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جديد، بهخودي خود، مديريت ـ امنيتي نظامي سوابق
با مقابله رژيم كه آنست از حاكي شواهد ساير با همراه
كار برنامه سرلوحه در خود را امنيتي نظامي ـ مسائل
موضعگيريها همه است.  داده  قرار  احمدينژاد  دولت
دولت، اقتصادي اقدامات جمله از دولت، اقدامات و

ميگيرد. شكل واقعيت اين تحتالشعاع

دروغ برابر در حقيقت
قسمت آخرين و دهمين در
پارلمان گزارش هيأت مرور از

سياسي گزارش ماهيت مورد در مستدلي اروپا، بحث
پرنسيبهاي برخالف اين كه مجاهدين و عليه ديدبان
با گزارشي صدور به  حقوقبشر مدافع  سازمانهاي
گرفته صورت كرده، مبادرت سياسي مغرضانه اهداف
متدلوژي در توجيه غيرقابل  اشكاالت  همچنين و

است. گرفته قرار بررسي مورد ديدبان

برتوقف آرا اتفاق به متحد ملل امنيت شوراي بيانيه كه درحالي
رژيم كامل اورانيوم و تبعيت فرآوري و غنيسازي  فعاليتهاي
مهلت۳۰روزه از نيمي اين رژيم دارد، مقررات، تأكيد از آخوندي
احتضار در دوران اما است. كرده سپري و باجخواهي تهديد با را
شرارت فقط و معكوس دارد نتايج اين مانورها مماشات، سياست
نيويورك ميكند. برمال را اعتماد غيرقابل رژيم يك  ذاتي
ميپيوندد فضايي كلوپ به زيرعنوان«ايران تايمز(۱۵فروردين)
موشكهاي اسكاد ابتدا ايران مي نويسد:«رژيم منظور؟» به چه اما
سالهاي در را فراگرفت. آنها ساختن و خريداري كرد روسيه از را

پايگاههاي  به را موشكها اين از ۱۹۹۴،۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ موجي
مستقر مخالف نيروي يك ايران، ملي آزاديبخش ارتش نظامي
شليك است اسالمي تهران سرنگوني رژيم به مصمم كه عراق در
حمالت درسال اين موج آخرين به تايمز نيويورك اشاره نمود».
سرتاسر در اسكاد كشتارجمعي شليك۷۷موشك يادآور ،۲۰۰۱
حمله درهمين روزهاست. پيش در۵سال تا بصره جلوال از مرز،
راهم عراقي بيگناه مردم و مسكوني مناطق كه وحشيانهيي
كنوني دبير  الريجاني،  علي متعاقبًا و كشيد وخون خاك به
اقدام گفت اين رژيم اتمي پرونده مسئول و عالي امنيت شوراي
بازي شير دم «با است كه كشورهاي منطقه به «هشداري»

نكنند».
محاسبه غيرقابل و وقيح پايه بدين تا رژيمي معاصر جهان آيا
دركنار است؟ اينرا خود ديده سالح كشتارجمعي به كاربرد در
قضاوت و بگذاريد اتمي توليد سالح براي ۱۸ساله پنهانكاري
و تاكجاخطرناك رژيم اين به دادن زمان و مماشات كنيدكه
بشري بوده جامعه به خدمتي چه آن اتمي افشاي طرحهاي

است.
آخوندها،  باجخواهي و امروزتهديد كه است سابقهيي چنين  با
سفيرچين هشدار اين با امنيت، شوراي در شكاف ايجاد جاي به
ميشود مواجه ـ امنيت شوراي كنوني رئيس ـ متحد درملل

ناخوشايندي نتايج اتمي، درزمينه ايران رژيم همكاري «عدم كه
برايش خواهدداشت».سفيرآمريكانيزتأكيدميكندكه«اگر رژيم
نكند، متوقف ماه پايان تا را خود اتمي مشكوك فعاليتهاي ايران
سخنگوي خواهدكرد». صادر سختتري اخطار امنيت شوراي
نظامي اخير در فعاليتهاي كه« ميگيرد نتيجه كاخ سفيد هم
اتمي جاهطلبي كردن دنبال براي تهران قصد بيانگر ايران، داخل
چرا جامعه اين كه «گواه و است» تحمل انزواي بين المللي و
اتمي احتمالي تسليحات توسعه به راجع در نگراني بينالمللي

(خبرگزاريها۱۵فروردين). متحداست» رژيم اين توسط
قطعنامه جهاني،  وحدتنظر اين  به رسيدن در نقطهعطف 
اتمي انرژي بينالمللي آژانس حكام شوراي ۲مهر(۲۴سپتامبر)
[رژيم] ايران فراوان و تخطيهاي قصورها بر« تصريح كه با است
اتمي»،تأكيد تسليحات گسترش منع پيمان به پايبندي در
اين ماهيت و [رژيم]ايران  اتمي پنهانكاري «كشف  ميكند:
آن به رسيدگي كه آورده سؤاالتي را پديد و ترديدها فعاليتها،
صلح و حفظ به عنوان مسئول امنيت اختيارات شوراي در حيطه

امنيتبينالمللياست».
علي قطعنامه، اين تصويب به مربوط كشاكشهاي اوج در
تهديد با وين در اتمي انرژي بينالمللي مقرآژانس در الريجاني
هستهيي پرونده كردن امنيتي براي ميگفت:«تالش فريب و
ميكندكه حكم نيست» و «منطق آمريكا و سايرين نفع به ايران
ايرانيان خواست اما شهريور۸۴.). ۴) داد» به خرج عجله نبايد
بودند، پيروزشد بهپاخاسته درهمانجا ايام همان در آزادهيي كه
رژيم به ارجاع اتفاقنظر براي ۲مهر مبناي قطعنامه تصويب با و
امنيتي پرونده اتمي گرديد. اثبات ماهيت شوراي امنيت، فراهم
و سياسي بزرگ امنيت، شكست به شوراي آن ارجاع و رژيم
پس است. ايران مقاومت با درمصاف آخوندي رژيم بين المللي
به نتايج مذهبي، فاشيسم باجخواهي و تهديد اين شكست، از

ميكند. تشديد شكست را آثار منجرميشود و معكوس

نتايجمعكوسباجخواهي
ديگر صفحات در

زلزله از پس مصيبتهاي تكرار ـ
                                                             صفحه٨

كلر» هلن زندگلي من، كتاب «داستان معرفي ـ
                                                            صفحه١٠

شد مجلس ماه و بدرخشيد ستاره يي ـ
اكرم پيامبر ميالد مناسبت به

شقاوت ماوراي در ـ
                                       عليرضا خوشنويس

سبزپوشان سرها كردند برون ـ
                                                   مهدي رضوي           

ايران معامله با ـ
جهانگيري ـ ترجمه سياوش سپهرداد رامش

                                                            صفحه١١
ايران مردم به پيام رساني و شعار ويژه اهميت ـ

كريمي رحمان
دوم) (قسمت آخوندی فاشيسم اصلی تضاد و بحران تشديد ـ
آرميكجاسميان
بسيج «مگسها» ماليان فقيه ولي فتواي و حكومتي با حكم ـ

ميشوند
                                                     م. مسعودي
                                                           صفحه١٢

نميبارد كه است و ابري اندوهي مرا ـ
                                              جمشيد پيمان
ايران…   سراسر در ـ خيزش چهارشنبه سوري
                                           عليمراد اشرفي
صفحه١٣

صفحه٧  در
مقاالت:

واكنشهانسبتبهنمايشهاينظامي
آخوندي تسليحاتي رژيم و

اقدامات اين سفيد: كاخ سخنگوي اسكات مككلالن، ـ
است ايران رژيم خصمانه سياست از ديگري نمونه

مورد در رژيم اين پنتاگون: سخنگوي ويتمن، رايان ـ
ميكند مبالغه تاكتيكي خودش تكنيكي و توانمنديهاي

خليج پروهشهاي مركز مدير صقر، بن عبدالعزيز ـ
رژيم كه  است دوستي و صلح پيام كدام اين  فارس:

مي دهد شهاب موشك با ايران
روسيه:  ناوگان سابق فرمانده يك بالتين، ادوارد ـ دريادار
اعالم ايران رژيم كه توسط جديد سطحي زير موشك

است. بلوف يك بيشتر گرديد

٦ صفحه در

طي و وكيل عراقي ٢٠٠٠حقوقدان
رژيم از يد خلع خواستار بيانيهيي

شدند عراق در آخوندي

مهدوي فيض ولي اهللا ، اعدام حكم عليه موج اعتراضات
و مقاومت هواداران ١٦ تا ١٩فروردين روزهاي در ـ
الهه(هلند)، اتاوا(كانادا)، شهرهاي، در آزاده هموطنان
هامبورگ(آلمان)، و يوتوبوري(سوئد)، برلين استكهلم،
كپنهاگ، رم(ايتاليا)، سيدني(استراليا)،
دست هوستون(آمريكا) داالس و آرهوس(دانمارك)،
مجاهد، زنداني جان نجان براي اعتراضي تجمعات به

