسي را فرصت طلبهاي آن سر ديگر و ميدانند اجتماعي»
مواضع اعالم در كه مي دادند تشكيل اسالمي» انقالب «مجاهدين
اسمش كه خصوصي دولتي- بي هويت اقتصاد علم زير خود
اينكه ضمن اينها ميزدند.  سينه  مختلط» گذاشتند،  «اقتصاد را
چشم رفتهاند، فرو واليتفقيه ديكتاتوري لجن در خرخره تا
دوختهبودند. نيز آمريكا مشخص بهطور و خارجي نظر بهجلب
براي مي گفت ميداد را بيكاري  مشكل  حل شعار وقتي معين
جلب گره بايد و نيست كافي داخلي سرمايهگذاري شغل، ايجاد
خاتمياين او محمدرضا سخنگوي باز كرد. را خارجي سرماية
وبدون ميكرد مشروط آمريكا رابطه با برقراري به را گرهگشايي
فعلي دولت  رئيس هرحال به كه بياورد خود روي به آنكه 
گذاشته منطقه اين حاكمان مقابل در را خاورميانهيي طرح آمريكا
است، نظامهاي ديكتاتوري تغيير آن ضرورت اصلي محور كه
چشمك بهدولت آمريكا واليتفقيه ديكتاتوري نظام درون از
اعالم ميكرد آمريكا با رژيم رابطة بحران رفع سوداي در و ميزد
دو مناسبات در مثبت تحول و بهبحران بخشيدن پايان به «ما كه

١٢خرداد٨٤). (شرق داريم» چشم كشور
نظام پدر خواندة نقش ميخواست كه شرايطي در رفسنجاني ـ ب
از معين و بيش خود رئيسجمهوري برنامة اعالم در كند، بازي را
قدرت مدعي عمل در وجود آن كه او با بود. متناقض همراهانش
و قدرت ساختار به حفظ انديشه و نظر در بود رژيم رهبر خامنهاي
پايبند كماكان نظام» خيمة «تيرك مثابه به واليت فقيه نظام حفظ
«اصالح كرد اعالم  سياسياش موضعگيري آخرين در او بود.
ايجاد كرديم ابتدا از كه ساختاري ندارم. قبول را نظام ساختار 
مجلس، شوراها جمهوريت، واليتفقيه، با سيستم و است خوب
١٩خرداد٨٤).. برويم»!(ايسنا جلو به مي توانيم مجمع و خبرگان و
دوخته خارجي  سرمايه گذاري بهجلب  چشم معين مثل نيز  او
كار كه گره بود معتقد كماكان نيز خارجي در سياست و بود
نبود خام آنقدر معين مثل اما مي شود. باز آمريكا بهدست رژيم
چهار «برنامة آمريكا به تقّرب  براي و  بزند به آب بي گدار كه
«توسعة به تمايل ابراز ضمن سخنگويش و او دهد. ارائه مرحلهيي»
روي آمريكا با جمله از و باخارجيها برخورد در جهان گرا»،

مي كند. تبليغ سياسي بستانهاي بده و «تعامل» سياست
انشاءگونة برنامة در رياست جمهوري كانديداي پاسداران ـ ج
مدعي آن سينه ميزدند، « «اقتصاد پاي علم آنكه خود ضمن
باشد»! همراه پاكدامني و عدالت با بايستي «پيشرفت كه بودند
توأم اقتصاد وعده آنكه با وجود خّلص، واليتفقيهيهاي اين
خود «پاسدار»ي سوابق و نگرش اقتضاي به ميدادند را عدالت با
داشتند. در را خود پيراموني محيط با درگيري ستيزو هواي حال و
منطقه» در نقش و «ايفاي تهديد» روي «رفع خارجي سياست زمينة
دستگاههاي فعال «ساختار كه بودند آن بر و انگشت ميگذاشتند
بيشتري قدرت با ايران تا شود متحول بايد خارجي سياست در
را احتمالي تهديدات و  بپردازد منطقه در نقش  ايفاي به بتواند
سر در فساد حكومتي عمق لجنزار كه از اين پاسدارها دفع كند».
كه شدند ادعا ميكردند مدعي كرسي رياستجمهوري و آورده
آورندة بهوجود عوامل دولتي و تبعيض، اشرافيت و فساد مظاهر «با
عينحال در داشت. خواهند بياغماض» و نظام مند مبارزهيي آن
«عدالت و «توسعه» از آنكه بدون  خرابكار سركوبگران اين
در آنكه براي باشند برده مقوله بويي دو اين ارتباط و اجتماعي»
متوازن بهتوسعة همهجانبه «دستيابي نيفتد عقب رقبا از اقتصاد زمينة
ميكردند! تبليغ خود  دولت اصلي» را «راهبرد عدالتمحور» و
با «رابطه «دموكراسي» و مثل سياسي خط قرمزهاي به نسبت و

بودند. كرده پيشه را سكوت مصلحتي سياست آمريكا»،

كالن رژيم مديريت -پاسداران وامنيتيهاي ج
كردند را تصّرف اموراقتصادي كشور

نزديكترين واليتفقيه  رژيم انتخاباتي بازي پايان در باألخره
شد نشانده «رياست جمهور»ي بركرسي رژيم رهبر به پاسدار
كه مشخصي سياسي جريان حاكميت نماد و مأمور عنوان به تا
سياست اجراي واسطه بوده، حاكميت اصلي شريك بهحال تا
هفتگانه معاونت  و رژيم « امنيت شورايعالي » كه شود  جنگي
پاسداران سپاه  سابق فرماندهان آن اعضاي همه كه شورا،  اين
كشور اداري تشكيالت رأس در ميكنند. تعيين و تدوين هستند،
تشكيل با پاسدار احمدينژاد، ملي» بهرياست امنيت «شورايعالي
و مثل شمخاني معروف پاسدارهاي قراردادن و معاونتهاي جديد
سياسي، اقتصادي، امور همة معاونتها اين مديريت به صحرارودي
مراقبت و كالن بهزيركنترل سطح در را كشور امنيتي و اجتماعي
سابقة كه نيروهايي ساير ارگان، اين كنترل زير در در آورد. خود
سازندگي داشته جهاد يا و نيروهاي امنيتي يا پاسداران در سپاه كار
كنند، كار سازمانيافته بهصورت پاسدارن سپاه نظر زير ميتوانند و
معاونت و وزارت سطح در حساس را اقتصادي سياسي پستهاي
راديو شهرهاي بزرگ، شهرداري كرداند. وزارتخانهها تّصرف
درآمده نيروها اين مديريت يوغ بهزير كشور سراسري تلويزيون
موسوم كشور امور زندانهاي سابق خراسان مسئول استان در است.
استانداري است قرار و كرده اند استاندار را مرتضوي بهحسن
بدهند. استانها زندانهاي بهرؤساي را ديگر ٥استان دستكم
رأس سفارتخانههاي سپاه در امر و تحت نيروهاي خودي گماردن
نيز آغاز را ديپلوماتيك حساس پستهاي ساير و خارج ايران در

بيش  در ايران سال١٣٨٤ سفراي تا پايان اعالم كردند كه و كردهاند
از نيز دولتي بانكهاي مي كنند. رياست تعويض را ٤٠سفارتخانه از
پاسداران فرماندهان سپاه از يكي نماند. پاسداران مصون تعّرض
كه بانكي ايران، ملي را بهرياست بانك عبدالحميدانصاري بهنام
منصوب كردند. دارد، كشور بانكي سيستم در را مهمترين نقش
كشاورزي، بانك ملت، دولتي مثل بانك بانكهاي ساير رؤساي
وزير سپردند. و به« خوديها» عوض كرده نيز را تجارت و صادرات
مورد را بانكي كشور پاسدار احمدي نژاد مديريت نظام اقتصاد
به اجرا را اقتصادي دولت سياست بانكها، كه «اگر قرارداد تهديد
درب بپردازند، سياست اين با بهمقابله بدتر، اين از يا و نياورند در
مديران سابق بانكها نيز احمدينژاد شخص را تخته ميكنيم». آنها
اين كرد و متهم ضداجتماعي» ضداسالميو «رفتار را به بورس و
مسألة بحران ازاين مديران برخي «اعدام آورد كه را بهميان بحث

ميكند»! حل را كشور اقتصادي

دگرآمد را سياستي د-«كشتيبان»
تحولي صرفًا -–اقتصادي سياسي امور كالن تحول درمديريت
نمي شد. محدود اجرايي  مقامهاي تصرف به  و نبود شكلي
و سياست تغيير داد نيز را مديريت اين حاكميت جديد، محتواي
اقتصاد مديريت  در داشت، جنگي جوهري كه را خود  خاص
با تا است مديريت مأمور اين كرد. و جاري ساري كشور كالن
امكانات لزوم در صورت و گاز كشور و امكانات نفت از استفاده
نظاميو سياست پيشبرد مادي الزامات دولتي بانكي سيستم پولي

فراهم آورد: را زير امنيتي دوگانه

مؤثر» دفاعي به«قدرت دستيابي - ١
حدود از آمدهاند، كار  روي ايران در امروز  كه پاسداراني
بهحال پيگيري تا را مؤثر» دفاعي به«قدرت پيش دستيابي ٢٠سال
همچنين و ٨ساله ناكاميجنگ تجربة ششلولبندان، اين كردهاند.
«بلوك با شرق» بلوك بين« قوا تعادل برقراري چگونگي تجربة
برآنند آنها  دارند. پيشرو در را سرد جنگ دوران در  غرب»
فضاي در جز كنوني جهان و ايران در واليتفقيه دوام نظام كه
تخاصم» در «اكولوژي جز و پيرامون با محيط ستيز و درگيري
به دنبال كسب خود حاكميت اينچنيني حفظ ممكن نيست. براي
دستيابي بهبمب اتميميّسر با جز كه دفاعي مؤثر»ي هستند «قدرت
هستند رسيدن بهروزهايي سوداي در پاسداران حاكم نميشود.
اتميمجّهز بهكالهكهاي را  شهاب خود موشكهاي دوربرد كه
به ايران از  اتميرا بهكالهك مجّهز موشكهاي اين كنند،
جنگ سرد و روند قراول اروپايي كشورهاي و اسرائيل  سمت 
باشند خودشان كه اسالم» جهان «امالقراي ديگري بهسردمداري

پاسداران   ٨٥ فروردين  (روز١٠  بيندازند. راه غربي قدرتهاي با
درايران  فجر٣ را به موسوم جديدي و پيشرفته باليستيك موشك
موشك واصابت رادار ازديد ميتواند كه كردند، آزمايش
از هريك و مجهزشود چندكالهك به بماند، در امان ضدموشك
حفظ براي اينها پرتاب شود ). سمت هدف خاصي به اين كالهكها
را با غرب وحشت بر مبتني قواي تعادل سياست موجوديت خود
كشورهاي در اين فضا در كه دارند آن و سوداي مي كنند دنبال
اين بنيادگراهاي  به كمك و كنند مثل توليد عراق نظير عربي 
با تا آورند  بهوجود را مشابه خود اسالمي» «حكومت كشورها
اسالمي» «حكومتهاي نوع اين  از جديدي  بلوكبندي تشكيل

كنند تكميل را غرب با تعادل قوا برقراري الزامات
٨٤ بهصورتي  درسال را رژيم دفاعي» بنية «تقويت پاسداران دولت
اقدام جمله، از و كرد از گذشته، شروع متفاوت كيفيتي و شتابزده
ضدموشك موشكهاي سيستم دالري ٧٠٠ تا ١٠٠٠ميليون بهخريد
سكوي متحرك و روي كه تجهيزات موشكي اين از روسيه نمود.
گرفته شده درنظر موشكهايي منحرفكردن براي است سوار سيار
پايگاههاي ساير يا و اتمينظنز پايگاه روزي ميدهند احتمال كه
وتصويب تنظيم پيش از خريد اين دهند. هدف قرار را اتميآنها
موارد از آگاهي براي و گرفته انجام پاسداران دولت بودجه اولين
رژيم دفاعي » بنيه تقويت » به مربوط علني ميزان هزينه هاي و
جاري هزينه كه رژيم دفاعي» «بنيه علني هزينه هاي وهمچنين
باشد، آن وتجهيزات امنيتي انتظاميو نظامي، نيروهاي وعملياتي
اجازه ريزي» برنامه و مديريت «سازمان به كه بمانيم منتطر بايد

منتشركند. را مربوطه جداول دهند

داخلي سياسي مسائل با ويژه امنيتي برخورد – ٢
ريختوپاشهاي  گسترش جديد حاكمه هيأت سياست ديگر  روي
هواي و  حال  و دارد امنيتي جوهر كه است تبليغاتي  – سياسي 

سياستهاي  با  ٨٤ سال در  پاسداران دولت ميطلبد. آنها جنگي 
«ازدواج براي رضا» مهر «صندوق ايجاد نظير عوامفريبانه يي امنيتي
نيروهاي «خودي» بين  عدالت» «سهام توزيع ،» توزيع  جوانان» و
به سفر هيأت دولت ضمن كه وپاشهايي وهم چنين ريخت رژيم
به دولت براي را مستمري و جديد خرجهاي پاي ميكند، استانها
صورت به را تبليغي دولت - سياسي بار هزينههاي و آورده وجود

است. كرده گذشته سنگينتراز قابل مالحظهيي
دولت  مالي عملكرد – 

دفاعي»  بنية مربوط به «تقويت جديد همراه با هزينه هاي هزينهها  اين
- هزينههاي جاري سياسي آهنگ شديد در كنار افزايش رژيم،
با احمدينژاد دولت كه آنست گوياي ،٨٥ سال در نظاميرژيم
كشور، پولي نفت و ذخاير دالري ٥٠ميليارد حدود درآمد بر تكيه
بهپيش جديد را حاكميت خاص انبساطي مالي باز سياست دست با

است: ماجرا اين گواه ٨٤ درسال دولت مالي عملكرد ميبرد.
مجموع  در كه  بود شده پيشبيني   ١٣٨٤ سال بودجه قانون در
ارزي ذخيره حساب و نفتي درآمدهاي از دالر ٢٤/٧ميليارد
دو احمدينژاد دولت عمل در اما گيرد قرار دولت استفاده مورد

برمبناي آن  كه رساند مجلس تصويب ٨٤ را به بودجه متمم فقره
نيز  ذخيره حساب نفتي دالرهاي از ديگر ميليارد دالر ١١/٤ برداشت
دربودجه نفتي درآمدهاي استفاده جمع نتيجه در شد. افزوده آن به

پژوهش  مركز رسيد (گزارش دالر ميليارد به ٣٦/١ ٨٤ دولت سال
سواي حساب  اين با  .(٨٤ ١٦اسفند فارس خبرگزاري / مجلس

به ٥٩ درصد  نزديك ايران، نفت ملي شركت برداشت ٧/٥ درصد
از  مستقيم، طور ٨٤ ايران،به سال دالري ٦٢ميليارد بودجه حدود
برداشت  دالر ميليارد ٤ حدود است.(اگر تأمين شده نفتي دالرهاي
به نيز را ايران خام نفت صادراتي درآمد از ن ايرا نفت ملي شركت
بگذاريم، سهم دولت بودجه از خارج ولي علني حساب پرداختهاي

٦٤ درصد  مستقيم به طور به دولت علني هزينه هاي نفت درتأمين
واردات ماليات بر نظير دولت ريالي آمد هاي اگردر رسيد و خواهد
ميآيد، دست به نفتي قبل دالرهاي غيرمستقيم از طور به نيز، كه را
به دولت بودجه غيرمستقيم و مستقيم وابستگي آوريم حساب به

ميرسد).  ٧٥ تا ٨٠ درصد حدود به نفت
آنكه  مجلس، با وجود ٨٥ توسط سال مصوب بودجهبندي از [پس
وجود  شده، با افزوده دولت پيشنهادي رقم بر ٥٠٠ ميليارد تومان
درآمد  از ميليارد دالر ٤٠ برداشت حدود براي دولت آنكه پيشنهاد
دولت وبرنامه ريزي مديريت سازمان رئيس شده، تصويب نفتي
مالي با كمبود هرگاه سال جديد كه طي كرده اعالم احمدينژاد،
برداشت ذخيرهها از و مي بريم مجلس به بودجه متمم روبهروشويم،
مالي در عملكرد جنگي دولت ميبينيم حساب با اين ميكنيم]
بيشتر خواهد را ذخيره ارزي از هم برداشت آينده، طي سال خود

نفت را. آمد در به دولت بودجه وابستگي ميزان و هم كر

امنيتي نظامي - وپاشهاي ريخت اقتصادي عارضه -
هدر دادن پشتوانة  ضمن هزينهها، نوع آن براي مالي نوع تأمين  اين
اقتصاد مشكلآفرين نقدينگي رشد نرخ كشور، توليد رشد مادي
هزينة داد. زيرا افزايش خواهد گذشته بيشتري از با شدت را ايران
هزينة مثل نيز جديد دولت توسط نفتي مهميازدالرهاي بخش
شد خواهد حجم نقدينگي بهافزايش دولت منجر بانكي وامهاي
برداشتهاي عمدة بخش ازاي در است مجبور مركزي بانك و
به قول كند. تزريق كشور اقتصاد به اضافي ريال دولت، ارزي
«معمای عنوان با در مقالهيی دانشگاه شريف، كه استاد نيلی، مسعود
غيرتوليدي هزينههاي است. شرق آمده روزنامة در [ارز]» فراوانی
ايران جامعة كل تورميروي فشار افزايش در دولت عوامفريبانه و
سياست احمدينژاد كه شرايطي در او دارد. دومينوگونه اثري
پيشه را نفتي دالرهاي محل از دولت جاري هزينه هاي افزايش
مينويسد: دولت توسط هزينهها نوع اين شق بهترين فرض با كرده،
خود کارکنان از نفر ٢/٥ميليون حقوق بخواهد دولت کنيم «فرض
در اين اقدام دهد. افزايش تومان صدهزار ماهی بهطور متوسط را
داشت که خواهد ريال ميليارد هزار سی حدود مالی بار سال اول
اول سال مالی بار خواهد کرد. پيدا افزايش هم آينده سالهای در
ذخيرة از حساب دالر ميليارد سه حدود برداشت طريق از میتواند
ميزان اين  اگر شود.  تأمين مرکزی بانک به آن  فروش و  ارزی
نزديک اضافه شود، مرکزی بانک خارجی به خالص دارايی ارز
داد و خواهد افزايش را نقدينگی حجم ريال ميليارد هزار به صد
کشور نقدينگی بهحجم سيزدهدرصد حدود افزايش بهمعنای اين
خريد قدرت نه تنها توانست خواهد نقدينگی افزايش اين است.
کاهش را دولت کارکنان نفر ٢/٥ميليون برای شده  ايجاد اولية 
را و نابرابری خريد قدرت بيشتر، کاهش تورم از طريق بلکه دهد،
اقتصاددان اين بياورد». ارمغان به کشور جمعيت ۷۰ميليون کل برای
آنكه از پيش بوده، قبلي دولتهاي اقتصادي سياستگذار سالها كه
ايران نقدينگي ٤٠/٣درصدي رشد از پول بينالمللي صندوق
را برای توصيف فارسی زبان دهد، خبر ميالدي جاري سال طي

قاصر  سال۱۳۸۳  در نقدينگی ۳۳درصدی رشد خطرناكشدن
براي خطرناک» از فراتر عبارت «بسيار پيشنهادميكند و میداند
او درضمن شود. برده كار به نژاد احمدي دولت مالي مديريت 
نفتي پرنوسان درآمد كه  واقعيت اين روي  گذاشتن انگشت با
نوع اين  ديگر ايراد » كه ميكند يادآوري ميشود، تمام روزي 
بعد سالهای در استمرارش برای پايدار منبعی نبود اعتيادآور، هزينه

است».
ازسال ٨٤ آغاز  احمدينژاد دولت كه مالي سياست اوصاف اين  با
اقتصاد در عامل اصلي تورم كه افزايش شديد نقدينگي، به كرده،
آنچه ميكند. را شعلهور توّرم و آتش منجرميشود است، كشور
اقتصاد و فقرزده جديد خواهد سوخت، جامعة آتشافروزي اين در
بهگريبان دست گستردهتري وناتواني عميقتر فقر با كه است ايران

شد خواهد

واكنش وخارجي داخلي اقتصادي فعاالن ه-
دادند نشان

با شتابگيري  وقتي خصوص به مهم -اقتصادي تحول سياسي  اين
از اسرائيل نابودي ضرورت اعالم و رژيم اتميمشكوك فعاليتهاي
بر دامنهداري بازتاب منفي شد، توأم مجريه رژيم قوه رئيس جانب
و جاي گذاشت سرمايه به بازار خصوص به بازارهاي اقتصاد ايران
وجود ايران به به نيز نسبت را متعدد خارجي واكنشهاي اقتصادي

: است شده اشاره واكنشها اين از برخي به درزير آورد.
داد فراري داخلي سرمايهها را واكنش -١

تحتتأثير بازارها ساير از  بيش و پيش  ايران، سرماية بازار
مربوطه، شعب و تهران بورس قرارگرفت.  حاكم سياسي فضاي
واكنش از ندارند و رابطه بينالمللي بورس بازار با باوجودآنكه 
دست در تمامًا آنها ادارة و كنترل آنكه با امانند، در خارجي
مالك بيش حكومتي و دولتي شركتهاي آن كه با و دولت است
خارج كنترل از اين بورس هستند، سهامهاي ارزش ٨٠درصد از

به  سال آغاز در ١٢١٠٠ واحد حدود بورس از شاخص بازار شد.
بازار  اينچنيني نزول كرد. سقوط سال پايان در ٩٨٠٠ واحد حدود
نهادی و سهامداران حقوقی كه گرفت شرايطي انجام در بورس
مختلف روزهای طی دولتي بزرگ شركتهاي شامل سرمايه بازار
از تا اختصاص دادند بهخود را خريدهای بازار ۶۵ تا ۹۱درصد بين
مصنوعي بهطور و شود جلوگيری تهران بورس سقوط شدتگيری
دربعضي و ٥درصد از بيش روزانه سهام شركتها ارزش نگذاشته اند

بورس،  بازار منطق مطابق اگر واال باشد داشته درصد افت ٢ مقاطع
شركتهاي مالي وضعيت و سهام تقاضاي و عرضه عامل صرفًا
بيشتري افت شاهد بود، آنها سهام ارزش تعيين مالك سهام عضو
اين با بوديم.  بورس تهران بازار شركتهاي عضو ارزش سهام در
رکود بود و متالطم شدت به بورس بازار سال طول تمام وجود در
نيمی تقريبا بورس اين سهامداران و کرد تجربه را سابقهيی کم
نزديك ميان از دادند دست از را خود بورسي سرمايهگذاري از
تهران بورس  بازار غيرحكومتي و حكومتي ٣ميليون سهامدار به
٤٢٧شركت سهام تومان ٥٠٢ميليارد و ٣٩هزار حدود مالكيت كه
سهامداران غيردولتي روزهاي از بسياري را داشتند، اين بازار عضو
را خود سهام تا شدند وارد سهام فروشندگان درصف متمادي

بفروشند.
ايران سرمايه از فرار روند اوجگيري باعث ديگر پديده ازسوي اين
ايران همساية  كشورهاي ساير و  دوبي مثل كشورهايي بهسمت 
جلب براي كنوني ايران سرمايه در ناامني بازار بر وقوف با كه شد
است قابلتوجه نيز نكته اين كردهاند. باز آغوش ايرانيان سرماية
بهخود شديد نزولي سير شرايطي در ايران در سهام ارزش افت كه
يعني عربستان منطقه نفت توليدكنندة كشور بزرگترين كه در گرفته
كشور در سازمان تجارت اين عضويت سعودي، همزمان با پذيرش
اسرائيل، ساخت كاالهاي كشور بهروي اين گشايش بازار و جهاني
گرفته بهخود صعودي روندي بهشدت شركتها سهام بورس ارزش

است.

تنگناي  و انزوا منجربه خارجي واكنش -  ٢
شد اقتصادي

آمريكا واكنش –١-٢
انتخابات در آستانه آمريكا دولت مستقيم - ١-١-٢ رويارويي
بزرگ معامله  يك  جلوي فقيه واليت رژيم جمهوري رياست

٤مه٢٠٠٥ خبرگزاريها  روز گرفت. اروپا را در اين رژيم كارگزاران
جلوگيري ضمن آمريكا دادند كه رويتر خبر خبرگزاري ازجمله
رژيم ايران، توسط ٤/٤ميليارد يورويي كالن معاملة يك ازانجام
فاصله رژيم اين از كه هشدارداده اروپايي ديپلوماتهاي و بهشركتها
بزرگترين «بازل»، شركت  خريد معامله، اين  موضوع بگيرند.
آمريكا پيش اروپاست. در خاص پالستيكي توليد كنندة شركت
اقدامات ايران، رژيم با مستقيم اقتصادي دركارمقابلة نيز ازاين
بهواداركردن ميتوان آنجمله از بود. آورده بهعمل را مشابهي
ايران سهام و اخراج رژيم بهخريد آلماني «تيسن ـ كروپ» شركت

كرد. شركت اشاره اين از
«انتخابات كردن نامشروع اعالم دنبال آمريكا به ديگر حركتي در
رئيسجمهور نقش زيرسؤال بردن به و رژيم رياستجمهوري»
دستور تهران، به در آمريكا سفارت گروگانگيري رژيم در جديد
ايرانی مؤسسة و ٤شرکت دارايي توقيف به خود رئيسجمهور
و مواد و جمعي كشتار سالحهاي «قاچاق به كه در آمريكا مستقر
ايراني (٤شركت كرد. اقدام بودند، متهم آنها» به مربوط تجهيزات
صنعتی «گروه ١ـ از: عبارتند شد توقيف آمريكا در آنها دارايي كه
موشكهاي و است وابسته دفاع صنايع سازمان به كه همت» شهيد
كه باکری»، شهيد صنعتی «گروه ٢ـ ميكند، توليد ميانبرد بالستيك
كروز موشكهاي كوتاه برد و است وابسته صنايع دفاع سازمان به
رئيسجمهور زير نظر كه اتمی» انرژی «سازمان ٣ـ مي كند، توليد
تحت امر فضا». كه و هوا صنايع و«سازمان رژيم فعاليت ميكند

است). رژيم وزيردفاع
٨ دي  روز فارس : خبرگزاري غيرمستقيم رويي ٢ رويا -٢-١
آمريكا گزارش داد كه ٩شركت دولتي يك مقام نقل از به   ٨٤
سالحهاي توليد و موشك توليد تجهيزات ايران به كه خارجي
اين شدند تحريم آمريكا دولت توسط ميفروختند شيميايي
يك و هندي دو شركت چيني، دولتي شش شركت شامل تحريمها
توسعه قانون «منع موجب به شركتها اين اتريشي ميشود. شركت

تصويب  به  ٢٠٠٠ سال ايران» كه توسط سالحهاي كشتارجمعي
سال ٢٠٠٧، تا دسامبر ٢٠٠٥   ٢٣ ازتاريخ رسيده، آمريكا كنگره
آمريكا دولت  تصميم اين موجب  به ميشود.  گذاشته اجرا  به
و كرده ممنوع را آمريكا دولت با شركتها اين معامله هرنوع انجام
ساخت آمريكا حساس كاالهاي فروش از آمريكايي را شركتهاي

كنون  ٢٠٠١ تا سال از بدينترتيب است. داشته برحذر شركتها اين به
نظاميبه ايران تجهيزات فروش اتهام به خارجي و تبعه ٤٠شركت

گرفتهاند. مجازات قرار آمريكا مورد دولت توسط
اروپاييها  سياسي – اقتصادي  ٢-٢ -واكنش

اروپايي  قدرتهاي –اقتصادي سياسي واكنش به كه آنجا تا  
با مقابله براي احمدينژاد، انتخاب از پس قدرتها اين برميگردد
در شدند. به آمريكا نزديك بمب اتمي، رژيم به خطرمجهزشدن
دبيركال قتل فرمانده عنوان احمدينژاد به مشاركت مسأله اتريش
ازنظر اقتصادي اروپايي ها شد و حزب دموكرات كردستان مطرح

 ٨٤ درسال ايران سياسي تحوالت به نسبت زير موارد ها و زمينه در
: دادند نشان واكنش

ارزيابي  اروپايي خارجي شركتهاي معامالت مشاوران – ١-٢-٢
كردند: متوقف را شركتهاي بزرگ ايراني با معامله ريسك

با رو، خود ايران نظير ايراني، رونق وپر بزرگ شركتهاي معامله
خارجي وبانكهاي مؤسسات از وام ويا مالي اعتبار دريافت به خارج
اين شركتهايايرانيدرفاصله زمانهاي، رده بندي مشروطشده است.
كه مؤسساتي تا شود آنها، تعيين معامله با ريسك ميزان و شوند
بتوانند است، خارجي مشتريهاي به وام و اعتبار واگذاري كارشان
بگيرند. تصميم وامخواه شركتهاي به وام واگذاري شرايط درمورد
سوي از آمريكا تحريمهاي دليل  به ايراني  شركتهاي ردهبندي
بود شده متوقف پيش سالها از آمريكايي بينالمللي معتبر مؤسسات
بودند مؤسساتي تنها فيج » نظير مؤسسه انگليسي « اروپايي، مراجع و
به اقدام ايراني، وامخواه شركتهاي  از  حقالزحمه دريافت با كه
ميكردند. خبرگزاري ايراني شركتهاي ريسك تعيين رتبهبندي و

خود  از قائم مقام شركت ايران نقل ماه ١٣٨٤ به ٦ دي فارس روز
در خود فعاليتهاي تمام اروپايي، ارزيابهاي كه ميدهد گزارش رو

كردهاند. متوقف را ايران شركتهاي كليه مورد
ايران ويژه به و ايراني شركتهاي رتبه بندي كه مي كند اضافه وي

و  شده متوقف فيچ موسسه سوي از پيش ٥٠ روز خودرو از حدود
خبرگزاري اين شده است. عنوان ايران مسايل سياسي امر اين دليل
اقتصادي معاون حقيقي مسگريان قبل چندي » كه مي كند اضافه
بندي رتبه سياسي داليل بود به اعالم كرده نيز سازمان گسترش 
ايراني شركتهاي ساير و ايران صنايع نوسازي و گسترش سازمان

« است. شده متوقف اروپايي ارزياب شركتهاي توسط
در بازارپولي  ايراني شركتهاي مالي اعتبار به ها اقدام اروپايي  اين
٣٠٠ ميليون  كه شده آن مانع وازجمله زده ضربه شدت به اروپا
به اروپا دربازار رو خود ايران شركت خارجي قرضه اوراق دالر

اوراق  دالر ميليون ٥٠٠ فروش براي ريزي برنامه و برسد فروش
سازمان صنايع ملي پوشش« صنعتي زير شركتهاي قرضه متعلق به

كند. را نيز خنثي ايران «
                                                          بقيه در صفحه١٥

كرد سال سقوط در پايان واحد سال به حدود ٩٨٠٠ ١٢١٠٠ واحد در آغاز حدود از بورس بازار شاخص

١٣٨٤ سال در دفاعي» بنيه اعتبارات«تقويت جدول١-

برنامهريزي و مديريت اينترنتي«سازمان سايت  منبع:
ريال   ميليون به ارقام

مصوب اعتبار عنوان رديف

۸۲۵۰۰۰ نوسازي تجهيزات بازسازي و ۱

۱۰۲۴۰۰۰ دفاعي خريد اقالم عمده ۲

۱۱۴۰۰۰۰ نظامي از صنايع و خدمات خريد كاال  ۳

۱۲۰۰۰۰ نظامي صنعتي تحقيقات ۴

۳۹۳۰۰۰ جهت معظم كل قوا فرماندهي اعتبارات در اختيار
دفاع بخش نشده پيش بيني هزينههاي ۵

۲۰۰۰
و آموزش وزارتخانههاي رزمندگان علمي بنيه تقويت

آموزش و درمان بهداشت، فناوري، و تحقيقات پرورش،علوم،
دانشجويي بسيج و پزشكي

 ۶

۱۷۰۰۰ به دستگاههاي مأمور سربازان آموزش هزينه دوره بابت
اجرايي ۷

۱۹۷۰۰۰ نازعات طرح ۸

۱۰۱۰۰۰ پروژه شهيد چمران ۹

۲۵۳۰۰۰ و دفاع وزارت نظامي مهم صنايع جهت سرمايهگذاري
مسلح نيروهاي پشتيباني ۱۰

۸۰۰۰۰
در پدافندي سيستمهاي و تكميل دفاعي توانمنديهاي افزايش

و توسعه اقتصادي، اجتماعي چهارم ساير سياستهاي برنامه اجراي
ايران اسالمي جمهوري فرهنگي

۱۱

۷۰۰۰۰ و بهينهسازي سامانههاي پدافند هوايي پروژه سپهر ۱۲

۵۷۰۰۰ عامل غير پدافند ۱۳

۲۶۵۵۰۰۰ وارداتي نيازهاي تأمين ۱۴

  ۶۹۳۴۰۰۰ جمعكل



٨ دوشنبه ١٤ فروردين ١٣٨٥صفحة ٧٩٤ ـ شمارة
سياسي

مغرضانه رفتار  مرور به كه (هشتم) قبلي  بخش
براي مانورهاي بازارگرمي آن با مجاهدين و ديدبان
نقض بر سرپوشگذاشتن  براي رژيم شيادانه 
اظهارات با  داشت،  اختصاص  ايران  در  حقوقبشر 
از تمجيد و تعريف در هيكس خانم ازجمله ديدبان
از احترام حمايت در همچنان «او كه و اين خاتمي
نظرات تحمل و تجمع آزادي ازجمله حقوقبشر، به
منازعه شديدي و ميگويد سخن مختلف، بيپرده
در درحالشكفتن آزاديهاي و حقوق درمورد را
در است»، خاتمه يافت. كرده رسانههاي ايران فعال
و مغرضانه عملكرد از ديگري موارد نهم، قسمت
همچنين رژيم آخوندي و سود جانبدارانه ديدبان به

را ميخوانيد. روشكار ديدبان متدلوژي و نقد
سوابق بررسي در اروپا پارلمان هيأت گزارش
بخشي بهنقل ديدبان غيرمنصفانه و مغرضانه عملكرد
حقوقبشر گروه وقت رئيس  ايوبري  لرد نامه از
ديدبان كار  روش به انتقاد در انگلستان پارلمان 
اينكه از «قبل ومينويسد: پرداخته حقوقبشر
فرا گوش شواهد همه به بايستي كنيد، نتيجهگيري
منتقدين همه كه باشيد داشته نظر در بايد و دهيد
حقوقبشر بيطرف حاميان مجاهدين سازمان
اين در مرا  نگرانيهاي كه اميدوارم نيستند… 
مجددًا هيكس خانم شدم متوجه كه خصوص
كه افرادي به مشتاقانه  و است، مجاهدين  دنبال
درك ميدهد، گوش نبوده مستقل كامًال نظراتشان

كنيد»(١).
مجاهدين «… سازمان ميگويد ادامه در لرد ايوبري
ديدبان اگر كه گفته اند مختلف مناسبتهاي به بارها
عراق در آنها  تشكيالت  ديدن به مايل حقوق بشر
هردليلي، اين به شد. خواهد استقبال آنها است، از
عوض، در و نشده پذيرفته موقع هيچ درخواست
بيشتر هرچه  كه است اين طرح كه نظر ميآيد به
اضداد شناخته با رابطه در اطالعات غيرقابلتحقيق

كنند»(٢). جمعآوري اروپا، در مجاهدين شده
تجربه به ادامه در اروپا  پارلمان  هيأت گزارش
در بينالملل حقوق استاد دوكارا، ايو ژان پرفسور
اشرف شهر به كه دوسفري طي پاريس، دانشگاه
زمينه دراين  دوكارا پرفسور  است.  پرداخته داشته، 
اشرف، كمپ سفرم به دو جريان «من در مينويسد:
اعضاي مجاهدين از بسياري با طوالني گفتگوهاي
ارتش وكالي و  مقامات با همچنين و  آنجا در
و قومي گروههاي از عراقي شهروندان و آمريكا
خواندن از رو اين از آوردم. عمل به مختلف مذهبي
اظهارات شما گزارش در (كه نفر دوازده اين دعاوي
بر است) مبني گرديده درج آنان از هشت تن تنها
اعضايش انساني حقوق مجاهدين سازمان كه اين
شدم. بسيار شگفتزده نقض ميكند، را عراق در
در مجاهدين اعضاي با كه صحبتهايي همه در
مقامات با گفتگوهايم همه در داشته ام، اشرف
زندگي وجوه تمامي  بر نزديك  از كه  آمريكايي
كه مباحثي همه در نظارت دارند و اشرف در افراد
اطراف در طوالني ساليان كه عراقي شهروندان با
سرو كار اعضاي مجاهدين و با كرده زندگي اشرف
كه برنخوردم شواهدي به هرگز داشتهام داشتند،
سازمان مجاهدين سوي بدرفتاري از از چنين نشاني