زدند مهدوي فيض ولياهللا
سران به نروژ پيشين نخستوزير شديداللحن نامه ـ

فيض ولياهللا حكم اعدام براي توقف آخوندي رژيم

١٧ربيعاالول(٢٧فروردين)
و رحمت رهايي پيامبر ميالد خجسته

معرفت و عشق خروشان سرچشمه
جاهليت و ارتجاع كوبنده درهم

محمدمصطفي حبيبخدا
انقالبي تشيع پيشواي ششمين ميالد سالگرد و
جبار دينفروشان برابر در اختيار و عدل منادي

باد جعفر صادق، گرامي امام

را ايران رژيم لهتينن: كنگره خطر رز ايليانا
ميكند تلقي جدي فوقالعاده

با مصاحبهيي  در آمريکا كنگره جمهوريخواه عضو 
كميته اعضاي قاطع اكثريت رأي گفت: الحيات روزنامه
آزادي از حمايت طرح كنگره آمريكا به بين المللي روابط

بيانگر  كنگره ٣٥٥ عضو طرح توسط امضاي اين ايران و
دموكرات جمهوريخواه و حزب دو كه واقعيت است اين
مي كنند. خطر ارزيابي يك بهعنوان ايران را رژيم آمريكا
رژيم به نسبت در نگرش كنگره آمريكا در تحولي اين
جدي ميدانند. فوقالعاده تهديدي آنرا است كه ايران

خشونت، به براي دامن زدن رژيم ايران بهرغم تالش ـ
وعيدهاي و و وعده تهديدات نبايد مرعوب عراق مردم

روند به پيش آن از يد خلع مسير در و رژيم شوند اين
به قاطعي پاسخ ملي وحدت دولت تشكيل در تسريع ـ
كه است عراق از ايران رژيم اخراج و خارجي دخالتهاي

كردند اعالم آنرا تظاهرات ميليوني خود با مردم عراق

فوري تحقيقات اجراي  خواستـار بروكسل  دادگاه
درباره ترورجنايتكارانهدانشگاهيـانعراقـي گرديـد
و ترور عراقي ٢٥٠دانشگاهي آمار محتاطانهترين طبق
از ترس نيز نفر هزاران شدهاند، مفقود ديگر دهها نفر
است اين بيانگر كه امري كردهاند. فرار عراق از جانشان
بهمنظور نابودي معرضيكعملسازمانيافته عراق در كه
٨٤درصد تاكنون كه بهنحوي دارد قرار مغزها فرار و
يا ويران و شده كشيده آتش به يا عالي مؤسسات آموزش
به نيز يكنفر حتي تاكنون اينكه شگفت انگيز شده اند.

است. دستگير نشده اعمالي، چنين اقدام به جرم

اعالم اتمي انـرژي بين المللي آژانس مقامهاي
كه كردهاند پيدا قانعكنندهيي مدارك كردند
مخفي پروژه يك ايران رژيم ميدهـد نشان

پيشميبـرد غنيسازياورانيومرا
عبدالقادرخان روزنامهتلگرافچاپانگلستان١٧فروردين:
را اتمي بمب توسعه تكنولوژي گفت آژانس مقامهاي به
اورانيوم غنيسازي به مربوط كليدي تجهيزات همراه به
اين اطالعات آژانس است. مقامهاي فروخته رژيم ايران به
مقايسه كرده اعالم رژيم ايران تاكنون رسمًا با آنچه را
دو، تناقضات خيركنندهيي يافتهاند. آن و ميان كردهاند

حكمجلب فالحيـانبهخاطرتروردكتركاظمرجويصادر شـد
جنايات بهسياست چشم پوشي از پاياندادن از ملموس نشانه اولين اين حكم رجوي: صدور مريم

تروريستيمقامهايرژيمآخونديومجازاتنكردنآنهاست

برگزيده رئيسجمهور رجوي، مريم خانم
بينالمللي حكم اعالم كرد امروز ايران، مقاومت
رژيم سابق اطالعات وزير فالحيان، جلب علي
فقيه ولي  خامنهاي، امنيتي دستيار و آخوندي
بهخاطر رهبري، مجلس خبرگان  عضو و رژيم
بزرگ مدافع رجوي، كاظم  پروفسور ترور
ايران مقاومت ملي شوراي نماينده و حقوقبشر
تحقيق قاضي آنتنن، ژاك  توسط سوئيس، در

شد. صادر سوئيسي،
سوئيس، وود كانتون تحقيق قاضي آنتنن، ژاك
مأموران افسران و همه به خود خطاب حكم در
است، علي مقرر كرده نيروهاي انتظامي پليس و
امنيت جمهوري و اطالعات وزير سابق فالحيان
وود، كانتون زندان به دستگير و را ايران، اسالمي

نمايند. منتقل سوئيس لوزان در
قبل كه ميكند تصريح سوئيسي قاضي حكم

همچنين فالحيان رجوي، كاظم دكتر ترور  از
ملي ترور مسعود رجوي، مسئول شوراي دستور

بود. را صادر كرده مقاومت،
حكم صدور مقاومت، برگزيده رئيس جمهور
ايران تاريخ جنايتكاران منفورترين از يكي جلب
آقاي مسعود به را مردم فرزندان قاتل بهترين و
با و گفت  تبريك ايران، مقاومت رهبر رجوي، 
فرزند رجوي، استفان آقاي تالشهاي از تقدير 
اين حكم صدور افزود رجوي، كاظم ارشد دكتر
شهيد آن فرزندان ديگر و همسر بر همچنين
رژيم تروريسم تمامي قربانيان خانوادههاي بر و

است. مبارك آخوندي
اين حكم صدور كه كرد نشان خاطر خانم رجوي
سياست به پاياندادن از  ملموس نشانه اولين
رژيم مقامهاي تروريستي جنايات از چشمپوشي

نكردن آنهاست. و مجازات آخوندي

مالحظات از فارغ خواست سوئيس دولت از وي
ضروري اقدامات تمامي سياسي، و اقتصادي
را فالحيان جلب حكم گذاشتن بهاجرا براي
عامالن و آمران مورد در عدالت تا كند اتخاذ

بيايد. در اجرا به رجوي دكتر قتل
ترور پرونده در افزود همچنانكه  رجوي خانم
فالحيان، بر عالوه پيداست، خوبي به رجوي دكتر
صدور مستقيم در به طور رفسنجاني خامنه اي و
و داشتهاند دست جنايتكارانه قتل اين فرمان
جلب حكم ادامه در  كه كرد اميدواري  ابراز
وي صادر شود. نيز آنان جلب فالحيان، دستور
دهها ترور  در آخوندي رژيم  سردمداران افزود 
هم چنين و كشور ايراني در خارج مخالفان از تن
جهان سراسر در رژيم اين تروريستي جنايات در

داشتهاند. دست
«تحقيقات است: شده تصريح قاضي حكم در

و انجام در آمادهسازي ١٣نفر كه ساختند روشن
پاسپورتهاي ١٣نفر اين داشتند. همكاري قتل
آنها روي بر كه داشتند اختيار در ايراني خدمت
از بعضي بود. مأموريت” نقش بسته ”در عبارت
صادر تهران در روز يك در همزمان مدارك اين

بودند…» شده
رجوي، كاظم قتل اجراي  و  طراحي زمان در
جمهوري امنيت و اطالعات وزير فالحيان علي
همچنين وزارتخانه اين  بود.  ايران، اسالمي
به ويژه انقالب، پاسداران سپاه با تنگاتنگي رابطه
علي «وزير و داشت (قدس) آن ويژه نيروي با
و داشت برعهده  را ترورها مسئوليت فالحيان 

ميشد». داده او توسط مأموريتها همه فرمان

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه
(٢٠٠٦ (٨آوريل ١٣٨٥ ١٩فروردين

سوئيسي تحقيق قاضي آنتنن، ژاك

صادر كرده بود را مقاومت، شوراي ملي مسئول رجوي، مسعود ترور دستور همچنين فالحيان رجوي، كاظم دكتر ترور از قبل كه ميكند سوئيسي تصريح قاضي حكم
شود صادر داشتهاند، دست تروريستي رژيم ديگر جنايات و ايراني مخالف درتروردهها و رفسنجاني كه خامنهاي جلب دستور جلب فالحيان، حكم ادامه در كه كرد اميدواري اظهار رجوي خانم

استفانرجوي

سوئيس در وود كانتون تحقيق قاضي آنتنن، ژاك
افسران همه به خطاب بين المللي جلب حكم در
كرده مقرر انتظامي نيروهاي و پليس مأموران و
امنيت اطالعات و سابق وزير فالحيان است، علي
زندان به  و دستگير را ايران اسالمي جمهوري

نمايند. منتقل سوئيس لوزان در وود، كانتون
اطالعات وزير است خاطر نشان كرده تحقيق، قاضي
رجوي، كاظم دكتر  ترور  از قبل  آخوندي  رژيم
كرده بود. هم صادر را مسعود رجوي دستور قتل
ژنو، عضو دانشگاه و استاد ايران تبعه كاظم رجوي،
شوراي يك فعال دستگاه ديپلوماسي ايران، سابق
اين رئيس رجوي، مسعود برادر و مقاومت ملي

بود. رهبر مجاهدين ايران و شورا
نزديكي  ٢٤ آوريل ١٩٩٠ در تاريخ رجوي در كاظم
ظهر قبل از وود دقايقي در استان كوپه خانه اش در

جان سپرد.  دم گرفت و در ٦ گلوله قرار هدف

است: شده خاطرنشان جلب بينالمللي حكم در
رجوي كاظم اعدام ساختند كه روشن تحقيقات
كماندويي تيمهاي شده بود. طراحي تمام دقت با
و ژانويه اواخر در سپس ،١٩٨٩ اكتبر در يكبار
٢٤آوريل تا   ١٠ از  نهايتًا و  ١٩٩٠ فوريه اوايل

آخرين  طي در  بودند. آمده سوئيس  به  ١٩٩٠
شوند، عمل وارد اينكه از قبل عامالن مرحله، 
در اينكار براي و گرفتند تحتنظر را خود قرباني
لوزان در و ژنو در را اتومبيلهايي مختلف نوبتهاي

نمودند. كرايه
آمادهسازي در ١٣نفر كه ساختند روشن تحقيقات
١٣نفر اين داشتند. همكاري قتل انجام و
كه اختيار داشتند در ايراني پاسپورتهاي خدمت
بود. بسته نقش مأموريت» «در عبارت آنها روي بر
تهران در روز يك در همزمان مدارك اين از بعضي
پروازهاي طريق از مظنونين اكثر بودند. شده صادر

هم اتفاق ژنو به تهران و اير بين ايران ـ مستقيم
بليطهاي سري شماره بودند. شده سوئيس وارد

بود. سر هم پشت آنها هواپيماي
از سوئيس قتل از پس ساعاتي در عامالن توانستند
و دارد ادامه آنها جستجوي آنزمان از بگريزند.

صادر شده است. احكام جلب بينالمللي
است: تحقيق تأكيد كرده قاضي

١٧نوامبر١٩٩٧  در تاريخ بينالمللي حكم جلب يك
است: شده زير صادر اشخاص براي

ملقب آزاده، جواد به ملقب ،١٩٥٨ بابايي، صادق ـ
بسطي آخوندزاده مهدي محمد به

مستعار نام با ،١٩٥٩ همداني، بياني  عليرضا  ـ
رضواني

عراقي رضا مستعار نام با ،١٩٥٦ سعيد دانش، ـ
محمدرضا مستعار  نام  با ،١٩٥٧ هادوي، علي ـ

مودت مستعار نام با جزائري،

حكم قاضي:تحقيقاتروشنساختند كه١٣ نفردرآمادهسازيوانجام 
خدمت ايراني در پاسپورتهاي نفر سيزده اين قتل همكاري داشتند.
بود بسته نقش مأموريت» «در عبارت آنها روي بر كه داشتند اختيار

مربوط امور وزير سرويسهاي اطالعاتي و فالحيان علي رجوي، كاظم قتل اجراي و طراحي زمان در
بود ايران به امنيت جمهوري اسالمي

از گرفته صورت ايران رژيم توسط كه مرگبار ٤٠٠عمليات به نزديك ليبرته: سوئيسي روزنامه
حق نفر سه حساب اين در است كه شده تغذيه ٢٠٠ميليون دالر ميزان به بانكي حساب يك

فالحيان رفسنجاني، خميني، احمد داشتند، امضا

- نظامي خارجي مديريت سمتگيري
درآغازسال٨٥؟ «پاسداران» اقتصادي

حاجحمزه يزدان

شهيد بزرگ حقوق بشر، دكتر كاظم رجوي

٩ صفحه در

٢ صفحه در

بقيه در صفحه٣

فالحيان علي آخوند

و٥ صفحات٤ در

هدف ايران رژيم سران لومتن:
قرارميگيرند

محاكمه رجوي: همه چيز براي استفان
قرن آماده است

لومتن٢٠فروردين:
واكنش استفان رجوي

زندگيم روز زيباترين روز آن گريستم. شنيدم را خبر «وقتي
باالخره  ميكشيدم.  آنرا انتظار  ١٩٩٠ سال از  من  بود. 
وزير داد. قرار هدف را جنايت هرم رأس عدالت دستگاه
تحت دنيا پليسهاي همه توسط پدرم قتل بهخاطر فالحيان
جنايت يك بهعنوان قضايي [اين قتل] نظر از است. تعقيب
شرمآور عمل بر بود پاياني اين شد. شناخته به رسميت دولتي
از مرگش جوخههاي و تهران كه مجازات، از چشم پوشيدن
سال از پانزده كه عظيم رنجي ناگهان، به برخوردار بودند. آن

بربست. رخت ساخته بود، دشوار بر من را زندگي پيش
استرتژيك پايگاههاي تهران، اهريمني دستگاه ديگر امروز
كه ديپلوماتيكش پوشش و بانكي شبكههاي اروپا، در آن
ساختند، فراهم را تبعيدي سياسي ٢٥٠مخالف قتل امكان
است. آماده محاكمه قرن براي چيز است. همه شده شناخته
محاكمه يك نشود، به سوئيس مسترد و وزيردستگير اگراين
فوق سناريوي كرد. خواهد محكوم ابد حبس به را او غيابي

خواهد ساخت. را تيره روابط دوجانبه
صفحه٣ در

سـرمقاله



اخبار ايران
٢ ١٣٨٥ صفحة شمارة٧٩٥ دوشنبه ٢١فروردين

با گذشت دو هفته از
محروم مردم لرستان زلزله

همچنان  منطقه  اين
ماندهاند بيپناه

زلزلهزدگان گذشت كه هفتهيي در
بدون و  بي پناه هم چنان لرستان استان 
خاتمي، مسعود بردند. بهسر كمك
رژيم احمر هالل  جمعيت رئيس 
حتي سازمان اين كه كرد اعتراف
نيازهاي ٢درصدي پوشش آمادگي
خبرنگاران به وي ندارد. نيز را مردم
عدمهماهنگي بهدليل گفت: حكومتي
نيروهاي وجود  و  چادر  ارسال  در
اضطراري اسكان در منطقه در انتظامي
ايجاد تأخير  آسيبديدگان موقت  و

است. شده
نيز مجروحان وضعيت درباره وي
بهدليل بروجرد بيمارستانهاي گفت:
به و شده تخريب دچار فرسودگي
مصدومان انتقال امكان  دليل همين
نداشت(جمهوري وجود محل آن به

١٥فرودين٨٥). اسالمي
رژيم مجلس نماينده همچنين
در آخوندها تعلل به بروجرد از
زلزله مصيبتبار جريان امدادرساني در
گفت وي كرد. اعتراف شهرستان اين
از روستاها در شهرستان بروجرد برخي
چادر دستگاه يك حتي فاقد هنوز

هستند…

رژيم هستهيي بحران
ميشود حادتر

كه خطري و رژيم هسته يي بحران
تهديد را  جهاني امنيت جهت اين  از
مهمترين يكي از نيز اين هفته ميكند،
محافل در بحث مورد موضوعات
كشورها مقامات سران و و بود جهاني

داشتند. تحركاتي زمينه اين در
در آمريكا  رئيسجمهور بوش جرج 
صدراعظم تلفني با مركل تماس يك
ايران رژيم  هستهيي بحران آلمان، 
تماس اين داد. قرار بررسي مورد را
اشتاين والتر حضور با همزمان تلفني
واشينگتن در آلمان خارجه وزير ماير،
نيز خود  او كه گرفت صورت 
به موضوع همين سر  بر بحث براي
فرانسه بود(خبرگزاري رفته آمريكا

١٤فروردين).
سازمان در آمريكا  سفير بولتون  جان
بحران بررسي براي  نيز  متحد ملل
يك به عنوان قطر به رژيم ايران اتمي
و با رفت امنيت شوراي دائم عضو غير
مذاكره و بحث به كشور اين مقامات
آمريكا صداي پرداخت(تلويزيون

١٤فروردين).

سپريشدن با
رژيم به ٣٠روزه مهلت

ميشود شروع هشدارها
٣٠روزهيي مهلت از هفته يك حدود
گذشت. داد، رژيم به امنيت شوراي كه
واكنش تاكنون رژيم اينكه به توجه با
نشان موضوع  اين به نسبت مثبتي 
رئيس وانگ،  گؤانگيا است، نداده 
ملل سازمان امنيت شوراي دوره يي
هشدار ايران رژيم  به چين،  از متحد
و همكارينكردن صورت در كه داد
آژانس خواستههاي برآوردهنكردن
پيامدهاي با اتمي انرژي بينالمللي

شد. خواهد روبهرو نامطلوبي
ميگوييم ايران رژيم به ما گفت: وي
دنيا سياسي صحنه واقعيتهاي بايد
كه باشد متوجه و كند درك را
نامطلوبي نتايج همكارينكردن،
داشت(خبرگزاري خواهد  بههمراه

١٥فروردين). كويت

كشورها مقامات و سران تأكيد
رژيم اهداف شوم بر

مقامات برخي  نيز گذشته هفته  طي
به دنبال رژيم كه كردند تأكيد كشورها
نسبت و ميباشد اتمي ساخت سالح

چنين وضعيتي ابراز نگراني كردند. به
رئيسكميسيونسياستخارجةمجلس
عنوان ايران به رژيم گفت وجود آلمان
زيرا است، خطرناك اتمي قدرت يك
چاشني اتمي با باروتي بشكه منطقه به
رژيم ادعاي  وي ميشود… تبديل 
برنامه مسالمتآميزبودن بر مبني ايران