باشد»(٣). داشته اعضايش با

گزارش كميته سياست ايران
كميته از گزارش بخشي سپس پارلمان اروپا هيأت
شرح به را آمريكا متحده اياالت در ايران سياست

است: كرده نقل زير
وظيفه نيروي يك ،(IPC)ايران سياست  «کميته 
که شاهداني درباره مبسوطي مطالعه تا داد تشكيل
قرار گرفته استناد مورد حقوق بشر سوي ديدبان از
و دست اول گزارشهاي کميته اين دهد. بودند، انجام
اعضاي شاهد عيني، دوجين دو بيش از از حضوري
اصطالح به خانواده اعضاي  خلق،  مجاهدين سابق
در حال حاضر در كه مجاهدين اعضاي قربانيان و
همه نمود. جمعآوري هستند، عراق در اشرف کمپ
كرد مصاحبه آنها با کميته وظيفه نيروي که کساني
و حبسي شکنجه كه چرا داشتند واكنش شديدي
حاكميت تحت خانوادهشان اعضاي و خود كه
ديدبان سوي از بودند شده متحمل (ايران) رژيم
كه سازماني به شده تحريف به صورت حقوقبشر
كرده بدرفتاريهايي چنين به دادن پايان وقف را خود

بود. داده شده نسبت خلق، يعني مجاهدين است،
كه بر اين مبني شواهد وجود دارد عوض، انبوهي در
مجاهدين قربانيان عنوان به آنها به ديدبان که افرادي
وزارت مزدور مأموران واقع در کرده، اشاره
دروغ پراكني به موظف كه هستند ايران اطالعات
مي باشند. تهران رژيم مخالف  گروههاي به راجع
را سبحاني محمدحسين ازجمله اطالعات وزارت
ادعا ديدبان که كسي كرد، اعزام اروپا به ايران از
يک حقيقت در او اما است. «معتبري» قرباني ميکند
مستقيمًا که ميكند اداره اروپا در را اطالعاتي باند
ايرواني محمدرضا اطالعات، وزارت نظر معاون زير
منبع ميکند. فعاليت تقوي) حسين امير مستعار نام (با

اطالعات وزارت مأمور حقوقبشر ديدبان ديگر
به او بهخاطر تالش هلند است که امنيت کريم حقي
با تماس و ايران مخالفين عليه عضوگيري براي

است»(٤). داده هشدار هلند، در ايران اطالعات

نروژ پارلمان نماينده گزارش
مينويسد: خود گزارش ادامه در اروپا پارلمان هيأت
در شخصًا خود كه نروژ پارلمان عضو ريسه، الرش
سازمان توسط حقوق بشر نقض اتهامات با رابطه
طي كرده است، بازديد اشرف قرارگاه مجاهدين، از
گزارش مي رسد «به نظر ديدبان مينويسد: به نامهيي
غيردولتي سازمان يك بيطرفي از شما، رفتار و
در همكارانم است. من و به دور حقوقبشر  مدافع
براي شما نروژ بسيار حيرتزده هستيم كه پارلمان
شهادتهاي از مجاهدين، سازمان عليه گزارشي تهيه
دهه يك از بيش براي  آنها از برخي  كه افرادي
شناخته شدهاند وزارت اطالعات مأمورين بهعنوان
در ايراني فعالين ميان در  جاسوساني  بهعنوان يا و
اين ميان  در كرديد. استفاده هستند، بدنام خارج 
يك در كه  خرمي حبيب همچون  كساني افراد، 
شده شناخته مجرم  آدمربايي اتهام به هلند  دادگاه
توسط ديگر و افراد حقي دارند. كريم وجود است،
با ارتباطشان بهخاطر  هلند  و  آلمان اطالعات  اداره

گرفتهاند»(٥). قرار پرسش مورد ايران رژيم

نشد؟ را جويا ائتالف نظر ديدبان چرا
گزارشهاي نقل از پس اروپا پارلمان هيأت گزارش
ديدبان «چرا عنوان تحت  مبحثي در مختلف
چنين نشد؟» جويا را ائتالف نظرات حقوق بشر
اتهامات با حقوقبشر ديدبان كه وقتي مينويسد:
قرارگاه كه  اين از بااطالع  شد، مواجه  بدرفتاري

نيروهاي  حفاظت تحت خرداد١٣٨٢  از اشرف
يك كه ميرسد  نظر به  است، داشته  قرار ائتالف 
ميبايست حقوق بشر ديدبان كه ساده پرسوجوي
ائتالف مقامات از  سؤال اين  طرح ميداد،  انجام
دريافت بدرفتاري درباره اتهاماتي آنها آيا كه بود
انجام اتهاماتي چنين مورد در تحقيقاتي كردهاند،
دارند. رابطه  اين در مفيدي اطالعات يا داده
بخشي بهعنوان ائتالف مقامات كه بهخصوص
و مجاهدين درمورد خود ١٦ماهه تحقيقات از
در مجاهدين سازمان اعضاي همه با آن، فعاليتهاي

بودند. كرده مصاحبه اشرف قراگاه
قبل از ديدبان حقوقبشر كه از آنجا اين، بر افزون
كه است واضح  بود، تماس  در  آمريكا ارتش  با
جواستورك در از وقتي اما بود. امكانپذير اين كار
او شد، مورد سؤال اين در فردا با راديو مصاحبهيي
به ربطي مطلقًا هيچ بكنيم؟ را كار اين ما «چرا گفت:

ندارد»(٦). ربطي هيچ ندارد. مطلقًا ما گزارش
ميان در ائتالف با را موضوع حقوقبشر ديدبان اگر
از بسياري از كه آنها نظر مي رسد به بود، گذاشته
از ديگري و در عينحال شرح مبري مانده انتقادات
منعكس نشده گزارش در كه مي شنيدند حوادث را
ديدبان به نامهيي  طي فيليپس سرهنگ ديويد بود.
نظامي پليس تيپ فرماندة «من مي نويسد: حقوقبشر
سالمتي و  امنيت مسئول موضع، اين در و  هستم

در  بودم. دسامبر٢٠٠٤  تا  ژانويه از اشرف قرارگاه 
شكنجه، از بيشماري فوق،گزارشهاي يكسال طول
ميل برخالف كه افرادي و شده مخفي سالحهاي
به توسط مجاهدين خلق نگهداري شدهاند خودشان
فرماندهيام تحت يگانهاي به من رسيد. من اطالع
قرار تحقيق  مورد را اتهام هر مورد تا دادم دستور 
بازرسي تيمهاي شخصًا  من موارد بيشتر در دهند.
تأسيسات از اعالمنشده پيش  از ديدارهاي در را
يعني كردم فرماندهي ايران خلق مجاهدين سازمان
مورد سوء رفتار بود شده گزارش كه مكانهايي در

ميدهد. رخ آنجا در اتهام،
هيچگونه ١٢ماه، مدت طول در زماني هيچ در ما
گزارش در شده مطرح اتهامات كه معتبري شاهد
حاضر نكرديم. من كشف كند تأييد را شما  اخير
را شما گزارش در شده مطرح سوءرفتارهاي نبودم
را تمايلشان خالف بر افراد يا نگهداشتن و بپذيرم

بشمارم. مجاز
و و آدمربايي شكنجه گزارش كه هيچ شد معلوم
در حقيقت سازمان نيست. آزارهاي رواني درست
روتين، اشخاصي روال طبق بر ايران مجاهدين خلق
درب به  كنند ترك را سازمان مي خواستند راكه 
زنان يكانهاي از من ميكردند. راهنمايي ما محل
برخي ميكردم. بازديد  مرتب بهطور  مردان و
بود اما اغلب شده اعالم قبل از بازديدها اين اوقات
ميگرفتند. انجام شده اعالم غير بازرسيهاي اوقات
متناوب به طور  من فرماندهي تحت يگانهاي 
سنگرها و انبارها فرماندهي،  مقرهاي  خوابگاهها،
مي كردند. انتخاب نشده  اعالم بازرسيهاي براي را
از ناشايستي رفتار  هيچگونه آنها زماني  هيچ در
نكردند. كشف مجاهدين خلق ايران سازمان طرف
زماني هيچ ايران خلق مجاهدين سازمان همچنين
من نكرد… رد را تأسيساتش از هيچكدام به ورود
مسئوليت داشتن با در عراق را عمرم يكسال شخصًا
دست اطالعات من كردم. سپري اشرف قرارگاه
و ايران خلق مجاهدين سازمان از گستردهيي اول
دارم. اظهارنظرهاي قرارگاه اشرف آنها در فعاليتهاي

است». محل در تجربهام يكسال بر مبتني من
را فوقالعاده اين اظهارنظر همچنين فيليپس سرهنگ
يكانها اين روزي خودم دختر مايلم «من كه ميكند
تصوير يك كند». اين بازديد تبادل فرهنگي براي را
شرح ديدبان حقوقبشر كه آنچه متفاوتي از بسيار

مكينلي، آندرو كردهاند. اشاره آن به بريتانيا مجلسين
امور و عضو كميته از حزب كارگر مجلس عضو
تعدادي كه دارم اطالع  «من مينويسد: خارجي
تفصيل به مجلس هردو از پارلمانيام همكاران از
شما گزارش خطاهاي و عيبها كامل جزئيات درباره
آن در استفاده متدولوژي مورد نوشتهاندـ از برايتان
تا متأسفانه، ولي نتيجهگيريهايشـ و محتوا تا گرفته
نزاكت تاكنون شما است، قابل تصديق كه آنجا
كامًال استدالالت و هيچ كدام از نكات به پاسخ دادن
مطرح شما به  نامههايشان  در آنها كه  را  معتبري

شما، گزارش سياسي ماهيت نداشتهايد. كردهاند
گزارشتان انتشار از قبل مجاهدين (نظرات) نشنيدن
سوي از كه معتبري  پرسشهاي به عدمپاسخ  و
براي توطئه يي به سادگي به شده، مطرح همكارانم

ميكند(١١). اشاره مجاهدين ساختن بياعتبار
نوشته خود نامه در ريسه  الرش  زمينه همين در
حقوق بشر كه ديدبان شدم همچنين مطلع «من است:
در و اعتراضاتي كه انتقادات يك از هيچ تاكنون به
است. نداده  پاسخ شده، مطرح گزارشش با رابطه 
شايسته و است جدي نگرانيهاي باعث رويكرد اين
دموكراتيك كشور يك در غيردولتي سازمان يك

نيست(١٢).
شاهد و صدها نظرمجاهدين اشرف

نظرات درمورد اروپا پارلمان هيأت گزارش
آنجا از مي نويسد: اشرف، در مستقر مجاهدين
شده مطرح اتهامات مركز در اشرف قرارگاه كه
واكنش به نگاهي كه است ضروري داشت، قرار
آقاي گفته به بنا بيندازيم. اشرف قرارگاه ساكنين
اولينبار براي گزارش اين كه وقتي صفاري، بهزاد
«شوراي شد، زده حقوقبشر  ديدبان  سايت روي
كرد كه نسخه براي همه تسهيل رهبري در اشرف
سايت از شده دانلود گزارش فارسي ترجمه كامل
در همه لذا بخوانند(١٣). را حقوق بشر ديدبان
متون از كه داشتند را اين  فرصت اشرف قرارگاه
چهار خرداد١٣٨٤، روز اول در آگاه شوند. گزارش
منتشر ديدبان سايت روي گزارش اينكه از بعد روز
مجاهدين هواداران و اعضا سوي از  اطالعيهيي شد،
خيانتشده» «حقوق بشر عنوان با اشرف قرارگاه در

نوشتهاند: اطالعيه آن در گرديد. منتشر
آژانسهاي بارها توسط اخير دو سال ضمن ما «همه
نهايتًا و گرفته قرار تحقيق مورد ائتالف آمريكايي و

 ٤ كنوانسيون تحت شده  حفاظت افراد  بهعنوان
كه در دروغهايي براي بنابراين شديم. ژنو شناخته

نمي ماند. باقي جايي آمده، ديدبان گزارش
يا سياسي اختالفات بهخاطر اين جا در كسي اينكه
گرفته قرار آزار و اذيت كمترين مورد ايدئولوژيك
از ديگران كه رفاهي و صنفي  امكانات يا باشد،
برخالف يا باشد، او دريغ شده از برخوردارند آن
و باشد شده نگهداري اينجا در خودش خواست
جدا يكديگر از اجبار  به  شوهري  و  زن اينكه يا
جلوهدادن واژگونه  و محض دروغ باشند،  شده
مردم ستايش مورد انساني ارزشهاي و فداكاري

است(١٥). ايران
و بوده مجاهدين قرارگاههاي در قبًال كه كساني
بيانيهيي كه در يك ترك كردهاند را سپس آنجا
ميدارند اظهار شد،  امضا  آنان از ٥٠٠تن توسط
تهيه ١٢نفر با مصاحبه به با استناد را گزارش اين «شما
بايد سازمان ترك براي كه شدهايد مدعي و كرده
صدها با مقابل در اما شود. پرداخته سنگيني بهاي
در قرارگاههاي مجاهدين در سالها كساني كه از تن
دارند حضور و آمريكا اروپا اكنون در و بودند عراق
اختيار در را مشاهدات عيني خودشان هستند قادر و

نكردهايد(١٥). صحبتي هيچگونه دهند، قرار شما
در كه  سالياني «طي ميگويند:  ادامه  در افراد اين 
در هيچ بوديم، مجاهدين قرارگاههاي در عراق و
افرادي آنجا شنيديم كه در نه  و  ديديم نه زماني
آزار و اذيت مورد يا نگهداري شده و اجبار و بهزور
كسي گويا ادعا كه اين باشند. قرار گرفته شكنجه و
آن مسئوالن يا سازمان اين با اختالفنظر بهخاطر

است. هم مضحك و ابلهانه هم شده است زنداني
يا زن كه هم اين بودند. داوطلب آن جا در افراد كليه
بهطور باشند جدا شده از يكديگر اجبار به شوهري
در كه آنچه خالف مضاعف غيرقابلقبول است. بر
با ما اتفاق به قريب اكثر است شده ادعا شما گزارش
شديم… خارج ازعراق مجاهدين امكانات و كمك
واقعيت است اين گواه بهترين اروپا در ما حضور 
تمامًا كردهاند مصاحبه شما با كه كساني دعاوي كه
اطالعات ماليان وزارت پرداخته و ساخته و دروغ

است(١٦).
خاطرنشان سپس اروپا پارلمان هيأت گزارش
همين از يكي با ايران  سياست  كميته  كه ميكند
دوستانش و «او و نوشته است: كرده مصاحبه افراد

مجاهدين بوده  با گذشته در افراديكه ٤٧٠ امضا از
كه است كرده در اروپا هستند جمع درحالحاضر و
از ديدبان حقوقبشر را بهعنوان كلكسيوني گزارش
ميخواست او رد كردند. و كذب غيرواقعي اتهامات
حقوقبشر ديدبان نمايندگان به را امضاها ليست كه
ديدبان ولي بدهد، دي سي واشنگتن و نيويورك در
و را ببيند دوستانش كه او و نكرد حقوقبشر قبول
برنامه در  آنها با جلسهيي كه نكرد قبول همچنين 

دهد»(١٧). گوش فرا ماجراهايشان كه به بگذارد
صحبت از اروپا آزاد در پارلمان ايران دوستان هيأت
اروپا ساكن كه مجاهدين سابق اعضاي از بسياري با
سياست كميته نتيجهگيريهاي خواندن و هستند
مجاهدين سابق  اعضاي با مصاحبههايش از  ايران
كه بگيرد نتيجه است قادر شمالي، آمريكاي در
گزارشش براي  حقوقبشر ديدبان كه  ١٢فردي
از درستي و منصفانه نمايندگي كرد، تكيه آنها بر

نمي دهند. ارائه مجاهدين» سابق «اعضاي
دكتر كارگر، ازحزب انگلستان پارلمان نماينده
ميدانم مينويسد: «من زمينه در همين ويس، رودي
مجاهدين با  قبًال كه كساني از زيادي تعداد كه
ميكنند زندگي  دنيا سراسر  در  اكنون و بودهاند 
سختيهاي بهخاطر مختلف مراحل در را سازمان كه
ترك مالها، هم چون وحشي رژيم يك عليه مبارزه
به حمايت همچنان افراد اين وسيع كردند. اكثريت
از برخي و  ميدهند ادامه مجاهدين از خود  فعال
دارند. اشرف قرارگاه در خويشاونداني هنوز آنها
گرفتهاند تصميم ديگري هستند كه افراد همچنين
چرا دهند. ادامه خود عادي زندگي به سادگي به
در كه را اتهاماتي افراد، زياد تعداد اين از هيچ كدام
نكرده اند؟ آيا ممكن مطرح است گزارش شما آمده
حقيقت اتهامات اين كه باشد اين علتش است

ندارند؟(١٨).
كه «وقتي مي نويسد:  ادامه در ويس رودي  دكتر
را مجاهدين درباره گزارشتان كه چارچوبي آدمي،
روشن ميگيرد، درنظر كرده ايد تنظيم آن اساس بر
تحقيق واقعي يك انجام قصد هيچگاه كه شما است
مجاهدين عليه بدرفتاري اتهامات درمورد مستقل و
هستند، سابق اعضاي دارند ادعا كه افرادي توسط
از اوًال داشتيد،  قصدي  چنين  شما  اگر نداشتيد. 
به آنها دادن فرصت و مجاهدين ارجاع اتهامات به
براي مجاهدين دعوت پذيرفتن از ثانيًا براي پاسخ؛
و محل؛ در تحقيقات انجام و به قرارگاههايشان رفتن
عراق در ائتالف نيروهاي نظرات جويا شدن از ثالثًا
همه و اشرف قرارگاه كامل كنترل و مسئوليت كه

فروگذار نميكرديد. را دارند، ساكنينش
منابع  با  رابطه  در مناسبي پرسشهاي اين، بر  عالوه 

نتيجه فيليپس سرهنگ  ميكند. منعكس  را داده
به مستقيم توهين  يك شما «گزارش كه  ميگيرد

بود»(٧). من يكانهاي كارحرفهيي
ائتالف) تحقيقات  گرفتن (ناديده  زمينه همين  در
شما «… گزارش مينويسد: دوكارا ژان ايو پرفسور
دولتي ارگان شش كه توسط مبسوطي تحقيقات به
كمپ در گذشته سال دو طي در متحده اياالت
نميكند. اشارهيي  هيچ گرفت، صورت  اشرف
فرآيند اين طي اشرف در مجاهدين پرسنل همه
مورد مصاحبه گرفت صورت آنجا كه در ١٦ماهه
اعالم رسمًا اياالت متحده پايان  در و گرفتند قرار
به عنوان عراق اعضاي مجاهدين در كه كليه كرد
ژنو چهارم كنوانسيون موجب به شده حفاظت افراد
همچنين متحده  اياالت شدند. شناخته رسميت به
مبنايي هيچ به آن كامل تحقيقات كه كرد اعالم
مجاهدين اعضاي از هيچيك عليه اتهام ايراد براي
خواننده ذهن در شما گزارش است… نبرده راه
اجباري كار اردوگاه يا گوالگ يك نامطلع تصوير
ميكند وانمود چنين و ميكند متبادر اشرف از را
داشته نگه آنجا در خود خواست بهرغم افراد كه
ترك را آنجا  بخواهند كه  صورتي در شدهاند و
در من ميگيرند. قرار شديد بدرفتاري مورد كنند
شواهد با و نيافتم دعاوي اين از اثري هيچ اشرف
اشرف در با افرادي كه مكفي معتقدم رفتار ادله و
ميباشد. شرافت آنان و حرمت بر حفظ مبتني هستند
و فولكلور  رقصهاي  اجراي شاهد اشرف  در من 

مجاهدين اعضاي توسط  ايراني سنتي  ترانههاي
رفيقانهيي روابط و سرشار و شاداب روحيه بودهام.
نقش برجسته زنان ميخورد، چشم جا به در همه كه
فرصت ارائه و مديريت، و رهبري مواضع همه در
از انبوهي در كه خالقيتها شكوفايي به هرفرد براي
است، خود گشته بارز موسيقي و تئاتر آثار هنري،

ميباشد»(٨). سازمان اين واقعي ماهيت گوياي
حقوقبشر ديدبان نروژ، به وكيل از ماتياسن، يورگن
با همراه گذشته سال مارس ماه در «من است: نوشته
بنا كردم، ديدار اشرف قرارگاه از همكارانم از يكي
متعجب حقوقبشر ديدبان گزارش ديدن از براين
مجاهدين سازمان اعضاي از شما گزارش شدم.
تمايل خالف بر و زور  به كه  افرادي تصوير 
ترسيم را  شدهاند  نگهداشته عراق در  خودشان 
نميدهم. گواهي نظريه يي بهچنين من ميكند.
را اين فرصت  ما بوديم، اشرف در كه مدتي  در
كرده ديدار هرعضو مجاهدين آزادانه با كه داشتيم
از يكي كه اعضايي با همين طور كنيم، صحبت و
كه زديم حرف بودند را بلد اسكانديناوي زبانهاي
زماني در ما صحبت كردم. زبان نروژي به آنها با من
زيادي تحت فشار مجاهدين اعضاي بوديم كه آنجا
هنوز تعيين ژنو كنوانسيون تحت آنها بودند. موقعيت
به استرداد حتي و اخراج به  تهديد آنها بود. نشده
شكنجه داشت با جايي كه احتمال شده بودند، ايران
آنها شرايطي، چنين  تحت شوند. مواجه  اعدام و
ادامه براي اشرف قرارگاه  در ماندن  بر همچنان
ايران، در دموكراسي  و آزادي  براي مبارزهشان 
بودند خوشحال آنها من، بهنظر ميورزيدند. اصرار

بمانند. اشرف در ممكن هرزمان تا كه مصمم و
نه و ديديم زندان  نه  بوديم، آنجا  كه  زماني در
يا بدرفتاري رابطه با زندان و نه در از زندان، عالئمي

شنيديم(٩). مجاهدين اعضاي با
از كه را عكسي از نسخه يك ماتياسن يورگن
حقوقبشر ديدبان براي بود  گرفته خروجي اماكن

است. فرستاده

نداد؟ پاسخ مكاتبات به ديدبان چرا
زير مبحث ديگري هيأت پارلمان اروپا در گزارش
پاسخي مكاتبات به ديدبان حقوقبشر  «چرا عنوان

نيز   ١٣٧٦ و  سالهاي١٣٧٣  «در مينويسد: نداد؟»
نگرانيهايي به پاسخ بهخاطر عدم حقوق بشر ديدبان
قرار انتقاد مورد بود، شده مطرح آنها به نسبت كه
مجاهدين، كيس با رابطه در متأسفانه، گرفت.
آنها به كه مكاتباتي از هردليلي به حقوق بشر ديدبان

ميكند». چشمپوشي شده فرستاده
لرد نامههاي از قسمتهايي نقل به آنگاه گزارش
ايوبري لرد است. پرداخته زمينه اين در ايوبري
خصوصيتي مكاتبات، به «عدمپاسخ مينويسد:
زمانهاي در يا شمالي كره سفارت از من كه است
يك سازمان نه از از شوروي انتظار داشتم، اما قديم
هستم نگران بسيار من لذا دموكراتيك. غيردولتي
برخوردهاي با رابطه در من كه نكاتي به شما كه
نپرداخته كردم، مطرح مقاومت ملي شوراي با شما
براي كار زيادي هميشه احترام گذشته در ايد… من
شما رفتار از اكنون و بودم، قائل حقوقبشر ديدبان

نوميد شده ام»(١٠).
است تمي پاسخ، عدمدريافت  از برانگيختگي  اين
رابطه در حقوقبشر ديدبان به ديگر نامههاي در كه
اعضاي ازجمله،  است. شده تكرار گزارش اين  با

دروغ بـرابـر حقيقتدر
اروپا پارلمان برگزارشهيأت مروري

مجاهدين(٩) عليه «ديدبان» گزارشمغرضانة دربارة

آنان، انگيزههاي و  اعتبار از اعم  «اطالعاتتان»،
حداقل پرسشها، پايهيي ترين حتي ميداديد. انجام
با كه شما ١٢فردي با رابطه بسيار جدي در سؤاالت
مي كرد(١٩). داديد، فاش انجام مصاحبه تلفني آنها

ديدبان از جدي ١١سؤال
حقوقبشر ديدبان با ريسه الرش كه سؤاالتي
او شديد  نگرانيهاي  طرف  يك از كرد،  طرح 
رفتار ديگر طرف از و حقوق بشر گزارش به نسبت
به عدمپاسخ در حقوقبشر ديدبان غير قابلقبول
همان ازجمله شده، مطرح نگرانيهاي از يك هيچ
تأكيد بود، كرده مطرح ريسه الرش كه  سؤاالتي

ميگويد: او كرد.
١٢منبعي از خودتان گزارش  براي شما  «چرا ١ـ
در ايراني جامعه براي  همگي  كه  كرديد استفاده
اروپا از اطالعات و پليس اداره هاي برخي و غرب
ايران اطالعات وزارت با كه بود مشخص سالها قبل

هستند؟ ارتباط در
برخي اينكه بههرغم كه رسيديد يقين به چگونه ٢ـ
اطالعاتي سابق همكاران  توسط شما  شاهدين از
در شدهاند، معرفي ايران مأمور بهعنوان خودشان،
استفاده مورد را آنها ميتوان و نيستند مأمور واقع

قرار داد؟
پيدا اروپا در  همزمان را افراد اين  چگونه ٣ـ

كرديد؟
بيطرفي منبع هيچ با گزارش اين تهيه در چرا ٤ـ
گزارش در  را آنها  اظهارات  يا  و نكرده  مصاحبه 

نياوردهايد؟
آنچه منابعتان با اظهارات در تناقضات پاسختان به ٥ـ
مانند چيست، گفتهاند ديگر مصاحبههاي در قبًال كه

سبحاني؟ فرار شيوه
١٢نفر با (درمقايسه ٤٧٠تن به راجع شما نظر ٦ـ
از و بوده با مجاهدين سابقًا كه ازكساني خودتان)
اروپا در اكنون و شده خارج مجاهدين قرارگاههاي
چيست؟ ميكنند، را خود عادي زندگي آمريكا و
كرده اند ديدبان امضا اتهامات رد در بيانيهيي را آنها
پذيرش از واشينگتن و نيويورك در شما دفاتر و
بعد براي قراري و كردهاند خودداري نمايندگانشان

ندادهاند. هم
راه دور تلفني بيانشده ادعاهاي  شيوهيي به چه ٧ـ
بوده ايران مأمورين ميشود گفته كه كساني توسط

داديد؟ قرار چك مورد را اند
كه  ديگري با كسان را افراد اين ادعاهاي  چرا ٨ ـ
خانواده شان و سابق همسران مانند ميشناختند را آنها

نداديد؟ قرار چك مورد بود دسترستان در كه
براي  مجاهدين  كمپهاي از بازديد  از كه شما  ۹ـ
در چرا پس كرديد، خودداري بيطرفانه تحقيق
شكنجه ادعاهاي كساني كه گزارش با نوشتن مرحله
تحقيق مورد را مجاهدين درون در زندان و قتل و
آمريكا) ارتش از فرماندهاني (مانند بودند داده قرار

نكرديد؟ مشورت
انتخابات رژيم دموكراتيكبودن تأييد آيا بين ١٠ـ
شيطان سازي با مقامات شما از  برخي توسط ايران

ندارد؟ وجود رابطهيي ايران اصلي اپوزيسيون
طرف از كه نامه يي  صدها  به شما  پاسخ ١١ـ
و سازمانها اروپايي، پارلمانترهاي كنگره، نمايندگان
شخصيتهايحقوقبشريوافراديكهازقرارگاههاي
گزارشتان رد در آمدهاند  عراق  در مجاهدين

مانده اند؟(٢٠). بيپاسخ همه چرا چيست؟

١٩ و ٢٢ بهمن ١٣٨٤  بزرگداشت مراسم ـ اشرف شهر

به كمپ اشرف، سفرم دو جريان در «من مينويسد: پاريس، دانشگاه در بينالملل حقوق استاد دوكارا، پرفسور ژان ايو
عراقي و شهروندان آمريكا ارتش و وكالي مقامات با هم چنين و آنجا در از اعضاي مجاهدين بسياري با طوالني گفتگوهاي
سازمان اين كه مبني بر نفر دوازده اين اين رو از خواندن دعاوي آوردم. از عمل به مختلف و مذهبي گروههاي قومي از

شدم بسيار شگفت زده نقض ميكند، را عراق اعضايش در مجاهدين حقوق انساني

هر با كه داشتيم اين را اشرف بوديم، ما فرصت در كه مدتي است: «در نوشته نروژ، به ديدبان حقوق بشر وكيل از ماتياسن، يورگن
زديم كه حرف بودند بلد زبانهاي اسكانديناوي را از همين طور با اعضايي كه يكي صحبت كنيم. و ديدار كرده آزادانه عضو مجاهدين
تحت آنها موقعيت بودند. فشار زيادي مجاهدين تحت اعضاي كه بوديم آنجا زماني ما در صحبت كردم. نروژي زبان به آنها با من
و شكنجه با داشت احتمال كه جايي بودند شده ايران به استرداد حتي و اخراج به تهديد آنها بود. نشده تعيين هنوز ژنو كنوانسيون
در دموكراسي و آزادي براي مبارزهشان ادامه اشرف براي قرارگاه در ماندن هم چنان بر آنها شرايطي، چنين تحت شوند. مواجه اعدام

بمانند» در اشرف ممكن هرزمان و مصمم كه تا بودند نظر من آنها خوشحال به اصرار مي ورزيدند. ايران،

حقوق بشر نقض اتهامات با در رابطه شخصًا خود كه نروژ پارلمان عضو ريسه، الرش
ديدبان به نامهيي طي است، بازديد كرده قرارگاه اشرف از مجاهدين، سازمان توسط
سازمان غيردولتي يك بيطرفي از شما، رفتار و گزارش كه ميرسد مينويسد: «بهنظر
هستيم حيرتزده پارلمان نروژ بسيار در همكارانم و دور است. من به حقوقبشر مدافع
برخي كه افرادي شهادتهاي از مجاهدين، سازمان عليه گزارشي تهيه براي شما كه
يا و شدهاند شناخته اطالعات وزارت مأمورين بهعنوان دهه از يك براي بيش از آنها

كرديد استفاده بدنام هستند، خارج در ايراني فعالين در ميان جاسوساني بهعنوان

پانويس:
ديدبان از  راث كنث به  ايوبري  لرد از  نامه ١ـ

۲۹بهمن۱۳۷۵  مورخ حقوقبشر،
ديدبان از  راث كنث به  ايوبري  لرد از  نامه ٢ـ

۲۹بهمن۱۳۷۵  مورخ حقوقبشر،
از كنث راث دوكارا به ايو از پرفسور ژان نامه ٣ـ

تير ۱۳۸۴  ۲ حقوقبشر، ديدبان
۹تير۱۳۸۴  ايران، سياست كميته گزارش ٤ـ

ديدبان از  راث كنث به ريسه الرش از نامه ٥ـ
تير۱۳۸۴  حقوق بشر،

 ۲۹ فردا، راديو با استورك جو مصاحبه ۶ـ
ارديبهشت۱۳۸۴ 
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ر كنث به فيليپس ديويد سرهنگ از نامه ـ ۷
خرداد ۱۳۸۴ ۶ حقوقبشر، مورخ از ديدبان اث

راث، كنث به ژان ايو دوكارا پروفسور از ٨ ـ نامه
تير ۱۳۸۴ ۲

حقوقبشر، ديدبان به ماتياسن ويله يورگن از نامه ٩ـ
خرداد ۱۳۸۴ ۴

مورخ حقوقبشر، ديدبان  به ايوبري  لرد نامه ١٠ـ
۲دي۱۳۷۳

حقوقبشر ديدبان به مكنلي آندرو نامه ١١ـ
ديدبان از راث كنث  به ريسه  الرش نامه ١٢ـ

تير۱۳۸۴ حقوق بشر،
مورخ ايوبري،  لرد به  صفاري  بهزاد ايميل  ١٣ـ

۱۱خرداد۱۳۸۴ 
شهر ساكن مجاهدين هواداران و اعضا اطالعيه ١٤ـ

خرداد۱۳۸۴  اول مورخ عراق، اشرف،
با حقوقبشر ديدبان  به سرگشاده  نامه ١٦ـ و   ١٥

را  مدتي قبًال  كه كسانيكه از امضا ۵۰۰ از بيش 
كرده و سپري عراق در مجاهدين در قرارگاههاي

هستند. شمالي آمريكاي و اروپا ساكن اكنون
تبريزي. محمود با ايران سياست كميته مصاحبه ١٧ـ
ديدبان از استورك جو به ويس رودي نامه ـ   ١٨

۹خرداد۱۳۸۴ حقوقبشر،
جو به نماينده پارلمان رودي ويس، دكتر نامه ١٩ـ

۹ خرداد ۱۳۸۴ مورخ استورك،
ديدبان از راث كنث  به ريسه  الرش نامه ٢٠ـ

تير۱۳۸۴ حقوق بشر،



٩ دوشنبه ١٤ فروردين ١٣٨٥صفحة ٧٩٤ ـ شمارة
زنان

ابراهيم حوا با گفتگو
از دفاع وكيل

حقوق زنان
ميباشد. زنان حقوق دفاع از وكيل ابراهيم، حوا
امينه الوال، جان كه بود هيأت وكاليي عضو او
را نجات به سنگسار محكوم زن نيجريهيي يك
بهعنوان نلسون او را علت بسياري دادند. بههمين

ميشناسند. مؤنث ماندالي
ميباشد فرزند دو داراي و ٣٩ساله ابراهيم، حوا
دكتراي دوره گذراندن سرگرم حاضر حال در و
ييل آمريكا است. دانشگاه توسعه فرهنگي در
مالقات و رجوي مريم با اورسوراواز، در وي

گفتگو كرد.
و جنبش زنان در مورد وضعيت او مصاحبه يي با
زير در را آن متن كه داده ايم انجام برابري

مي كنيد: مالحظه

خوانندگانمان  براي را خود سوابق از  مقداري
توضيح دهيد؟

٤زن پدرم كه  شدم بزرگ خانوادهيي در  من
آوردم شانس من بود. او اول زن من مادر داشت.
سبزيفروشي ضمن در خواندم. درس مقداري كه

ميكردم. هم
كه گفتند  من به  آنها ابتدايي مدرسه پايان  از بعد 
ميخواستم تعليم چون كردم. رد من و ازدواج كنم
را خانه بايد  بنابراين باشد.  بهتر  مادرم از تربيتم  و
تنها عمويم رفتم. بهخانه عمويم من ميكردم. ترك
غيراخالقي اعمال  كه كرد  قبول  مرا شرط  بهيك
پذيرفت. وقتي او و خوردم سوگند من و انجام ندهم
انگليسي زبان كه آن بهعلت كردم تمام را درسم

بروم. بهدانشگاه نتوانستم نميدانستم
بهفكر چاره يي نيندازند، خيابان به مرا براي آنكه اما
درس خواندم آن قدر و رفتم شبانه به كالس برآمدم.
كارآگاه به شغل نبود كار  چون  اما شدم. وكيل تا
و هشت سال بازپرس شدم بعد پليس روي آوردم و

پرداختم. كار بهآن
را  بورسي در نيجريه آمريكا سال٢٠٠٣ سفارت در
و قبول شركت كردم آن در هم كه من ارائه كرد

دادم. انجام آنجا در را عاليهام و تحصيالت شدم
از دفاع  و وكالت مشغول ١٦سال  نيجريه در من
شده متهم به زنا شريعت قانون براساس كه بودم زناني
با مسائل برخورد براي ديناميك روش يك ما بودند.
چه آن با مقداري كه كرديم ايجاد بهشريعت مربوط
ما است.  متفاوت داشتهايد، ايران مقاومت در شما 
كنار افراطيها و مالها با كه بهميزاني تالش كرديم
در دهيم. ادامه بهكارمان مي خواستيم زيرا بياييم.
جديد در حقوقي نظام يك وقتي باشيد نظر داشته

در سال١٩٩٩  چه آن مانند ميآيد، به وجود جايي 
كه مي داديم اجازه ما اگر آمد، به وجود نيجريه در
بهنظر شود، در كشورمان محكوم بهسنگسار زن يك
ميگفتيم ما است. غيرممكن توقفش كه ميرسيد
سنگسار را او سپس كنيد، محكوم بهمرگ را او اول
حكم اجراي و حكم ما ميان صدور نحو به اين نماييد.
انسانها چگونه اينكار بهمن آموخت كه ايستاديم.
كار اين من دهند. سازمان را مقاومت يك ميتوانند
در و نبود عادالنه و درست نظام اين چون را كردم

نمي شد. اجرا برابر بهطور انسانها تمام مورد
مقاومت اگر ميكنم فكر من كه است جا اين در
كه شد خواهيم قادر ما برسد، بهپيروزي بتواند ايران
٧٠ميليون از بيش ما كنيم.  پيدا  بهتري  سازمانيابي 
را درست اسالم ما اگر  نيجريه هستيم. در مسلمان
دنبال را نادرست اسالم هم نمي كرديم، مردم بيان
راه مردممان بهخاطر بايد ما بنابراين ميكردند.
كه دليل بود بههمين ميكرديم. را انتخاب درست
كرديم. انتخاب را مقاومت ايران در زنان تجربه ما
ميكردم صحبت رجوي خانم با كه هنگامي من
او ميكند. قلبش صحبت با كه او ميكردم احساس
قوي بسيار پيام يك از او ميكرد. صحبت من قلب با

براي بلكه ايران مردم براي فقط نه ميكرد، صحبت
ارزش كه و آزادي انساني براي شرافت و انسانيت
ارزشمند است بسيار من براي اين است. اصلي انسان

بازميگردم. دستاني پر بهكشورم با اكنون من و
ماندالي  نلسون بهعنوان شما درباره من

ميگوييد؟ چه آن درباره شنيدهام، مؤنث
ماندال و گاندي لوتركينگ،  مارتين  من براي
آنها مانند مايلم مسلمًا كه هستند رؤيايي شخصيتهاي
كارهايي براي ميكنيم تالش همه انسانيم و ما باشم.
شگفتانگيزي كارهاي انسانها دهيم. انجام بشريت
نمي شود. صحبت آنها از هم زياد كه ميدهند انجام
زيادي ما در رسانهها صحبت و فرهنگ ارزشها از
چگونه كه برميگردد ما بهتوانايي اين نميشود.
عالقمند خودمان به مسائل را  رسانهها مثبت بهطور
خواهد خوب  بسيار  شانس يك واقعًا اين سازيم.
براي رسانهها و اطالعات از بود. توانمندي استفاده
ميكنم آرزو نيستم، ماندال انساني. من عالي اهداف
برايش من است كه شخصيتهايي يكي از او باشم.
انسانها با باشم و آگاه مايلم كه من قائلم. اما احترام
زيادي. بهطور مثال نه با تعداد اما رابطه برقرار كنم.
برقرار نفر يك واقعي با رابطه روز يك در بتوانم اگر
خواهد خوبي بسيار آن روز كه مي كنم فكر كنم،

بود.
خانم همانند را فعاليتهايمان پهنه ميتوانيم ما بنابراين
حيطه در همزمان بهطور ولي دهيم، گسترش رجوي
را يك نفر حتي كنيم. ايجاد تغيير نيز پيرامون خود
قطعًا بكنيم را دهيم. اگر بتوانيم اين كار تغيير روز در
خواهيم نيز دست روز در نفر  ميليون يك  بهتغيير

يافت.