برد. زير سؤال هستهيياش را
نيز ايتاليا وزيردفاع مارتينو، آنتونيو
و فعاليتهاي ايران مواضع رژيم گفت:
بين المللي اتميآنباعثنگرانيجامعه
اظهارات به اشاره با وي است.
افزود: اسرائيل، مورد در احمدينژاد
براي را رژيم اين  قصد  سخنان اين
ميدهد نشان هستهيي توان به رسيدن
شده ما همه عميق نگراني باعث اين و

است.
آژانس مديركل البرادعي، محمد
روز بايد كه انرژي اتمي نيز بينالمللي

درباره  امنيت شوراي به ارديبهشت  ٨
توسط رژيم شورا اين اجراي قطعنامه
هستهيي برنامه گفت: بدهد، گزارش
به تا نيست. شفاف الزم اندازه ايران به
داده روشن پاسخ ما بهطور پرسشهاي
نشودنميتوانيمدرموردصلحآميزبودن

كنيم. اطمينان ابراز برنامه اين
كافري، مک  ژنرال حال همين  در
آمريکا، ارتش بلندپايه مقامهاي از
در آمريکايي نيروهاي  سابق  فرمانده
با مبارزه و رئيس دفتر جنوبي آمريکاي
تصريح کلينتون دولت در مخدر مواد
سالح به است مصمم ايران رژيم كرد
هيچ گفت وي شود. مجهز هسته يي
شواهدي و مدارک از و نيست ترديدي
پيدا کامًال ديدهام اخير ١٠سال طي که
دستيابي صدد در ايران رژيم که است
است(تلويزيون هستهيي سالح به

١٧فروردين). آمريكا صداي

يا نشانه قدرت مانورهاي رژيم
استيصال

يك به دست رژيم گذشته هفته در
و با سر و زد دريايي سلسله مانورهاي
سالحهاي مدعي آزمايش زياد صداي
طي رژيم شد. پرقدرت و جديد
دارد قصد كه داد نشان  مانورها اين
جهاني بايستد جامعة مقابل همچنان در
گردنگذاشتن براي قصدي كمترين و
آژانس و امنيت شوراي خواستهاي به

ندارد. اتمي انرژي بينالمللي
اين كارشناسان اغلب نظامي نظر از
نظامي دانستند. ارزش را فاقد سالحها
پنتاگون، سخنگوي ويتمن، برايان
با رابطه  در رژيم اين كه گفت 
تاكتيكي و تكنيكي توانمنديهاي

ميكند. مبالغه خودش
پنتاگون در نيوز فاكس گزارشگر
رجزخواني و مبالغه  را اقدامات  اين

دانست.
را نمايشها اين نيز گاردين روزنامة
دانسته نظامي كارناوال نوع يك
بتواند شايد  نمايشها اين نوشت:  و
كند، نگران را فارس خليج كشورهاي
اصلي مخاطب كه آمريكا براي ولي
و جذابيت چندان مانورهاست اين

ندارد. تأثيرگذاري
روز نيز كويت چاپ السياسه روزنامه
«سنگ عنوان با مطلبي در ١٦فروردين
مانورهاي ايران» دست در بزرگي
توصيف پوشالي را  رژيم نظامي
تحريك بر «عالوه نوشت: و  كرد
مقاصد ايران رژيم دستاندازي، و
طريق از  ميخواهد كه دارد ديگري 
متنوع سالحهاي و  جنگي  نمايشهاي
جلب از است عبارت كه برسد آن به
خودش. به غرب و  آمريكا توجه
در دونپايهها كه است رفتارهايي اينها
ميشوند… متوسل آن به هرزماني
ايران «رژيم نوشت: پايان در السياسه
بزرگ را سنگ در دستش روزها اين
بزرگي سنگ كه كسي ميكند،

است». نزدن برميدارد، عالمت
١٥فروردين واشينگتنتايمز روزنامه
ايران رژيم  نوشت: اينباره در  نيز

را اسكاد موشك قديميتر  مدل يك
توانمندي توسعه درباره و كرد آزمايش
مقام يك  پرداخت.  مبالغه به  نظامي 
كه موشكي كرد تأييد آمريكا دفاعي
يك است، كرده آزمايش ايران رژيم
كه ٥٠٠كيلومتر شهاب٢ است موشك
ايران مطبوعات ادعاي وي دارد. برد
جديد موشك يك اين اينكه بر مبني

كرد. رد است، را ايراني
زمينه در متخصص يك روبين، اوزي
رژيم ادعاي  گفت:  موشكي  تهديد 
چند توانمندي با موشكي داشتن ايران
واقعيت از دور  به جنگي  كالهك
ايران توسط شده وصف مدل است.

روسيه است. اسكندر مشابه موشك
نيز ١٦فروردين تلگراف روزنامه 
است لفاظي بيشتر كار اين نوشت:
تا مي كند دنبال را  سياسي اهداف و
باشد. داشته  نظامي  مقصود  اينكه 
دانشمندان فدراسيون  رئيس  معاون
داراي احتماًال  آنها گفت: آمريكا
تكنولوژيكالهكهايجنگي چندگانه
پيشرفتهيي نيست. مقوله اين هستند، اما
فرمانده يك بالتين، ادوارد دريادار
موشك گفت: نيز روسيه ناوگان سابق
رژيم توسط كه جديد  سطحي زير
بلوف يك  بيشتر گرديد اعالم ايران
پيگرد اين موشك قابليت است. بوده
كمتر نيز آن ندارد و برد را خود هدف

است.  ٦,٥ كيلومتر از

نشانه موشكي آزمايشهاي
و رژيم خصومتآميز سياست

است تروريسم از حمايت
جهان محافل اكثر اينكه بهرغم
و ادعاهاي پوشالي را مانورهاي رژيم
آدام خواندند، اغراقآميز را رژيم
خارجه وزارت سخنگوي  ارلي،
آزمايشهاي انجام گفت آمريکا،
سياست ايران نشاندهنده رژيم موشکي
آن حمايت و رژيم اين خصومتآميز

است. تروريسم از
نظامي تمرينات اين افزود: وي
تنها نگران كننده است زيرا اين موضوع
تمام بلکه نيست آمريکا براي تهديدي
کشورهاي به ويژه و منطقه کشورهاي
ارلي ميکند. تهديد را فارس خليج
توانايي سوي به ايران رژيم افزود:
همين است براي و ميرود اتمي پيش
و چرخه اورانيوم غنيکردن در پي که

اتمي ميباشد. سوخت
امور كارشناس كتزمن، كنت
مانورهاي نيز  واشينگتن خاورميانه در
آن اتمي پرونده با ارتباط در را رژيم
رابطه در مانورها اين گفت و دانست
ايران رژيم و است اتمي پرونده با
اين ولي نشود  تحريم كه ميخواهد 
تأثيري آمريكا  سياست روي مانورها 
ايران رژيم وي گفت. داشت. نخواهند
اين كه كند فكر اگر است اشتباه در

كند. حفاظتش ميتواند سالحها
تناقضگوييهاي سمت رژيم اما در و
از بيش زمينه اين در رژيم مقامات
آرزوهاي به اميال و توجهات را پيش
رژيم دخالت جويانه و توسعه طلبانه
سخنگوي آصفي است. كرده جلب
وقاحت با رژيم خارجه وزارت
از بايد كه شد بين المللي جامعه مدعي
عملكرد خاطر به آخوندي ديكتاتوري
در بشود. هم قدرداني مانور در شفاف
صفوي پاسدار تناقضگوييها همين
صحنه در مصاحبه يي در سپاه سركرده
برگ عنوان به را  آن  برگزاري  مانور
و كرد رژيم توسعهطلبي خرج قدرت
خواستاربه رسميتشناختن ديكتاتوري
قدرت عنوان يك به تروريستي رژيم
شد اروپا و آمريكا توسط منطقه بزرگ
به صورت غير اين در نمود كه تهديد و

آنها تمام ميشود. ضرر
پاسداريوسفدشتيسخنگويقرارگاه
توسعهطلبانه اميال نيز مذكور مانور
مانور اين از را رژيم قدرت نمايي و
اجراي را آن از هدف و ساخت فاش

سناريوهاي براساس عملياتي طرحهاي
نيروهاي بهكارگيري و نامتقارن جنگ

اعالم كرد. بحران زمان در بسيجي
وتلويزيونرژيمسخنانپاسدارمحسن
مسائل كارشناس عنوان تحت رضايي
نمايشهاي مورد در  را  نظامي سياسي
كرد. پخش رژيم اخير تسليحاتي
نياز و  در سخنانش نگراني رژيم وي
قدرت نماييهايي چنين به را آخوندها

مانور،  «اين گفت:  و كرد آشكار
سياسي فعلي  شرايط در مهم اثر  دو
يعني خارج، و  ايران داخل  منطقه،
اين كه يكي داشته؛ بين المللي سطح
و بوده ايران دفاعي  توانايي  اثبات
بوده كه اين مانور  اين ديگر  اثر مهم
را جديدي سالحهاي توانست ايران
كسي كنون تا و بود كرده توليد كه
رو را اينها ندارد، اطالع آنها از  هم 
كه نيروهايي  و آمريكاييها به و كند 
دارند عليه ايران قصد تهديدي احتماًال
دفاعي قدرت از ما كه بكند ثابت
رژيم برخورداريم(تلويزيون خوبي

١٧فروردين٨٥).

دوستي صلح و پيام
شهاب! موشك با

مركز مدير صقر، بن عبدالعزيز
پيرامون فارس  خليج  پروهشهاي 
گفت مانورها اين از رژيم هدف
كشورهاي به ميكند سعي ايران رژيم
مسئول كه بدهد  پيام  فارس  خليج
سياست يك اين است و منطقه امنيت
و صلح پيام اين كدام است. خطرناكي
با موشك ايران رژيم كه دوستي است

ميفرستد. شهاب

تقلب رژيم
بر ساخت از ادعاهاي رژيم مبني پس
معلوم پرقدرت و پيشرفته  سالحهاي
روسيه، ساخت سالحها اين كه شد
ايزوستيا روزنامه هستند. و… چين
نوشت: ١٥فروردين روز روسيه چاپ
در را آن ايران، رژيم که اژدري
بر گذاشت، آزمايش به مانور جريان
شده ساخته  روسي طرح يک اساس 

وي.اي١١١  اژدر به زيادي  شباهت و
در ٣٦٠کيلومتر آن شتاب که روسي
افزود اين روزنامه دارد.  است ساعت
کالهک حمل به قادر اژدر اين که

است. هستهيي
روز الجزيره تلويزيون گزارش به
كرد اعالم چين دولت ١٨فروردين
كه فروخته تهران رژيم  به اژدرهايي
خليج در رژيم  اين  اخير  مانور  در
گرفته قرار استفاده مورد فارس
خارجه چين وزارت است. سخنگوي
در ايران رژيم با سالح تجارت گفت:
بوده شده امضا توافقات  چارچوب

است.
نقل به نيز آسوشيتدپرس خبرگزاري
بهنظر نوشت: نظامي متخصص يك از

مقاومت ملي دبيرخانه شوراي اطالعيه

 

رژيم تسليحاتي تكنولوژي ميرسد
در و اخير  روزهاي طي كه ايران 
نمايش به دريايي مانور يك جريان
برخي از روسيه مي باشد. شده، گذاشته
ايران رژيم اين كه نيز از متخصصان از
باشد، ساخته را تسليحات  اين خود
شده اژدر آزمايش ترديد كردند. ابراز
است روسي اژدرهاي از مشابهي نمونه
سال١٩٩٥ آنرا ساخت.  در روسيه كه

مانور نظامي
آمريكا به پيام يا

سپاه سركرده صفوي رحيم پاسدار
محل در كه سخنراني در پاسداران،
از رژيم اصلي هدف كرد، مانور
وگفت: كرد برمال را مانور  اين
بهعنوان را ايران بايد آمريكاييها
منطقه در نظامي بزرگ قدرت يك
مصاحبه در همچنين وي بپذيرند.
اين «پيام گفت: رژيم تلويزيون با
فرامنطقهيي قدرتهاي براي رزمايش
آمريكاييها خصوصًا كه،  است آن
دخالت ايران، داخلي مسائل در اوًال
اطالعاتيشان سازمانهاي ثانيًا، نكنند.
مثل كشورهاي منطقه بعضي از در كه
مستقر كشورها  ديگر بعضي و  عراق
در ايران داخلي ناامنيهاي در شده اند،
كمك و غرب شمال در و خوزستان
عراق در كه ايران ضدانقالبيون به

نكنند». هستند،

مردم وحشيانه سركوب ادامه
دستگيري و اعدام گذشته هفته در
ادامه مردم  سركوب اشكال ساير  و
حكم رژيم بيدادگاه همدان در داشت.
تن سه اين را صادر كرد. نفر سه اعدام
منوچهرـ ت ت، محمدرضاـ به نامهاي

و ميباشند. صفرعلي و
اعدام حكم همچنين آخوندي رژيم
صادر تهران در را زن٣٧ساله يك 

١٥فروردين). كرد(كيهان
خبرگزاري ١٩فروردين روز همچنين
ـ علي نام به  يكنفر كرد اعالم  رژيم
شده اعدام شيراز عادلآباد زندان در

است.
انتظامي نيروي سركوبگر مأموران
در فقط  را ١٢٣٠نفر  نوروز ايام در
دستگير مخدر مواد بهانه به تهران
ايلنا ـ رژيم كردند(خبرگزاري

١٥فروردين).
ديگر يك  ضدانساني اقدام  در يك
تهران اسالمي وحدت خيابان در جوان

١٧فروردين). گردانده شد(قدس

قاتالن بيرحم آزادي
از تعدادي روز  هر رژيم  درحاليكه 
جوانان ايراني را در شهرهاي مختلف
آزاد را  آنها قاتالن  ميكند، اعدام
يك رژيم گذشته هفته در ميكند.
يك كه را انتظامي جنايتكار مأمور
به قتل عمدي  بهطور را  ٢٠ساله جوان
زندان سال  سه به تنها  بود، رسانده 
ن» «ع ـ كه مزدور اين محكوم كرد.
سال خردادماه در  است  شده معرفي
مشاجرة پي مترو كرج در در گذشته
به را اين جوان باشليك گلوله لفظي
جوان اين خانواده بود. رسانده قتل
جنايتكار مأمور اين مجازات خواهان
آخوندها بيدادگاه اما بودند رژيم
سال سه به تنها را او نمايشي بهطور
تعطيالت در و كرد محكوم حبس
روشن مرخصي فرستاد. را به او نيز عيد
مانند آن چه نيز جنايتكار كه اين است
پس شده است، ديده موارد مشابه در
نيز گذشته هفته مي شود. آزاد مدتي از
كرمان در كه  جنايتكار بسيجي  چند
انجام را  شهر اين زنجيره يي قتلهاي 

دادند، آزاد شدند.

بررسي براي عجله
امنيتي پرونده هاي

قضاييه قوه  معاونان از رئيسي ابراهيم 
خارج و  سريع رسيدگي از رژيم، 
داد. خبر امنيتي پروندههاي ازنوبت
در اداري دستور يك اين گفت وي
كه پروندههايي قضايي است دستگاه
سرو جامعه امنيت  با نحوي  به كه
بدون و قاطع بسيار بايد دارد كار
بسيار اغماض و بهصورت كوچكترين
بگيرد. قرار رسيدگي مورد سريع
جامعه در امنيت افزود: كساني رئيسي
همكاران معتقديم ما مي كنند، اخالل
تمامي در را اينها پرونده بايد ما، عزيز
و از نوبت خارج شهرستانها استانها و
اگر حتي كنند، دنبال سريع بهصورت
به را پرونده دستي بهصورت باشد الزم
مراجع عالي يا كشور تأييد ديوانعالي
١٥فروردين). رژيم برسانند(تلويزيون

مردم تهاجم
سركوبگر مأموران به

سركوب و رژيم بحرانهاي باالگرفتن با
مناطق جوانان  مردم، پيش از  بيش
اقدامات به دست كشور مختلف
از برخي زدند. رژيم عليه تهاجمي
تلفاتي از بود و اين درگيريها مسلحانه

گرفت. رژيم
در استان غرب منطقه اسالمآباد جوانان
يك مسلحانه، حمله يك در كرمانشاه
تنازمأمورانسركوبگرنيرويانتظامي
مأمور يك و رسانده  هالكت  به  را
كردند(خبرگزاري مجروح را ديگر

١٦فروردين٨٥). ـ ايسنا رژيم
درگيري يك  جريان  در  همچنين 
در شب چهارشنبه كه مسلحانه،
دو گرفت، صورت كهنوج شهرستان
رژيم انتظامي  نيروي  مأموران  از  تن
رژيم رسيدند(تلويزيوبن هالكت به

١٧فروردين).
دانشگاهها تبديل

دارد گورستان ادامه به
تبديل براي  رژيم تالش با همزمان 
حوزههاي به كشور دانشگاههاي
از خاص بهطور كه آخوندي
تروريست احمدينژاد خواستههاي
قصدداردطرحارتجاعي اسست،رژيم
ضدميهني جنگ كشته هاي  دفن
همه در را دانشگاهها صحن در خميني
آورد. در اجرا به ايران دانشگاههاي
به موسوم شوراي دبير گنجي، عبداهللا
گفت: دانشگاهها  بسيج مواضع تبيين 
دستور در شهدا پيکر تدفين «طرح
دارد قرار کشور دانشگاههاي کليه کار
در قانوني مراحل انجام با زودي به و

ميشود». اجرا کشور دانشگاههاي
ويبهمنظور زمينهسازي برايسركوب
انجمنهاي بر حاكم فضاي دانشجويان،
«آنارشيستي» فضايي را دانشجويي

خواند.
آزاده دانشجويان كه است ذكر به الزم
ارتجاعي طرح اين  با دانشگاهها  در
آن در ممانعت از و سعي مقابله كرده

دارند.
سال١٣٧٧  در كه ميكنيم يادآوري
مسعود آقاي ايران  مقاومت  رهبر
صحنه پردازيها گونه  اين رجوي،
و نوحه خواني  دجاليت، دروغ، را 
فرار براي آخوندي تمساح اشك
قبال در ايران ملت  به  پاسخگويي از
و توصيف معلول و كشته ٢ميليون
عناصر عهدة بر كه  بود  كرده تأكيد
در كه است مبارز و روشنفكر آگاه،
آخوندي رذيالنة دجاليت كجا اين هر