توانستيد  كه بوديد از وكال عضو گروهي شما
بهسنگسار نيجريه در كه را امينه الوال جان
امر اين دهيد. نجات بود شده محكوم

گرفت؟ صورت چگونه
بهراه موضوع اين دادگاه برسر در حقوقي جنگ يك
دادگاه جريان بود كه در ديگري هم  افتاد. جنگ
اين و بود درون ذهن من آن هم جنگ در و نداشت
را مهم اين كه ميداد توان بهمن كه بود چيزي پايه
از استفاده با ميخواستيم ما زيرا برسانم. بهسرانجام
اساسًا كه  كنيم مقابله حكم اين با شريعت قوانين 
مشخصتر بهطور بود. شده تدوين مردساالري برپايه
اما زن. تا شده است تنظيم مرد بيشتر بهنفع قانون اين
وجود اسالم فرهنگ در كه ارزشهايي بهديناميسم ما
ديناميسمها اين نميدانستيم كه داشتيم. اما ايمان دارد

بكشانيم. بهعمل را آنها ما چگونه و چيست
كه گرفتيم تصميم  ما كه بود اين ديگر  مسأله
قرار تهديد مورد هرروز ما نشويم. تسليم هيچگاه
آيا نرويد. خود بهدفتر كه ميگفتند بهما ميگرفتيم.
ما نه، ميدادم من پاسخ ادامه ندهيم؟ ميتوانستيم ما
بهمحض مي دانستم زيرا بنشينيم. عقب نميتوانيم
مدام بروم. پيش نميتوانم ديگر شوم، تسليم كه اين
تسليم و ببرم را بهپيش كار بايد اين ميگفتم بهخودم
نميتوانستم من نشوم. محيطم ارتجاع و بنيادگرايان
مصالح با انساني را زندگي زن، يك يك زندگي
مصالح مي گفتند بهخاطر كنم. بهمن عوض سياسي
نمي دانم من گفتم بيايم.  كوتاه  شريعت سياسي
با نميتوانم اما چيست؟  شريعت  سياسي مصالح
از خارج جنسي رابطه بهخاطر زن يك سنگسار
بهراحتي جا اين مردان اما كنم، موافقت خانواده
باشند، داشته رابطه آنها با و بروند ديگر زنان سراغ
ندارد. حكمي وجود اين مورد در شود كه گفته اما

نيست. عادالنه اين
بلكه نميجنگيم، اسالم دين و شريعت با ما بنابراين
مبارزه انساني  برابر و مشترك ارزشهاي براي  ما

تبعيض! حق حيات بدون ميكنيم.

بنيادگرايي با مبارزه ضرورت زنان، رهبري
مارس ٨ به مناسبت بينالمللي پاريس كنفرانس در كانادا از نويسنده و رزا خبرنگار رحيل سخنراني

وجود دارد. جهان نقاط اقصي در زن سنتهاي ضد
نظير مختلف كشورهاي در مختلف تبعيضهاي
مستبد صورت ميگيرد يا كشورهاي هندوستان و

زنان بودهاند. قربانيان همواره و
اين در  باشعور  انسان انسان، يك عنوان به  زنان 
مبارزه نميشوند. شناخته رسميت به كشورها
رهبري براي زنان  مبارزه  با جنسي  برابري  براي
پيشنهاد بسيار اين به نظر من يك و مطابقت دارد
رهبري از امروز من شده و مطرح كه است عالي
گرفتم. قرار  تحتتأثير ايران مقاومت در  زنان
بسيار ميكنند ايفا ايراني زنان امروز كه نقشي
مواجه آن با زنان كه چالشي با است. شايانتوجه
جهت احراز بايد در زنان نسلهاي آينده هستند، 
آن نمونه  دو  به من كنند. تالش رهبري نقش

مي كنم. اشاره
از يكي وقتي كه داشتيم تجربه يي كانادا در
در مسلمان زنان مسائل با خواست دولت مقامات
از نفر ده با بشود آگاه كانادا در مسلمانان جامعه
اين كرد و مالقات در آن جا اسالمي جوامع امامان
براي شانسي انتقاد دارد كه زنان هيچ جاي چقدر
كه بود هم ديگر مورد يك نداشتند. خود بياننظر
زني بههيچ و نپرسيدند زنان از نظري هيچ هم باز

مراجعه نكردند. مسلمان زنان بهعنوان نماينده
در و  سرنوشت در زنان نقش  ناديدهگرفتن اين 
مبارزهيي اين  است. مخرب بسيار جامعه  امور
حقوق بهدستگرفتن براي بايد ما كه است
و زنان حقوق احراز بگيريم. پيش در خودمان
گرفتن بهدست براي سياسي امور در آنها نقش

ضروري است. امري جهان رهبري در
بايد زنان  كه جايي  ميآيم. پاكستان  از  من
بيان براي حقي و باشند داشته جانبي نقش فقط

ندارند. اعتقاداتشان
نشان را راه كه معني كسي است به رحيل من نام
آگاه خود نام مفهوم به من كه وقتي ميدهد.
بتوانم كه شد در من ايجاد خواسته اين و شدم
ميگشتم اين دنبال  كنم ايفا را  رهبري نقش
كنم. پيدا  اسالم در رهبري از سمبلي يك كه
مذهب امور بر مردها همواره كه ميديدم زيرا
كردم مطالعه را  قرآن وقتي اما داشتند.  تسلط
مطالعه زن نويسندگان از كتابهايي همچنين و
خوشحال بسيار  هستم، زن اينكه از  كردم
كه هستند اسالم  در  بسياري زنان  زيرا شدم.
نجاتدهنده خديجه داشتند. برجستهيي نقش
سرمايه بذل با توانست  كه  بود اوليه  مسلمانان
ايجاد شده موقع نويني كه آن جنبش خودش به
كه نيز وقتي زينب نوه پيغمبر كمك بكند. بود،
بهدست را رهبري امور رسيد قتل به برادرش
تا بيشتر داريم تجربه به نياز خيلي اما ما گرفت.
رهبري كه زنان بشود امكانپذير بدهيم و اجاره

بگيرند. بهدست را
و زنان گردهمايي براي بود محلي قبًال مسجد
امروز اما تبادلنظر. و مشاركت جهت مردان
خانه شده است كه در زنان به اين محدود نقش

بپردازند. خانه امور به صرفًا و بمانند

هستند مترقي اسالم سمبل زنان رها،
برجسته  نقش دليل قرن١٩ به در زنان از بسياري
حقوقي، اجتماعي، مختلف امور در خودشان
بودند. برجستهيي رهبران سياسي، و هنري
در كه هستيم مواجه زن ٤٠رهبر از بيش با ما
را بهدست جمعه امامت حتي كشورهاي مختلف
ديگر كه زنان است شده چه امروز ميگرفتند. اما

من ندارند. را رهبري نقش بهدستگرفتن امكان
دارد. مختلفي داليل ميكنم فكر

بر تسلط كه سلطهگرايان است اين اصلي دليل
جامعه زنان را از ديني را بهدست گرفتند و امور

داشتند. نگه دور به
و سركوب براي  مذهب از امروز متأسفانه 
هدف زنان و مي شود استفاده زنان عليه تبعيض
وقتي يك هستند. امروز اول بنيادگرايي مذهبي
اگر ميكند، بيان خودش را نظر را، خودش زن
شود مطرح زنان حقوق از دفاع جهت اظهاراتش
ناشايست يك زن عنوان به مرد رهبران  توسط
برچسب او به اينكه  يا و ميشود  معرفي

ميزنند. راديكال فمينيست
اين به كانادا در  جوان زنان با  گفتگو در من
امكان براي زنان امر مهمترين رسيدم كه نتيجه
زنان كه وقتي است تحصيالت از  برخورداري
دست تحصيالت به بشوند موفق جهان سراسر در
در مثبتي نقش بود خواهند قادر قطعًا بكنند پيدا
كسب بهخصوص بكنند. ايفا خود فرزندان رشد
يك به تبديل شدن براي انتخاب، براي آزادي

تحوالت اجتماعي. در مثبت عنصر
از ناشي مسلمان در جوامع زنان مستمر استثمار
زناني است. فرهنگي امر يك بلكه نيست مذهب
تقاضاي بهخاطر گرفتيم قرار انتقاد مورد من مثل
اسالم. در مردساالرانه فرهنگ در اصالحات
مردان جانب از  ستيزهجويي و  سركوب اين
ديد زنان رهايي مورد در  كه ميآيد مسلماني

دارند. بستهيي بسيار
اين قدر چرا  كه ميشود مطرح اين سؤال وقتي
است زياد در ميان زنان مسلمان بيسوادي ميزان
كه كمبودهايي دليل  به كه است  اين جوابش

تحصيالت امكان و زنان برابري و آزادي امر در
آنهاست.

است. بوده مسلمان زنان جنبش رأس در كانادا
جامعه در هجدهم قرن در مسلمان زنان اولين
وقتي ادموتوند در و كرولند شهرهاي مسلمان
امور براي زمام ميكردند، ايفا منفعلي مردان نقش

گرفتند. بهدست خودشان را محيط پيشرفت
امامت كه بودم كانادا در  مسلمان زن اولين من
تحت خاطر اين به كه گرفتم به دست را نماز يك
اين البته و بودم اسالمي بنيادگرايي ستيز و انتقاد

است. افتخار يك من براي
زنان داستان از را  خودم نيروي  و قدرت من
زني گرفتم. مادلن و نورآيفان مانند قهرماني
از و بود  دوم جهاني جنگ در مقاوم يك  كه
و بود برخوردار مقاومت فرانسه نيز قهرماني نشان
است شده نوشته او زندگي درباره كتابي اكنون

است. توجه قابل بسيار كه
حقوق زمينه در تحوالتي امروز خوشبختانه
كه گذشته سال از است.  تحقق  درحال زنان
تا كرديم شركت همينجا  در  كنفرانسي در
در امر مهمتري نقش هرروز مسلمان كنون زنان
زنان بهدست براي مثبت تغييرات و ايجاد رهبري
اقداماتي مراكش در و اندونزي در گرفتهاند.
زوجات، تعدد به مربوط قوانين تغيير براي
انجمن يك نيز كانادا در است. گرفته صورت
رهبر و يك جريان مترقي است مسلمان كه زنان
داشته زيادي فعاليتهاي است ايراني زن يك آن

است.
به و مذهبي عنوان رهبران به زنان  داريم نياز ما
رأس در اجتماعي رهبران و سياسي رهبران عنوان

جنبشهاي ضدبنيادگرايي باشند.

بلژيك (DH) اوق دقنيق روزنامه از نقل
فروردين ٨٥ ٥

اخبار كه  زني اولين اوكرين، كريستين ـ بروكسل 
كه كرد اجرا دوراني در را تلويزيون ٢٠شب ساعت
بهتر بود. بدون شك او تلويزيون در اساس مردانه
است راه باقي چقدر هنوز كه كسي ميداند هر از
كتابي اخيرًا او  برسد.  با مرد برابري به  واقعًا  زن تا
مؤسسه توسط زنان» شرايط سياه «كتاب عنوان تحت

حجمي  با است، رسانده چاپ به  XO انتشاراتي
وي، چهل مديريت با آن در ٧٥٠صفحه كه بيش از
كه پرداخته اند تمامي مشكالتي بررسي به كارشناس
مجموع در كتابي مواجهند.  آنها با  جهان در زنان

آموزنده.

زنان،  نوشتهايد: «اميد كتاب خود در  شما
آنها جامعه تغيير براي هستند. زنان خود
حساب خودشان روي ميتوانند فقط

مردان سخت است… كنند» اين براي
اين تقريبًا ولي دارد. واقعيت اين است. بله سخت
قرن در  ما كشورهاي در كه است چيزي همان 
براي مبارزه  كه بودند زنان اين داد. رخ گذشته 
سپس و  رأي حق بردند، بهپيش را مدني حقوق 
به من  كه فرمولي حاال، بارداري. داوطلبانه قطع
باشد. تحريككننده مقدار  يك  شايد مي برم كار
حقوق براي نيز آنها هستند كه مرداني خوشبختانه
در اين را آنها از برخي ما ميجنگند. به عالوه، زنان

ميكنيم. معرفي كتاب

را چاپ ميكنيد؟  االن اين كتاب چرا
در است. شده بدتر اوضاع كه نيست اين بهخاطر
شرايط ما،  كشور مانند جهان، قسمتهاي از بسياري 
ابزارهايي ما اما امروزه شده است. بهتر بهوضوح حتي
در را شرايط  ميدهد  اجازه كه داريم  دست  در
سنتها عقبافتادهترين كه مناطقي و كشورها فقيرترين
قبًال كنيم. و تحليل را تجزيه رواج دارد زنان مورد در

نداشتيم… اختيار در را ابزارهايي چنين ما

ساعت ٢٠  اخبار مجري اولين شما
پيشرفت يك اين بوديد، فرانسه در

بود؟ تاريخي
كه اميدوارم  داشت. نيز  سمبليك  جنبه يك اين 
باشم. كرده ايفا نقشي وقايع به بخشيدن سرعت در

به  شغلها شروع از بسياري كه ٨٠ سالهايي بود دهه
بسيار زن تعداد  كماكان چه اگر كرد. زنانهشدن 

دارد. وجود كليدي شغلهاي در كمي

با انتخابات رياستجمهوري  سال يك  ما
رويال سگولين  داريم. فاصله فرانسه 
فرانسه رئيسجمهور زن اولين ميتواند
مي كنيد؟ بررسي چگونه را اين شما بشود.

فكر كسي  كه است  اين  است  خوب  كه چيزي 
صالحيتهايش پس يك زن است او چون نميكند
و اين است مطرح كمتر مشروعيت سؤال كمتر است

ميشود. محسوب پيشرفت يك

زنـان تمامي بهنام
را زنان» شرايط «كتاب سياه اوكرين كريستين

كرد منتشر
حساب كنند خودشان روي ميتوانند فقط آنها جامعه تغيير براي هستند. زنان خود اميد زنان،

در نظامها رهبري زنان  كه اميدوارم
مناطقبحرانزده جهانرا برعهدهبگيرند.
باليدكه خواهند زنانايرانبهخود آنگاه
نيز نيجريه زنان و بودند راه اين پيشتاز
مقاومت ايراني و زنان الگوي ميتوانند از

آنها استفاده كنند

در  زنان سنگسار با را مورد آن ميتوانيد  آيا
كنيد؟ مقايسه ايران

چنين به مطالعه  شروع  دانشگاه در  آمريكا در  من
نقشه تا كردم مختلف كشورهاي در وضعيتي
روي ترسيم كنم. را جهان در زنان جغرافيايي سنگسار
در سنگسار صحنه يك تكاندهنده به عكس اينترنت
روح آورد. مرا به درد قلب آن صحنه برخوردم. ايران
بههيچ انسانها ما گويي كه ميكرد و نابود را انسان
يك يا مرغ يك انسان زيرا  نداريم.  ايمان ارزشي
دارد. شرافت كه است موجودي انسان نيست. سگ

كشاند جا بهآن مرا ايران در زنان وضعيت مطالعه اما
يافتهاند و مقاومت توانمندي ايران زنان كه فهميدم
و بيشتر به مطالعه كردم  شروع  پس  نشدهاند. تسليم
مرا جسم است ممكن مي گويند آنها كه فهميدم
خواهد نبرد ادامه و نميشود تسليم روح من اما بكشي

يافت.
كه امر اين نيست.  شريعت اين كه فهميدم  من و
تفسير شريعت را ميتوانيم ما رجوي ميگويد خانم
آنها اجازه دهيم بايد است. چرا بسيار قابلتوجه كنيم
تفسير زنان عليه ميخواهند كه آن طور را شريعت
من و نيست.  اليتغير  و  دگم قوانين  شريعت كنند.
شدم متوجه و فهميدم را  شريعت  ديناميك تفسير
زندگي آن با بلكه داريم، ايمان بهآن نهتنها ما كه
است چيزي اين و ميكنيم. عمل و رفتار ميكنيم،
آن از ميخواهم. و دنيا تمام براي را اكنون آن كه
مورد الگو يك مانند را ايران زنان مقاومت من بهبعد
كه موفق خواهيم مي كنم فكر و استفاده قرار مي دهم

شد.

برابري  جنبش راه در كه مانعي  مشكلترين
زنان وجود دارد، كدام است؟

شما اگر آنهاست. دروني مانع زنان، مانع مهمترين
مبارزه آن با بهراحتي است بيرون دشمنتان كه بدانيد
است، درون در دشمن كه هنگامي اما ميكنيد.
كه چالشي بزرگترين بنابراين است. نابودكننده
و آنهاست دروني موانع هستند، مواجه آن با زنان
با مي شوند. من تسليم بهراحتي انسانها اين زمينه در
حقوقدان مواجه بودم كه زنان مسلمان حقيقت اين
فكر زيرا مي دادند قرار حمله مورد علني بهطور مرا
آنها اگر مي كنم. مبارزه اسالم عليه من ميكردند كه
حقوق آنها اما آسان بود. فهم مسأله نبودند، حقوقدان
اين و ميزدند را حرفها اين حال اين با ميدانستند را

مشكل بزرگي بود.
نجات راه من در انگيزههاي از يكي ديگر بنابراين
من بدهم. آموزش  نيجريه بهزنان كه بود اين  امينه
تربيت و تعليم شانس من اما نبودم. امينه از بهتر

به ديگران را آن ميخواستم و بودم كرده پيدا را
تا  سال١٩٩٩  از را ٧پرونده من كنم. منتقل  هم
من  دستمزد. و پول بدون گرفتم. سال٢٠٠٣ برعهده
بمانم. باقي شرافت با كه ميخواهم نمي گيرم. پول
لطفًا بدهيد، پول بهمن ميخواهيد اگر ميگويم
هستند بسيار ناراحت امر اين از مالها و بيرون بايستيد
از فالني كه كنند متهم بهچيزي مرا نمي توانند زيرا
آنها اگر كند. نابود را اسالم تا ميگيرد پول غرب
نميتوانستم آلوده كنند من مرا متهم و ميتوانستند
بروم. پيش كه ميخواستم من و شوم موفق كارم در
ميماندم، اما باقي گرسنه روز تمام براي برخي روزها
و بدون حفظ ميكردم و آبرويم را تسليم نميشدم
من اين ديناميسم پيشروي كار ميكردم. و دستمزد

بود.

رجوي  خانم سخنان در  قابلتوجه  موضوع  
بود؟ چه

را حرفهايي است. واقعي انسان يك رجوي خانم
خودش با واقع حرفش در نميزند. ندارد  باور كه
سخنرانيش ديگري سخنراني كه فرد نه است. يكي
خودش باشد. او حتي خودش نوشته يا نوشته باشد را
جهاني روز بهمناسبت را او سخنراني ابتدا من است.

توي را ديويدي و بودم  دفترم  در شنيدم. زن
داخل يك نفر تا آنرا ببينم. كامپيوترم گذاشتم
را نوار گفت  و كرد به تماشا شروع آمد و اتاق
شدند. نفر دو بعد بود. جالب خيلي برايم برگردان.
خودم با من و ٥٠نفر. سپس و ١٥نفر ١٠نفر، بعد و

ببرم. بهروستاي خودمان بايد نوار را اين گفتم
حس سرشار از او سرزنده. و پرشور زني است او

ميگويد. زندگيش سخن او با است. حيات
آب نه كه جايي بردم. بهدهكدهام را نوار من
بهآنجا دوچرخه با ما جاده. نه و برق نه دارد،
با بتوانيم تا برديم ژنراتور هم يك بعد و رفتيم.
بودند زن آنها هزار دهيم. را نمايش آن پروژكتور
رجوي نميدانستند. خانم وجه انگليسي بههيچ كه
زيرنويسها انگليسي ميكرد و فارسي صحبت هم
اما نميفهميدند. چيزي صحبت از آنها بودند.
يك به سخنراني حيرتانگيزي بهشكل آنها
شده آن غرق و گوش دادند رجوي خانم ساعته
انساني با حس آنها بود. اين حيرتانگيز بودند.
مريم ميكنم فكر من مي فهميدند. آنرا خودشان
دليل بههمين و است انسان معني بهتمام رجوي

است. بسيار زياد تأثيرگذاري انسانيش

و  ايران نيجريه، زنان براي شما آرزوي  
چيست؟ جهان

اطراف در انسانها بسياري كه مينگرم بهجهاني
برخورد كه ميكنم فكر بهآينده يي من هستند. ما
جنسيت از مستقل انسانها، همه با عادالنهيي
برابر قانون برابر در انسانها يعني بشود. آنها
را تداوم سلطه مرد كه قوانيني باشند. منظورم از
برانسانها بهطور كه قانوني بلكه ميبخشد نيست،
كه برابري قانوني نظام يك شود. عادالنه اعمال
را برابري و كه صلح قانوني كند.  تضمين را ما
هيچگونه خواستار من كند. تضمين من كشور در
تأثير تحت  را كشورم و من كه نيستم تجاوزي 

و بياموزم. بپاخيزم ميخواهم دهد. من قرار
هستم. ايران آينده ١٥سال بهفكر همچنين من
آينده رئيسجمهور رجوي، خانم كه اميدوارم
محقق من  عمر طول  در  امر اين  و  باشد ايران 
بلكه نميدهد، تغيير را ايران آينده تنها او اما شود.
خواهد تغيير صحيح تفسير با نيز را آينده اسالم
مناطق در نظامها رهبري  زنان كه  اميدوارم داد.

ايران زنان آنگاه بگيرند. برعهده را جهان بحرانزده
زنان و راه بودند اين پيشتاز كه خواهند باليد بهخود
مقاومت و ايراني زنان الگوي از ميتوانند نيز نيجريه

كنند. استفاده آنها

داريد.  را اين كار دانش تجربه و شما  خوب
موفق خواهيد شد؟ عمل نيز آيا در

بگوييم بهخودمان بايد ما و است امكانپذير تغيير
كه قادرند همه و كنيم ايفا را خود نقش بايد كه
بدون من بروند. بهپيش  و  كنند ايفا  را خود نقش
بسيار بهاين و داد. خواهم انجام آنرا واهمه و ترس

اميدوارم.

نظر شما  ديديد، جا اين را زيادي  شما مردان
دراين مورد چيست؟

با مردي كه نديدهام هرگز من شدم. شوكه راستش
زيرا شدم. من واقعًا شوكه رفتار كند. نحو زنان بهاين
رهبري مسلمان مرد نميكردم كه يك  فكر هرگز
همين كه درحالي است اين بپذيرد. را  مسلمان زن
نميدهند اجازه مسلمان بهزنان مردان نيجريه در االن
بهدست مذهبي مراتب سلسله در را موضعي هيچ كه
نميتواند زن مي گويد كه مي گويند قرآن و آورند

باشد. رهبر
انسان هم من و انساني تو ميگويند مردان اينجا اما
من دهيم. تشكيل پالتفرم يك هم ميتوانيم با ما و
اما نميكردم، باور مي خواندم را چيزي چنين اگر
بله چشمانم ديدم. با آنرا من چون واقعيت است اين
مردان وظيفه تمام اين و ديدم. با چشمهايم را آن من
برعكس نيز زنان بفهمند. و حقيقت را اين كه ماست
بهمردان كه بدانند و بگيرند آموزش حد از بيش بايد

بفهمند. را آنها تا نيازمندند
معلوم است كه كه ضعيفه هستيد، كنيد اگر شما قبول

ميشويد. نگاهداشته ضعيف
نقشي داستان اين ميتوانم در كنم كه باور من اگر اما
اين و كرد خواهم بازي را خود نقش باشم، داشته
انجام هماكنون را رجوي آن خانم كه است كاري

ميدهد.
من براي بزرگي سرمايه اين كه بگويم بهصراحت و
خواهم بهسرزمين خودم را دستاورد اين  من است.
بهديگران بزرگ و كوچك شهرهاي در را آن و برد

كرد. خواهم عرضه

مصاحبه
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سال در فرانسويان و ايرانيان جشن ـ
ميالدي نو

اشرف شهر مجاهدين از دفاع كنگره ـ
استكهلم در

مقاومت مطبوعاتي كنفرانس در ـ
شركت نماينده شورا لندن با ايران در
رئيس كوربت لرد  و انگلستان  در
دستگاههاي كارگر،  حزب  لردهاي
غنيسازي براي آخوندي رژيم ممنوعه

گرديد افشا اورانيوم
در واشينگتن در ايرانيان تظاهرات ـ
ايران در دموكراتيك تغيير از حمايت
شخصيتها و ٢٠٠٠تن از گردهمايي ـ
مناسبت به اشرف در عراق شهروندان

قربان عيد

اجالس در بلژيك سناي  مجلس ـ ٢دي
آرا اتفاق  به را قطعنامهيي خود، رسمي 
خواستار آن  طي كه  رساند  تصويب  به
سازمان نام گنجاندن  باره در  تجديدنظر
تروريستي ليست در ايران  خلق مجاهدين

گرديد اروپا اتحاديه
مريم خانم مسيح،  ميالد  شب در ـ  ٦دي

مقاومت برگزيده رئيسجمهور  رجوي
نيايشي مراسم  در همراهش هيأت و  ايران
كليساهاي از يكي در مناسبت همين به كه
گرديد، برگزار فرانسه كلداني مسيحيان

كردند شركت
فرانسويان و ايرانيان همبستگي جشن ـ ١٧دي
جشن شهرداران ميالدي. در اين نو سال در
همبستگي نو سال  تبريك ضمن  والدواز

كردند اعالم مقاومت ايران را با خود
شهر مجاهدين  از دفاع  كنگره ـ  ١٧دي

در استكهلم اشرف
ميالدي نو سال آغاز بهمناسبت ـ ١٧دي
عراقي حضور شهروندان مسيحي با جشني

شد. اشرف برگزار شهر در
شهادت سالگرد بهمناسبت ـ ١٨دي
در هواداران مجاهدين جهانپهلوان تختي،
حضور ابن بابويه در وي سر مزار بر تهران،
را او جوانمردي  و قهرماني ياد و يافته 

داشتند گرامي
عشيره مردم و شيوخ از جمعي ـ ١٩دي
استان در  گردهمايي دريك با شركت ندا
بر حاكم آخوندهاي رژيم دخالتهاي ديالي،
و محكوم كردند در انتخابات عراق را ايران
به تقلبات كامل و بيطرفانه خواستار رسيدگي

شدند عراق سراسر در

در مطبوعاتي كنفرانس يك در ـ ٢٠دي
رژيم كرد افشا ايران مقاومت واشينگتن
در نصب براي را سانتريفوژ ٥هزار ايران

است كرده آماده نظنز سايت
عليه برلين در ايرانيان تظاهرات ـ ٢١دي
دستيابي براي حكومت آخوندي  تالشهاي

اتمي سالح به
در لندن در آزاده ايرانيان تظاهرات ـ ٢٦دي
اتميرژيمآخوندي حمايتازارجاعپرونده

متحد سازمان ملل شوراي امنيت به
در در واشينگتن تظاهرات ايرانيان ـ ٢٩دي
و ايران در  دموكراتيك تغيير از  حمايت

تروريستي ليست از مجاهدين نام حذف
سالگرد و غدير سعيد عيد جشن ـ ٢٩دي

اشرف شهر در ٣٠دي
مقاومت مطبوعاتي  كنفرانس در  ـ ٣٠دي
در شورا نماينده  شركت  با  لندن در  ايران
حزب لردهاي رئيس كوربت لرد و انگلستان
آخوندي رژيم ممنوعه دستگاههاي كارگر،

گرديد افشا اورانيوم غنيسازي براي
عليه عراق مردم  تجمعات و گردهماييها 

انتخابات: در آخوندي رژيم تقلبات
در مدني مجتمع كميسارياي گردهمايي ـ

بعقوبه
شيوخ و شخصيتها مقامات، گردهمايي ـ

صالح الدين استان
اجتماعي سياسي ـ گردهمايي شخصيتهاي ـ

االنبار استان شهروندان و
استان شهروندان  از  ٥٠٠نفر گردهمايي ـ

ديالي
مسيحي شهروندان همبستگي اجتماع ـ

اشرف در مجاهدين با عراقي
شخصيتهاي و روشنفكر زنان گردهمايي ـ
بعقوبه مركز اجتماعي عراقي در سياسي و

استان ديالي
دوسلدورِف در  مقاومت هوادار ايرانيان  ـ
را خود حمايت آكسيوني طي آلمان،
و كرده  اعالم اشرف شهر رزمندگان از
خلق مجاهدين سازمان نام حذف خواستار

شدند تروريستي ليست از
ـگردهمايي٢٠٠٠تنازشخصيتهاوشهروندان

عيد قربان بهمناسبت اشرف عراقي در
آزاديخواه اصناف انجمن گردهمايي در ـ
در آخوندي رژيم دخالتهاي ديالي، استان

گرديد محكوم عراق داخلي امور
ديالي  استان  از شهروندان تن  ٥٠٠ از بيش ـ
سياسي شخصيتهاي و  عشاير  شيوخ شامل
يك در شركت با استان اين اجتماعي و
رژيم گسترده تقلبات بزرگ، گردهمايي
كردند محكوم را عراق انتخابات در آخوندي

محكوميت آذر) اول تا ٢٧آبان آذر(از
عراق در آخوندي رژيم مداخالت گسترده
وزارت در رژيم عوامل ضدانساني اعمال و
مردم مختلف اقشار گردهماييهاي در كشور
بر هم چنين زير گردهماييهاي اين در عراق.

شد در انتخابات تأكيد همه اقشار شركت
استانهاي شخصيتهاي و شيوخ گردهمايي ـ

اشرف شهر در نينوا و صالح الدين
در كنعان شهر در كنعان شهروندان اجتماع ـ

ديالي استان
در عراق ديالي استان اصناف گردهمايي ـ

اشرف شهر
سياسي شخصيتهاي و  شيوخ  گردهمايي ـ

اشرف شهر ديالي در استان
و ورزشكاران دانشجويان، گردهمايي ـ

جوانان بعقوبه
وزارت طرح كلن دادگاه حكم با ـ آذر اول
به مجاهدين كردن متهم براي اطالعات
دادگاه خورد. شكست خشونتگرايي
آخوندي دو مزدور اطالعات دعاوي آلمان
مؤظف را شاكي كرد و را رد مجاهدين عليه
مدافع وكيل و دادگاه هزينه پرداخت به

نمود
مورد در اطالعاتي و اسناد ارائه ـ آذر  اول
براي رژيم  تونلسازي گسترده سيستم 
كالهك حمل توان با موشكهايي نگهداري
يك در ايران مقاومت سوي از هستهيي

واشينگتن در مطبوعاي كنفرانس
رژيم فريب  طرحهاي افشاي ـ  ٢آذر
اتمي فعاليتهاي كردن مخفي براي آخوندي
در ايران مقاومت مطبوعاتي كنفرانس در

وين
جلسه شب همبستگي با مقاومت در ٣آذر ـ

فرانسه مركزي استان
خلق مجاهدين سازمان فراخوان ـ ٥آذر
اعتراض براي روز دانشجو آستانه در ايران

تظاهرات و
اشرف در از حمايت جلسه برگزاري ٥آذرـ 

شهرزوترمير(هلند)
عليه «خشونت  بينالمللي ـ كنفرانس ٥آذر

در پاريس بشريت» عليه زنان، جنايت
شهرهاي  در آزاده ايرانيان تظاهرات ـ 

(كانادا)، اتاوا رم(ايتاليا)، لندن(انگلستان)،
وين(اتريش)، بروكسل(بلژيك)،
تروندهايم(نروژ)، و اسلو  استكهلم(سوئد)،
به اعتراض در و… كپنهاگ(دانمارك)
نجات و عراق در آخوندي رژيم دخالتهاي

روبوده شده مجاهد دو جان
دستور رم جنايي عالي دادگاه ـ و٧آذر ٤
در تحقيق براي بينالمللي قضايي نيابت
شهيد نماينده نقدي، محمدحسين ترور مورد
كرد صادر را در ايتاليا مقاومت ملي شوراي
در پارلماني  بزرگ سمپوزيوم  در ـ ٨آذر 
نماينده دهها حضور با انگلستان اعيان مجلس
١٣٠٠تن بيانيه، حقوقدانان از زيادي شمار و
حمايت انگلستان در و حقوقدانان وكال از
تروريستي ليست از مجاهدين نام حذف از

شد. اعالم
مقابل تجمعي در آزاده ايرانيان ـ ٨آذر
رژيم دخالتهاي ژنو در  متحد ملل سازمان
و كردند محكوم را  عراق  در آخوندي
شده روبوده مجاهد دو آزادي خواستار

شدند
آركانزاس ايرانيان جامعه گردهمايي ـ ٨آذر
افشاي و ايران  مقاومت از حمايت  در

آخوندي رژيم توطئههاي
شركت با  گردهمايي  يك در  ـ  ١٠آذر
نقض ايتاليا كونئو در مقامات شهر و شهردار
بررسي قرارگرفت مورد ايران حقوقبشر در
اروپا پارلمان نمايندگان جلسه در ـ ١٥آذر
اطالعات وزارت توطئههاي بروكسل در

شد افشا مجاهدين عليه
مقابل در زنان آزادي مجمع جلسه ـ ١٥آذر
روز نيويورك بهمناسبت ملل در سازمان مقر

حقوقبشر جهاني
سالگرد دومين گراميداشت ـ ١٥آذر
رضايي، خليلاهللا شادروان درگذشت
همه بزرگوار پدر  و شهيد رضاييهاي  پدر

پاريس در مجاهدين
شهر مجاهدين  از دفاع  كنگره ١٦آذرـ 
همبستگي خود كنگره اين . اشرف درهلند
حمايت و ١٦آذر بهمناسبت دانشجويان با را

كرد اعالم دانشجويي، از جنبش
اعتراض در هموطنان تظاهرات ـ ١٦آذر
در عراق، در ايران رژيم دخالتهاي به

سوئد و دانمارك نروژ، كشورهاي
در شهرهاي كلن، ـ تجمعات ايرانيان ١٦آذر
جنبش از حمايت در سيدني و هامبورگ

١٦آذر بزرگداشت و دانشجويي
ملي شوراي مطبوعاتي كنفرانس ـ ١٧آذر
تهديدات مورد در اسلو در ايران مقاومت
كنفرانس اين در رژيم.  تروريستي  و اتمي
مقاومت ملي شوراي نماينده خزايي، پرويز
هوگلوند، مورتن نورديك، كشورهاي در
خارجي كميسيون عضو  و  مجلس نماينده
الرش و گودال اينگوالد  و نروژ  پارلمان
نروژ، شركت پارلمان  سابق اعضاي  ريسه، 

داشتند
و جنايت قرن «ربع نمايشگاه ـ ١٩آذر
سلسله و پاريس شمال در سركوب ماليان»

شامل گفتگو و بحث جلسات و ميزگردها
كودكان حقوق ابتداييترين  پايمالشدن  ـ
مورد در اعدام حكم صدور و نوجوانان و
آخوندها حاكميت تحت ايران در نوجوانان
براي آخوندي رژيم توطئه پيرامون گفتگو ـ
مقاومت عليه حقوقبشر برگ «برگرداندن
وزارت اطالعات عوامل تحركات ايران» و

زندانيان قتل عام حول  گفتگو و بحث ـ
١٣٦٧ سال در مجاهد

رژيم تروريستي فعاليتهاي پروسه تشريح ـ
بشر حقوق مدافعان عليه آخوندي

و پدران و مادران از شماري گواهي ـ
ستم مورد در ايران مقاومت شهيدان فرزندان

آخوندي رژيم سركوبي و
زنستيزي و  جنسي تبعيض حول  بحث ـ

ماليان حاكميت در ضدبشري
جوانان، زنان، شخصيتها، گردهماييهاي
براي عراقي شهروندان  و  ورزشكاران
با مقابله و  خلق مجاهدين با  همبستگي

آخوندي: رژيم دخالتهاي
در عراقي روشنفكران و زنان گردهمايي ـ

بغداد
ـكنفرانسفرهنگيان،كارمندانودانشجويان

استان ديالي
شهر در عراقي روشنفكر  زنان  اجتماع ـ

اشرف
در ورزشكاران و دانشجويان گردهمايي ـ

اشرف
ديالي استان جوانان اجتماع ـ

و جوانان ملي سازمان گردهمايي ـ
بغداد دانشجويان

استان ورزشكاران و جوانان گردهمايي ـ
ديالي

شهر در صالحالدين فرهنگيان گردهمايي ـ
اشرف

استان از ديني علماي گردهمايي ـ
صالحالدين

شخصيتهاي و عشاير شيوخ گردهمايي ـ
استان ديالي از بعقوبه اجتماعي سياسي و

شخصيتهاي و عشاير شيوخ گردهمايي ـ
ديالي استان اجتماعي

و حقوقدانان عشاير، شيوخ اجتماع ـ
ديالي استان شيعه شهروندان

شهر شيعه عشاير از جمعي گردهمايي، ـ
استان ديالي كنعان در

بيانيه بزرگ كنفرانس يك در ـ ٢٢آذر
براي  انگلستان مجلسين فراخوان٤٠٥ نماينده
و تروريستي ليست از مجاهدين نام حذف
اين در شد. اعالم رجوي مريم از حمايت
اعيان مجلس دو هر نمايندگان  كنفرانس
لرد كوربت، لرد كالرك، لرد ، عوام و
بارونس هريس، بارونس رنتون، لرد اسلين،
كينگ، ديويد لرد مشام، اسكات، بارونس
برايان درو، ديويد مكينلي، آندرو ايمس،
دوور، سركنت  مككيب، استيون بينلي، 

داشتند شركت
ايران مقاومت با همبستگي جلسه ـ ٢٣آذر
استراسبورگ در اروپا  پارلمان  مقر در
جلسه اين در حقوقبشر.  جهاني  روز در
پارلمان نماينده كالم،  تونه رياست به كه
پارلمان نمايندگان شد، تشكيل اروپا،
فراكسيون هيأت رئيس اروپا،پيانوراكاپوپي،
مسيحي؛ دموكرات فنالندي نمايندگان
ژوان برنات  دانمارك؛ از كامره، موگنز 
از زورينا، سالو  يارو اسپانيا؛  از اي ماري،

كردند سخنراني چك، جمهوري
آمريكا، سناي در بزرگ سمينار در ـ ٢٣آذر
براي عراق ايران بر حاكم تهديد بنيادگرايان
سياستهاي و  منطقه در صلح تهديدات  و
قرار بررسي مورد ايران رژيم سركوبگرانه
بودند عبارت سمينار اين سخنرانان گرفت.
از:سناتوركلمن؛عضومجلسسنايآمريكا؛

سازمان جهاني اجرايي مدير مورتون اسكالر،
فليس آمريكا، پروفسور حقوقبشر در براي
و روانشناسي علوم استاد و نويسنده چسلر،
روانشناس و محقق رز، آليس دكتر زنان؛
رئيس مككولم، بروس آمريكايي، برجسته
رئيس و دموكراتيك استراتژيهاي انستيتوي
زوكر، دانيل ايران؛ سياست حقوقبشر كميته
دموكراسي براي آمريكاييان كميته رئيس

خاورميانه در
حقوقي ـ پارلماني بزرگ كنفرانس ـ ٢٤آذر
رژيم دخالتهاي وعليه اشرف از حمايت در

لندن در آخوندي
نماينده مكينلي، آقاي كنفرانس، اين در
و ٢٥٠پارلمانتر بيانيه متن عوام مجلس
از بينالملل حقوق سرشناس ٥٠كارشناس
بيانيه اين كرد. قرائت را جهان ٢٣كشور
توطئههاي و عراق در  ايران  رژيم مداخله
ايران خلق مجاهدين  سازمان عليه  تهران
اين ميكند. محكوم را اشرف شهر در
برچسب برداشتن  خواستار  همچنين  بيانيه 

است شده از مجاهدين خلق تروريستي
در حقوقي  ـ پارلماني كنفرانس ـ ٢٤آذر 
پارلمانايالتكوئينزلنداستراليابرايحمايت

ايران مقاومت و مجاهدين سازمان از
شهرهاي در آزاده ايرانيان تظاهرات ـ ٢٤آذر
داالس و آتالنتا آمستردام، رم، يوتوبوري،
در و احمدينژاد سخنان به اعتراض در

اشرف قهرمان رزمندگان از حمايت
رژيم ارتجاعي  سياستهاي افشاي ـ  ٢٥آذر
و بنيادگرايي تروريسم براي صدور آخوندي
در جنگافروزانه طرحهاي و منطقه به
كميسيون مسئول مطبوعاتي كنفرانس

فرانسه در مقاومت ملي شوراي خارجه
حمايت در كانادا در ايرانيان كنگره ـ ٢٦آذر

اشرف از
مجاهدين از دفاع در برلين سمينار ـ ٢٧آذر

اشرف در مستقر
تحت هوستون در ايرانيان سمينار ـ ٢٧آذر
و بنيادگرايي تروريسم «توقف صدور عنوان
مقاومت از حمايت  عراق و به مالها  رژيم

اشرف» شهر در قهرمان رزمندگان
مقاومت مطبوعاتي كنفرانس  در ـ ٢٩آذر
مكينلي، آندرو  شركت با لندن در  ايران
گسترده پروژه  انگلستان، پارلمان نماينده 
كردن مخفي براي رژيم تونلسازي

گرديد رژيم افشا اتمي از برنامه بخشهايي
مقاومت مطبوعاتي كنفرانس  در ـ ٢٩آذر
زيرزميني تونل ١٤مجموعه پاريس در ايران
سالح ساخت  تأسيسات اختفاي براي 

شد هستهيي افشا
با شركت كه گردهمايي دريك ـ  ٢٩آذر

نمايندگان  عشاير، شيوخ از از٣٠٠ تن بيش
و سياسي جريانات و شخصيتهاي و جمعيتها
و ديالي استانهاي از شهرونداني و اجتماعي
و تقلبات شركتكنندگان شد برگزار بصره
مراحل در  آخوندي رژيم عوامل تخلفات 
محكوم را  انتخابات برگزارِي مختلِف 

كردند
مقر مقابل در تظاهراتي در ايرانيان ـ ٣٠آذر
ارجاع خواستار بروكسل، در اروپا اتحاديه

شدند امنيت رژيم به شوراي اتمي پرونده
از ساكنان كميته آمريكايي براي حمايت ـ
خواستار واشينگتن در جلسهيي در اشرف
بر اعمالشده محدوديتهاي  به  پاياندادن

شدند شهر اشرف در رزمآوران آزادي

در پارلماني بزرگ سمپوزيوم در ـ
دهها با حضور اعيان انگلستان مجلس
حقوقدانان، از زيادي  شمار  و نماينده
حقوقدانان و  وكال  از ١٣٠٠تن بيانيه
نام حذف از  حمايت  در  انگلستان 
اعالم تروريستي ليست از مجاهدين

شد
اشرف شهر مجاهدين از دفاع كنگره ـ

هلند در
اروپا  پارلمان نمايندگان جلسه در ـ  
اطالعات وزارت توطئههاي بروكسل در

شد افشا مجاهدين عليه
ـدريككنفرانس بزرگ بيانيهفراخوان
براي  انگلستان مجلسين ٤٠٥ نماينده
حذفناممجاهدينازليستتروريستي

شد رجوي اعالم مريم و حمايت از
در آمريكا سناي در بزرگ سمينار ـ
ايران بر حاكم بنيادگرايان تهديد مورد

منطقه صلح در و تهديدات عراق و

آذر

مروريبرفعاليتهايمقاومتدرساليكهگذشت(٣)

هلند در ايرانيان كنگره

كانادا در ايرانيان كنگره

انگلستان پارلممان در كنفرانسي رجوي در مريم از حمايت و تروريستي ليست از مجاهدين حدف نام براي انگلستان مجلسين فراخوان ٤٠٥نماينده اعالم

پاريس در شمال ماليان» و سركوب جنايت قرن ربع » نمايشگاه

در نطنز  ٥هزار سانتريفوژ كردن آماده و رژيم اتمي طرحهاي مورد در واشينتگن در افشاگرانه كنفرانس

استكهلم اشرف در شهر مجاهدين دفاع از كنگره

دي

عراق ايران و در تهديدات بنيادگرايي آمريكا عليه سناي در سمينار برزگ

در پارلماني حقوقي كنفرانس بزرگ ـ
از ٢٠٠٠تن حمايت اعالم و انگلستان
حذف از انگلستان وكالي و حقوقدانان
ناممجاهدينازليستممنوعهانگلستان

وليستسازمانهايتروريستي
وكيل بيانيه١٢٠٠٠حقوقدان و ـ اعالم
از مجاهدين نام  حذف  براي  عراقي
از سوي در كنفرانسي ليست تروريستي

جمعيت حقوقدانان مستقل
ـجلسهمطبوعاتيرئيسجمهوربرگزيده

اورسوراواز در مقاومت
ابتكار برلين  در كنفرانس يك  طي ـ
وكيل و ١٠٠٠حقوقدان  از بيش 
پارلمانازآلمان برجستهو٢٠٠نماينده
تروريستي برچسب حذف خواستار كه
گرديد شدند، اعالم مجاهدين خلق از

خبرنگاران كلوپ در  سميناري در ـ
بيانيه سخنرانان الهه، در نيوزپورت در
را هلندي حقوقدانان و وكال ٧٠٠تن از
و ٦٥٠٠حقوقدان از بيش ابتكار به كه
خروج به آنها فراخوان و اروپايي وكيل

از ايران  خلق مجاهدين سازمان نام 
اعالم بودند، پيوسته تروريستي، ليست

كردند
مطبوعاتي در محل در يك كنفرانس ـ
رم شهر در خبرنگاران ملي فدراسيون
فراخوان بيشاز١٠٠٠وكيلوحقوقدان
از مجاهدين نام حذف براي ايتاليايي

ليستتروريستياعالمشد

در مقابل آزاده ايرانيان ـ تظاهرات ١٠بهمن
شوراي دائمي عضو ٥كشور اجالس محل

لندن در امنيت
پارلماني حقوقي بزرگ ـ كنفرانس ١١بهمن
از ٢٠٠٠تن حمايت اعالم و  انگلستان  در
نام حذف انگلستان از وكالي و حقوقدانان
ليست انگلستان و ممنوعه ليست مجاهدين از
بيش كنفرانس اين تروريستي. در سازمانهاي
اعيان و عوام مجلس نمايندگان از ٣٠تن از
خلق مجاهدين سازمان نام حذف خواستار

شدند ممنوعه سازمانهاي ليست از ايران
طي فرانسوي شخصيت محبوبترين پير، آبه ـ
كنوني رئيس صدراعظم اتريش، به نامهيي
مجاهدين نام حذف خواستار اروپا، اتحاديه

تروريستي سازمانهاي  ليست از ايران  خلق
شد اروپا اتحاديه

بغداد، اينترهتل در كنفرانسي در ـ ١١بهمن
در عراقي وكيل  و  ١٢٠٠٠حقوقدان بيانيه
ضرورت و مجاهدين  سازمان از  حمايت
تروريستي، ليست از سازمان نام حذف
٥٥قاضي سوي از آن در كه گرديد اعالم
وكال برجستهترين و دانشگاه ٤٠استاد و
اتحاديه و وكال كانون حقوقدانان و
گرفت. قرار تأييد مورد عراقي حقوقدانان
را حقوقدانان اين ليست از ١٥٠٠نفر بيش از

تشكيل ميدهند وكالي زن و
رئيس جمهور مطبوعاتي  جلسه  ـ ١١بهمن

اورسوراواز در مقاومت برگزيده
جانستون، راسل لرد كنفرانس، اين در
پاتريك سناتور ميشل،  پير  ژان سناتور
سخنراني كاساكا پائولو و ونكرونكلسون

كردند
در مطبوعاتي كنفرانس در ١١بهمنـ
براي زميني تونلهاي ساخت طرح واشينگتن
رژيم توسط اتمي مخفي كردن سالحهاي

گرديد افشا
در مقاومت هواداران تظاهرات ـ ١١بهمن

كاركنان قهرمانانه  اعتصاب از  حمايت
و تورنتو(كانادا) و اتاوا در واحد شركت

استكهلم(سوئد)
پارلمان مقابل تظاهراتي در ايرانيان ـ ١٢بهمن
ليست مجدد بررسي خواستار الهه هلند در
اين از مجاهدين نام حذف و تروريستي

ليست شدند
رسمي در جلسه پارلماني بحث  ـ ١٢بهمن
تهديدات پيرامون انگلستان عوام مجلس
حذف نام ضرورت آخوندي و اتمي رژيم

تروريستي ليست از مجاهدين
برابر آژانس در ايرانيان ـ تظاهرات ١٣بهمن
ارجاع براي وين در اتمي انرژي بينالمللي
ملل امنيت شوراي آخوندها به اتمي پرونده

متحد
خبرنگاران كلوپ در سميناري در ـ ١٤بهمن
بيانيه سخنرانان الهه، در نيوزپورت در
كه را و حقوقدانان هلندي ٧٠٠تن از وكال
وكيل و ٦٥٠٠حقوقدان  از بيش ابتكار به
نام سازمان خروج به آنها فراخوان اروپايي و
تروريستي، ليست از ايران خلق مجاهدين

كردند اعالم بودند، پيوسته
                                       بقيه در صفحه١١

بهمن
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در مطبوعاتي بزرگ كنفرانس ـ
حضور به اعتراض در اروپا پارلمان
رژيم، جنايتكار خارجه وزير متكي،
ايران دوستان پارلمان گروه توسط
پارلمان نايبرئيس حضور با و آزاد

اروپا
همبستگي در جلسهيي برگزاري ـ
تحتعنوان ايران مقاومت با
در اروپا» راهحلهاي و «احمدينژاد

بروكسل در اروپا پارلمان مقر
مجلسين نمايندگان از بيانيه٦٠تن ـ
انگلستاندرمحكوميتاعداممجاهد

زماني حجت شهيد
در زنان بينالمللي كنفرانس ـ

٨مارس بهمناسبت پاريس
پارلمانيـ گفتگوي هيأت و ديدار ـ
رئيسجمهور با انگلستان  حقوقي

اورسوراواز در مقاومت برگزيده
حقوقي ـ پارلماني بزرگ كنفرانس ـ
از حمايت در انگلستان مجلس در

مقاومت برگزيده رئيسجمهور

مطبوعاتي در بزرگ كنفرانس ـ اول اسفند
متكي، حضور به اعتراض در اروپا پارلمان
گروه رژيم، توسط خارجه جنايتكار وزير
حضور با و  آزاد ايران  دوستان  پارلماني 

گرديد برگزار اروپا پارلمان نايبرئيس
پارلماني دوستان كميته ابتكار به ـ  ٣اسفند
در جلسهيي اروپا، پارلمان در آزاد ايران
تحتعنوان ايران  مقاومت با  همبستگي
مقر در اروپا» راهحلهاي و «احمدينژاد
گرديد. برگزار بروكسل  در  پارلمان اين
مشترك پائولو رياست با كه اين جلسه  در
و پرتغال از اروپا پارلمان نماينده كاساكا
گروه رئيس نايب استيونسون، استروان
برگزار گرديد، پارلمان دموكرات مسيحي
و استوني از نماينده پارلمان اروپا كالم، تونه
مسيحي- دموكرات گروه هياترئيسه عضو
نايبرئيس سونسون،  بريت محافظهكار، اوا
سوئد، از اروپا پارلمان زنان كميسيون
پارلمان رستاريتس، نماينده اتريشي كارين
نايبرئيس كامره موگنز ليبرال، گروه از
يو.اي.ان ملتها براي اروپا اتحاد گروه
عضو بري، آندره دكتر دانمارك، از
ائتالف گروه از پارلمان خارجي كميسيون
پارلمان هلندي  نماينده  ماير،  اريك  چپ،
پارلمان نماينده ساكاالس، آلويساس اروپا،
زورينو، ياروسالو سوسياليست، گروه  از
چك جمهوري از اروپا پارلمان نماينده
محافظهكار، مسيحي- دموكرات گروه از
پارلمان فنالندي نماينده پيانوراكائوپي،
در گروه كشور اين فراكسيون رئيس اروپا و
آن فريرا، محافظه كار، ـ دموكرات مسيحي
سوسياليست، گروه از فرانسوي نماينده

كردند سخنراني
مجاهد خاطره و ياد گراميداشت ـ ٣اسفند
و ايرانيان گردهمايي در زماني حجت شهيد

پاريس در فرانسويان
براي هموطنان  تجمع ـ ٣اسفند  و   ٢

حجت قهرمان مجاهد خاطره بزرگداشت
الهه(هلند)، پارلمان مقابل در زماني
هوستون(آمريكا)، و لسآنجلس

اسلو(نروژ)،استكهلم(سوئد)
با اورسوراواز در مراسمي طي ـ ٨اسفند
مقاومت، برگزيده رئيسجمهور حضور
محكوم عراق  در  آخوندي رژيم  جنايات 

گرديد
كنفرانس و جلسه  يك طي  ـ ٨اسفند
تأسيس در ايتاليا، شهر تورينو در مطبوعاتي

اعالم گرديد آزاد ايران دوستان كميته
ابراز و اتمي پيرامون بحران بحث ـ ٨اسفند
مباحثات در رژيم اتمي پروژه از نگراني

انگلستان اعيان و عوام مجلس
دانشگاه جورج در جلسهيي در ١٠اسفند ـ
«تهديد عنوان تحت آمريكا واشينگتن
عضو تنتر،  ريموند پروفسور ايران»، اتمي 
و آمريكا ملي  امنيت شوراي سابق  ارشد
پاتريك دكتر ايران، سياست كميته رئيس
در واشينگتن انستيتو معاون كالوسون،
محقق بارام  آقاي و خاورنزديك سياست 
از پيشگيريها و تعارضات بررسي مركز

داشتند صلح آمريكا شركت انستيتو
انگلستان مجلسين نمايندگان از ٦٠تن بيانيه ـ
حجت شهيد مجاهد اعدام محكوميت در

زماني
وزير به آمريكا كنگره نمايندگان نامه ـ
مجاهد اعدام مورد در  كشور اين خارجه

زماني حجت شهيد
خارجي كميسيون  جلسه  در ٤اسفندـ 
اين خارجه  وزير حضور با هلند مجلس 
فراكسيونهاي خارجي سخنگوي و كشور
نسبت نگراني ابراز با نمايندگان پارلماني،
وزير كشور از  حقوقبشر، وخيم  وضعيت 
اتحاديه اروپا در ابتكار يك خواهان رهبري
جمله از قاطع، سياست اعمال راستاي در
كارگزاران سفر عليه محدوديت اعمال

رژيم شدند
ايراني پناهندگان  انجمن ـ شركت ٦اسفند
بلژيك در از پناهندگان دفاع تظاهرات در

شهرهاي در هموطنان اعتراضي تجمعات ـ
كلن(آلمان)، و هامبورگ برلين، مختلف،
كپنهاگ(دانمارك)، تورنتو(كانادا)،
بروكسل(بلژيك)، سيدني(استراليا)،

سامرا در بمبگذاريها به نسبت الهه(هلند)
قهرمان مجاهد  ياد گراميداشت  ـ  ٦اسفند
شهيد خاطره بزرگداشت  و  زماني حجت
و رجبي زهرا پناهندگان حقوق بزرگ
در مرادي علي شهيد مجاهد همرزمش

و مونترال (كانادا) تورنتو
با آلبا اسپانيايي هفتهنامه مصاحبه ـ ١١اسفند

مقاومت برگزيده رئيسجمهور
هواداران و ايرانيان تظاهران ـ ١٥اسفند
اتمي انرژي سازمان مقر برابر در مقاومت
رژيم هستهيي به پروژه اعتراض در وين در

آخوندي
شوراي دفتر مطبوعاتي كنفرانس ـ ١٥اسفند
افشاي مورد در لندن در مقاومت ملي
گسترش رژيم، موشكي مخفي پروژههاي
تمركز شهاب٣»، «موشكهاي زرادخانه
جديد بالستيكي موشك ساختن يك روي

شهاب٤» توليد«موشك پروژه شكست و
هموطنان اعتراضي گردهمايي  ـ ١٥اسفند
شهيد مجاهد اعدام به اعتراض در برن در
كشتار به نسبت  هشدار و زماني  حجت

سياسي زندانيان
مقاومت تجمع ايرانيان هوادار در ـ ١٥اسفند
آنها لندن، در انگلستان پارلمان مقابل در
شوراي به رژيم اتمي پرونده ارجاع خواستار

شدند متحد ملل سازمان امنيت
اعتراضي آكسيونهاي ـ ١٧اسفند ١٥تا
انفجار محكوميت در  مقاومت  هواداران
رژيم عوامل بهدست  سامرا در  تروريستي
و اتاوا(كانادا) و  ونكوور  در آخوندي

آتالنتا(آمريكا)
در زن(٨مارس) روز مراسم  ـ  ١٧اسفند

تهران الله پارك و پارك دانشجو
پاريس در زنان  بينالمللي كنفرانس  ـ

٨مارس بهمناسبت
اليزابتسيدنيازانگلستان،رئيسفدراسيون
رئيس و بنيادگرايي عليه زنان بينالمللي
مارگريت ليبرال، زنان بينالمللي شبكه سابق
سليكا بلژيك، سناي مجلس عضو هرمانس،
هدي دكتر ژنو، پارلمان نماينده ونگر،
سياسي علوم استاد النعيمي، معروف شاكر
سهي خانم بغداد، المستنصريه دانشگاه در
از سياسي علوم دكتراي محمدالعزاوي،
فمينيست و نويسنده حسن، گل اسماء عراق،
كيونگ، هيون آمريكا، چانگ از مسلمان
نيويورك، در يو.تي.اس دانشگاه استاد
براندنبورگ ايالت پارلمان عضو وبر، كارين
كارشناس و آنيسا بومدين، وكيل آلمان، از
فقيد رئيسجمهور همسر و عرب ادبيات
ديليپ سوشما بومدين، حواري الجزاير
براي زنان بينالمللي ليگ رئيس پانكول،
معاون سينها، نيليما هند، در آزادي و صلح
آزادي در و صلح براي زنان ليگ بينالمللي
مشاور مطبوعاتي و نويسنده رحيل رزا، هند،
مجمع دبيركل التور، امانوئل ازكانادا،
دولت در  مردان  و زنان برابري بر  نظارت 
ملي عضو شوراي منتالشتا، فرانسه، شفيعه از
پورتاليو، الني فرانسه، سوسياليست حزب
دكتر يونان، از نوين اروپاي حزب دبيركل
ولز ساوت برگمن، رئيس سناي نيو مريديت

بودند كنفرانس اين سخنرانان استراليا، از
برنامه اين از كننده حمايت سازمانهاي
سازمانهاي ملي انجمنهاي ـ از: بودند عبارت
بينالمللي ليگ ـ زنان اروپايي اتحاديه زنان،
فرانسه) (شاخه آزادي و صلح براي زنان
دوستي براي  و  نژادپرستي عليه  جنبش  ـ
حقوق بشرـ عربي كميسيون ـ (مرآپ) خلقها
ايتاليايي هلسينكي كميته ـ بشر نوين حقوق
بينالمللي انجمن ـ نزنيد  دست قابيل به ـ
براي زنان ـ احترام انجمن ـ زنان حقوقبشر
زنان مطبوعاتي شبكه ـ كردن عمل و گفتن
كنفالن) (كميته همبسته زنان ـ مديترانه
ـ كمبوج اف جي. سي. ـ پژوهش بنياد ـ
شهروند اتحاديه ـ جديد اروپاي براي زنان
فرانسه ايراني در زنان انجمن واسي ـ پارام
والدواز) (استان همبسته خلقهاي انجمن ـ
در حقوق بشر و  آزادي از دفاع  انجمن ـ
تونسيهاي اجتماع زنان (انجمن پيام ـ استراليا

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

عوام و  اعيان مجلس اعضاي از شماري 
كنفرانس از  را حمايت خود نيز انگلستان 

كردند. اعالم پارس در زنان بينالمللي
واشينگتن در بزرگداشت٨مارس ـ ١٧اسفند
بنيادگرايي» و عليه جهاني «سازمان به ابتكار
زنان» حقوق از حمايت «انجمن حمايت با

الله پارك در زنان تجمع با همبستگي در
جهاني روز ٨مارس، ـ به مناسبت ١٧اسفند
مجاهد ١٠٠٠زن با همبستگي در و زن
شهر در سجاد زنان دعوت به مراسمي

گرديد برگزار ديالي استان مركز بعقوبه
و نمايندگان شركت جمعي از با ـ ١٧اسفند
حقوقبشري، سازمانهاي احزاب، مسئوالن
سياسي، شخصيتهاي و  زنان  امور فعاالن
سالن در زن جهاني روز مناسبت به مراسمي

شد برگزار بغداد فرهنگي مركز
شهر شهروندان گردهمايي ـ ١٧اسفند ـ
ايران خلق مجاهدين با همبستگي در يثرب

در زنان آزادي مجمع جلسه ـ ١٨اسفند
زن جهاني روز مناسبت به نيويورك

جهاني روز بزرگداشت مراسم ـ ١٨اسفند
روشنفكر، زنان از تن صدها شركت با زن
و سياسي شخصيتهاي برابري، جنبش فعاالن
و بغداد از حقوق بشري انجمنهاي مسئوالن
برگزار اشرف شهر عراق، در استانهاي ساير

شد
جلسهيي در مقاومت افشاگري ـ ١٨اسفند
عنوان«برنامه تحت آمريكا كنگره در
چالشها، روندها، ايران: رژيم اتمي تسليحات
شماري و نمايندگان حضور با انتخابها» و
كنگره، نمايندگان مشاوران و دستياران از
در مستقر خارجي ديپلوماتيك هيأتهاي
خبرنگاران و آكادميك جامعه واشينگتن،

بينالمللي و آمريكايي گروهي رسانههاي
بزرگداشت مراسم برگزاري  ـ ١٩اسفند
موصل شهر در  زن) جهاني (روز  ٨مارس

نينوا استان مركز
زن جهاني روز گراميداشت ٢٠اسفندـ
شهر در تروريسم  قربانيان خاطره  و

يوتوبوري(سوئد)
و زن جهاني  روز مناسبت به ـ ٢٠اسفند 
زنان انجمن پاريس، شهرداري بهدعوت
تحت عنوان ميزگردي در فرانسه ايراني در

كرد در جهان» در پاريس شركت «زنان
پارلمانيـ هيأت گفتگوي و ديدار ـ ٢٢اسفند
برگزيده رئيس جمهور با انگلستان حقوقي

اورسوراواز در مقاومت
سه هر از مجلس دو نمايندگان از هيأتي
برجسته انگلستان و حقوقدانان اصلي حزب
رئيس كوربت، لرد رياست به كشور اين
در ايران آزادي براي پارلماني كميته
رجوي، مريم خانم با انگلستان، پارلمان
در ايران، مقاومت  برگزيده رئيسجمهور 
ديدار اور سوراواز در ايشان اقامت محل
در حقوقبشر وحشيانه نقض پيرامون و
صلح براي آخوندي رژيم تهديدات ايران،
در درست سياست منطقه  و در آرامش و

كردند. اين رژيم گفتگو با برخورد
                            بقيه در صفحه١٥

 
ابتكار برلين در كنفرانس يك طي ـ ١٤بهمن
و برجسته وكيل  و  ١٠٠٠حقوقدان از بيش 
خواستار كه آلمان از پارلمان ٢٠٠نماينده
خلق مجاهدين از تروريستي برچسب حذف

اعالم گرديد شدند،
ابتكار برلين در كنفرانس يك در ـ ١٤بهمن
و برجسته وكيل  و  ١٠٠٠حقوقدان از بيش 
نام حذف براي آلمان از پارلمان ٢٠٠نماينده
گرديد اعالم تروريستي ليست از مجاهدين

تظاهرات ايرانياندر برابركنفرانس ١٥بهمنـ
رژيم هستهيي برنامه هاي عليه مونيخ امنيتي

آخوندي
در مقاومت هواداران تظاهرات ـ ١٥بهمن
آخوندي رژيم عليه تحريم اعمال از حمايت
اجالس با همزمان امنيت، شوراي توسط

در مونيخ(آلمان) امنيت جهاني كنفرانس
در آزاده ايرانيان اعتراضي تجمع ـ ١٥بهمن
رانندگان با همبستگي در (سوئد) يوتوبوري

تهران اتوبوسراني واحد شركت
مجلس نماينده بينلي، برايان ديدار ـ ١٦بهمن
با خانم مريم رجوي رئيسجمهور انگلستان

اورسوراواز در مقاومت برگزيده
اعيان مجلس  رسمي جلسه در ـ  ٢٠بهمن
ساختن خارج خواستار نمايندگان انگلستان
شدند   تروريستي ليست نام مجاهدين از

در جعفرزاده عليرضا شركت ـ ٢٠بهمن
با واشينگتن در آمريكن دانشگاه سمينار
آمريكا، دولت جانب از سخنراناني حضور
دانشگاههاي استادان و اتمي متخصصين

آمريكا معروف
سوي «مجمع از كه جلسهيي ـ در ٢١بهمن
كلوپ در ايران» در بنيادگرايي عليه زنان
واشينگتن، شهر در آمريكا خبرنگاران
در خاورميانه واشينگتن شد، سياست برگزار
بررسي گرديد عراق و ايران در نقش زنان و
٢٢بهمنـ مراسم بزرگداشت شهادت مجاهد

اوترخت(هلند) در زماني حجت خلق،
رانندگان اعضاي سنديكاي تجمع ـ ٢٥بهمن
از در حمايت وين(اتريش) اتوبوسهاي پست
بهدعوت كارگران شركت واحد، اعتصاب
سوسيال حزب از مجلس نماينده پوش، دكتر

دموكرات
قطعنامهيي تصويب اروپا با پارلمان ـ ٢٦بهمن
شوراي به پرونده اتمي رژيم ايران ارجاع از
از پشتيباني خواهان و نمود حمايت امنيت

گرديد ايران دموكراتيك» «اپوزيسيون
تظاهرات در مقاومت هواداران ـ ٢٦بهمن
رم (سوئد)،  استكهلم شهرهاي در خود 
اعالم ضمن بركلي(آمريكا)  و (ايتاليا) 
شركت دستگيرشده كارگران با همبستگي
دخالت خواستار تهران اتوبوسراني واحد
هرچه رهايي براي بينالمللي سازمانهاي

شدند اين افراد سريعتر
در يك كنفرانس مطبوعاتي در ـ ٢٦بهمن
شهر رم در خبرنگاران ملي محل فدراسيون
حقوقدان و ١٠٠٠وكيل از بيش فراخوان 
ليست از مجاهدين نام حذف براي ايتاليايي

شد اعالم تروريستي
در كانن تاالر در استماع جلسه ـ ٢٦بهمن
عنوان تحت آمريكا نمايندگان مجلس
هر دعوت به راهكارها و چالشها «تهديدات،

دموكرات و جمهوريخواه حزب دو
بوزمن، جان نمايندگان  كه جلسه  اين در
عضو آركانزاس، ايالت از جمهوريخواه
تانكردو، تام خارجي، روابط كميته
كميته كلرادو، عضو ايالت جمهوريخواه از
كميته فرعي ارشد اعضاي از روابط خارجي،
كميته رئيسه هيأت اعضاي از و تروريسم
ايران»، در حقوقبشر و «دموكراسي پارلماني
ايالت دموكرات از لي، شيال جكسون خانم
و قضايي كميته ارشد اعضاي از تگزاس،
باب ملي، امنيت فرعي كميته برجسته عضو
رئيس و از ايالت كاليفرنيا دموكرات فيلنر،
و «دموكراسي پارلماني كميته مشترك
كلي، دموكرات ليسي ايران»، بشر در حقوق

پارلماني كميته عضو ميسوري، ايالت از
خانم و ايران» در حقوقبشر و «دموكراسي
ايالت از دموكرات  جانسون،  برنيس  ادي
قريب اقدام به برگزاري آن كردند، تگزاس،
اعضاي بهدويستتنازمشاوراننمايندگان،
مسلح، قواي خارجي، كميتههاي حرفهيي
اطالعات كنگره آمريكا، و امنيت و قضاييه
كشورهاي سفارتخانههاي نمايندگان
جوامع نمايندگان آسيايي، و عربي اروپايي،
نمايندگان و مختلف ايالتهاي در ايرانيان
مطبوعات شركت داشتند. بنيادهاي فكري و
يكصدسال شهيدان بزرگداشت  ـ ٢٢بهمن
انقالب سالروز در ايران مردم مبارزات

اشرف در ضدسلطنتي
سالگرد دهمين گراميداشت ـ ٢٩بهمن
از حقوق دفاع شهيد رجبي، شهادت زهرا
مرادي، مجاهدش علي و همرزم پناهندگان

پاريس پرالشز در
هموطنان گردهماييهاي ـ ٢٩بهمن ٢٧تا
حجت قهرمان،  مجاهد بزرگداشت براي 
اتاوا(كانادا)، بركلي، واشينگتن، در زماني
هامبورگ(آلمان)، و كلن لندن(انگلستان)،
كپنهاگ(دانمارك)، يوتوبوري(سوئد)،

هامبورگ
شهيد حجت بزرگداشت جلسه ٢٩بهمن ـ

هلند در زماني
صدها مختلف گردهماييهاي ـ ٢٩بهمن
ديالي، استان شهروندان و شيوخ از تن
ديالي، ورزشكاران و  جوانان گردهمايي
اجتماعي، و شخصيتهاي سياسي گردهمايي
استان دانشگاههاي استادان و حقوقدانان

خلق مجاهدين با همبستگي در ديالي
شيوخ شخصيتها، گردهمايي ـ ٢٩بهمن
دانشجويانوزنانبغدادوگردهمايي عشاير،
دانشجويان و فرهنگيان از يكصدتن از بيش
در اشرف شهر در صالحالدين استان
در آخوندي رژيم دخالتهاي محكوميت

خلق مجاهدين سازمان از حمايت و عراق
از سني و شيعه شخصيتهاي اجتماع در ـ

گردهمايي همچنين  عراق، استان  چند
مختلف استانهاي از سياسي شخصيتهاي
هولناك انفجار جنايت در «اشرف»، عراق
سامرا و يازدهم در مطهر امامان دهم مرقد
تسنن اهل مساجد به گسترده تهاجمهاي و

محكوم گرديد
در سوئد مقيم آزاده ايرانيان تظاهرات ـ
از حمايت در كشور اين  پارلمان مقابل