كنند. مفتضح و رسوا را
جمعه روز در  رجوي  آقاي
همين از يكي پي در ١٣شهريور١٣٧٧،
راديو با نمايشهايتنفرانگيزدرمصاحبه
خاتمة از پس گفت: مجاهد صداي
رفسنجاني خميني،  مرگ  و جنگ
اقرار رژيم رياستجمهوري مسند در
بيش جنگ مالي خسارتهاي كه كرد
اما بوده است. دالر ميليارد يكهزار از
از بعد هم هنوز  كه آن شگفتانگيز 
بقاياي از ننگين ارتزاق  به دهه يك
ميدهند ادامه روزگار آن جسدهاي
آخوندي روضهخواني با ميخواهند و
ريايي و صحنهپردازيهاي آِه و اشك
در خود بزرگ برجنايت تلويزيوني

بگذارند. سرپوش ايران مردم حق
اظهارات به اشاره  با مقاومت  رهبر
كنفرانس در خاتمي تلويحي

٨ساله جنگ كه اين بر  مبني  اسالمي
اگر «بهراستي افزود: بوده، قابل اجتناب
اول روز از مقاومت ايران كه همچنان
بود، قابلاجتناب  جنگ كرد، اعالم 
دو و  جنگ ادامة  ٨سال  مسئول پس
ميليارد يكهزار و معلول و كشته ميليون

كيست؟» خسارت جنگ دالر
مصاحبه اين پايان در رجوي آقاي
برابر در بود: افزوده هموطنان به خطاب
شياد، و دجال  آخوندهاي ترفندهاي 
دامنگير امروز كه آنها  رذيالنة بازي
نيست جايز سكوت است، ايران ملت
و روشنفكر و آگاه عناصر برعهدة و
خانواده و خانه هر  در  تا است مبارز
هركوي در و ديار  و شهر  هر در و
آخوندي رذيالنة دجاليت برزن  و
اجازه نبايد كنند. مفتضح و رسوا را
جنگ بابت از همچنان آخوندها داد
اجساد بقاياي تلفات آن با و ضدميهني
بر بدين وسيله ارتزاق كنند و قربانيانش
كرده احاطه آنها را بحرانهايي كه ساير
پاسخگوي بايد آنها بگذارند. سرپوش
دستورالعملهايخودشانودستورالعمل
مبني پاسداران سپاه وقت سركردة
اتباع مصرف»خواندن «يكبار بر
«فرم و آن  جنگي بسيجهاي ايران در 
و خميني» يا «لبيك  و تعيينتكليف» 
جنگ جبهه هاي به اجباري اعزامهاي

باشند. مين ميدانهاي و

سركوب زندانيان سياسي
اعدام حكم جهاني عليه كمپيين يك
مهدوي فيض  ولياهللا مجاهد زنداني
گزارشهاي برخي كه است شده آغاز

مي خوانيد. شماره اين در را آن
ديگر سركوبگرانه  اقدام يك  در
درستکار محسن و افروتن الهام پرونده
شده منتقل رژيم انقالب دادگاه  به
كه است متهم افروتن الهام است.
توهين كرده خميني  به مقاله  يك  در
از پس رژيم شكنجهگران است.
رواني فشارهاي و طوالني بازجوييهاي
با مصاحبه يي آزادي، وعده با وي، به
تنها نه اما كردند پخش درتلويزيون او
به را پروندهاش بلكه نكردند آزاد را او

فرستادند. انقالب دادگاه
سنديكاي دبيركل اسانلو، منصور
كه تهران واحد شركت رانندگان
شركت رانندگان اعتصاب  زمان از
در ميبرد، بهسر زندان در تهران واحد

امنيتي٢٠٩ زندان  بند در انفرادي سلول
سپاه است به اطالعات متعلق که اوين
به است نشده حاضر  و ميبرد  بهسر
اعترافات بر بازجويان مبني خواستهاي
تن عفو طلب و عذرخواهي يا و واهي

دهد. در
بهنام نام به ديگر سياسي زنداني يك

١٩فروردين٨٥  روز که وفاسرشت
و در انتظار رسيد پايان محکوميت او به
به تا شد منتقل كرمانشاه به بود، آزادي

محاكمه شود. اتهام جديدي
پيمان نام به  دانشجو يك  همچنين
شد. محكوم زندان ١٨ماه به عارف
گفته ملي  امنيت عليه اقدام او اتهام 

است. شده

اعدام به محكوم زندانيان فرار
از ٥زنداني ١٧فروردين، پنجشنبه صبح

كردند. فرار شيراز عادلآباد زندان
از نفر سه رژيم تلويزيون گزارش به

بودند. به اعدام زندانيان محكوم اين
از نفر دو هنوز گفت رژيم تلويزيون

نشدهاند. دستگير فراريان

براي تالش و برماجراجويي ماليان
دستيابيبهتسليحاتاتمياصرارميورزند
سياست يك آخوندها اتخاذ تهديدهاي مقابله با راه تنها

است آخوندي رژيم عليه تحريمها فوري اعمال و قاطع

با ديدار در ۱۵فروردين، روز ارتجاع، رئيسجمهور احمدينژاد، محمود
به دستيابي براي رژيم تالشهاي برادامة رژيم مجلس نمايندگان از تعدادي
احمدينژاد ناميد. دوم انقالب» «رنسانس را و آن كرد تأكيد اتمي تسليحاتي
اين و است غيبي امداد يك جريان «اين گفت رژيم ماجراجوييهاي مورد در

مييابد». ادامه آينده ۸سال ۷ـ در حركت
برجلسات حاكم جو بتوانيم كرد «اميدوارم كه اضافه ارتجاع رئيسجمهور
و است متوقف ايران كشور ميگفتند آنها بشكنيم. را امنيت شوراي عمومي

هستهيي». ايران اين برود، ميگوييم بسماهللا پيش دنيا با نميتواند
ادامة پروژههاي بر و آشكار خفا در رژيم آخوندي درحاليكه سردمداران
عليه فراگير تحريمهاي اعمال ميورزند، اصرار اورانيوم غنيسازي و اتمي
آخوندي رژيم واال  گردد، اعمال سريعتر هرچه ميبايد آخوندها رژيم
دست است، اتمي الزم بهبمب  دستيابي براي كه عاملي تنها  يعني  بهزمان، 

خواهد يافت.

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(۵آوريل۲۰۰۶) ۱۶فروردين۱۳۸۵

مزاراحمدشاملو
نامدارفقيدايران شاعر

شد تخريب چهارمين بار براي
سنگ مزار ايران، بر حاكم ضدفرهنگ ايادي رژيم
چهارمين براي ميهنمان را شاعر نامدار شاملو، احمد

كردند. تخريب بار
طيحاكميتننگينآخوندهاهنرمندانوانديشمندان
فرهنگكش رژيم آزار و  اذيت مورد ميهنمان
در و گاه تنهايي انزوا و در گرفته و آخوندها قرار
آخوندهاي دشمني اما رفتند. دنيا از تنگدستي و فقر
ميهنمان، انديشمندان با تاريخ  گور از آمده بيرون
سنگ نميكند و رها را آنها نيز مرگ پس از حتي

كند. تحمل نميتواند را آنها مزار
طي كرد فرزند احمد شاملو اعالم شاملو،  سياوش
تعويض قبر سنگ چهار امروز تا اخير، سال پنج
سال) هر (آغاز فروردين ماه کدام در هر که کردهام

شده اند. تخريب
تخريب که پيش شب دو افزود: ادامه در وي
امامزاده صحن نگهبان گرفت، صورت مختصري
و کرده اين اتفاق اظهار بياطالعي به نسبت طاهر
جلوگيري مسأله اين ادامه از امکان حد در داد قول
و بوده عميقتر ديشب تخريب متأسفانه اما کند،
بر احمد شاملو امضاي که نيز قبر از سنگ قطعاتي

است. شده مفقود بوده، منقوش آن

جنايتكار رژيم توسط جوانان شكنجه و تحقير جديد شيوه ابداع
تشديد ايران سركوب مردم سرنگوني، آستانه در بحران آخوندها در غرق رژيم
ابداع جوانان بهويژه مردم ارعاب و سركوب براي جديدي شيوههاي و نموده
اقدام ضدانساني، يك طي رژيم، سركوبگر زير مأموران عكس در ميكند.
در شكنجه حالت در و به صورت قپاني شرارت بهانه به را ٢٤ساله جوان يك

بستند. ديوار يك به مألعام
تهران انتظامي رژيم در نيروي جنايتكار سركرده دستور شكنجة علني به اين
مردم چشمان مقابل در تهران  خاوران  منطقه در ٤ساعت مدت به  بزرگ 
اين اعالم با ١٨فروردين روز خبرگزاري رژيم(فارس) گذاشته شد. بهنمايش
منطقه شرور نيز چهارشنبه روز اشرار با برخورد طرح ادامه در افزود: خبر

گردانده شد. خيابان در رازي تهران

اقدام يك  در باال عكس در
رژيم مأموران ديگر ضدانساني
رازي منطقه در را جوان يك
به ساعت چهار  مدت به  تهران