سوم» «راه حل
شخصيتهاي از ٢٠٠٠تن گردهمايي ـ
در عراقي شيوخ و حقوقدانان  سياسي،
در مجاهدين عاشوراي ١٩بهمن، سالگرد

اشرف
جوانان توسط شعارنويسي و پوستر نصب ـ
ميهن در داخل گستردهيي در سطح انقالبي

١٩بهمن شهيدان بزرگداشت مناسبت به
عليه عراق مردم  تجمعات و گردهماييها 

عراق در آخوندي رژيم دخالتهاي
ديالي استان زنان گردهمايي ـ

سياسي شخصيتهاي و عشاير شيوخ اجتماع ـ
بلدروز منطقه در دانشجويان و

شخصيتهاي و عشاير شيوخ گردهمايي ـ
سياسي استان ديالي

عشاير شيوخ و شهروندان گردهمايي ـ
صالح الدين استان

مجاهد قهرمان شهادت مراسم بزرگداشت ـ
«اشرف» زماني در حجت

هامبورگ(آلمان) در هموطنان تجمع ـ
انقالب سالگرد بيستوهفتمين بهمناسبت

٢٢بهمن
ـمراسمبزرگداشت١٩بهمندر٢١شهرجهان
و استراليا آمريكا اروپا، شهرهاي مختلف در
استكهلم رم( ايتاليا)، اوربينو و شهرهاي در
كپنهاگ(دانمارك)، يوتوبوري(سوئد)،  و
بركلي، واشينگتن، بروكسل(بلژيك)،
اسلو(نروژ)، لسآنجلس(آمريكا)، و داالس
ونكوور،اتاواوتورنتو(كانادا)،كلن(آلمان)،
الهه(هلند لندن(انگلستان)، پاريس(فرانسه)،

)سيدني(استراليا)،زوريخ(سوئيس)

بهمن

مروريبرفعاليتهايمقاومتدرساليكهگذشت(٣)

مستقل حقوقدانان سوي جمعيت از كنفرانسي در تروريستي ليست از مجاهدين نام حذف عراقي براي وكيل و ١٢٠٠٠حقوقدان بيانيه اعالم

اورسور اواز در مقاومت برگزيده رئيسجمهور مطبوعاتي جلسه

اشرف در ضدسلطنتي انقالب سالروز در ايران مردم مبارزات شهيدان يكصدسال بزرگداشت

عراق در آخوندي رژيم جنايات كردن محكوم براي مقاومت برگزيده رئيس جمهور اقامت محل در گردهمايي

٨مارس به مناسبت پاريس كنفرانس بينالمللي

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

اسفند

آمريكا كنگره راهكارها» در چالشها، «تهديدات، با عنوان استماع جلسه اورسوراواز در مقاومت رئيس جمهور برگزيده با انگلستان ـ حقوقي پارلماني هيأت گفتگوي و ديدار



١٢ ١٣٨٥صفحة دوشنبه ١٤فروردين ٧٩٤ ـ شمارة
مقاالت

از كاري و عوامفريبي نيرنگ حيله، با آخوندها اسالمي جمهوري آنكه پس از
تمامي پاسداري كودتاي يك با كرد و را بارز خود آخوندي ماهيت نبرد، پيش
پوشالي و در نمايشهاي سپرد جنايتكار پاسداران را به دست مملكتي پستهاي

را گل گرفت. تمدنها اصطالح به گفتگوي
كارآمدن روي با داد. را نشان واليتفقيه رژيم چهره كريه واقعي احمدينژاد

مينمايد. جهان و ايران مردم با نهايي مقابله آماده را خود رژيم او،
خاتمي دوران در رژيم فريبكاريهاي  كه ايران شده گروگانگرفته  به مردم
جوال از كه شدند مواجه ديگري با شعبده ناگهان ميكردند طي باناباوري را
خواهد برد. بهكجا را كه مملكت نيست و معلوم آمده بيرون دجاليت جنايت و
نمي شد كه باورشان بعضيها آخوندي اسالمي جمهوري نظام درون در حتي
خود چهره از را فريب  و ريا ماسك وضوح بااين يكشبه فريبكاري  دستگاه
كه ميكردند سعي آنها كند جنگ اعالن جهان  به علني  به طور  و بردارد
شاهرودي، اما،آخوند كنند تلقي او شخصي  نظرات را احمدينژاد اظهارات
حرفهاي دادگستري گفت عاليرتبه قضات جمع در قاضيالقضات حكومت،
جمهوري او سياست نيست، بلوف سياسي توخالي و به هيچوجه احمدينژاد

ميبرد. ايران را پيش اسالمي
ناهنجاريهاي از رفتارشمانندكسانياستكه پاسداراحمدي نژادكهگاه
به چرا بيچون و مزدوري بيرحمبودن و به علت فقط رنج ميبرند، مشخصي
منصوب رژيم به رياستجمهوري اسالمي آخوندي، واليت فقيه جمهوري

دور! ميدانهاي ورزشي از بشريت جانيان عليه پاي

معروف هزار تيرخالصزن مرد تمامي محافل به در شخص كه اين است. شده
محيطهاي در و درمي آورد دنيارا منتخب رئيسجمهورهاي اداي است، حاال
و ملي غيرت و نيست جانياني هيچوجه جاي چنين به كه مي شود ظاهر ورزشي
ايران، پاي ورزشدوست ومردم ورزشكاران كه مي كند ايجاب حميت قهرماني

كنند. قطع ورزشي محافل از را جنايتكار اين
در كه بودهاند جوانمرداني و پهلوانان ايران باستاني ورزشهاي بنيانگذاران
و رحم پاكدامني، و پاكي روح ولي كردهاند، فعاليت مختلفي اسامي با تاريخ

داشته است. جوانمردان وجود اين درتمامي نوعدوستي جوانمردي و مروت و
و به است آلوده بيگناه خون هزاران دستش به كه احمدينژاد آيا پاسدار
حاضرشود درجايي مي تواند است زده خالص تير هزار زمين ايران پاك جوانان
مجاهد چون ورزشكاراني اوشايد خالص تيرهاي است؟ جايگاه جوانمردان كه
و خاك را به حميد عترتي و… الظهور، حبيب خبيري، هوشنگ منتظر شهيد

ملي مقاومت شوراي ورزش كميسيون مسئول فيالبي، اسكندر مسلم پهلوان

است. كشانده خون
ندارد. را ورزشي محيطهاي پاك ورود به حق جنايتكار اين

اداهاي  به دست  احمدينژاد پاسدار آلمان،  در جهاني٢٠٠٦  جام درآستانه
و رژيمش خودش، به نسبت مردم تنفر از اندكي شايد تا ميزند تهوعآوري
رژيم سردمداران او و كه ننگي از اينكه لكه غافل جنايتكارش بكاهد. اربابان
مردم راكه هركس است داده نشان تاريخ و شد نخواهد پاك هرگز گرفته فرا را
را هركس و بشمارد كوچك او را هيچ كس نميتواند دارند، بزرگ و عزيز

كند. بزرگ و عزيز قدرتي نميتواند اورا شمرند هيچ خوار و خفيف مردم
مأموران كه در ميآورد را ورزشكردن اداي درحالي جنايتكار  احمدينژاد
ميكنند. حمله ايران ومردان زنان به ورزشي استاديومهاي در مزدورانش و
از هستند ژيمناستيك يا  فوتبال ورزش تماشاي كه خواهان ايران آزاده زنان
قرارگرفتهاند انتظامي نيروهاي ضربوشتم ومورد شده محروم خود قانوني حق

به هرگاه كه است ورزشدوستان تمام وظيفه اين جا شدهاند. زنداني بعضيها و
در و بروند ورزشي ميادين به جمعي دسته و خانواده با مي روند مسابقات تماشاي
نشانه به نيز ورزشكاران و كنند تحريم را استاديوم در شركت ممانعت، صورت

كنند. خودداري مسابقات انجام از همبستگي
ازسوي جنايتكار ضدبشريت و دژخيم توسط ايران ملي لباس تيم ملوثكردن
است ناپسند و  زشت ناگوار بسيار اين بماند. بيپاسخ نبايد جهاني هم جامعه
پاسدار بازي هم را ملي ايران تيم فوتبال) (فدراسيون جهاني جهاني جامعه كه
فدراسيون بدهد. را آن به در مسابقات جهاني شركت اجازه و بداند جنايتكار
كه احمدينژاد پاسدار عكسهاي  همين از استفاده با ميبايست  فوتبال جهاني
اسالمي جمهوري تيم شركت از است، كرده ملوث را ايران ملي تيم لباس
مردم و ايران  متمدن ملت تا كند جلوگيري جهاني مسابقات در آخوندها 
رژيم اين نيست و جنايتكاران جاي ورزشي پاك محيطهاي بدانند كه جهان
ملت ورزشي افتخارات و ملي پيراهن نميتوانند جنايتكارش رئيسجمهور و

كنند. ملوث را ايران
عليه جانيان پاي كه ميكنيم اعالم ايران وورزشكاران پيشكسوتان ما آري، 

ورزشي دور. بشريت ازميدانهاي

اسكندرفيالبي مسلم
ايران ملي مقاومت شوراي كميسيون ورزش مسؤل

گفته تهران استانداري كه اين  بر مبني خواندم، خبري
دانشگاهها است؛ شده قرار ازدحام، كاهش «بهدليل است:
مطلبي ياد منتقل شود…» شهر به خارج نظامي مراكز و
افالطون يوناني بزرگ فيلسوف درمورد قبل سالها كه
قبل افالطون ٣٠٠٠سال حدود افتادم.گويند، بودم؛ خوانده
بازار و و در كوچه مردم زياد مراجعات خيلي به خاطر
نداشت. تحقيقاتش براي كار  فرصت عمومي، اماكن
علمي، موارد فحص و بحث براي گرفت، تصميم لذا
ببرد، خارج آتن در باغش به را شاگردانش انديشمندان و
زمان آن از است. «آكادمي» معني به باغ يوناني زبان در

شد. لغات فرهنگ وارد و… آكادميسين آكادمي،
دفعه يك باال كجا! مثال و كجا آخوندها اما شارالتاني
را و دانشجويان ميافتد ازدحام فكرحل مشكل به رژيم

بكشاند!؟ شهر خارج به ميخواهد
را بهوجود مشكل ازدحام كه فقط دانشجويان هستند گويا

آوردهاند!؟
و سر وصدا و شلوغيها از به دور مي خواهند احتماًال
صدا دانشجويان بي سرو آرام و محيطي هوا در آلودگي

بروند!؟ فرهنگ و علم دنبال
مراكز در اكثرشان دنيا بزرگ دانشگاههاي كه حالي در
و مباهات باعث مراكز اينگونه و دارند قرار شهرها
آخوندي، فريبكار و دجال رژيم است، مردمشان غرور
خوب و مي كند  نگاه  رژيم حفظ  زاويه از  چيز بههمه 
طبقه و هرقشر  به وسيله اعتصابي و هرتظاهرات ميداند 
آنها ميشتابند كمك به مبارز بگيرد دانشجويان صورت
حل فكر به نه  رژيم  ميدهند. گسترش را  اعتراضات  و
فكر به  نه است، ازدحام و شلوغي و ترافيك مشكل 
ميان در دانشجو ٧٠ـ٦٠هزار مگر مشكالتش. و دانشجو
ميآيد. حساب به رقمي تهراني شهروندان ١٤ ـ ١٣ميليون
كه را سنگين طرحهاي اين به گور پا  رژيم است پرواضح
تظاهرات از ترس بااليي ميطلبد، بهخاطر هزينههاي بسيار
در دانشگاهها، در مخالفتها سازماندهي و اعتصابات و
سركوبگر نيروهاي احتماًال است.  داده قرار كار دستور
ميفرستد جديد دانشگاههاي همسايگي به هم را انتظامي
خيلي فضاي از دلتنگي غربت و احساس دانشجويان كه

نكنند! آرام
اعتراضات، زير و ادامه اعتصابات به خاطر هم چندي قبل
مدتي را آن، مدارس عواقب از ترس هوا و آلودگي پوش

تعطيل كرد؟
هوا، آلودگي  از بار هزار هزاران بودنش كه رژيمي 
چون است، وحشتناكتر و بدتر و… طبيعي بالهاي و
اين كرده ، با آلوده وجود پليدش با را بشريت انسانيت و

گول بزند. را مردم نميتواند فريبكاريها ترفندها و

ازدحام، مشكل حل
اعتراضات از  ترس يا

دانشجويان!؟
محمود يونسي

معمارانديـوارجدايـي(قسمتآخر)

در تحوالت، شتاب اصل حقيقتًا
دو ميان که سرنوشت سازي نبرد
جهانی جبهه يعنی آشتیناپذير، جبهه
با آخوندی تروريسم و ضد بنيادگرايی
ملت سازمانيافته مقاومت پرچمداری
استبداد جبهه  و طرف  يک از  ايران
با ايران بر حاکم تروريستی مذهبی
واليتفقيه نظام رهبری  و مرکزيت
جريان در ديگر، طرف در آخوندها
نشان بيشتر را  خود روز  هر است،
يعنی گذشته هفته دو تحوالت میدهد.
چهارشنبهسوری خيزش  سرفصل از
آنست بيانگر جديد، سال اول هفته و
ورود با که است سالی  نو، سال که
داخلی جديد  عرصههای به مقاومت 
پايداری و تالشها تمام بينالمللی، و
و بينالمللي مقاومت و منطقهيي داخلی
حفظ را ٢٧سال طی اين مردم ايران در
قطره يک تنها، نه و نموده حراست و
درد ذره تحمل يک شهيدانش و خون
بلکه نرفته،  بههدر زندگانش رنج  و
برای «خيزش» بهجلو شکوفايی و زمان
به دستيابی راه  است، شده  ميسر آن
هر زمان از مردمی حاکميت و آزادی
آن قافلهساالران و شفافتر ديگر
و منزهتر و مصممترمیباشند برجستهتر،
ايرانی هر که بس همين کيفی، ابعاد در
اين در ماليان، تروريسم و ضدبنيادگرا
و جديتر مسئوالنهتر، هوشيارتر، مسير
مقاومت ميهنمان رهبری و پيوند با در
تا قبل از مجربتر و  آگاهانهتر  ايران،
برميدارد. گام ورزيده کادر يک حد
شاهد بهوضوح ما اولی بهطريق

مسعودي صميمانهم. حمايتهای روزافزون گسترش
و شرافتمندانه و  چشمداشت  بدون و
نمايندگان و خارجی شهروندان انسانی
در آنها اجتماعی و فرهنگی و سياسی
مقاومت از آمريکا و اروپا سرتاسر
که هستيم ايران مردم ضدبنيادگرايی
مقاومت تثبيت اين نقطهنظر بيانگر خود
تروريست و بنيادگرا «رژيم که است
و ايران مردم اصلی دشمن آخوندی
فاشيسم بس که همين است». و جهان
چه ايران بر حاکم تروريستی مذهبی
در واليت خامنهای، با چه و با خمينی
يک و عمل، و انديشه ارزشی بنيانهاي 
است قرونوسطايی  عقبمانده نظام 
تعيين تكليف، مرحله در اينک که
بشريت ترقی مانع و معضل عاجلترين
و دموکراسی و  صلح اصلی  تضاد و
خاورميانه منطقه و  ايران در امنيت
بدين میباشد. دنيا کل بيانی به و
اين از استمالت سياست نفی ترتيب،
مردم مقاومت حيطه از حکومتی چنين
افشاگريهای و پايداری از بعد ايران
متحدين و مجاهدين همين ساليان
فراتر کشور، خارج  و  داخل در آن
اصلی جبهههای از يکی حاال و رفته 
جهانی، عليه جامعه پيشروی تهاجم و
است! گرديده مردارشده سياست اين
جدی سياسی تصميم هيچ بهطوریکه،
و اروپا  در قدرت مراکز جانب از 
و اولين نمیچرخد؟ آن آمريکا بهگرد
خود سياستی چنان وجود به معترضين
کشورهای در نمايندگان آنها و مردم
که اثری هم جا و هر مزبور می باشند!
و روسياهی  جز  است باقی  آن از 
بههمراه آن مدافعان برای آبروريزی
که رسيده بهجايی کار  اصوًال ندارد.

يک با آخوندها،  به نزديکی هرنوع 
عرصه در  سياسی تقابل و سرزنش 
همچنين میباشد. مواجه بينالمللی
کيفی بهطور ما ديپلوماسی عرصه در
واهی تصورات و اميد  افول شاهد
راهحلهای امتحانکردن» و «آزمايش
کادر از خارج که هستيم  غيرايرانی
يعنی ايران، مقاومت ارائه شده راهحل
و مردم بهدست تغيير و سوم راهحل
يعنی هم اين میباشند. ايران، مقاومت
و تفکر تتمه دستوپا زدنهای همان
که آخوندهاست از  استمالت خط
سرانجام که اينست هموغمش تمام
نشود؟! ختم ايران مقاومت به راه
از که می دانند به خوبی آخوندها زيرا
بهعنوان خطری استمالتچيان تهديدات
و شد نخواهد آنها متوجه سرنگونی
مسأله کامًال نظامی نيز اين از بعد حتی
اين از که است.آنچه اسير آنها دام در
دائمًا را سرنگونی کابوس برايشان بابت
شناختن بهرسميت همانا، می کند مادی
محدوديتهای برداشتن و مقاومت
آخوندها که خود اعمالشدهيي است
استمالت کادر در  آن  محوری نقطه
و کشدادن تعلل هر گونه بودهاند. لذا
چهارچوب از خارج در راهحل بحث
برای آخوندها موقتًا راهحل مقاومت، 
سقوط تا  است فرجی شده که  هم
رژيم عمر و بيندازند به تأخير را خود
مقاومت راهحل اما نمايند. طوالنیتر را
شهر يعنی آن محور و بنياد و ايران
تصور برخالف عراق، در اشرف 
رنگووارنگ ايادی  و  استمالتچيان
صرفًا بحث چند از برآمده نه آن،
مردم، از جدا روشنفکرانه و تئوريک
اين ٢٧ساله  کارزار حاصل بلکه

در مادی پايههای بر که است مقاومت
استراتژيک و سياسی شرايط و عمل
که نظری البته و بينالمللی و داخلی
و توان داخل، اجتماعی در عنصر روی
مقاومت رزمی خود سياسی و ظرفيت
حمايت و مشروعيت و سازمانيافته
و می باشد استوار بينالمللی و مردمی
فاشيسم به نهايی پاسخی آن از مهمتر
ايران مقاومت که است حاکم مذهبی
اهداف کاملترين شناخت را از ماهيت و
عاليترين خواسته دقيقًا و دارد آن پليد
میکند. الکن نمايندگی را مردم ايران
اول قدم  در آن اثبات اصلي شاخص 
مماشات سياست کامل شکست همانا
همه و بوده آخوندها از استمالت و
و از سر گذشته مرحله می دانند که اين
در آخوندها کامل ماهيت بروز بهدليل
قابل ديگر  سياست اين فعلی، شرايط 
هرروز و نيست قبلی به شکل بازگشت
عمومی تنفر عمق بيشتر میگذرد که
بارز میگردد. خطوط اين دنيا از مردم
سينهچاكان كه روست همين از
وارد مي شوند ديگر از درهاي مماشات
تداوم را  مرده و رسوا سياست اين  تا
مخالفت درحاليكه مثًال بخشند. 
جنگ با حاميانش همه و ايران مقاومت
برهمگان خارجي نظامي حمله و
در كه شاهدند همه و است روشن
مماشات» نه جنگ  «نه  شعار  جا همه
سوم» «راهحل شعار  پهلوي  به پهلو
ايران مقاومت و مردم راهحل يعني
داخلی حاميان و رژيم ميشود، مطرح
مماشات سياست  ضدايرانی محافل  و
و سياسي كارزار تا  میکنند تالش
بر تأكيد و مماشات عليه بين المللي
را مذهبي فاشيسم  برابر در  قاطعيت

كنند قلمداد نظامی» حمله و «جنگ
بر کماکان آشكار، شيادي اين با و
وضع و رژيم اصرار ورزند حفظ اصل
به «ايران» واقعيت به عنوان را موجود
اوًال درحاليکه کنند! تحميل ديگران
ادامه خارجي نظامي حمله و جنگ
آخوندها كه است مماشاتي همان
و ميكند  نزديك  اتمي بمب  به را 
از بدتر بار هزار موجود وضع ثانيًا
عمومی سرکوب ميزان و شده قبل
از اليه هايی  و اقشار به نسبت حتی
اين به کنون شده که تا کشيده جامعه
برای است. نداشته سابقه عريان شکل
دراويش ضدانسانی سرکوب نمونه
اين گواه واحد  شرکت  کارگران  و
آخوندی خط همين  است.  مسأله
دادن خواهان حتی رژيم حفظ برای
تهران آخوندهای به قدرت»  «سهم
و تروريسم  يعنی می باشند. عراق در 
به عنوان را عراق در آخوندی جنايات
حاليکه در  میکنند تبليغ «واقعيت» 
«جنگ با مخالفت مدعی همزمان
کالم يک در هستند.  خونريزی»  و
شکافی ميان و فاصله هيچ امروز ديگر
باقی رژيم خود  با رژيم از  استمالت
عجين و ذوب هم در وآنچنان نمانده
نمی باشند. قابلتفکيک که شدهاند
سياست نوع ضدايرانیترين اين بنابر
داخلی امور در دخالت  استعماری
که نام است استمالت همين مردم ايران
جنايات و سرکوب ادامه و بقا مستعار

است. آخوندی
و حاميان زبان از آخوندها که نقاطی
خشم سياست، اين ضدايرانی مجريان
مقاومت و مردم  عليه را خود  کين و
میدارند، و داشته ابراز آنها سازمانيافته

مقاومت که است مواردی در همانا
جهانی جبهه گسترش مسير در ايران
سياسی حمايت از ضدبنيادگرايی،
شخصيتهای و نمايندگان معنوی و
يا و شده  برخوردار خارجی 
فشار تحت در دول غربی سياستمداران
گسترده اعتراضات و عمومی افکار
حقوقی شخصيتهای و پارلمانترها
راهحل به خود کشور اجتماعی و
روی از محدوديتها برداشتن و سوم
اينکه يا و میشوند. نزديکتر مقاومت
مرجع بهعنوان  ايران مقاومت فرضًا 
اتکا درمورد و قابل اعتماد و  ذيصالح
بمب توليد برای رژيم تالشهای افشای
در و میگيرد قرار استناد مورد اتمی
گوناگون پروندههای آنها فعاليت اثر
عرصه در ماليان رژيم جنايات
کار در دستور بينالمللی ديپلوماتيک و
بينالمللی مراجع به و ارجاع رسيدگی
میگيرد. قرار و… امنيت شورای نظير
در دقيقًا آخوندها، آشيل پاشنه پس 
بهطور مقاومت سياسی پيشرويهای
سطح در بهطور عام عراق و در خاص
و اروپا اتحاديه بهخصوص بينالمللی
میکند. بارز بهوضوح را خود آمريکا،
جديد پيام آور آنست که لذا بهار سال
تمامی در رجوی رهبری و هدايت با
هرچه شتاب و جهش سال عرصهها،
و استمالت کامل دفن مسير در بيشتر
ملی مقاومت تثبيت آن مقابل نقطه در
از مملو است و سالی است. ايران مردم
ماليان کين و خشم ابراز و سوزوگداز
سالی قطعًا و جهان. و ايران عليه مردم
حاکميت و آزادی  به  را ما  که است
نزديک و عينی گذشته از بيش مردمی

میکند.

پاريس در آخوندي اطالعات شوي
 برايتوجيهاعدامهايبيشتر 

وزمينهسازياقداماتتروريستي
عليهمقاومتايران

شوند،  جمع  پاريس در آوريل   ٨ است قرار كه مأموراني
با  آوريل٢٠٠٣  در پيش ٣سال كه هستند مزدوراني همان
عليه كارزار دروغ يك بهراهانداختن و پاريس گردهم آمدن در

شوراي  مقر ١٧ژوئن٢٠٠٣ به تهاجم راه را براي مجاهدين
كردند زمينه سازي اور در مقاومت ملي

ديگر بار احمدينژاد، پاسدار اطالعات وزير  اژهاي، دژخيم محسني سر
عنوان تحت جلسهيي تا ساخته موظف را وزارتخانه اين مأموران از شماري

پاريس  در  ٨ آوريل  شنبه روز در خلق» مجاهدين قربانيان «گراميداشت
«ناراضيان سركوبي و حقوقبشر نقض به را ايران مقاومت و نموده برگزار
آخوندي رژيم شيطان سازي كارزار از بخشي جلسه اين كنند. متهم دروني»
سياسي زندانيان از بيشتري اعدام شمار زمينه سازي براي و ايران مقاومت عليه
رئيسجمهور رجوي، مريم خانم اقامت  مقر  عليه تروريستي اقدامات و

ميباشد. ايران، در اورسور اواز مقاومت برگزيدة
جمعآوري و بهشناسايي بارها ماليان اطالعات وزارت مأموران اين از پيش
يك كردهاند. ازجمله مبادرت رجوي خانم اقامتگاه از حوالي اطالعات
ديگر باشماري  همراه حقي كريم بهنام اطالعات شدة شناخته  مأمور

و  شناسايي مأموريتهاي براي سال١٣٨٣  ١٤آبان  و   ١٢ در مزدوران از
مختلف پوششهاي در رجوي خانم اقامتگاه  اطراف در عكسبرداري
مراسم گردانندگان از يكي بودند. اين مزدور رفته اورسوراواز بهشهرك

است.  پاريس در ٨ آوريل
همان مزدوراني  شوند، جمع در پاريس ٨ آوريل است قرار كه مأموراني
و  پاريس در گردهمآمدن با آوريل٢٠٠٣  در پيش ٣سال كه هستند
تهاجم براي را راه  مجاهدين عليه دروغ كارزار يك بهراه انداختن 

متعاقبًا  كردند. زمينهسازي اور در مقاومت ملي شوراي مقر به ١٧ژوئن٢٠٠٣
مراجع نزد دروغ شهادت ارائه افراد براي اين فرستادن با آخوندي رژيم
اطالعات آخوندي نگهدارد. سرپا را خالي پروندة اين كرد تالش فرانسوي
كه وقتي آورد بهاورسوراواز اروپا سراسر از را مزدوران همين يكسال پيش
شهر شدند، بهسرعت مواجه محلي مقامات مخالفت و عموم مردم نفرت با

كردند. ترك را
فزاينده و وحشيانه بر نقض سرپوشگذاشتن با هدف همچنين اقدامات اين
هفتهگذشتهسازمانعفوبينالمللگزارش حقوقبشردرايرانانجامميشود.
زندانيان آنان شوراي امنيت، به هستهيي ماليان پروندة ارجاع بهدنبال كه كرد
مخفي اتمي پروژه هاي در افشاي سازمان نقش اين بهخاطر را سياسي مجاهد

زماني،  حجتاهللا آخوندي رژيم فوريه ٧ در كردهاند. بهمرگ تهديد رژيم،
مدافع سازمانهاي اعدام كرد. شكنجه نيم و ٤سال پس از را عضو مجاهدين

ابراز داشتند. اعدامهاي بيشتر نسبت به را عميق خود حقوقبشر نگراني
جلسة برگزاركنندگان از جمله ايران از خارج در آخوندي رژيم عوامل اما

اين  از دفاع به تروريسم به زماني حجت متهمكردن با پاريس، در ٨ آوريل
وزارت ماليان، رژيم درون از گزارشهاي موثق براساس جنايت پرداختند.
ملي مقاومت شوراي و مجاهدين عليه شيطاني كارزار اين اطالعات براي

است. داده اختصاص بودجه دالر ميليونها
از ديدار از پس كه  خود تحقيقي گزارش در اروپا پارلمان  هيأت يك
نقض اتهام  كرد نتيجه گيري شد منتشر سپتامبر ماه در عراق در اشرف 
را دعاوي اين كه  كساني و مجاهدين مطلقًا دروغ است حقوقبشر عليه

ميشود،  ٨ آوريل برنامه برگزاركنندگان از برخي شامل كه مي كنند، مطرح
ميباشند. ماليان رژيم اطالعات عوامل

گزارشهاي در  آي.و.د)، (ا.  هلند و  (ب.اف.و)  آلمان  امنيت سازمانهاي 
بهخدمت  با ايران رژيم كردهاند تأكيد بارها بعد سالهاي٩٨ به در خود ساليانة
ملي شوراي و مجاهدين عليه ميخواهد اپوزيسيون، سابق اعضاي گرفتن
غربي كشورهاي در را آنها هم چنين و كند جمعآوري اطالعات مقاومت

كند. شيطان سازي
ترور» حكومت «ايران، كتاب در انگلستان پارلمان حقوقبشر گروه
اين بريده ميباشد… اندكي استفاده از تعداد ديگر «يك شيوة مينويسد:
حفظ و براي ادامة مبارزه انگيزهيي هرگونه فقدان بهدليل كمبود يا افراد
باارزشترين تاكنون افراد اين فروختهاند. ايران بهرژيم را خود اصول،
بر عالوه ساختهاند. فراهم رژيم براي را سياسي خدمت و اطالعات
تبليغات اشاعة با آنها رژيم، تروريستي اهداف درمورد اطالعات فراهمكردن
وارد آوردن اين و ميكردهاند آنها كار قبًال با كه سازمانهايي يا افراد عليه
ناراضيان سياسي براي قتل زمينة هستند، حاكم رژيم آنها بدتر از كه اتهام

ميسازند». فراهم را

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه
(٢آوريل٢٠٠٦) ١٣فروردين١٣٨٥

روزنامهنورداكلير(فرانسه)دركبهتـرجهان
٢فروردين٨٥

نو نگاه انجمن
شكل به كه است  انجمني نو نگاه  انجمن
تشكيل زنان از  اساس  در  كمسابقهيي 
بررسي روي را خود فعاليت و است شده
داده قرار حاضر عصر  بزرگ مشكالت
كمكگرفتن با را نه اين كار نو نگاه است.
بر را يك ايدئولوژي كه مهر كارشناساني از
خود كه كساني كمك با بلكه دارند، خود
شاهديني ميدهد. انجام بودهاند، وقايع شاهد
بلكه نمي برند، ذرهبين زير به را تاريخ كه

كردهاند. زندگي آنرا خودشان
نو نگاه انجمن  تأسيس زمان از سال  چهار
ابتدا در دارد.  ٣٠عضو حدود ميگذرد.
دانشآموزان والدين فعالكردن آن هدف
فعاليتهايي در  بيشتري شركت آنها  تا بود
باشند، داشته ميبرند،  پيش به  انجمنها كه
بيشتري مسئوليت خود فززندان آموزش در
در را شهروندي ارزشهاي و گيرند عهده به

سازند. شكوفا خود خانواده ميان
مديره هيأت انتخاب با نو نگاه انجمن

تصميم براي خود در دو سال پيش جديدي
داده گسترش را فعاليتهايش دامنه گرفت
قرار توجه مورد نيز را جهاني مشكالت و
به سابق شهردار معاون ُزهرا َزروري، دهد.

شد. برگزيده انجمن اين رياست سمت
مشاركت در نو نگاه انجمن يكبار، ماه سه هر
دكتر ـ اجتماعِي كمكهاي پزشكي مركز با
ُزهرا ميكند.  برگزار را جلساتي تيتران 
مانند موضوعاتي قبال ما ميگويد  َزرَوري
انتقال كه مادران به دختران خود ارزشهايي
را سمبليك خشونتهاي موضوع و ميدهند

دادهايم. قرار بحث مورد
كامو ـ آلبرت رستوران مدرسه در شب، شنبه
بين كه در بودند گرد آمده ١٥٠نفر حدود
كمونيست، سبز سوسياليست، آنها منتخبين
زن زيادي شمار انجمنها، فعاالن همينطور و
اداره ميشد. ديده بودند، مهاجر اكثرًا كه
داشت. بهعهده كلودين بوري خانم را جلسه
از تعدادشان (كه زندان در زنان وضعيت

و همينطور  است) برابر شده سال١٩٨٠ دو
مالها رژيم برابر در ايراني زنان مقاومت

گرفت. قرار نظر تبادل و بحث مورد
دادن گوش فرا نشد. زمان احساس گذشت

عيني تجربيات از كه شاهديني صحبتهاي به
توجه تر جالب بسيار ميگويند سخن خود
چيزهاي كه از است صحبتهاي معلميني از

سخن ميگويند. نديده

با را ميگشايد و ساك خود پروين عبدي
ميگويد: نوجوان  يك  عكس دادن  نشان
شانزده در سن است. او تصوير برادر من «اين
پنج شد. دستگير پاسداران توسط سالگي،

پايان  از پس سال١٩٨٨ درست بعد در سال
 ٣٠٠٠٠ مانند را  او خميني  عراق،  با  جنگ
آويخت». دار به ديگر سياسي زنداني هزار
مراسم در شركت هنگام خود نوبه به پروين
شد دوستانش دستگير از يكي جنازه  تشيع
آن در او بودند. شده  مشكوك  او به زيرا
مجاهدين به متعلق روزنامه يك در زمان
رژيم نظر از كه جرمي ميكرد. كار
حضور بدون او محاكمه بود. غيرقابلبخشش
پس گرفت. انجام ١٠دقيقه در مدت وكيل و
موفق او تحقير و شكنجه اسارت، ماه چند از
كه بودند همبندانش اين ولي شد فرار به
قرار بدرفتاري پرداختند و مورد آنرا بهاي

گرفتند.
دستگير نيز روشن لعيا سابق، دندانپزشك
و متحمل شده كه را مصائبي  تمام او  شد.
كه اردوگاهي در  را خود مشاهدات  تمام
هيچ كه اردوگاهي ميكند. تعريف بوده،
با زندانباناني نداشت، از آشويتز كمتر چيزي

نبودند. اس.اس.ها از مهربانتر خيلي كه
بر هم بعد و  پاها كف بر شالق  ضربات 
رفتارهاي بيشتر، شكنجههاي كمر، روي
ديگر اعمال بسياري  و تجاوز تحقير آميز، 
ميگويد: او ميگرفتند. صورت آنجا در
شليكها صداي ما خالص تير زدن «موقع
اعدام نفرمان چند بفهميم تا ميشمرديم را

شدهاند».
همان با ببرد. لعيا بدر جان سالم توانست او
سراغ هولوكاست قربانيان در كه عزمي
تالش دوستانم از «يكي ميگويد: داريم
كرده پيدا زمين كه روي سنجاقي با كه كرد
به ميبايستي كند. ولي من خودكشي بود،
بتوانم تا ميماندم زنده شده كه قيمتي هر

كنم». تعريف
مدني قوانين ظرافت

از زنان پيداست كامًال كه آن طوري 
برخوردار ايران در  ويژهيي  مالحظات

هستند:
مردان به نسبت بيشتري ساديسم با را آنها
خواست از ناشي اين و ميكنند شكنجه

ماده١٠٤١ قانون مدني،  طبق رژيم مالهاست.
به است، امكانپذير بلوغ سن از پيش ازدواج

ماده باشد. موافقت پدر همراه با كه شرطي
ميتواند  شوهر  مقرر ميدارد كه نيز  ١١٣٣
طالق خود را اراده كند همسر زمان كه هر
پرداخت به اينكه تعهدي نسبت بدون دهد
همينطور باشد. داشته زن زندگي هزينه
قيمتي با كه نوجواني دختران فروش فاجعه
و يا حتي ميرسند ٣٠يورو به فروش حدود

جوان باشند. كه در صورتي ٣/٥يورو با
و است ايراني مهندس يك افتخاري، علي
بودند، ياغي زده مارك او به دليل كه اين به
آن خواستار گرديد، ايران از فرار به ناچار
و آلمان فرانسه، ازجمله «اروپا، كه است
اين ديكتاتوري با مماشات دست از انگليس
يك و پسرعمو «يك ميافزايد و بردارند»!

وقتي  شدند. سال١٩٨٢ اعدام در دخترعمويم
ولي بودند. همه خوشحال شد، سرنگون شاه
از خود را تمام اميدهاي سال عرض دو در

داديم». دست
امكان با  مواجهه در غرب اينكه از  علي
هستهيي سالح به ايران سريع دسترسي
ميگويد و است متعجب شده، غافلگير
خطر اين به نسبت پيش  سال  هيجده از «ما

سايتها  ليست سال٢٠٠٢ ما در داديم. هشدار

از اين كه براي اروپا ولي ساختيم فاش را
حد از زياده نشود، محروم انرژي منابع
دو ايران در رژيم ميدهد. خرج مماشات به
يافت خواهد دست اتمي بمب به آينده سال
همچنين افتاد. خواهد بهخطر جهان تمام و
هم كه داخلي گرفت كه جنگ نظر در بايد
راه به عراق در شيعيان  و سنيها  بين اكنون
ميشود. هدايت ايران رژيم توسط افتاده،
اعالن ايران  به كه نميخواهيم غرب از  ما
نفت و بيطرف بماند بلكه فقط دهد جنگ
بيش ايران مردم تا تحريم كند  نيز را ايران
نشوند. مشقت و دچار رنج هست كه اين از
فقر خط  زير اكنون هم مردم ٨٧درصد 

ميكنند». زندگي
ايران خود مردم اين كه  اطمينان دارد علي
خواهند كرد. جارو را مالها رژيم كه هستند
تعداد كه  است مشكل  او  براي چند  هر
ذكر ايران داخل در  را  مقاومت اعضاي
اسالم «من كه ميكند تصريح علي كند.
را دموكراسي نمي كنم بلكه نفي محكوم را
بسيار ما كه دموكراسي آن ميكنم. محكوم
مسلمان يك همچنان من نيازمنديم. آن به

ماند». خواهم باقي شيعه يك و هستم

ممـاشـاتبـارژيـمايـرانكافيست

بهموجبتحقيقمؤسسهمليمطالعات
سال٢٠٢٥، در فرانسه، جنسيتشناسي
زن ٢٠٠ميليون كمبود با زمين كره

سال١٩٠٠ كره  شد. در روبه رو خواهد
در و جمعيت ١/٦ميليارد داراي زمين
به ٦/٥ميليارد جمعيت سال٢٠٠٥ اين
براي است. كرده پيدا افزايش
زمين ٩ميليارد كره سال٢٠٢٥ جمعيت
تعداد چرا ميشود. زده تخمين نفر
رشد اخير سالهاي در زنان جمعيت

تنزلي پيدا كرده است؟
يكي ميتواند فاكتورها مهمترين

سال٢٠٠٧  (در  باشد تولد كاهش 
 ٢/٧ زن هر متوسط فرزند براي تعداد
عمر طوالنيشدن  ديگري و است)

زمين. كره روي بشر
عامل مهم، فاكتور  دو اين  از بعد
عادالنه بين تقسيم كه است اين ديگر

از سوءاستفاده دليل به مردان و زنان
كرده پيدا تغيير پزشكي تكنيكهاي
و هند چين عنوان مثال، در است. به
زن كمبود ٥٠ميليون حاضر حال در
در كه كرد اشاره  بايد دارد.  وجود
جنوبي، كشور كره كشور و دو اين
ابزارهاي (با اكوگرافي به توسل با
حتي از آنرا استفاده  ساده كه  بسيار
امكانپذير دوردست روستاهاي در
برده بين از دختر جنينهاي ميسازد)

ميشوند.
زنگ خطر را نگرانكننده، اين خبر 
به زنان انجمنهاي و دانشمندان براي
ثبات وضعيت ميآورد. اين در صدا
بار ديگر ريخته و بهم تمامي مناطق را
را زنان عليه سياست جنسي  و افكار
ادامه بهخطرانداختن  قيمت به  حتي

ميدهد. نشان بشريت، زندگي

مارس ٢٠٠٦ ٥٢ـ  شماره آكت “ال“ بلژيكي  مجله

تنزل جمعيت زنان



١٣ ١٣٨٥صفحة دوشنبه ١٤فروردين ٧٩٤ ـ شمارة
گزارش

معرفيكتاب

آخـرينخنـدهليـال 
سالهاي حاجينژاد از مهري مجاهد خواهر خاطرات ليال، خنده آخرين

شد. منتشر رژيم آخوندها زندانهاي قرون وسطايي در اسارت
منتشر ١٤٠صفحه در كه اين كتاب در حاجينژاد مجاهد مهري خواهر
دنياي فوق دو تصويرگر خود، خاطرات از گوشههايي بيان شده، با
قوا تمام با تالشي كينه و شقاوت، نهايت يكسو  در است.  متناقض
براي بارزكردن تالش آن مقابل نقطه در و انسانيت نابودي و نفي براي

تواناييهاي انسان. و ارزشهاي انساني
درزندانهاي اوين،گوهردشت مهريحاجينژاد كهسالهاياسارتشرا
توسط برادرش سه و سالها همسر اين در است و گذرانده قزل حصار و

مي نويسد: اين باره در خود رسيدهاند، شهادت به آخوندها دژخيمان
از بهلحظه لحظه  عبور جز نبود چيزي كالم يك در زندان تجربة
آنهم دشمن، سرزمين در نابرابري جنگ متناقض. فوق تراژدي يك
را، نظيرش درنورديده كه شقاوت در را چنان مرزهايي كه دشمني
طرح دشمن كرد. پيدا نمي توان هيچ كجا در اخير، قرنهاي حداقل در
است انسانيت كشتن منظورم دقيقًا انسانيت بود. كشتن كالم در يك
و را ميكشت آدمها فقط خميني ايكاش چون انسان. كشتن  نه و
انسان كشتن به هرگز بازماندگانش ولي ميكرد، بسنده بههمين
ايران مردم فرزندان بهترين از تن ١٢٠هزار نه تنها نكردند. آنها اكتفا
كمر نيز عليه بشريت طغيان و يك نسل نابودكردن بلكه به كشتند، را
١٣ـ كودكان كشتن با ممكن. شكل سفاكانهترين به آنهم بودند. بسته
شيوههاي به زجركشكردن با ٧٠ساله، زنان و  باردار زنان ١٤ساله، 
خون كشيدن دختران باكره، به تجاوز مرگ، شكنجهدادن تا مختلف،

و… اعدام از قبل زنداني
را دژخيمانش دست شرعيش ابزارهاي انواع با واليتفقيه رژيم
بود. وحش زندان قانون در حاكم قانون بود. باز گذاشته مطلق بهطور

را   ٤٠٠ ميتوانست، مجري شالق، ٤٠٠ضربه مينوشت بازجو اگر
متهم كه ميخواست هم اگر نميشد. و مانعش هم وكسي ٦٠٠بكند

ميرسيد. حتمًا به خواستش شود، اعدام
بود مايل كه ميزان هر به  پاسداري  هر  سفاكي  و شقاوت عالم در
حدش نداشت، وجود مرزي و حد هيچگونه و برود پيش ميتوانست
بهعقلش چيز ديگري يا ميشد خسته خود شكنجهگر بودكه جايي

نميرسيد.
باشد، زن متهم و در چنين نظامي وقتي زنداني تصوركرد ميتوان حاال

بود؟ خواهد چگونه وضعيت
روشنتر بهعبارت يا وحشي شكنجهگري با ميشود، دستگير زني وقتي
خشمگين زن آن مبارزه روبه رو ميشود كه نهفقط از درنده حيواني با
بهدل تنفري مضاعف و عقده نيز زن يك به عنوان از او بلكه است،

دارد.
صيد لحظه كه در تمام قدرقدرتي آخوندي با شكنجه گر رژيم ولي
بهتمام يكجا در احساس ميكند، اسير خود بهچنگ آوردن و شكار
«واحد درفش،  و داغ و شالق  كه آنجا درهم ميشكند، كمال و
چند و صد و «سگداني» و «تاريكخانه» آسايشگاه»، «بند مسكوني»،
بيش نيست، ضعيفهيي او نظر از كه زنداني زن بر را نوع شكنجه ده

مي يابد. بياثر
نداشت، وجود بيرون از فريادرسي هيچ نابرابركه جنگ اين در
وقتي روي بود، رقمخوردن درحال ابهت و عظمت تمام با چيزي اما
شيراوژنان و شيران آن جمعي، اعدامهاي صف در و شكنجه تخت
در را اعدام و شكنجه پوشالي ابهت و ميكردند سپر سينه و ميايستادند
مي كردند، نابود و خود خرد حماسي شهادت اقتدار و و ايمان پاي زير
اين ميگرفت. فرا را وجودم سراسر افتخار و غرور آنها مشاهده از
كه حقيري دژخيمان شدن خرد مشاهده هنگام بهخصوص احساس

بود. همراه مضاعف سرفرازي با بود، اعدام و شكنجه حربهشان تنها
از ناگهان كه دربند كبوترهاي مثل بودند. سبكبال مي رفتند، كه آنها
هر شب و روز هر بود كه براي ما و درد باشند. سختي شده قفس رها

تيرهاي خالص و به شمارش ميكرديم را جراحي روحمان و بايد قلب
مينشستيم…

نزديك ميكرد. وقتي حركت همه جلو در همچون يلي …آصف
همهمان براي زيبايي را با سوت «بخوان اي همسفر» ترانه رسيد بند در
كه مثل سياه دوچشم ياد نميبرم. را از آخرش نگاه هنوز اجرا كرد.
احساس برمي داشت قدم وقتي ميزد، دو دو آب تنگ در بيقرار ماهي
چشمهايش، شفافيت ميكرد نگاه وقتي و پاست تيز آهويي ميكردم
براي را او مهتاب. وقتي رنگ به سفيد در چهرهيي بود چشمه زالل
به را كردم تمام توانش احساس بوسيدم و در آغوش گرفتم بار آخرين

دستهايم پركشيد. ميان از كبوتر مثل بعد لحظهيي بخشيد و من
حرفش آخرين مي كرد. حركت آصف سر پشت كه بود زهرا دومي
سازمان به دوباره هروقت باش! محكم شب، «محبوبه بود: اين من به
هم را  اسمم حتي من بگو برسان مسعود رابه سالمم شدي، وصل

نگفتم».
جمعيت  البهالي از بود، حركت در رود يك همچون آنها صف
سفيد سرخ و با چهرهيي را فرح بند مي رسيد. سر به و ميگذشت 
دريا، مثل آبي چشمهاي با بود، شده برافروخته هم بيشتر حاال كه
بسيار بروم!  زودتر بايد است كم فرصت گفت كشيدم، درآغوش 

داشت. عجله
كبير مقاومتي  مقاومت، خروشان رود عبور از بود لحظههايي اينها 
دفتر، اين در كردم تالش من قهرمانان، از كهكشاني با  بيهمتا  و

كنم. بازگو را آن از گوشهيي
مقاومت از ديگر برگي كه را،  ليال» خنده «آخرين كتاب خواندن 
خريد براي شما توصيه ميكنيم. به مردم ايران است، سرفراز فرزندان
و كنيد ارسال مجاهد نشريه ايميل براي را خود درخواست كتاب اين

بفرستيد. مجاهد اينترنتي حساب به را آن هزينه
 

خاطراتزندانهاي
رژيمآخوندي
ازخواهرمجاهد
مهريحاجينژاد 

در كه جسوري بود و پرشور ميليشياي ارفعي (شيدا) ليال
مهرماه در ليال ميكرد. فعاليت مجاهدين داشآموزي بخش
مجاهدين  هواداري از جرم به عمرش هفدهمين بهار ١٣٦١ در

شد سپرده به جوخههاي تيرباران دژخيمان به دست

زندگينامهمجاهدانشهيدعلي،احدوصمدحاجينژاد
خنده ليال» «آخرين كتاب مندرج در

در  اسفند١٣٣٩  در  حاجينژاد علي شهيد مجاهد 
آمد. او دنيا به ماركان به نام خوي، روستاهاي يكي از
بود. زحمتكش كشاورز خانواده فرزند يك هفتمين
با كار طفوليت همان از كه شد باعث همين مسأله
برادر به همراه دو او شود. سختيهاي زندگي آشنا و
صمد، در كارهاي سخت مزرعه ديگرش، احد و
كارهاي از قسمتي انجام همواره و داشت شركت
روحيه داشتن بر عالوه علي بود. او مزرعه بهعهده
برخوردار وافري استعداد و هوش از فعال، و شاداب
مدرسه رفته به ٥سالگي توانست كه از بود به طوري
را او بعد سال دو بخواند. درس نمرات باالترين با و
او و كردند محروم مدرسهاش در درسخواندن از
مدرسه در سه سال و شد علمدار راهي بخش بهناچار
تحصيل دوران تمام  در او درس خواند. اميركبير
بهشمار خود حوزه و بخش ممتاز شاگردان از
نژاد، حاجي مهري مجاهدش، خواهر ميرفت.
نوشتهاست: «براي علي تحصيل از دوران درباره اين
علمدار در تحصيل دوران ديگرم برادر دو و علي
براي آنها بود. زندگيشان دوران سختترين از
با ميكردند بسيار حداقل زندگي بايد تالش تأمين
با پررنجشان از زندگي رها شدن هدف با اين حال
تهران به مهاجرت ميخواندند». درس انرژي تمام

ميكند.  آشنا جديدي دنياي با را سال٥١ علي در
احد شهيد مجاهد بزرگترش، برادر ايام آن در
مبارزاتي افكار با و راهيافته دانشگاه به حاجينژاد،
برادر عنوان به احد كه شده بود. آشنا زمان همان
به تشويق را او تأثير زيادي داشت علي روي بزرگتر
دلش در را مبارزه شوق كه كرد كتابهايي خواندن

مينمود. شعلهور
در ديپلم اخذ از پس سال٥٦، در علي سرانجام
به ورود مي شود. پذيرفته دانشگاه به رياضي رشته
جديدي ابعاد علي  فعاليتهاي سياسي به  ، دانشگاه
شاه عليه اعتراضي تظاهرات كليه در او ميدهد.
حضور هواداران مجاهدين در سلك و است فعال
با و چه با شاه چه  مبارزه، امر دارد. در  هميشگي 
اين در خود او بود. پيگير و جدي عنصري خميني،
فوالد پذيرش سختيها از من ميگفت: «هدف باره
ارتجاع با مبارزه سياسي نيم سال و دو است». شدن
مي سازد. كارآمد  و آبديده مجاهد يك  علي از
بخش در فعاليت با پرتالطم دوران اين طي او
موفق كرج شهرستان دانشآموزي و دانشجويي
خود صيقلزده و را خود انگيزههاي انقالبي ميشود

كند. آماده آينده دشوارتر شرايط براي را
و پرشور مرحله اين آغاز  سرفصل ٣٠خرداد٦٠،
هر براي آماده مجاهدين از علي است. دشوارتر
يادداشتهاي در است.  جانبازي و  فداكاري گونه
مبارزه از آغاز «پس است: مجاهدش آمده خواهر
در او بود. شده فعالتر بسيار علي ارتجاع با مسلحانه

شد. پس  دستگير تهران انقالب ميدان در آبان٦٠
پيدا قزلحصار زندان در را او رد بيخبري يكسال از
بسيار دستگيري دوران  از پس معلوم شد كرديم. 
به رژيم بيدادگاه در و است گذرانده را سختي
رژيم ايام آن در است. شده محكوم زندان ١٠سال
مخفي ديگرم، كه برادر دو وضعيت اطالعاتي از
زير همواره علي دليل همين به و نداشت بودند،
علي اما سينه رازدار شكنجه قرار داشت. و ضرب

گشوده نشد. دژخيمان برابر هرگز در
مثل  رفتيم به مالقات او اولين بار براي كه روزي
از ما ميكرد به سعي و بود سرحال شاد و هميشه
و كوه و دريا از وقتي نگويد. چيزي شكنجههايش
چشمهايش در زندگي به عشق ميزد حرف گل
استواري نگاهش گوياي در برق شادي ميزد. موج
مبارزه تحمل راه در كه بود سختيهايي در پذيرش او
در او مييابد. در زندان ادامه علي مقاومت ميكرد.
مبارز و شاد ضد انسانيترين شكنجهها روحيه زير
شكنجهگران ديد از اين و ميكند حفظ را خود
مختلف زندانهاي و بندها به را علي نميماند. مخفي
زندانهاي ديگر دشوار شرايط شايد تا تبعيد ميكنند
او بازدارد. بود، كه انتخاب كرده راهي ادامه از را او
در بندهاي١و٧و٨قزلحصار و سپس به اوين زندان از

همچنان  اما او ميشود. گوهردشت تبعيد بهمن٦٣ به
تنها بار او اين اتهام ميكند. دلير مقاومت و استوار
متهم او شكنجهگران نظر از نيست. خودش مقاومت
و مي كند تشويق مقاومت به را ديگران كه است
فعال مجاهدين ديگر اعتراضهاي دادن سازمان در
بسته بود كه به پيماني نيز علي گوهردشت است. در
از بعد ماه يك درست دليل بههمين ميماند. وفادار
ميشود ممنوعالمالقات «هزارسلول» زندان به تبعيد
منكر اساس از نميدهند و خبري از او بعد سال تا و

زندان ميشوند. در چنين كسي وجود
روزها آن در  علي وضعيت پيرامون گزارشي  در
بهرغم شكنجه گران تابستان٦٤، «در است: آمده
به علي  شدن ممنوعالمالقات از  ٩ماه گذشت

صفحه١٥ در بقيه مي گفتند          خانواده اش

حاجينژاد صمد شهيد حاجينژاد      مجاهد احد شهيد حاجينژاد      مجاهد علي شهيد مجاهد

ليال» بخشهايياز كتاب«آخرين خنده
حاجي نژاد مهري مجاهد خواهر نوشته

اين قسمت ميخوانيد در را
اسارت در كودكان

جسمي وخيمي روحي و …شرايط زندان، تأثيرات
آنها بهجاي ميگذاشت. معصوم اين كودكان روي
اسباببازيهايشان، و خود  همسنوسالهاي  با بازي
صورتهاي و سر و شكنجهها شاهد شب تا صبح از
والدين آشوالش  پاهاي و خونين و مجروح
تيربارانها صداي شبها بودند. خود نزديكان و
بهسر دائم اضطراب و ترس در و ميشنيدند را
بچهها اين از يكي ارديبهشت٦١، اواخر ميبردند.
موقت نگهداري  براي  و آوردند  ما  سلول به  را
بچه اين اسم دادند. زندانيان از يكي سودابه، تحويل
آوردند، بند به را بودند، وقتي او گذاشته مهدي را
و ضعيف بسيار ميرسيد. بهنظر پنجماهه چهار،
از ديگر بچه دو با  همراه  را او  بود.  مريضاحوال
قرار حمله مورد كه  مجاهدين خانههاي  از يكي
سانده بودند، ر را به شهادت آن افراد و كليه گرفته
شروع حمله پاسداران وقتي گرفته بودند. بهاسارت
همراه پيچيده و مهدي، او را در پتو بود، مادر شده
بهنظر امن تري مكان كه خانه حمام در ديگر بچه دو
با را خانه وقتي مزدوران بود. گذاشته ميرسيد،
شده آن وارد  و درهمكوبيده مختلف سالحهاي 
نيافته زنده را هيچكس بچه، سه اين جز بودند،

بودند.
ما بند به را  بچه اين كه بود غروب دِم  روز آن
نگاهش وقتي شديم،  جمع او دور همه  آوردند.
ميگرفت. فرا را تمام وجودم سنگيني غم ميكردم
ميكرد. فقط گريه و ميزد گنجشك پرپر بچه مثل
كه را مادرش نيست. مادرش كه ميفهميد البد
دلبند فرزند علي كه فهميدم بعدها نميشناختم.
دانشجوي٢٤ساله ابوالحسني، فاطمه شهيد مجاهد

با  درگيري  در  ١٥ارديبهشت٦١  روز در كه بود
رسيد. بهشهادت پاسداران

در كه  ميكردم تصوير  را مادرش  چشمم جلو 
از را دلبندش فرزند  حالي چه با  لحظه آخرين
تبديل غم، از همينجا آن كرده است. جدا خودش
ميشد. جالدان با اين بيشتر براي رزم انگيزهيي به
پرستاري رسيدگي و صرف را چند ساعت روزانه
علي او و اسم اشتباه شده بعدًا گفتند ميكردم. او
جيب در كوچك يادداشت يك هم يكبار ، است
نوشته بود كه كرديم پيدا بود همراهش كيفي كه
مهدي بود او اصلي اسم كه نفهميديم آخرش امير و
بسيار شد، جثه بزرگ كمكم علي يا امير؟! بود علي
بهطور سهسالگي ـ  دو در داشت.  كوچكي و ريز
ميشناخت. را بند زندانيان ٦٠٠نفر همه عجيبي
اولين كسي او ميشد بند وارد جديدي وقتي زنداني
برايش چون ميكرد. خوشحالي و سروصدا بودكه
جديدي؟ و فرياد مي زد با خوشحالي بود. يك تنوع
او با سعي ميكرد و ميرفت خاله سراغ آن بالفاصله
اسمت ميپرسيد شيرينش زبان همان با شود؛ آشنا
بازجوت اسم هستي؟ بازجويي شعبه كدام چيه؟
هستي؟ اتاق كدام داري؟ بچه گرفتي؟ حكم چيه؟
و كردن؟  اوخ هم رو تو  آيا  شدي؟ دستگير كي 

ميشد. خيره پاي او به بالفاصله
به جلوي هراسان ميشد بلند بلندگو هرگاه صداي
چه ببيند  مي كرد تيز را گوشش و ميدويد بند 
ميشنيد را اسمها وقتي ببرند  ميخواهند را كسي
كه خاله يي سراغ و ميدويد اتاقي هر در به بيقرار
نگراني با مي رفت و بودند، زده بازجويي صدا براي
هر انگار دلش، با بازجويي. ميگفت خاله بازجويي،
غروب و بيرون ميرفت بند اين از يكبار  خالهيي،
بي و برگشتهاند؟  همه آيا  كه  ميكرد دنبال حتمًا 
افراد را خودش پاي حتمًا سؤال كند، كسي از آنكه

ميكرد. چك
راه راهرو بند در ورمكرده پاهاي با هر خالهيي هرگاه
هرقدمي با ميافتاد و خاله راه آن هم كنار او ميرفت
اوخ، ميگفت علي ميگذاشت زمين روي خاله كه
بسيار علي  ميكشيد. درد  كه انگار  واقعًا و اوخ!

شده ما از زندگي همه و جزئي دوست داشتني بود
بكند. كاري براي او سعي ميكرد كس هر بود.

جدا علي  براي را خاكقندها هميشه خانم شهين 
برايش داشت كه  چادري  پارچه  از  آذر  ميكرد.
ساعت چند روز دوخت. من هم هر قشنگي لباس
او مي زدم. قدم دراز و  باريك  راهرو در او با
هشت ساعت روز هر كه بود كرده عادت بهخوبي
«محپوپه، كند: سؤال و بيايد ما اتاق در جلو صبح
همين فقط نداشت، فعل زدنش حرف محپوپه!»
بيا بود كه اين منظورش و ميگفت كلمه را يك
شهناز يا خانم شهين با اوقات اغلب من بزنيم. قدم
جليله روزانه هشت با هم بعضًا زهره و و اقدس يا و
علي هم پشت و ميرفتيم راه نوبت ساعت در چهار
درمي آورد، را اداي ما حاليكه و در ميافتاد راه ما
ما ميكرد عين و سعي پشتش ميزد به دستهايش را
برده را ما همه دل كارهايش اين با برود. راه تندتند
را نفرات همه كارهاي تقريبًا قدمزدنها اين در بود.

داشت. اتاق زيرنظر شش هر در
بود ديگر نمي توانستيم او را شده كمي كه بزرگ
ميشد باز  بند دِر گوشه هرگاه نگهداريم. بند  در
در رفته بند از فشنگ مثل برميگردانديم سر تا

از  ميخواست دلش بود. رسيده بند٢١٦  دِر به و
ديوارها اين شر از و  كند فرار  چارديواري اين
و گرفته راه وسط را او پاسدارها شود، خالص
باعث و ميافتاد اتفاق اين روز هر برميگرداندند.
تهديد را ما زندانبان آخرسر ميشد. ما همه خنده
برود ميفرستيد آگاهانه را بچه اين شما كه كرد
بگويم است يا بهتر خرفتي اطالعات بياورد! برايتان
دوـ بچه نفهمد او كه ميشد باعث ضدبشري خوي
بيرون و بياورد دوام نميتواند دخمه اين در سهساله

ميزند.
نميخواهيد چون تهديدمان كردند كه هم روز يك
آن جا از ميفرستيد. بيرون به نگهداريد را بچه اين
همه چادر بگيرند ما از را او نكند شديم نگران كه
بستيم تا به اندازه٣٠، داشتند بههم را كه چادر نفراتي
وقت ميبستيم تا هر علي بهكمر شد، آن را ٤٠متر
شدن فرار كرد با كشيده بند از دور از چشم ما دوباره

بدهيم. نشان واكنش و شويم متوجه چادر
بهجلو كاري. چه براي نميدانم روز الجوردي يك
شيطنت همان با و رفته جلو علي كه بود آمده بند
اينطوري قيافهات چرا خاله گفت او به كودكانهاش
شده وحشي  كه الجوردي ميترسم. من است؟
ياد به تو زن منافقي كدام بچه منافق! داد مي زد بود
و ميزد عربده بعد و بگويي؟ خاله من به كه داده
و ميداد  ما به بود خودش اليق كه را فحشي هر
اين چيزها كه دادهايد ياد بچه اين به عمدًا ميگفت

بگويد. من به را
او در آخر بلد نبود. را كارهاي كودكانه اصًال علي
رفتارش بود. نديده را ديگري كودك پيرامونش
تكه يك گاه بود. بزرگترها اداي درآوردن صرفًا
و مي گرفت چشمش جلو مي كرد، پيدا روزنامه
لوله سرم درميآورد. را مينو و فريده اداي خواندن
(امدادگر اعظم اداي و ميانداخت گردنش دور را
هميشه كه هم رفتن راه در ميآورد. در را بندمان)

بهار٦٤  روزهاي از يكي ميكرد. كپيبرداري من از
در گوهردشت بعدها و بردند. گرفتند از سودابه را او

كه  شنيدم بود، بند٢٤٦ زنداني در كه فريبا طريق از
كنند. به بزرگش كه دادهاند خانواده يك به  علي را
بزرگ صالحيت شما بودند گفته علي مادربزرگ

ميآوريد. بار و او را منافق نداريد را او كردن
گذشت  بهرغم قبل، ماه چند همين تا آنسال از  
خاطراتم در علي  همواره  ٢٠سال، به نزديك
چه او باالخره ميكردم  فكر  خود با  و بود زنده
ارتش به او فهميدم اتفاقي بهطور بهتازگي شد؟
ارتش اين رزمندگان از اكنون و پيوسته آزاديبخش
خبر يكي اين است. مهدي يا علي همان است. صابر
زندگيم در كه بود خبرهايي خوشحالكنندهترين از

شنيدهام.

و نازنين كوچولو مالقات كننده
آمد،  بهمالقاتم وقتي مادرم روز يك تابستان٦٢

بود. آورده را هم ماهه بچه هشت يك خودش با
بهمن٦٠  در احد بود. احد برادرم  دختر نسرين او
شهيد تهران تجريش ميدان در پاسداران توسط
سازمان پايگاههاي در دخترش او از بعد بود. شده
همسر اكرم اوايل٦٢، يا اواخر٦١ گويا و بهدنياآمده
نميتوانست چون بود و خارج شده  ايران از احد
دوستانش از يكي ببرد او را نزد خودش با را بچه
مادرم سپرده به را كوچولو نسرين هم او گذاشته و
و خانه بهدوشي نامتعين و اثر وضعيت در نسرين بود.
بود. از گرفته دست بهدستشدنهاي مختلف، سل
بهخاطر ديگر طرف از و بيماري بهخاطر يكطرف
و رنجور او گذشته بود بسيار افسرده بر شرايطي كه
ديگر، سوي از اما شدم. متأثر خيلي او ديدن از بود.
و عزيزم  احد يادگار كه كوچولو مالقاتي اين از
شده خوشحال و هيجانزده بسيار بود، همسرش
مدتها كه كوچولو نسرين ديدار پس، آن از بودم.
شادي مايه برسد. نرمالي بهوضعيت تا كشيد طول

داشتم. گهگاه كه بود در مالقاتهايي من

سگداني و تاريكخانه
«سگداني» يا «تاريكخانه» از كسي نديدهام كنون تا
هم شايد باشد، كرده نقل حرفي گوهردشت
بود خبر درآنجا چه بگويد تا زنده نمانده هيچكس
يك طريق از من اما است؟ گذشته چه زندانيان بر و
و از شهادتش قبل البته علي، برادرم زنده يعني شاهد
ديده بود، و شنيده او با در مالقاتش مادرم كه آنچه
گوهردشت تاريكخانه از ناقص تصويري توانستم
بود، تاريكخانه در ٩ماه علي برادرم بياورم. بهدست
اينباره در كه نشد پيدا اين امكان هيچوقت ولي

او بپرسم. از بهطور مستقيم
مالقات  به  پريشانخاطر مادرم  زمستان٦٢ اوايل
نگرانكنندهيي خبر و آمد بودم اوين در كه من
معمول مطابق «آنا» گفت اين بار وقتي آورد. برايم
و بود زنداني قزل حصار در كه علي مالقات براي
اصًال گفتند زندانبانان رفتم  بود، گرفته هم حكم
از هم هيچ خبري و نيست اين جا در  كسي چنين

نداريم. او
تازهيي ماجراي وارد و همه ما آنا بعد به لحظه آن از
بهدرازا ٩ماه از بيش سرگرداني و اضطراب شديم.
تا بلكه زد، سر متصور بود هرجا كه به كشيد. مادرم
كسي چنين گويا ولي بياورد بهدست علي از ردي
باالخره تااينكه است. نداشته وجود هيچوقت اصًال
تجارب براساس و ديگر مادران با مشورت در  آنا
روي بودند اين مدت كسب كرده طي كه زيادي
دادند احتمال متمركزشدندو  گوهردشت  زندان
مفقود يكباره  او  مثل كه  نفراتي  ساير  و علي  كه
پس اين از باشند. گوهردشت  زندان  در شده اند،
زندان گوهردشت جلو ظهر تا صبح همه روزه آنها
يكروز سرانجام جواب بگيرند. بلكه تا مينشستند
و پول دريافت با  زندانبانان و شد  شكسته طلسم
هفته بعد گفتند مادرم به آنها آمدند. رشوه بهحرف

بدهيم. مالقات تو تا به بيا
مالقات شيشه و پشت رفتم هفته بعدكه گفت: آنا
به سختيراهميرفت، درحاليكه عليرا قرارگرفتم،
مانده باقي استخواني پوست و فقط او از آوردند.
فرط ضعف حتي نمي توانست حرف از بود. علي
بود شده بلند درويشها مانند  سرش موهاي بزند.
آنقدر هم ريشش بود، ريخته شانه اش روي و
نيم متر تا  مجنون آدمهاي مانند كه بود شده  بلند
حالت اصًال و ميزد حرف بهسختي او ميرسيد.
كه االن بفهمد ميكرد سعي بيشتر و عادي نداشت
او كجاست؟! در نميدانست حتي چون كجاست
علي بود. داده دست از را مكان و زمان احساس
حدس كه مختلف امن درخانههاي ٩ماه گفته بود
و بازجويي باشد، بوده آن اطراف و كرج در مي زد
تنها بوده همواره مدت اين تمام است. شكنجه شده
نيز برخوردار زيستي امكانات حداقل حمام و از و
بود و تنهايي مانده تاريكي است. آنقدر در نبوده
روز آن بود. را فراموش كرده زدن حرف حتي كه
آماده بودند گفته به او آمده بود، كه بهمالقات هم
مالقات براي را او نميكردكه فكر او و بشود اعدام

سردردهاي دچار  شرايط، درآن علي ميآورند. 
اعدام موقع تا كه بود شده پادردهايي و وحشتناك

علي  ميبرد. رنج آن از سال٦٧ همواره قتلعام در
در انفراديهاي مختلف  تا اواخر سال٦٣ را سال٦٢ از
در را  ٩ماه  مدت و بود گذرانده گوهردشت
بود. برده بهسر انفرادي در گوهردشت تاريكخانه

گوهردشت  دربسته اما عمومي بند سال٦٣ به اواخر
قتلعام  درجريان ١٠مهر٦٧ كه روز تا و شد منتقل
طريق علي از در آن جا بود. زندانيان حلق آويز شد
آورده اند. كه او را به گوهردشت بود فهميده مادرم
جدي بينايي شده بود. ضعف بر اثر تاريكي دچار او
١٠سال كه بود رفته فشار شكنجه و زير درحالي او
محكوميت گذراندن درحال و گرفته زندان حكم
را بود  گذشته او بر ٩ماه  آن در  آنچه بود. خود 
يك چهره از ميتوانستيم فقط نفهميد، هيچ كس
شبيه بيشتر مرد٤٠ساله يك به حاال كه ٢٤ساله جوان
بيش از بهاندازه «تاريكخانه» ٩ماه  كه بفهميم بود،

است. گذشته او بر ١٠سال
شعر بيت يك فقط مادرم براي اين مالقات علي در

بود: خوانده
ميآيد نفسي مسيحا كه دل اي مژده

ميآيد بوي كسي انفاس خوشش ز كه
همانا را كه اميدش تنها هيچوقت اين مدت در او
با و بود نداده دست بود از خلق مجاهدين سازمان
و شقاوت همه اين پس بود از توانسته سرمايه اين

برآيد. شكنجه
در  كه مالقاتي  آخرين در او ديگر يكبار
از قبل و  آفتاب عمليات از  پس ارديبهشت٦٧،
خوانده او را براي شعر همان «آنا» داشت، با چلچراغ
در آزاديبخش) ارتش (يعني توفان مادر بود: گفته و
علي با نتوانست مادرم ديگر، پس آن از است. راه

كند. مالقات
طنابي كه همان با همراه را علي ١٠آذر لباسهاي روز
به بودند، كرده را حلقآويز او و انداخته بهگردنش
١٠آذر روز كرد: تعريف آنا دادند. تحويل مادرم
و خواندند را اسمم رسيدم، گوهردشت به وقتي
ميز پشت جالد شدم سه اتاق وقتي وارد بيا! گفتند
جنايت آنقدر بود معلوم  هر سه كه بودند نشسته
از يكي بود. درندهها عين  قيافهشان  كه كردهاند
نسبتي با علي چه تو گفت تمام آنها با خونسردي
جالد هستم، او مادر من داري؟گفتم حاجي نژاد
دشمن جمهوري او كرديم، تمام را كار علي گفت
گفته مادرم به آنها كرديم. تمام بود ما هم اسالمي
و جالدان دست  از پسرم  كه شكر  را خدا  بود:
به را مادرم دستش شد. خالص شما مثل ظالماني
آن شكرت! خدايا بود  گفته و كرده  بلند آسمان

داري؟ هم ديگري پسر آيا بود پرسيده جالد
نكنم، راخوشحال آنها اينكه براي ميگفت: مادرم
همين نه  گفتم  شما كشتهايد را پسرانم كه  نگفتم 
چند افسوس، ايكاش ولي كشتيد كه شما بود يكي
ميدادم. حسين امام در راه كه داشتم هم ديگر پسر
منافق كه هستي منافق هم خودت تو گفت جالد
پسرت! و نزد بايد بفرستيم را هم تو پس انداختهيي،
هم مرا ندارم، چيز ترس هيچ من از بود: گفته مادرم
شما همه روزي كه ميكنم آرزو پسرم، نزد بفرستيد

ببينم. خون در غرق را جگرگوشههايتان و
گفته و گذاشته آنا جلوي كاغذ يك سپس جالد
تمام پسرت كه شد ابالغ تو به كه كن امضا بود
مادرم عزا بگيري، مراسم حق نداري هم تو و شد
رفته حسين امام راه كسي كه در براي مگر بود: گفته
ميگيرم. عروسي جشن او براي من ميگيرند؟ عزا
داد من به يك گوني جالد موقع اين در آنا گفت:
از كه همان طور را علي لباس كردم، باز همانجا كه
بودند، طنابي گذاشته آن در بودند در آورده تنش
گره طناب نقطه همان از و بود علي گردن كه به هم
و سوزن نخ و بود لباسهايش بين در نيز بريده بودند
و عينك دارو و ١٠٠تومان پول و يكدست لباس و

ساعت. و
آيا  ٦/٥ ايستاده بود ساعت روي علي مچي ساعت
تقويم ولي نميدانيم. ٦/٥عصر؟ يا بود  ٦/٥صبح 

ميداد. نشان را ١٠مهر ساعت روز



١٤ دوشنبه ١٤ فروردين ١٣٨٥صفحة ٧٩٤ ـ شمارة
گزارش

سايوز فضايي سفينه فروردين۸۵، ۱۲ شنبه، روز
از پرتاب از پس دو روز روسيه به متعلق ،۸ تی.ام.آ.
ايستگاه فضايي به قزاقستان در بايكانور پايگاه فضايي

بينالملليمتصلشد.
سفينه اين سرنشينان  توانست سايوز ترتيب  بدين
ويليامز، جفري روسيه، از ونينوگرادف، پاول فضايي،
همراه را به از برزيل ماركوس پونتس، آمريكا و از
فضايی ايستگاه به جديد تجهيزات و غذايی مواد

بينلمللیمنتقلکند.
تجهيزات و نفرات سايوز حامل کپسول که هنگامی
گروهی از شد فضايی بينالمللی متصل به ايستگاه
مرکز در که روسی و آمريکايی و برزيلی مقامات
مسکو حومه  در کوروليوف، روسيه فضايی کنترل 

ابرازاحساساتپرداختند. تجمعکرده بودندبه
دو جايگزين  ويليامز جفری و ونينوگرادف پاول 
که گرديد خواهند فضايی ايستگاه کنونی خدمه
فضايي ايستگاه در گذشته  سال ماه  مهر يازدهم از

بينالملليمستقرشدهبودند.
در ايستگاه فضايی دوفضانورد جديد برایمدت۶ماه
اولينفضانورد اما مارکوس پونتس، باقیخواهندماند.
ايستگاه فضايی به فضانورد دو اين همراه برزيلی که

گشت. خواهد باز زمين به ۹آوريل رفته است روز
به سايوز که اين  از بعد نيم و ساعت  يک حدود
ويليامز، و شد باز دربها شد، متصل فضايی ايستگاه
فضايی ايستگاه داخل به  پونتس  و ونينوگرادف،
فضانورد با ورود از پس آنها شدند. وارد بينالمللی
بيل آمريکايی  فضانورد و توکاروف والری روسی 

دست المللی فضايی بين ساکنان ايستگاه آرتور مک
دادند.