بستند. درخت
جوان اين رژيم اتهام جنايتكاران
را شرارت سن داشت ١٨سال كه

نمودند. عنوان

ورداسبي» دركلن درگذشت «مادر

پيامتسليترئيسجمهوربرگزيدهمقاومت
ابوذر شهيد مجا هد مادر دولتي) (خانم معصومه مادر ورداسبي، كه شديم مطلع و تأثر تأسف كمال با
ايزدي به رحمت و گفت را وداع فاني دار آلمان دعوت كلن در شهر ١٧فروردين، جمعه روز ورداسبي،

پيوست.
مريم رجوي، درگذشت اين مقاومت، خانم برگزيده جمهور درپي درگذشت «مادر ورداسبي»، رئيس
شهيدان، خانوادههاي و مادران به ويژه به مقاومت، بزرگ خانواده به و ورداسبي خانواده به را بزرگوار مادر
سرتسليم فرود ديكتاتوري، دو برابر ناماليمات در همه بهرغم كه گرانقدر اين مادر : افزود و گفت تسليت
جنبش پايداري و صالبت افتخار وگواه سند كرد، قيام مجاهدش فرزندان همراهي با و حمايت به و نياورد
با است. رژيم پليدآخوندي ستم و ظلم گواه تبعيد، و غربت در او درگذشت اين كه كما است، مقاومت
شادي ورداسبي» «مادر براي ورداسبي، آزادي، ابوذر جاودانه فروغ مجاهدش، و انديشمند فرزند به درود

مي كنم. آروز سالمتي براي همه بازماندگان صبر و و حق، رحمت و روح



شمارة ٧٩٥ ـ دوشنبه ٢١فروردين ١٣٨٥صفحة ۳
گزارش

شهادت  باوجود  که  می دانی  شاد،  روحت  سالم، 
مظلومانه ات به دست تروريستهای آخوندی و به دستور 
مستقيم جالد تروريست فالحيان، هيچ گاه ياد وخاطره 
تو از ميان ما نرفت وخون تو جوهرو پشتوانه پيمانی شد 
که با آن برای احقاق حق پايمال شدة خلقمان و دفاع از 

رهبريمان مسعود ومريم، نوشتيم. 
دکتر يادت می آيد که چگونه در هر مرجع بين المللی 
تروريستهای  ديپلومات  چطور  می گذاشتی  پا  که 
سفرای  همين  و  می انداختی  به وحشت  را  آخوندی 
تروريست در اولين تلکسی که به وزارت خارجه رژيم 
می زدند، خبر ورود تو و ديدن تو را در آن جا به اطالع 
مقامات رژيم می رساندند. يادت هست که ديگر رژيم 
در مجمع عمومی سازمان ملل از دست افشاگريها و 
روشنگريهای تو کالفه شده بود و فعاليت تو را به عنوان 
مانع خط مماشات وسازش عنوان می کرد، راستی دکتر 
کاظم، االن در کميسيون خارجه شورا و يا هر کجا که 
مالقاتی انجام می شود، ياران وادامه دهندگان راه تو از 
تجارب و آن صفا و صميميت وآن رابطه پاک و شفافی 
که با مسعود و مريم داشتی انگيزه می گيرند و توشه 

راهشان می کنند. 
راستی االن همان کارها وفعاليت تو را کسانی دارند 
به شايستگی ادامه می دهند که با پيوند با راه وآرمان 
تو و با وصل بودن به رهبری واشرفيان، بعضًا از نظر 

سنی  جای فرزندان تو هستند! تقريبًا دونسل از جوانان 
بعد از تو وارد اين کارزار شده اند وهنوز صدای گامهای 
استوارت در سالنها و راهروهای مجمع عمومی به گوش 
می رسد، حاال قاتل تو در سوئيس به حکم يک قاضی 

شرافتمند تحت تعقيب بين المللی قرارگرفته.
کاظم جان تو مسعود را به ما برگرداندی و سپس خون 
خود را در دفاع از مردم ايران و رهبری حقيقی مقاومت 
آنها فدا کردی تو برای ما تا ابد در زرين ترين صفحة 
تاريخ، سرلوحه دفاع از حق مظلومان وقربانيان شده ای. 
نوشتن اندر باب تالشها و خصوصيات ايرانی و مردمی تو 
و آن رابطة عميقی که با مقاومت داشتی و آن دشمنی 
آشتی ناپذيری که با رژيم سفاک وتروريست آخوندها 
داشتی در اين چند جمله نمی گنجد!  اما، نگاه کن 
ببين آن چه را که تو پايه ريزی کردی امروز در شورای 
امنيت گلوی آخوندها را می فشرد، دور نيست روز به ثمر 
نشستن خون تو و هزاران جاودانه فروغ آزادی، يعنی 
ها  آخوند  تروريستی  فاشيسم مذهبی  روز سرنگونی 

ورهايی مردم ايران.
يادت گرامی وراهت مستدام باد.

رضا ارجمندی 
دوست قديمی و از شاگردان دکتر کاظم رجوی. 

١٩ فروردين ١٣٨٥ 

نـامه يی به دکتر کـاظـم

خبرگزاري سوئيسATS ، يکشنبه ٢٠فروردين: 
وود  قضايي  دستگاه  واقعه،  از  پس  ١٦سال  ـ  برن 
حكم جلب بين المللي در رابطه با پرونده قتل مخالف 
ايراني كاظم رجوي را صادر كرد. اين حكم براي علي 
فالحيان وزير پيشين اطالعات ايران صادر شده است 

كه متهم به صدور دستور قتل مي باشد.
كاظم رجوي در ٢٤آوريل١٩٩٠ در كوپه در استان 
وود ترور شد. در آن زمان ظن دستگاه عدالت سوئيس 
متوجه ديپلوماتهاي ايراني شده بود كه بالفاصله بعد از 
قتل، كشور را ترك كردند. تهران همواره مسئوليت 

خود را در اين قتل تكذيب كرده است.
فاش  ديمانش  لومتن  روزنامه  توسط  خبر  اين 
شده است كه قسمتي از سند حكم جلب صادر شده 
توسط قاضي استان وود، ژاك آنتنن عليه وزير پيشين 
را چاپ  ايران  امنيت جمهوري اسالمي  و  اطالعات 

كرده است. 

استفان رجوي فرزند اين فعال مقتول حقوق بشر تأييد 
كرد كه سند مزبور در ٢٠مارس توسط قاضي آنتنن 
امضا شده است و به دفتر فدرال قضايي جهت انتشار 

بين المللي ارسال شده است.
در ژوئن١٩٩٧ روالند شاتلن قاضي تحقيق وقت اظهار 
اطمينان كرده بود كه دستور از تهران آمده است و 

احتماًال از جانب وزارت اطالعات بوده است. 
او اطالعات مربوط به هويت ١٣مظنون تحت تعقيب 
در سوئيس را در اختيار داشت. ولي برخالف دادستاني 
فدرال آلمان او حكم جلب براي علي فالحيان صادر 
نكرد. قاضي تحقيق ژاك آنتنن اين پرونده را در سال 

١٩٩٧ به دست گرفت.
اين قضيه موجب تنش با ايران و فرانسه شد كه دو 
مظنون دستگيرشده در خاك فرانسه و مورد مطالبه 
دستگاه قضايی سوئيس را در سال ١٩٩٧ به ايران 

بازگرداندند.

 هفته نامه ژورنال دو ديمانش، ٢٠فروردين:
قرار داريم  بحران هسته يي  درحالي كه در مركز يك 
مجله دو ديمانش از منبع نزديك به پرونده مطلع شد 
كه دستگاه قضايي سوئيس در بيست مارس گذشته 
يك حكم جلب بين المللي عليه يك مقام بلند پايه رژيم 

ايران صادر كرده است. 
علي فالحيان ٥٧ساله وزير سابق سرويسهاي اطالعاتي 

جمهوري اسالمي به اتهام ترور كاظم رجوي يك مخالف 
ايراني و برادر مسعود رجوي رئيس شوراي ملي مقاومت 

ايران در ٢٤ آوريل١٩٩٠ تحت پيگيرد قرار دارد.
فالحيان كه هم اكنون به خاطر نقشش درسؤ قصد عليه 
مرکز يهوديان آرژانتين در بوئنوس آيرس در سال١٩٩٤ 
(٨٦ كشته) با يك حكم بازداشت روبه رو مي باشد، امروز 

يكي از مشاوران خامنه اي ولي فقيه ايران مي باشد.

ـ سعيد همتي، ١٩٤٨، با نام مستعار جواد سفيران، با نام مستعار جواد 
ياسيني

نام مستعار  با  نام مستعار علي هادوي،  با  ـ محمدرضا جزائري، ١٩٥٨، 
حسين شجاعي با نام مستعار دانش

ـ علي كمالي، ١٩٥٦، با نام مستعار محسن شريف اصفهاني، ١٩٥٥، با نام 
مستعار خليل كمالي

ـ علي مصلحي عراقي، ١٩٤٧
ـ ناصر پورميرزايي ١٩٥٦، با نام مستعار اصغر ارشد، با نام مستعار صمد

ـ محسن پورشفيعي، ١٩٥٨، با نام مستعار عمار
ـ محمد سعيد رضواني، ١٩٦٦، با نام مستعار عليرضا بيان الحق

ـ محمود سجاديان، ١٩٥٨، با نام مستعار احمد طاهري، ١٩٦١، با نام 
مستعار محمود رجبي

ـ يداهللا صمدي، ١٩٥٧

در زمان طراحي و اجراي قتل كاظم رجوي، علي فالحيان وزير سرويسهاي 
اطالعاتي و امور مربوط به امنيت جمهوري اسالمي ايران بود. 