قصد او که است فرمانده خدمه گفته ونينوگرادف،
و بيش بپردازد فضايی پيادروی به يکبار دارد حداقل

دهد.  انجام طی مأموريت خود علمی ۶۵ آزمايش از
قبال در انسان زمينه واکنش آزمايشها در اين از برخی

بود. خواهد در فضا طوالنی مدت استقرار
از شاتل ديسکاوری ميالدی سال جاری ژوئيه در ماه
اين خواهد کرد. در ديدار ايستگاه فضايی بينالمللی
ويليامز آلمانی به ونينوگرادف، و توماس ريتر زمان
برای فضايی  ايستگاه به او ورود با پيوست. خواهد 

کلمبيا  شاتل فاجعه دنبال به ۲۰۰۳ و مه ماه از بار اولين
فضايی ايستگاه خدمه تعداد سال، همان فوريه در

يافت. خواهد افزايش نفر سه به بينالمللی
اززمانانفجارکلمبيا، برنامه فضايیآمريکابرایحمل
به بينالمللی به ايستگاه فضايی تجهيزات و فضانورد
ژوئيه در ماه ديسکاوری شاتل متکی است. روسيه
توانستبهايستگاهبينالمللیفضايیبرودامامشکالتی

داشت. وجود خارجی سوخت منبع پوشش در
شاتل با که بود قرار نيز برزيلی فضانورد پونتس،
از پس ولی فضايی برود ايستگاه به  آمريکا فضايی
منتفی طرح اين آمد به وجود شاتل برای که حادثهيی
آغاز را گفتگوهايی روسيه و برزيل آن از پس گرديد.
داد که در مدار را فرصت اين کردند که به پونتس

زمينقراربگيرد.
اين فوتبال ملی  تيم  لباس يک خود  همراه  پونتس

فضا برد. به کشور را

به مردم جهان در سرتاسر نقاط بسياری در ۹ فروردين ۸۵، چهارشنبه، روز
تماشایکسوفخورشيدپرداختند.

از را خورشيد سطح کامل طور ماه به میافتد که اتفاق زمانی کامل کسوف
از زمين روی ماه سايه که هنگام مسيری در اين میپوشاند. زمينی ناظر نگاه

میشود. رد کسوف کامل خوانده میگذرد آن
شده تاريک قرار میگيرد سايه ماه زير کامل ناحيهيی که کسوف جريان در
است نامرئی معمول که به طور خورشيد» موسوم به «تاج خورشيد اتمسفر و

هويدامی شود.
درروزچهارشنبهدرناحيهيیبهطول۱۴هزارو۵۰۰کيلومترازغناتامغولستان

شد. کامل پوشيده طور به ماه توسط خورشيد سطح چندين دقيقه برای
آسيای و شمال آفريقا، ترکيه، غرب و از بخشهايی از کامل کسوف رد
مرز در طلوع خورشيد هنگام کرد. خورشيدگرفتگی، که گذر مرکزی
از ظهر حوالی اقيانوس اطلس، از صبح ساعات شد، در آغاز برزيل شرقی
هنگام و گذشت بعدازظهر از ترکيه و در ساعات آفريقا بزرگ صحرای

يافت. پايان ميانه آسيای در غروب

آفريقا، اعظم بخش جمله از از زمين، وسيعتری بسيار بخشهای در کسوف
ناکامل صورت به آسيا جنوب و غرب از بزرگی بخش و اروپا تمامی

مشاهدهشد.
زمين  به برزيل شرق در گرينويچ وقت به ساعت۸,۳۶ چهارشنبه ماه در سايه
جنوب  ۱۰,۱۱ گرينويچ در در ساعت کامل کسوف طوالنیترين رسيد.
شمالی  مرزهای طول در ۱۱,۴۸ گرينويچ ساعت ماه سايه داد. روی ليبی

کرد. را ترک مغولستان زمين
کردند. بسيار تالش کسوف تماشای عالقمندان برای جذب کشورها برخی
آن در کامل کسوف کشوری که ليبی، به حرفهيی آماتور و شناسان ستاره
دل در ليبی دولت بودند. شده انجاميد، سرازير طول به دقيقه چهار تقريبًا
را جهانگرد هزار هفت گنجايش کردکه ايجاد چادری شهرکهای صحرا

داشت.
جمع  کسوف ديدن برای ترکيه مديترانهيی سواحل در توريست هزار  دهها

شدند.
داده است. کسوف  مجموعًا ۱۶ کسوف کامل روی گذشته سال ۲۵ طی

شمالی،  آمريکای از بخشهايی ۲۰۰۸ در اوت سال در روز اول کامل بعدی
روز۲۳نوامبر۲۰۰۳  کسوف کامل در آخرين داد. خواهد و آسيا روی اروپا

بود. جنوب قابل مشاهده قطب از بخشی اما تنها از داد روی
نظارت صورت در کودکان که داده شد هشدار مختلف کشورهای در
بينايیو مستقيمخورشيد در جريانکسوفناکاملباخطرلطمهشديد به قوه
بدينترتيبتماشایمستقيم خورشيد حتیخطر کوریمواجهخواهندبود.

گرفت. صورت خورشيدی ويژه فيلترهای وسيله به

جهان از خورشيد در بخشهايی کامل کسوف

جهان اخبار

جهان کوتاه تکنولوژیاخبار و علم کوتاه اخبار

سرنشينانجديدايستگاهفضاييبينالمللي
کردند خود را آغاز مأموريت

شد جهان اعالم دانشگاه هاروارد برترين
اسامي پياپي سال دومين براي  هاير، تايمز نشريه

را  قاره هر  برتر ۵۰ دانشگاه  و برترجهان ۲۰۰دانشگاه
كرد. اعال م

براساساينگزارشدانشگاههارواردباكسب۱۰۰امتياز
دانشگاه و شده اعالم جهان دانشگاه برترين كامل

دوم  رتبه ۸۶ امتياز با تي اي ام يا ماساچوست تكنولوژي
است. خود اختصاص داده به را

فشرده رقابتي انگليس در و آكسفورد كمبريج دانشگاه
آوردند. دست را به و چهارم سوم رتبههاي

به توكيو و دانشگاه پكن كشورهاي آسيايي ميان در
دارند قرار جهاني شانزدهم و پانزدهم رتبه در ترتيب
جاي دوم و بيست رده در هم سنگاپور ملي دانشگاه و

. دارد

موجودات انقراض عامل بزرگترين انسانها
هستند

تنوع انداز «چشم نام تحت گزارشی اساس بر
متحد ملل سازمان کنوانسيون در که بيولوژيک۲»
دربارهتنوعبيولوژيکمنتشرگرديدطی۵۰سالگذشته
نسل انقراض دوره بزرگترين که شده اند باعث انسانها
که آسمانی به زمين شهاب اصابت موجودات از زمان

گيرد. برداشت، صورت ميان از دايناسورها را
اينگزارشمیگويد«درحقيقتماهماکنونمسئوليت
به عهده را زمين بزرگ در تاريخ انقراض ششمين دوره
سال ۶۵ميليون در دايناسورها انفراض زمان از که داريم

پيشبزرگتريناست.
اينگزارشمی گويد تقاضا برایمنابعجهانی۲۰درصد
آمده اين گزارش در است. زمين در عرضه  از بيش

بينسالهای۱۹۷۰تا۲۰۰۰ موجوداتدردرياچهها  است:
هکتار ۶ميليون  يافتهاند. کاهش ۵۰درصد باتالقها و
شمالی، آتالنتيک در میرود.  بين  از ساالنه جنگل
کاهش ۶۶درصد گذشته ۵۰سال طی ماهيها جمعيت

يافتهاست.
درگزارشدبيرکلکنوانسيونتنوعبيولوژيکنيزآمده
است: «دوسومخدماتیکهتوسططبيعتدراختيار بشر

است». کاهش میشود رو به گذاشته
 

میرود سرباال آب که وقتی
۹فروردين ساينس، اليو اينترنتی پايگاه به گزارش بنا
محقق را سرباالی آب حرکت توانستند دانشمندان ،۸۵
از حرکت خود آزمايش انجام برای دانشمندان کنند. 

ايده داغ بسيار ظرف  يک  روی  آب  قطرات افتادن
گرفتند.

در میشود نزديک به ظرف داغ آب قطره که هنگامی
دانشمندان میپرد. سو آن سو و اين به بخار به تبديل اثر
مشاهده پله يی سطح يک با ظرف کردن جايگزين با
کشتی در مسير يک مانند حرکت آب کردند که قطره
میکند حرکت جهت بخار آب شروع به در رودخانه،

باال میرود . پله يی ظرف از و
حرکتقطراتآب درزمينه سيستمهای خنککنندهبه

خواهد داشت. آب،کاربردهايی و وسيله مايعات

میگردند باز ماه کره به آمريکايی فضانواردان
دارد فضانورد آمريکا قصد از سال۱۹۷۲، بار برای اولين
فضانوردان آپولو، کوتاه سفر برخالف اما بفرستد. ماه به
و در کرده برقرار جا آن در دائمی پايگاه قصد دارند
سفر انسان به کره مستقر هستند برای آن جا حالی که در

شوند. آماده مريخ
و مدت طوالنی اقامت و ماه کره در استقرار برای اما
مديران راه برسر زيادی بسيار مشکالت تحقيقات انجام
آنها کار روی حال در به شدت و دارد پروژه وجود اين

هستند.
۶ماه ظرف است قرار ناسا در پروژه اين مديران
کره سطح در فضانوردان که خودروهايی مشخصات

کنند. مشخص را کرد خواهند استفاده آنها از ماه
میکنند تالش شدت به مهندسان  و دانشمندان
حال در که دهند قرار مطالعه مورد را تکنولوژيهای
پاسخ بدون کنون تا سؤاالتی حاضر وجود ندارد. برخی
فشارهایروانیناشی بايد با برایمثال، چگونه مانده اند.
برای چگونه بلدوزورهايی ماه مقابلهکرد؟ استقراردر از

سطحماه بسازند؟
جاذبه نيروی ششم از يک ماه که  کره جاذبه نيروی
به زيادی فيزيولوژيک مشکالت است برخوردار زمين

میآورد. وجود
بهرغماينمشکالتدانشمندانآمريکايیمعتقدنداگر

گشت. خواهند باز نگردد ديگران باز ماه به آمريکا
که چه «آن گفت مصاحبه يی در مريخ انستيتو مدير
اروپاييان است. ماه به سفر برای چين اعالم است جديد
سفر ما به نيز میخواهد روسيه بروند و خواهند می نيز
چينی ها همراه آنها ممکن است نرويم ما اگر و کند
و به مريخ برويم بزنيم دور ماه را آيا ما میتوانيم بروند. 
گمان من می روند، ماه به هندوستان و چين که حالی در

باشد. طور اين کنم نمی

عراق به استراو و رايس غيرمنتظره سفر
وزير رايس، کاندوليزا  ۱۳فروردين۸۵، يکشنبه، روز
امور خارجهآمريکاوجکاستراو،همتایانگليسی وی

شدند. اين کشور وارد عراق رهبران گفتگو با برای
وزير  اين از پيش نشده بود. اعالم قبل از سفر اين برنامه

بود. سفر کرده انگليس به امورخارجه آمريکا
آنها گفت انگليس خارجه وزارت سخنگويان از يکی
طالبانی، جالل و عراق وزير نخست جعفری، ابراهيم با
به مربوط تالشهای درباره کشور اين رئيسجمهور

خواهند کرد. جديد گفتگو دولت تشکيل يک
وزير عراق، نخست خبرگزاريها جعفری، به گزارش بنا
بن بستی که به دادن جهت پايان تا دارد قرار تحت فشار
وجود به عراقی مختلف جناحهای ميان مذاکرات در

کند. کنارهگيری خود مقام از آمده،
تشکيل يک برای سياسی تنشهای گيرد که می صورت حالی در عراق به و بريتانيا آمريکا خارجه امور سفر وزيران

است. يافته افزايش کشور اين در جديد دولت
رهبران رايسوجکاستراوبالفاصلهپس از ورودبهبغدادمالقاتهایخودرا با خبرگزاريهاگزارشدادند،کاندوليزا
دخيل بوده اند، جديد دولت تشکيل مربوط به اختالفات در کشور اين دسامبر انتخابات ماه زمان از که عراق سياسی

شروعکردند.

شد عراق آزاد در آمريکايی خبرنگار زن
آزاد ۱۰فروردين، پنجشنبه، بود روز شده گرفته گروگان به عراق در پيش ماه دو که زن آمريکايی خبرنگار يک

بغداد  در غرب روز۷ ژانويه میکند کار بوستون در مستقر مانيتور» ساينس «کريستين روزنامه برای کارول جيل شد.
شد. ربوده

کارول، شد.جيل کشته ربايندگان در جريان حمله اما مترجم عراقی همراه وی گريخت مهاجمان دست از او راننده
اما  شده است. رفتار خوبی به با او دوره اسارتاش طول که در گفت تلويزيون عراق به آزادی پس از ۲۸ ساله،
اسارت مورد هنگام در گفت او و گرفت پس را دوران اسارتش طی در خود آمريکا اظهارات به ورود پس از وی

است. قرار گرفته تهديد

پارلمان در ائتالف براي تالش و رئيسجمهور حزب شكست انتخابات اوكراين،
آزمون اولين اين رفتند. رأي صندوقهاي پاي به جديد پارلمان اعضاي انتخاب براي ۶فروردين، مردم اوكراين روز
اين جمهورياتحادجماهير انتخاباتيبرايحمايتاز رهبريانقالبنارنجيودولتجديدتحتحمايتغربدر

شوروي سابق بود.
در انتخاباتپارلماني اوكراين را بيشترينآرا انتخابات سراسريدراوكراين نشاندادكهحزبتحتحمايتروسيه

مخالف  رهبران حزب از كه يانوكوويچ ويكتور و داشتند مختلف حضور انتخابات۴۵ حزب آورد. در اين دست به
اعالم  انتخابات اين پيروز شد، يوشچنكو ويكتور مغلوب ۲۰۰۴ سال انتخابات در است و روسيه حمايت تحت

گرديد.
قرار با اوكراين رئيسجمهور يوشچنكو، ويكتور رهبري به ما» «اوكراين حزب رويتر، خبرگزاري گزارش به بنا
دوم انتخابات در حزبش كه تيموشنكوي يوليا با جديد دولت تشكيل تا نمود مجبور را وی سوم جايگاه در گرفتن

شود. ائتالفي مذاكرات وارد شد،
شركاي به خطاب شفاف طور به مذكور انتخابات خود از زمان رسمي اظهارنظر نخستين در اوكراين رئيسجمهور

است. دولت رئيس همچنان كه وي د اشت اعالم آينده ائتالفي دولت

نيويورک در جديد مهاجرت قانون وضع معترضان به راهپيمائی
روزشنبههزارانتنازمهاجران درآمريکابهمنظوراعالممخالفتنسبت بهقانونپيشنهادی مهاجرتکهسختگيريهای

راهپيمايی زدند. به دست نيويورک کرد، در خواهد اعمال آمريکا غيرقانونی به مهاجرتهای عليه بيشتری را
ازروز چهارشنبهگذشته، انجاماصالحاتی را در قانونمهاجرت،ازجمله پيشنهاد رئيسجمهورآمريکا سنایآمريکا
که صورت میگيرد حالی در اعتراضات و بررسی گذاشته است. اين بحث به ميهمان» طرح «کارگران بر مبنی
استخدام ويا مجلسنمايندگانآمريکا قانونیرا دردستبررسیدارد که بر طبقآنمهاجرتغير قانونیبه آمريکا،

مهاجرانغيرقانونیجرممحسوبمیشود.

بحرينی قايق يک شدن غرق اثر در ۵۷تن مرگ
بحرين  در آبهای ساحلی ۱۰ فروردين، پنجشنبه، روز
۵۷ تن  حادثه اين در اثر و شد تفريحی غرق قايق يک
ساعت پس دو حادثه اين دادند. ازدست را جان خود
ناگهانی به طور پيوست و وقوع قايق به حرکت آغاز از
واژگون شد. سرعت به شده و کج سمت يک قايق به
هنوز را شدن قايق غرق علت بحرينی میگويند مقامات
ظرفيت از قايق بيش اما کنند اعالم قاطعيت با نمیتوانند
قايق سوار ۱۳۰نفر میگويند آنها است. داشته مسافر
را داشته ۱۰۰نفر ظرفيت تنها قايق که حالی در بودهاند،

است.
با ۱۳ نفر  بريتانيا و با ۲۱ نفر هند شده، تأييد آنها که مرگ ميان افرادی در و هستند مختلف از۱۶ مليت حادثه قربانيان

هستند. غرقشدگان ميان در نيز جنوبی و آفريقای فيليپين اتباع مصر، داشتهاند. را قربانيان ميزان بيشترين
مناسبت به جشنی برگزاری حال در دريايی سفر اين میکردند و در کار ساختمانی شرکت يک برای مسافران بيشتر

بودند. بحرين جهانی تجارت مرکز برجهای از بخشی تکميل

سياسی بحران خالل در تايلند در گيری آغاز رأی
انجام مقرر موعد از سال زودتر که سه برگزاری انتخاباتی در تايلند برای رای اخذ مراکز ۱۳فروردين، يکشنبه، روز

است. شده گشوده شود می
قدرت از سوءاستفاده و فساد به اتهامات مربوط با مقابله برای تالشی در تايلند، وزير نخست شيناواترا، تاکسين
حزب اگر میگويد و میکند رد را تخلف هرگونه اتهام بود. وی شده انتخابات زودهنگام برگزاری خواستار

نتيجه  مخالفان خواست به از همچنين وی کرد. خواهد کنارهگيری آورد به دست آرا را ۵۰ درصد از کمتر او
رأیگيری احترام بگذارند.

بياندازند. صندوقها به رای ممتنع دهندگان خواستهاند رأی از کردهاند و را تحريم انتخابات مخالف عمده احزاب

جنگی جنايت اتهام و ليبريا سابق رئيسجمهور دستگيری
است،  جنگي جنايتهاي به متهم كه ليبريا سابق رئيسجمهور تيلور، چارلز ۹فروردين۸۵ ، چهارشنبه، روز عصر
ويژه دادگاه به ليبريا، در كوتاه و اقامت دستگيري ناگهاني، شدن نيجريه، ناپديد در تبعيد سال سه از پس باالخره

تحت حمايتسازمانمللدرسيرالئونانتقالداده شد.
به همراه و لندرور خودرو يك بر كه سوار حالي در چهارشنبه روز چارلز تيلور شينهوا، خبرگزاری به گزارش بنا
شد. نيجريه دستگير نيروهاي توسط داشت، مرز كامرون را گامبورو در مرزي شهر از عبور ديگر قصد نفر دو
شدن داده تحويل احتمال از افزايش پس كه تيلور اعالم كرد، بيانيهيي در نيجريه رساني اطالع وزير نووكه، فرانك
حدود و در شرقي نيجريه شمال مرز در امنيتي نيروهاي توسط بود، شده ناپديد در سيرالئون محكمه قضايي به

۶۰۰مايليازوياليمحلتبعيدخوددستگير شدهاست.

میگويند خوشامد شدهاند خدمه جديد که وارد ايستگاه فضايی بينالمللی به فضايی ايستگاه خدمه

گرديد ترکيه مشاهده در که خورشيد کسوف ناکامل تصاويری

اجالسسهجانبه رهبران آمريكايشمالي
و مکزيک و آمريکا رهبران جانبه سه ۱۱فروردين اجالس جمعه، روز
سه اجالس پايان در آمريکا رئيسجمهور بوش، جرج يافت. پايان کانادا
لزوم كانادا داشت، از خود و نخستوزير مكزيكي با همتاي جانبه يي كه
اقدام بر كرد و دفاع آمريكا به ورود براي كاناداييها مدارک معتبر داشتن
صورت به شهروندانش از ورود هرچه بيشتر ممانعت براي مكزيك جدي

غيرقانونيبه خاكآمريكا تأكيدنمود.
ميان بزرگي كه شكافهاي وجود با داد گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس
رؤساي فاكس، و ويسنته وجود داشت، جرج بوش همسايه كشور سه
اتحاد بر كانادا، نخست وزير هارپر، استفان و مكزيك و آمريكا جمهور
را سودمند خود روزه دو گفتگوهاي و كردند تأكيد آمريكاي شمالي

خواندند.
سهرهبرآمريكاي شمالي در كنفرانسخبري كه پساز پاياننشستخود
خود قصد دارند تبادالت تجاري كردند، اظهار داشتند كه شركت آن در
نمايند. كانادا و پررقابت جهاني عرصه  در را خود قاره و را افزايش دهند

مكزيكبزرگترينشركايتجاريآمريكاهستند.
كه ما بود نشستهايي سودمندترين از يكي اين شايد گفت: جرج بوش
زماني از بسيار خوبي استفاده توانستيم ما گفت: نيز ويسنته فاكس داشتيم.

بنماييم. كهاجالسدراختيارما گذاشتهبود،

به سه طرف را ميان معضالت موجود نتوانست نيز اجالس اين حال اين با
آمريكا مدت طوالني جمله منازعه  نمايد؛ از فصل و حل كامل صورت
بدون همچنان كانادا از الوار واردات بر آمريكا تعرفه هاي سر بر كانادا و

راهحل باقي ماند.
كانادا و آمريكا نزديك روابط از بوش با در اولين مالقاتش استفان هارپر
به نقاطاختالف جديميان دوكشورازجملهبحرانناشي اما سخنگفت،

نيزاشارهكرد. بر الوارهاي كانادا ازتعرفههايآمريكا
ايناست ازجمله نگرانيهايمهمديگررهبرانمكزيكوخصوصًاكانادا،

اين  وارد كه شخصي هر ۲۰۰۷ از سال از پس گرفته تصميم آمريكا كه
ورود اسناد و ديگر گذرنامه كانادا، و مكزيك از اتباع اعم شود، كشور

قانونياخذكند.
رئيسجمهور آمريکا گفتكهنگرانيهاوترسهايناشي ازوضع اينقانون
گفت: كنگره عقب بازگشت. وي به ديگر نمي توان درك ميكند؛ اما را

كنم. اجرا را اين قانون دارم قصد و من كرده تصويب قانوني
درحالحاضردولتمكزيكبه شدتتغييرات احتماليسياستهاوقوانين

آمريكارادرخصوص۱۲ ميليون مهاجرغيرقانونيمقيماينكشور كهسهم 
مكزيكيهاتشكيلميدهند،زيرذره بينگرفتهاست. را مهميازآنها

گرفت. صورت كانكون شهر در شمالي آمريكاي رهبر سه مذاكرات

كشور  سه كه صورت گرفت آن پس از سال يك ۴۸ ساعته نشست اين
بر آن در و كردند امضا تگزاس در بايلور دانشگاه در را موافقت نامه يي

كارآمدتركردن تجارتوامنتركردنمرزها تأكيدنمودند.
شمالي» آمريكاي ترقي و امنيتي «شراكت به موسوم كه موافقتنامه اين
خود اهداف از جمله نيز مخدر را مواد و قاچاق با تروريسم مبارزه است، 

است. داده قرار

جرجبوش،رئيسجمهورآمريکا ووينستهفاکس، رئيسجمهورمکزيکواستفان
نخستوزير کانادا بهاجالس دوروزهخوددرمکزيک خاتمهدادند هارپر،

فرانسه براياعتراضاتگستردهترآماده ميشود

درباره فرانسه جمهور رئيس شيراک، ژاک پيشنهادی مصالحه رد دنبال به
اعتصاب و اعتراضات از را برای هفته ديگری خود فرانسه جديدکار، قانون

سراسریآمادهمیکند.
ژاک  داد: ۱۳ فروردين ۸۵ گزارش يکشنبه، روز بينالمللی تريبيون هرالد
کهبهکارفرمايانحقاخراججوانان قانونیرا شيراک،رئيسجمهورفرانسه
درخواست با نمود تالش کرد. ولی در عين حال امضا میدهد را زير۲۵سال
را سياسی بحران قانون بند اين دو در اصالحاتی انجام از قانونگذاران برای
جوانان کار دوران ارزيابی که کرد درخواست او دهد.  کاهش فرانسه در
داليل افراد اخراج درباره کارفرمايان و يابد کاهش سال يک به ۲سال از

ارائه دهند.
امامخالفان اينقانون بيشازهميشهمصممهستندکه اينقانون راچهاصالح

يا نشود از ميان بردارند. و شود
برای بسيج رئيسجمهور «اعالم گفت کارگری اتحاديه يک رهبر 
از من افزود: بخشيد». وی خواهد شدت را سهشنبه اعتصاب روز و تظاهرات

بود». خواهد بزرگی روز و دارم اطالع اعتصاب اين در شرکت کنندگان

به نفر  هزار پاريس صدها در فقط که میرود انتظار گذشته  مانند سهشنبه
بسيار اعتصاب اين عمومی از نقل حمل و سيستم شوند و سرازير خيابانها

تأثيرپذيرد.
طور به بار برای اولين نيز اين کشور حزب اپوزيسيون سوسياليست، حزب

است. رسمیبرایپيوستنبه اعتصاب فراخوانداده
ايندرحالیاستکهيکنظرسنجیجديدکهدرروزنامهفرانسویپاريزين
پيشنهادات فرانسه مردم ۶۲درصد نشان میدهد که شد روز يکشنبه منتشر
جنبش که معتقدند سوم دو نمیدانند. متقاعدکننده را شيراک ژاک
معتقدند کهنخست وزيردوويلپن، سهچهارم است و دانشجويانقويتر شده

مبتکراينقانونکار،تضعيفشدهاست.
گذاشته اجرا به قانون اين يکسو اين که از نوشت: المللی بين ترييبون هرالد
است آن شده تغييرات خواهان فرانسه رئيسجمهور حال در عين و است
طرف يک از است. آورده وجود به فرانسه در را نامتعادلی قانونی وضعيت
چه اگر کنند استخدام بر اساس قانون جديد افراد را دارند حق کارفرمايان
نکرده تغيير قانون اين که است که تا زمانی خواسته آنها از شيراک آقای که

اقدام نکنند. کار به اين است
درطیروزهایشنبهويکشنبهتظاهراتپراکندهيیدرفرانسهبهوقوعپيوست

هفتهگذشتهوضعيت نسبتًاآرامبودهاست. پليسگفتدر مقايسه با اما
و قطار مهم ايستگاههای کردن بلوکه به گذشته هفته در که دانشجويانی
انجام برای را خود تصميم بودند کرده اقدام دولتی ساختمانهای تصرف

کردهاند. اعالم آينده روزهای در مشابه اقدامات

میدهند رأی کار جديد قانون عليه تظاهرات و اعتصاب ادامه فرانسوی به دانشجويان
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برای مبارزاتی پروسه آزادی، هيچگاه طوالنیشدن مبارز واقعی راه برای يک
وسرخوردگی نوميدی موجب نمیتواند استبدادی، حاکميت کشاندن بهسقوط
برخورداری و  انرژی صرف از مراد  تنها واقعی مبارز  میگوييم وقتی  گردد.
شرايط مجموع از مبارز شناخت و درک . نمی باشد زمان کوتاه پيگير ازفعاليت
يحتمل درست، شناخت اين بدون ضرورتهاست. و مسائل اهم از بينالمللی و ملی
صحنه خارج واز بُبرد نقطهيی در رژيم عمر کشانده شدن درازا به سبب مبارز به
قمار وثابت مبارزه ميز معين . گردد مبدل سرد عنصری دست ودل به ويا شود
هماره همه چيز سياسی در صحنه نيست. از حريفان داشتن و تجربه شناخت با
می باشند . وجهی چند معادله طرف يک فقط مبارزان و جنبش . در تغيير است
میگردد. رودررو مطمئن و دقيق پيشبينی وغيرقابل ضد اعمال با پيوسته عمل،
پيشين شرايط و میافتد اتفاق جنبش خواست و اراده از بيرون تغييرات و حوادث
و الجرم آزاديبخش نمیتواند پيشگو جنبش هيچ برهم میزند. يا منفی به مثبت را
تأثير و که درقلمرو جهانی بهوقوع میپيوندند اتفاقاتی انگاشته شود کليه مسئول
پوشاک از را الزم وسايل کوهنوردی بهراه میافتيد. تيم دريک شما میگذارند.
اما توجه کردهايد. نيز موردنظر کوه و وهوا آب بهموقعيت همراه داريد. به غذا و
روبه رو میشويد، مهاجم خطرناک و حيواناتی يا با حيوان راه ميانه بهناگهان در
عاشق و کوهنورد واقعی هيچ شما سبز میشوند. برابر مسلح چند راهزن ناگهان به
وحجم واحد نمیماند. از حرکت باز بازدارنده، احتماالت منفی و و موانع دليل به
و کيفيت . نيست کوهنورد تيم يک با کار مقايسه قابل سياسی مبارزات طول و
يکی است. فهم قابل و روشن يک بر همگان اين طاقت شکن دشواريهای مجموع
دارد مبارز اراده و ذهنيت بر و عمده تأثير مستقيم که مبارزاتی روند اشکاالت از
زمان اندازه گيری کند. خود فردی حوصله ظرفيت و متراژ با را که زمان است اين
اگر تاريخی. فرد و منظر فردی منظر داد: قرار توجه می توان مورد دو منظر در را
حوصله مدام درگير ـ باشد داشته اجتماعی زيستگاهی هرچند باشد ـ فرد فقط
تا بهزانو کند مقابله ناآرام، آن بيتابيهای با مرتب بايد و بود خود خواهد فردی
مشکالت با تاريخی، حوصله وسعت و ميزان بر واقف مبارز فرد اگر ولی درنيايد.
دقيقهيی تاريخ، انسان برای عمر يک که راحتی درخواهد يافت به گردد همآورد
ميهن يک تاريخی بهبود شرايط که مبارزان درکار تغيير و آن جا از نيست. بيش
يک کنند. مالحظه تاريخی ظرفيت همان در را زمان میبايست هستند ملت و
وفالسفه نمی جنگد. دانشمندان حال زمان برای فقط که بايد بداند واقعی مبارز

نمی گذرد  شاهراهها از سياسی واقعی مبارزات روند

بر خود را مداوم و تفکرات تحقيقات رنج اميد و همين ديد با هم واقعی بزرگ و
لذت رنجشان ازکارو هستند بشريت صديق خدمتگزار چون آنان میکنند. هموار

. می برند
انطباق بدون نمی توانند آزاديبخش جنبشهای است، تغيير در پيوسته شرايط چون
از انطباق و توجيه قابليت و توان  ببرند. بهپيش را  مبارزه امر جديد شرايط با
است. زنده موجود کًال انسان و شاخص از ويژگيهای و يکی ضروری الزامات
و تغيير با گرفت. اصوًال دگم فرصتطلبی به اشتباه نبايد با را صفت بارز اين
ديکتاتورها قرار میگيرد. و مقابله در تعارض و بنابراين ندارد همخوانی تحول
به ناچار  ديگر امکانات هزاران  و  ثروت و  قدرت داشتن  با هستند چون دگم
رفتنی بندبازيها و سرکوبگری همه با ديکتاتورها میشوند. سرنگونی و مرگ
در که معنی بدين تاريخ ضد ضدتاريخ میباشند. و ايستا پديدهيی چون هستند
برداشتی و بينش با می گوييم چون ديکتاتور آنها به می جنگند. ما زمان با زمان
زمان میتواند دارد زور و آن که زوراست با که حق میپندارند فردگرايانه سخت
سخت عناصری کند. ديکتاتورها معموًال قرنی تسخير الاقل يا و هميشه را برای
به دست قدرت حفظ برای که است چنين و هستند. شيزوفرنی و ماليخوليايی
صد ابزار به ديکتاتورها میکند. سلب آنها از را امنيت واقعًا که میزنند اعمالی
بيرحمی و خشونت ابزار بيشترين میشوند. درگير زمان با فريبکارانه و خشن
به توجه با حاکم میکنند. آخوند های واقعی خود و جدی مخالفان صرف را
و حاضرند ندارند هراسی و بيم روشنفکران از پهلوی، سلسله تجربيات دوران
براندازی مقابله و وارد عمل اگر که آنها بدهند سياسی» به باز مختصر «فضای
است. مزورانه دانه دام و اين رد و تشخيص در مبارز واقعی يک ارزش نشوند.
تر و باال بيشتر تقاضايی چنانچه نمیشود گذاشت هم بچه جلو را و شيرينی نُـقل
که باشد شده محتاج و زمينگير و ذليل و عليل بايد چقدر روشنفکر باشد. داشته

رحمان كريمي

فيلم و و با قلمزنيها البد و شود راضی و قانع جانی، دزد مشت يک مشغوليات به
در را سياسی ما ايرانيان مقوله معموًال کند! قلمداد هم مبارز را تئاترسازيها خود
ضلع ديگرش، دو حاکم و ديکتاتوری رژيم قاعدهاش مثلث میبينيم که يک
يکی مثلث است. درون کارما با توان اپوزيسيون. کمتر و سياستهاي خارجی
رياکارانه و بس حضور سنگين ما ميهن نهضتهای آزاديبخش ناکامی  علل از
میخورد چشم سياستهاي خارجی به و رژيم موانع است. ضربات و اپورتونيسم
نمیگيرد. قرار مدنظر اپورتونيسم موريانهصفت و تدريجی زيان و ضرر اما
نهضت و نيز مشروطه جنبش که بودند اپورتونيستها اين ديگر از عوامل صرفنظر
گذاشتند. ابتر و عقيم را مصدق محمد دکتر ايران تاريخ بزرگ رادمرد ملی
در رژيم، در میکند، خانه جا باشد در همه فرصتطلب همان که اپورتونيست
که میشود تند آنچنان فرصتطلبان گاه جنبشها. تب در خارجی، سياستهای
خدمت اگر در فرصت طلب دهند. قرار سايه در هم را واقعی است مبارزان ممکن
بياور، را کاله فالنی برو بگويد خان اگر می شود. کاتوليک تر پاپ است از رژيم
درآمدن صدا به مجرد که به هستند فرصتطلبان میآورد. همين کاله با سر او
به يا فرصتطلب میگيرند. قرار مقابله و معارضه اول صف در اربابان، ناقوس
. با هم گردد هرسه ممکن اگر بعضًا و شهرت و نام يا مقام يا است مال دنبال
کرد و شناسايی را آوازه و نام عاشقان راحتی به می توان نيز مبارزاتی در عرصه
خود مجاهدت فردی امور برای واقعی مبارز يک نخورد. را تب تندشان فريب
کسی چه بسا بیآن که می كشد بهدوش را بارها سنگينترين و نمیکند. سخت
او نمیکند. انتظار مبارزه آن يا انتظار اين به واقعی مبارز بياورد. يک بهجا را او
اگر میزند. نگارنده پيوند خود سرنوشت تمامی با را تقدس مبارزه و ضرورت
خواننده بگويد توده سخن حزب در خود مثًال سياسی تجربيات حول بخواهد
به فرصتطلبان اين متعدد، سوای عوامل يافت که درخواهد مجاهد نشريه گرامی

برايش که آبرويی کشاندند آنجا حزب را به آن کار که سينهچاک بودند ظاهر
دشواری عصر در حقيقتًا نيست. قياس قابل روزها آن با امروز نماند. روزگار 
است. شده محدود و منوط ايران مقاومت به ايران مردم مبارزاتی دژ بهسرمیبريم.
بود پير حاضر اين عمل فوت کرد نوشتار بدون با حرف و را میشد رژيمی اگر
او را دود تا بخواند بلند ورد هزارويک و خامنه ای چون ملعونی برود در خانه
با که بدم نمیآمد من هم نبود، و دشوار دشوار امروز مبارزه آن قدر اگر کند.
بيسابقه، آوردگاه اين در که حداقل فضيلت همانا بروم. دنيا از مجاهد عنوان
نکنيم. خود فردی سرکوبشده تمنيات ارضای وسيله را صحنه در دالوران
مبارزه کنيم. کسب اعتبار ديگران و خون رنج و جان نخواهيم از و باشيم صادق
سازمان آن يا اين خوشايند يک مبارز واقعی برای وقفهناپذير. و دائمی امريست
بدين دليل بشری. و تاريخی ديدگاهيست او، ديدگاه نمی کند. سياسی مبارزه
و مطمئن موضعی در بتواند و انتخاب میکند که جستجو را خود سياسی پايگاه
ارزش کند. وارد خود ملت و ملک دشمن به کاری تری ضربات سازشناپذير،
سلحشوران پاک پاکباز همه، رأس و در مقاومت ملی شورای مجاهدين خلق و
برايران حاکم الواط و ماليان جنگ بیامان با و ايستادگی همين شهراشرف در
مجاهدين گذشت. آن کنار از بهآسانی بتوان که است ارزشی  کم نه اين . میباشد
اين و را پنبه اين رفت. نيامدهاند، آسان از ميان نخواهند بهدست آسان چون خلق
بيرون خود خامانديش کله و از گوش آنها حاميان بايد ماليان و را پنبه دانه خواب
دشوار به حق آزمونهاي بسی از دالوران اين که است برآزمون قرار کنند. اگر
است؟ نکرده کنون تا میخواهد بکند که چه آمدهاند. ديگر رژيم بيرون سرفراز
برايران حاکم تروريستپرور و خونخوار و دزد رژيم ازآن فردا هست، هرچه
و دسيسه و هرنوع توطئه بر راه کماکان و ايستاده اند صف برصف مبارزان نيست.
باکی میگذرد و و گذشته سنگالخها از مبارزه بست. خواهند بينالمللی زدوبند
باشد داشته نظر مطمح پيوسته را جهانی و ملی مقتضيات بايد ما جنبش اما نيست
و هستند خود اقتصادی زيان و سود فکر به فقط جهان قدرتمداران که بداند و
کرد. تلقی وديپلوماسی تاکتيکی بازيهای و روبنا عنوان به بايد را قضايا بقيه الغير.
است. بيهوده و میشناسند، عبث آنها که ملی منافع از محدوده بيرون انتظاراتی
هوشمندی با می تواند سرانجام راستين جنبش يک پايانناپذير توان و راسخ اراده
خواهيم مبارزه همچنان ما بنشيند. ثمر به حاکم، شرايط مجموعه درست درک و

تحول. و قانون تکامل بر منطبق و امريست بشری چون کرد

كه دل اي «مژده خواندم:  را شعر اين  بياختيار و
كسي بوي خوشش انفاس ز كه مي آيد نفسي مسيحا

ميآيد».
ميكردي؟ چه خبر  شنيدن  از بعد  پرسيدم  او از
شهيد كرد تعريف برايم كه بود نفر يك گفت
من داشته دوست زياد  را شبانه شمع  ترانه موسي
اين به ميخواندم». آنرا هميشه موسي ياد به هم
آهنين عزمي با دژخيمان با رودررو جنگ ترتيب

عيد٦٧  قهرمان در علي ادامه مييابد. سال٦٧ عيد تا
دوباره دژخيمان با ديگر  درگيري  يك دنبال به
همان آذرماه تا پس آن از ميشود. ممنوعالمالقات

خبر ندارد. علي كسي از سال
لباسهاي دژخيمان مقداري از ١٢آذر روز سرانجام
خبر و داده  تحويل داغديدهاش مادر به را  علي
بعدها ميدهند. او به را فرزندش تيربارانكردن

١٠مهر٦٧  علي روز تيرباران تاريخ كه مشخص شد
است. بوده

بزرگتر علي، برادر حاجينژاد، احد مجاهد شهيد
تهران  دانشگاه از فيزيك ليسانس و متولد١٣٣٣ 
به طور انقالب پيروزي روزهاي اولين از احد بود.
انجمن در ابتدا او پيوست.  مجاهدين  به حرفهيي
توحيدي پيام در خزانه تهران همراه با مردم محروم
بخش به نيز مدتي ميكرد.  فعاليت  منطقه اين
احد ميكرد. فعاليت تبريز در و شد منتقل شهرستان

و  فعاليت پرداخت به تهران ديگر در درديماه٦٠ بار
تجريش  ميدان سال٦٠ در ١١بهمن روز سرانجام در
رسيد. به شهادت آخوندها پاسداران با درگيري در

داشت. ٢٧سال شهادت هنگام احد
مجاهدپرور خانواده از شهيد سومين صمد

معلم مجاهدي  متولد١٣٣٧ و حاجينژاد است. صمد
پايگاههاي از يكي در ١٠مرداد٦١، روز در كه بود
قهرمان مجاهدان  ياد رسيد. شهادت به مجاهدين 
مردم سرخ رزم در حاجينژاد علي و صمد احد،
نامشان و زمين گرامي ايران  تحقق آزادي براي ايران

باد. ايران نشان شيروخورشيد پرچم زيب

كه ميشد  سؤال وقتي  و نشده. «آدم»  هنوز علي 
مادر «شايد». ميدادند: پاسخ كشتهايد؟ را او آيا
دشوار شرايط در اين كه تنها كاري علي رنجديده
پول مقداري هفته هر بود كه اين بكند ميتوانست
از پول، رسيد برگه گرفتن با شايد تا بفرستد او براي
پس حتي با خبر شود. اما پاسداران علي زندهبودن
ستمديده اين مادر به رسيد برگه پول هم دريافت از

نميدادند».
جالد، مرتضوي ٩ماه، از پس آبان٦٤، آخر در
مالقاتي كه كرد  قبول گوهردشت،  زندان  رئيس
علي ديدار به پرآرزو  دلي با مادر بدهد.  مادر به
گويي كه يافت در برابر خود فرزندي را اما شتافت.
بردوش را  عذاب و رنج متمادي  سالهاي سنگيني 
بيانگر كه را تكاندهنده مالقات اين گزارش دارد.
علي روي بر دژخيمان وحشيانه شكنجههاي شدت
كنيم: «وقتي مرور مورد همين در از گزارشي است
تمام بر شكنجه آثار گرفت قرار مادر برابر در علي
شده ضعيف الغر و شدت به ميشد. ديده بدن او
قادر به حركت پايش شكنجه ها يك و در اثر بود
موهاي فرق روي زمين ميكشيد. بر را آن نبود و
درويشها مانند سبيلش و ريش و بود ريخته سرش
بود شده  خيره مادر به ماتزدهها مثل او بود. بلند 
هم چشمهايش بزند. بهدرستي حرف نميتوانست و
از مادر ميگويد به بودند. او ضعيف شده بهشدت
صبح روز همان دژخيمان و نداشته خبري مالقات
اعدام آماده كن و جمع را گفتهاند «وسايلت او به
جايي در ٩ماه اين «در  ميكند:  اضافه علي  شو». 
گوهردشت حوالي در سپاه خبري پايگاه اسم به
نام آن از علي كه خبري بودم». پايگاه به اصطالح
شكنجهگران امن خانههاي از يكي واقع در ميبرد
انفرادي سلول يك در ٩ماه طي مي گويد علي بود.
است. ميشده شكنجه و بازجويي جا همان و بوده
سردردهاي دچار دوران اين شكنجههاي اثر بر
كه باال بوده بهحدي روي او بر فشار و شده شديد
زده خودكشي به دست بار چندين مدت اين در
او اطالعات گرفتن براي مزدوران هربار اما است.

علي قهرمان شرايطي چنين در بودند. نجات داده را
فاصله اين در او ميدهد.  ادامه بهمقاومتش  بازهم
آورده دست به كوچك قرآن يك ميشود موفق
مونس تنها قرآن اين كند. مخفي خود سلول در و

است. بوده او تنهاييهاي
نيز خود زندان دوران طاقتفرساي فراز اين از علي
را دشمن پوزه و با مقاومتش ميآيد بيرون سرفراز
درصدد پليد دژخيم مدتي از بعد ميمالد. خاك به
علي براي شكنجه از دردناكتري و جديد نوع
بندي به تنبيهي به صورت را  او اينبار برميآيد.
زير را او پيوسته ازخائنان تعدادي كه ميكنند منتقل
هستند علي اذيت و آزار كمين در و دارند كنترل
و داغ و تازيانه تحمل از  طاقتفرساتر  بسا اين و
خود حساب  اول  از  كه آن كس  اما  است.  درفش 
تسليم نهتنها باشد كرده جدا ضدبشري رژيم با را
روزنهيي كوچكترين از  بلكه  نمي شود شرايط
قهرمان علي ميكند. استفاده مقاومت جهت در
آزاد زندان از مرا هرگز «آخوندها ميگويد: اينبار
روحيه بند جديد با فرار كنم». نميكنند، خودم بايد
مجاهدين به عشق از سرشار كه او، پرتحرك و پويا
به علي اما نداشت، سازگاري بود، آنها با بودن و
آن دالورانه فرار براي امكاني به يافتن دست اميد
او چندباره كوششهاي ميكند. تحمل نيز را شرايط
مقاومت اين با وجود و توفيقي نمييابد فرار براي

ادامه مييابد. علي
آن رهبري  و سازمان به عشق از سرشار علي كه
سلول در ايدئولوژيك انقالب خبر شنيدن با است

دارد. تكاندهنده بسيار برخوردي
«علي است: نوشته اينباره در همبندانش از يكي
زير و انفرادي سلول در وقتي كرد تعريف برايم
شكستن روحيهاش درهم براي بود مزدوران شكنجه
او مي دهند. واژگونه به و به صورتي ناقص را خبر
است. افتاده اتفاقي چه «نميدانستم ميگفت: علي
انقالب درمورد را سازمان اعضاي صحبتهاي آنها
مسخره را آنها و دادند  نشان من  به ايدئولوژيك
داده رخ اتفاق مهمي يك من ميفهميدم اما كردند،

حاجينژاد   بقيه از صفحه ١٣ صمد و احد علي، زندگينامه مجاهدان شهيد

نفت خريد  که است شرکتی عمده ترين که اويل 
ژاپن بهعهده در آن را و توزيع پااليش و ايران از
را باال رفتن ايران از نفت خريد علت کاهش دارد،
اين از پيش کشور اعالم کرد. اين با خطر تجارت
ژاپن انرژي وزارت از نقل  به فارس خبرگزاري
پايان تا از ماه سپتامبر كه اين كشور بود داده گزارش
نفتي خود واردات افزايش به موازات نوامبر٢٠٠٥،
واردات ميزان هر ماهه عربستان سعودي، و روسيه از
برخورد است. اين داده كاهش را از ايران خود نفتي
نفت ايران، خود خريدار بزرگترين نشان ميدهد كه
از رژيم احتمالي نفتي تحريم در مشاركت براي را

ميكند. آماده امنيت، شوراي جانب

بزرگ پروژه اجراي از خودداري -٢-٣-٢
آزادگان: دشت نفتي

٢٩دسامبر٢٠٠٥ خود  روز شماره آساهي در روزنامه
شركت نوشت: اين كشور نفتي مقامات  از نقل به

سال٢٠٠٤ قراردادي  فوريه در ژاپن «اينپكس» نفت
عظيم آزادگان نفتي ميدان توسعه زمينه تهران در با
دو ميليارد دالر ارزش ايران به جنوب غربي واقع در

كرد. امضا
به پروژه اين با را خود مخالفت بارها واشينگتن
شده موجب مسأله است و همين كرده اعالم توكيو
اينپكس سهامدار بزرگترين كه ژاپن دولت است
اين شروع زمان خصوص در ميرود، بهشمار
ميشود كند. يادآور عمل احتياط ايران با در پروژه
كار بوده متعهد ژاپن فيمابين، قرارداد مطابق كه
ماه از را دشتآزادگان بزرگ پروژه اجرايي

اما  كند، شروع شمسي سال  آغاز مارس٢٠٠٥ يعني
از بهرهبرداري كشوربه اين كه شديدي نياز بهرغم
ضرورت بهانه به بهحال تا دارد آزادگان نفتي ميدان
١٠متري، عمق تا ميدان اين زمين  از زدايي مين
كرده خودداري پروژه اجرايي عمليات شروع از

است.

سال٨٤             بقيه از صفحه ٧ در ايران سياسي از تحوالت ناشي اقتصادي رويدادهاي

بانك اروپايي  رابطه بزرگترين - ٢-٢-٢ 
شد قطع ايران با معامله طرف

بانكهاي از  ايران بانكي سپردههاي انتقال دنبال  به
از  نقل  به  ٢بهمن٨٤  روز فارس خبرگزاري ايتاليا،
سوئيس يوبياس بانك داد گزارش آسوشيتدپرس
كرده اعالم اروپاست بزرگ بانكهاي از يكي كه
در مالي ريسك و اقتصادي مالحظات به توجه  با 
متوقف را كشور اين و مبادله با معامله هرگونه ايران
از اين بانك گزارش، اين براساس اين كرده است.
نهادهاي يا شركتها اشخاص، با معاملهيي هيچ پس
انجام ايران مركزي  بانك ازجمله ايراني  دولتي

داد. نخواهد
توجيه در يوبياس بانك سخنگوي استينر، سرگئي
و دقت با را  تصميم اين  «ما  گفت: تصميم  اين
دليل به حاضر حال كردهايم. ايران در اتخاذ تعقل
فزاينده فشار تحت هسته يي فعاليتهاي دنبالكردن
انتقال داراييهاي اكنون به هم از دارد و بينالمللي قرار
كرده اقدام نامعلوم محلي به اروپايي بانكهاي از خود
سوئيسي ديگر بانك يك بانك اين دنبال به است».
را ايران خود با معامالت نيز سويس كرديت به نام
دو بانک روابط ازجمله عوارض قطع متوقف كرد.
بانکهای و شرکتها با يوبیاس و سوئيس کرديت
خصوصی ايران بانکهای فعاليت كه بود ايرانی اين
ايراني به مشتريهاي خارجي وام ارزان دريافت با كه
يادآور شد.  مختل ميدادند، باال بهره  با  وام خود

الشرقاألوسط،  روزنامه ٣٠دي٨٤ روز كه ميشود
داده ايران، گزارش مركزي بانك ازيك منبع نقل به
دستوري صدور با ايران ملي امنيت «شورايعالي بود
دولتي بانكهاي نفت و مركزي، وزارت بانك براي
از را خود ارزي حسابهاي كليه كرد مكّلف را آنها
خارج سوئيس، جزبانكهاي به اروپايي، بانكهاي
اين موضوع بانكهاي آسيايي انتقال دهند». و به كنند
درمورد و شد  تأييد مركزي بانك رئيس  توسط

اجرا درآمد. ايتاليا به

رژيم پوششي ٤١شركت درب -٣-٢-٢
شد آلمان تخته در

از  ٤ژانويه٢٠٠٦  روز گاردين انگليسي نشريه
اطالعاتي سرويسهاي مشترك  گزارش ارسال
كميسيون به بلژيك و آلمان فرانسه، انگليس،
تداركات فعاليت شبكه درباره اتحاديه اروپا وزراي
سرويسهاي داد. خبر اروپا در ايران رژيم تسليحاتي
خود ٥٥صفحه يي گزارش در اروپايي اطالعاتي
گستردهيي «شبکه ايران رژيم كه بودند آورده
مؤسسات رسمی، مقامات صوری، شرکتهای از
گرفته به كار را اروپايي واسطه ها»ي و دانشگاهی
اتحاد و اروپا  در که  شبکه اين  طريق از  و است
فعاليتهای به داده تشکيل سابق شوروی جماهير
برای موردنياز لوازم يافتن و آموزشی کارشناسی،
بيولوژيک سالحهای و موشک توليد و اتمی برنامه
اروپا اطالعاتي سرويسهاي میپردازد». شيميايی و
فعاليت كه بودند كرده تأكيد گزارش اين در
هدف را اروپايی «شرکتهای ايران رژيم سازمانيافته
قرارداده نظامی تسليحات قطعات غير قانونی تجارت
خطر، روز زنگ اين به صدا درآمدن از است. پس

دستور  به كه خبردادند ٢٧مارس٢٠٠٦ خبرگزاريها
دفتر كشور به اين مأموران گمرك دادستاني آلمان
لوازم خريد براي ايران رژيم كه پوششي ٤١شركت
تشكيل اروپايي شركتهاي از خود هسته يي فعاليتهاي
و مهر موجودي ضبط كردند و به حمله داده است،

پرداختند. شركتها اين انبار موم و

ژاپن اقتصادي واكنش -٣-٢
ايران: از نفت واردات ١-٣-٢كاهش

ژاپن (١٦مارس٢٠٠٦) سال٨٤ پاياني روزهاي در
است ايران از بزرگترين واردکننده نفت که كشوري
پانزده را ايران رژيم از  نفت  خريد که کرد اعالم
نيپون خصوصی شرکت داد. خواهد کاهش درصد

اول) آخوندی(قسمت و تضاد اصلی فاشيسم بحران تشديد
بهجلو برایفرار «قدرتنمايی» يا توليدسالحکشتارجمعی! با ادامه «گفتگویتمدنها»

مانور  ١٢فروردين٨٥ خبر ايرنا حكومتي خبرگزاري
را سپاه تروريستی و سرکوب ارگان توسط نظامی
پاسدار قول از آن از قبلتر روز يک و نمود اعالم
پاسداران سپاه هوايی نيروی فرمانده سالمی، حسين
به موسوم كرد كه رژيم يك موشك اعالم رژيم

فارس  خليج نظامي مانورهاي جريان در را قجر٣ 
موشک قابليتهای  باره  در وي است.  كرده پرتاب 

كه  موشكهايي از جديدي «نسل گفت: فجر٣ 
مورد همزمان بهطور را مختلفي  اهداف ميتوانند
ضدرادار موشك «اين افزود: و دهند»، قرار اصابت
مورد را ضدموشك موشكهاي ميتواند است،
برد و داراي ندارد برد محدوديت و قرار دهد تهاجم

است». متغير
تالشهای همانا است، قابلتوجه اينباره در که آنچه
سالحهای به دستيابی  برای ماليان شبانهروزی
با «بحرانهايی» کشتارجمعیو غيرمتعارفبرایمقابله
کمينگاه در رژيم مقامات تمامی گفته به که است
که اوضاعی نشسته است. همچنين توجه به نظام کل
«قدرتنمايي» مانورهای نوع اين از مجبورند آخوندها
مانور نظامی يک حد از را موضوع كه برگزار کنند
کشورهای تمامی همينخاطر به و میکند خارج
با حساسيت ائتالف عضو دول بهخصوص و منطقه
اين بنابر میکنند. دنبال  آنرا  خاصی نگرانی و
دنيا درحاليکه طلبکار کل چرا رژيم ديد که بايد
توليد به دستيابی شتابان روند بهتأخيرافتادن بهدليل
از استفاده «صلحآميز»  از دائمًا و است اتمی بمب
خود اتمی پروژههای میزند و يا دم تکنولوژی اين
اعتمادسازی پايه بر را خود عملکرد و «شفاف» را
ويژگيهای با موشکهايی ساختن از میکند، عنوان
غافل دارد نيز کالهک هستهيی حمل توان باال که
و آب و با بلکه علنی سری بهطور نمیباشد وآنرا نه

میدهد! انجام تاب
نکته اين بر مختصرًا  بحث  اين  در میخواهيم ما
توليد از آخوندها، اين اصوًال که کنيم تأکيد 
از و تمدنها گفتگوی تا کشتارجمعی تسليحات
تا عالم  مسلمانان برای مالها تمساحريختن اشک

هم بعد و عراق و ايران در شيعه ائمه حرمهای انفجار
هيچکدام خدا، رسول بهاسم جديد سال نامگذاری
همانا رژيم که اصلی تضاد و اصلی درد بیرابطه با
و سقوط بیآيندگی، شتابگيرنده روند تشديد
و موردی هيچ نمیباشد. است، کلنظام سرنگونی
حکومت آخوندی جانب از سالها اين طی  کاری
و فرار راه آن به دنبال در بطن مگر نپذيرفته صورت
بهخصوص سنگبنا لذا باشد. سرنگونی از پيشگيری
آخوندی، نظام  کل تعيينتکليف شرايط  در
داليل بقيه است. تضاد اين برای جواب پيداکردن
قرار پايينتر مداری  در يا و کمی  آن نسبت به
روشنشدن بابت از نکته يک يادآوری فقط دارند.
ضروری رژيم سمتوسوی و چشم انداز و موضوع
هميشه آن شير پيش ٢٥سال که هست يادتان است.
را و مصدق مشروطه پرچم که کسی و آن بيدار،
آزادی مسير در گرفت و متکاملتر بهدست فازی در
کسوت در ماليان، ضدبشری استبداد سرنگونی و
ملت ايران عادالنه و سازمانيافته و مشروع مقاومت
را مقاومت از  فاز اولين گذشت، همهچيز خود از
داد اختصاص آخوندی نظام کل بیآينده کردن به
حاال نمود. اعالم رژيم بیآينده کردن فاز آنرا و

میشود. اثبات بيشتر بهروز روز آن صحت
شقه بهجز باقيمانده، بهبعد آنزمان از که آنچه
و نيست. ديگری چيز  نظام کل برای  زهر جام و
کارهايش اين با رژيم خود کار پايان در حاال
از اين بحرانی که میدهد. نشان تابلوی «سقوط» را
يا و صفوی رحيم تروريست پاسدار تا رفسنجانی
از روز و شب آخوندی نظام منقبضشده ولی فقيه
سرنگونی و سقوط از چيزی غير مگر می زنند دم آن
هم خدا  رسول نام از سوءاستفاده حتی که است 
که نيست؟ هرچند آن از جلوگيری به قادر  ديگر
جبهه مقاومت در رسول خدا و خشنودی خواست
درست و مردمی آزادی و حاکميت برای ايران ملت

ميشود. برآورده ضدآخوندها، نقطه در
مقدمه رژيم و جديد موشک آزمايش به خبر اشاره
کوتاهباال ازاين بابتطرحشدکه بدانيم عملکردهای
بايد نگرش استراتژيک کدام دستگاه و در را رژيم
بدون موضوع بهتر و اصل به بتوانيم ارزيابی نمود تا
به ظاهر آنرا آخوندی دجاليت که خمهايی و پيچ

به و برده پی مینماياند تاريک و تنگ و پيچيده
شرايط و در اين در خود محوری نقش و مسئوليت
آگاهانهتر مقاومتسازمانيافتهوراهحلسوم، با رابطه
هرچيز از کنيم. قبل پيدا اشراف قبل هوشيارانهتر از و
و که بحران سرنگونی بدانيم هربحثی، خوبست  و
تضاد يک اساس بر مطلقًا رژيم،  برای سقوط 
آخوندی نظام کل و ايران مردم ميان آشتیناپذير
و معادله رژيم، برای  اصًال و است شده پیريزی
همين دقيقًا و میگيرد. شکل اينجا از تضاد و…
تروريستی حاکم مذهبی فاشيسم و مردم رابطه ميان
و تداوم رشد تولد، موجب مردم، جبهه که در است
خود بلوغ و شکل عاليترين در که گرديد مقاومتی
مقاومت مردم و توسط دموکراتيک راهحل تغيير به
ضديت دليل اين به است. برده راه آنها سازمانيافته
پايداری و مقاومت با مجاهدين و جنونآميز ماليان
ايران مردم با رژيم کل آشتیناپذير تضاد از آنها،
بر اختالف سادهسازانه آنرا نبايد و میگيرد نشأط
مجرای و فقط بيان بلکه سياسی دانست، قدرت سر
در ولی است  سياسی حاکميت روبنا در آن  بروز
ضدآزادی است. و آزادی ميان تضاد پايه و  عمق
پرداخت اين معادله از خارج رژيم نبايد به نتيجه در
يا و ملی» «غرور نظير  دامهايی در  بهراحتی واال
ضدامپرياليستی و يا «مبارزه آخوندی» «اسالمپناهی
که گرفتار شد. جرياناتی ممکن است که آخوندی»
مقولهيی در را رژيم تضاد خود با مبنايی نقطه اساسًا
کلمه چه از بهمعنی دقيق سر آزادی بر غير از جنگ
تضادها)، حل ارزشی (بستر ايدئولوژيک نظر نقطه
حتی و سياسی چه و اجتماعی و تاريخی چه
با ماهيتًا اينکه لو و کردهاند پايهريزی اقتصادی،
و الجرم همسو نباشند، يکی هم تاريخی نظر از رژيم
تضاد که ميزانی به البته شد، خواهند آن جذب حتی
نمايند فعال آخوندها بهنفع مقاومت جبهه با را خود
در بيشتر نيز  واليتفقيه ارزشهای در  ذوب پروسه
می پذيرد. صورت مبانی انديشه آنها و آنها باورهای
عبرتانگيز سرنوشت  و  گذشته ٢٧سال به نگاهی
پروسه و اين معادله بر کافی جريانات گواه نوع اين
به بيشتر میکنيم بعدی تالش قسمت  می باشد. در
را آخوندها  کارکردهای تا  بپردازيم موضوع اين 

دريابيم. آن واقعی مسير در بتوانيم دقيقتر

آرميكجاسميان

سالي كه گذشت(٣)                            بقيه از صفحه١١ در مقاومت مروري بر فعاليتهاي
كوربت، لرد بر عالوه ديدار اين  در
مجمع سابق رئيس جانستون، راسل لرد
هريس بارونس اروپا، شوراي پارلماني
ليبرال معاونين حزب از ريچموند،  از
آقايان لردها،  مجلس در دموكرات 
خارجي كميته عضو مكينلي، آندرو
نماينده ايمس ديويد انگلستان، پارلمان
حقوقدان گروس  استفن پارلمان، 
كميته رئيس مولر، مارك برجسته،
فاولر، و مالكوم وكال كانون حقوقبشر
حقوقبشر بينالمللي  كميته  عضو

و خانم و ولز جامعه حقوقي انگلستان
كلرميسكينحقوقدانبرجسته،حضور

داشتند
ـ پارلماني بزرگ كنفرانس ـ ٢٢اسفند
حقوقيدرمجلسانگلستاندرحمايت

مقاومت. برگزيده رئيس جمهور از
از  بيش  حمايت  جلسه اين  در   
عوام مجلسين از انگليسي ٤٥٠پارلمانتر
شماركثيري بيانية و كشور اين اعيان و
رتبه داراي و حقوقدان پارلمانترهاي از
توني آقاي به خطاب ملكه مشورتي

حمايت در انگلستان وزير نخست بلر
مجاهدين سازمان از ممنوعيت رفع از
انگلستان ممنوعه سازمانهاي ليست از

گرديد اعالم بار براي نخستين
٢٣اسفندـمراسمجشنچهارشنبه سوري
اسلو، كپنهاگ و در برلين، استكهلم،

تورنتو.
نماينده كري جايانتس، جيم تورنتو در
نماينده پيت، جين  سپس  و پارلمان

پرداختند سخنراني به شهر شوراي
سازمان فراخوان  بهدنبال ـ  ٢٣اسفند

در چهارشنبهسوري خلق مجاهدين
بر مرگ با فرياد قيام سراسري به ايران

شد تبديل آخوندي حكومت
شهيد بزرگداشت  مراسم ـ ٢٥اسفند 
نقدي محمدحسين مقاومت،  سرفراز
مراسم اين در  شد. برگزار  ايتاليا  در
و كميسيونها مسئوالن از شماري
سرجيو و ملي مقاومت شوراي اعضاي
«به حقوقبشري انجمن مسئول دليا،
بزرگداشت در  نزنيد» دست  قابيل

كردند. سخنراني نقدي محمدحسين

توفيق از طرح



شمارة ٧٩٤ ـ دوشنبه ١٤ فروردين ١٣٨٥صفحة ۱۶
گزارش

جـشن  نـوروزی در اشــرف 

سال نو مبارك! 

تبريك به خواهر مريم و برادر، به مردم ايران و مقاومت و ارتش 
آزادي ستان.

بايد بگويم جاي شهداي زمانه، خالي يا پر؟ جاي كاك صالح 
چطور؟ (جمعيت: پر، پر، پر!)

بله، ُپر ُپر، خيلي ُپر، به اندازة ستاره هاي آسمان و همة الله هاي 
ياران و  پايداري سه  سالة  با شكوه و عظمت  ايران،  بهار در 

همرزمان حجت در اشرف…
خودمان  بايد  را  امسال  گفت  كه صديقه  همان طور  بچه ها، 
به سال جهش و پيشرفت و موفقيت صدبرابر تبديل كنيم. 
اين وظيفه و مأموريت ماست كه خواهر مريم ابالغ كردند. با 

مسئوليت پذيري صدبرابر…
ثابت كرد كه ما و ملت ما، آزادي را خودمان  تجربة اشرف 
به دست مي آوريم و خودمان از آن حفاظت و حراست مي كنيم. 
براي  از آن،  پارسال و سال قبل  همان طور كه خواهر مريم 
همة دنيا گفتند. ما فقط مي خواهيم راهبندها را بردارند. فقط 
مي خواهيم در طرف رژيم پليد آخوندي عليه آرمان و مشي 

آزادي ملت ايران قرار نگيرند.
٣سال پيش آخوندها فكر مي كردند با بمباران و با جمع آوري 
سالحهاي مجاهدين همه چيز تمام است. حتمًا كه همة شما 
اين روزها را، سه  سال پيش، در هر سنگري كه بوديد، خوب 

يادتان هست…
به خصوص  برخاست.  حمايت  به  جهان  و  ايستاد  اشرف  اما 
هموطنانمان و ياران مقاومت در داخل و خارج كشور.... سالم 
بر همگي آنها. واقعًا كه به خاطر زحمات سال٨٤ خسته نباشيد 

و دستمريزاد.
سال٨٤ اما سال بن بست رژيم يكپاية واليت فقيه بود. فكر 
با  حاال  كرده،  محصور  و  محدود  كه  را  مجاهدين  مي كرد 
چوب زيربغلهاي عراق و اتمي پيش خواهد تاخت و به حفظ و 

تثبيت نظام مي رسد… 
اما، هيهات! هيهات مناالذله، كه آلترناتيو دموكراتيك و راه حل 
سوم زير چتر مهرتابان مقاومت و آزادي دوباره قد برافراشت و 

پيشي گرفت.
…

هركجا دردي، دوا آن جا بود
هركجا فقري، نوا آن جا بود

هركجا مشكل، جواب آن جا رود
هركجا پستي است، آب آن جا رود

آن نياز مريمي بوده ست و درد 
كان چنان طفلي سخـــن آغاز كرد

چوب زيربغلها و اهرمهاي حفظ نظام در اين شرايط، يعني اتمي 
و عراق به وسيلة همين مقاومت افشا و تا حدود زيادي خنثي 

شد و رژيم خودش به دام افتاد.
بار  اولين  كه  پيش  ٤ماه  و  ٢سال  يعني  سال٨٢،  آذر  در 
رئيس جمهور اين مقاومت در پيامشان از دخالتهاي رژيم در 
عراق پرده برداشتند، اين فقط يك صدا بود كه با شجاعت 
و جسارت تمام روي شاهرگ صدور بنيادگرايي و تروريسم 
و  مقاومت  اين  مي كردند  فكر  برخي  مي گذاشت.  انگشت 

رئيس جمهورش چه سنگهاي سنگيني بلند كرده اند!
اما حاال بعد از دوسال و٤ماه ببينيد كه تمام دنيا از اروپا تا 
آمريكا و كشورهاي عربي يكصدا نسبت به دخالتهاي رژيم در 

سخنـان خـواهر مجـاهد مژگان پارسايی

عراق و تروريسم و بمبهاي جهنده و غيرجهنده اش هشدار 
مي دهند. ننگ و نفرت به رژيمي كه بعد از انفجار در حرم امام 

رضا، همين پليدي را در سامرا هم تكرار كرد.
حاال هم رژيم تقاضا كرده كه در مورد عراق و البد در مورد 

مجاهدين با آمريكا مذاكره كند.
آن سالها يادتان هست كه هروقت واليتي و خرازي و هيأتهاي 
رژيم براي مذاكره به عراق مي آمدند ، برادر مي گفت: بفرماييد 

صلح كنيد! خواهش مي كنيم صلح كنيد!
حاال هم به ولي فقيه ارتجاع و پاسدار هزارتير و وزير خارجة 
آدمرباي آخوندها مي گوييم: بفرماييد مذاكره كنيد! خواهش 

مي كنيم مذاكره كنيد!
و  تروريسم  و  ارتجاع  از  شما  عقب نشيني  خواهان  ما  اصًال 

دزديدن حاكميت مردم هستيم.
بخواهيد يا نخواهيد، بفهميد يا نفهميد، روزگار عقب نشيني 
و عقب نشاندن شما تا سرنگوني در زباله دان تاريخ فرا رسيده، 

شاه سلطان خميني، مرگت و مرگ رژيم پليدت فرارسيده...
بله، مردم ايران، مقاومت ايران و ارتش آزادي ستان اين رژيم را 
تا سرنگوني در زباله دان تاريخ عقب خواهند نشاند. اين سوگند 
ماست كه با چنگ و ناخن و دندان هم كه شده مهر تابان 

آزادي را به پايتخت شير و خورشيد برسانيم.
از همين جا يك نكته هم به دولت فرانسه مي گويم و تمام 
مي كنم و فكر مي كنم در اين نكته، همة هموطنانمان و ياران 
مقاومت در خارج و داخل كشور اتفاق نظر دارند. اتفاق نظر 
بين همه كساني كه فريادشان،«فرياد هرايراني! آزادي، آزادي»! 

است.
و شعبدة  ژوئن  پروندة١٧  بساط  فرانسه مي گوييم  به دولت 
مفتضح و آخوندپسند سركوب و پيگرد مجاهدين و اعضاي 
را  آخوندي  منحوس  رژيم  سوي  از  به وكالت  ايران  مقاومت 
هرچه سريعتر جمع كند و اين لكة ننگ را هر چه سريعتر 
پاك كند. ٣سال گرگم به هوا به خاطر گرگهاي حاكم بر تهران، 
هم چنان كه ٣سال گفتگوي بيهوده در بارة پروژة هسته يي رژيم 

كافيست، كافيست، كافيست!

سخنـان خـواهر مجـاهد صديـقه حسينـی 

در شروع جشن نوروز از اشرف، سال جديد را به مردم ايران از 
گيالن و مازندران تا اهواز و تهران و زاهدان و از مشهد تا تبريز 
قهرمان و اصفهان و ايالم و لرستان و شيراز و كرمان و به همة 

مردم ايران تبريك مي گوييم.

تبريک به هموطنانمان در كشورهاي مختلف جهان و به رهبري 
و رئيس جمهور برگزيدة مقاومت.

حجت  خانوادة  به خصوص  شهيدان  خانواده هاي  به  تبريك 
شهيد!

تبريك به  زندانيان مقاوم و با ياد برادران به گروگان گرفته شده مان، 
آنها  مورد  در  هرگز  كه  زاهدي  محمدعلي  و  پويان  حسين 

ازپانخواهيم نشست.
تبريك به هواداران و ياران روزهاي سخت، آنهايي كه در ايران 
و هرجاي دنيا، به مجاهدين ياري مي رسانند و لطف و محبت 
آنها همواره پشتوانة ايستادگي و پايداري ما بوده و خواهد بود 
و در اين جا همة مجاهدين خودشان را مديون اين حمايتها و 

محبتهاي بي دريغ مي دانند. 

خواهران و برادران! 
خواهر مريم امسال را سال موفقيت صدبرابر و سال جهش و پيشروي اعالم كردند. معني اش براي ما، براي تك تك ما مسئوليت پذيري 
صدبرابر، مسئوليت پذيري بدون شكاف و تمام عيار است… اميدوارم در آخر سال جلو خواهر مريم و جلو مردم ايران روسفيد باشيم.

به مناسبت نوروز و فرارسيدن سال نو، جشن باشكوهي در شهر اشرف برگزار شد. در 
اين برنامه خواهر مجاهد مژگان پارسايي جانشين رهبري مقاومت در ارتش آزادی 
و خواهر مجاهد صديقه حسيني مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران، طي 
سخنرانيهاي كوتاهي، تبريكات خود را به مناسبت سال نو به مجاهدين مستقر در 
اشرف و مردم ايران بيان كردند. سپس برنامه هاي هنري گروههاي مختلف ارتش 
آزاديبخش تا پاسي از شب ادامه يافت و همراه با آتش بازي و اجراي ترانه ها و 
رقصهاي محلي در آغاز سال نو، شور و نشاطي وصف نشدني برانگيخت. توجه شما را 

به متن تبريكات خواهران مجاهد مژگان پارسايي و صديقه حسيني جلب مي كنيم:
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