اين وزارتخانه هم چنين رابطه تنگاتنگي با سپاه پاسداران انقالب، به ويژه با 
نيروهاي ويژه آن (قدس) دارد. 

وزيرعلي فالحيان، مسئوليت بخش ترورها را به عهده داشت.
علي  رهبري  تحت  وزارتخانه  به دستور  تنها  ايراني  خدمت  پاسپورتهاي 
فالحيان صادر شده بودند و در هنگام بازگشت عامالن به ايران در همان 

فرودگاه از آنها بازپس گرفته شدند.
 تمام پاسپورتهاي خدمت،  ١٣فردي كه اسامي آنها در باال ذكر شد در 
كريم خان كه خياباني در تهران است، صادر شدند. دو ساختمان در اين 

خيابان مقر بخشي از سرويسهاي اطالعات ايران، مي باشد. 
حذف فيزيكي مخالفان ايراني در چندين كشور اروپايي صورت مي گرفت. 
اين قتلها بين سالهاي ١٩٨٧تا١٩٩٣ در شهرهاي هامبورگ، وين (دوبار)، 
ژنو، لندن، دبي، الرناكا، پاريس، برلن و رم رخ داد. تحقيقات در مورد اين 

قتلها از وجود ردهاي مشابه درچندين موارد از آنها پرده برداشت.

سوئيس اينفو ٢٠فروردين: 
به گفته روزنامه لومتن دو ديمانش چاپ لوزان يك حكم جلب بين المللي 
در ٢٠ مارس توسط ژاك آننتن قاضي تحقيق سوئيسي عليه علي فالحيان 

وزير پيشين سرويسهاي اطالعاتي ايران صادر شده است.
طبق اين حكم از سرويسهاي بين المللي خواسته شده است كه فالحيان را 
كه هم اكنون مشاور امنيتي علي خامنه اي ولي فقيه ايران مي باشد، دستگير 

و به زندان استان وود در لوزان انتقال دهند.
نوشل  الرس  كرد.  تأييد  را  جلب  حكم  صدور  سوئيس  خارجه  وزارت 
سخنگوي وزارت خارجه گفت: مقامات ايراني هنوز واكنشي به آن نشان 
نداده اند. و افزود: اين موضوع در گفتگوها ميان برن و تهران از سال١٩٩٠ 

مطرح بوده است.
در  ايران  مقاومت  ملي  شوراي  اپوزيسيون  وقت  نمايندة  رجوي،  كاظم 
سوئيس در  ٢٤آوريل١٩٩٠ توسط سرويسهاي اطالعاتي ايران درحالي كه با 

ماشين به سوي خانه اش در كوپه مي رفت به ضرب گلوله ترورشد.
دو تن از قاتالن بعدًا در فرانسه شناسايی و توسط پليس دستگير شدند. اما 
باوجود حكم دستگيري آنها توسط مقامات سوئيسي، دولت فرانسه آنها را با 
هواپيما مسقيمًا به تهران فرستاد و «منافع عالي حكومتي» را مطرح نمود. 

اين رويداد موجب محكوميت بين المللي به ويژه از سوي آمريكا شد.
رئيس جمهور  رفسنجاني  و  خامنه اي  گفت:  ايران  مقاومت  ملي  شوراي 
پيشين مستقيما در فرمان قتل شركت داشتند و بايد براي آنها نيز يك 

حكم جلب بين المللي صادر شود.
آننتن گفت: ١٣نفر در طراحي و اجراي اين ترور دخالت داشتند همة آنها 
از پاسپورتهاي مأموريتي برخوردار بودند. تعدادي از اين پاسپورتها در يك 
روز در تهران صادر شده بودند. آننتن در حكم خود مي افزايد فالحيان پيش 
از ترور كاظم رجوي، دستور ترور برادر جوانتر كاظم، مسعود رجوي رهبر 

اپوزيسيون ايران را نيزصادر كرده بود.

خبرگزاري فرانسهـ  ژنو، ٢٠فروردين: 

مطبوعات،  توسط  شده  منتشر  اطالعات  طبق 
دستگاه قضايي سوئيس حكم جلب بين المللي 
عليه علي فالحيان وزير پيشين اطالعات ايران 
مظنون به قتل مخالف ايراني كاظم رجوي در 
آوريل١٩٩٠ در سوئيس صادر كرده است. اين 
خبر توسط روزنامه لومتن دو ديمانش فاش شد 
كه قسمتي از سند مربوط به حكم جلب صادره 
از سوي قاضي تحقيق استان وود، ژاك آنتنن، را 
اين  از سال١٩٩٧  اين قاضي  چاپ كرده است. 
را دنبال مي كند و گفته مي شود حكم  پرونده 
جلب بين المللي را در ٢٠مارس امضا كرده و به 

دفتر فدرال عدالت سپرده است. 
استفان رجوي پسر مدافع مقتول حقوق بشر به 
خبرگزاري سوئيس تأييد كرد كه اين سند در ٢٠ 
مارس توسط قاضي آنتنن امضا و به دفتر فدرال 

قضايي براي  انتشار جهاني ارسال شده است. 
روزنامه لومتن دي مانش گزارش كرد حكم جلب 
مربوط به وزير اطالعات پيشين جمهوري اسالمي 
ايران، مي باشد كه قتل كاظم رجوي را تصميم و 

دستور داده است. 
نزديكي  در  آوريل١٩٩٠   ٢٤ در  رجوي  كاظم 
كوپه در استان وود به قتل رسيده بود. دستگاه 
قضايي سوئيس به ديپلوماتهاي ايراني مظنون شد 

كه بالفاصله بعد از ترور كشور را ترك كرده اند.
در ژوئن ١٩٩٧ قاضي روالند شاتلند كه عهده دار 
پرونده در آن زمان بود، اظهار اطمينان كرده بود 
ايران  اطالعات  وزارت  از سوي  قتل  دستور  كه 
صادر شده و اطالعات مربوط به هويت ١٣مظنون 
تحت تعقيب در سوئيس را در اختيار داشت. اما 
او عليه علي فالحيان حكم جلب صادر نكرد كما 
اين كه جانشينش قاضي آنتنن نيز چنين كاري 

را نكرده بود.

قتل كاظم رجوي: 
حكم جلب عليه يك وزير پيشين ايراني روزنامه لومتن ٢٠فروردين: 

قاضي پرونده کاظم رجوي، ژاك آنتنن، حكم جلب بين المللي براي 
دستوردهنده قتل مخالف ايراني كاظم رجوي صادر كرد. تنشهاي 

ديپلوماتيك در چشم انداز است.
از: لودويك روچي 

«به كلي محرمانه». نامة قاضي تحقيق استان وود، ژاك آنتنن با 
اين مهر در ٢٠ مارس گذشته به دفتر فدرال عدالت سوئيس ارسال 
شد. در اين پاكت ٣نسخه از حكم جلب علي فالحيان، تبعه ايراني 
متولد١٩٤٩ وجود داشت. سمت او وزير پيشن اطالعات و امنيت 

جمهوري اسالمي ذكر شده است. 
چگونه شد كه قاضي وود. تصميم به پيگرد يك مقام بلند پايه 
رژيم مالها گرفت كه هم چنان از نفوذ زيادي در تهران برخوردار 
است، اگر چه ديگر سمت وزير ندارد؟ حكم جلب مي گويد كه 
آن را  اجرای  و  گرفته  تصميم  رجوي  كاظم  اعدام  برای حکم  او 
صادركرده است. شانزده سال پس از ترور مدافع حقوق بشر كاظم 
رجوي در شهر كوپه، دستگاه عدالت سوئيس يك گام تعيين كننده 

در پرونده برداشته است كه تا امروز درجا مي زد.
١٣مظنون ايراني از ابتداي تحقيق تحت پيگرد بودند. اما قاضي 
پيگرد  به  حاضر  شاتلن،  روالن  سال١٩٩٧،  تا  پرونده  مسئول 
فالحيان نشده بود كه پيش برنده ترويسم دولتي رژيم ايران بوده 

است. نگراني از تالفي جويی عليه «سوئيس كوچك» موجب اين 
تصميم شده بود. قاضي وارث اين پرونده، قاضي آنتنن نيز عجله يي 
در صدور حكم جلب نشان نداد زيرا فكر مي كرد تنها تأثير آن جنبه 
سمبليك آن باشد. اين آن چيزي بود كه ايشان يكسال پيش به 

روزنامه اظهار داشت. چه چيز موجب تغيير نظر او شده است؟ 
اسنادي كه به دست دي مانش متن رسيده است نشان مي دهد كه 
قاضي وود از دولت سوئيس خواستار توزيع بين المللي اين حكم 
جلب عليه وزير پيشن ايراني شده است. او هم چنين وزارت خارجه 
عواقب  احتمال  داشته:  اظهار  و  است  ساخته  مطلع  را  سوئيس 

بين المللي براي كشور ما به خاطر اين تصميم وجود دارد. 
ترديدي نيست كه تندروهاي رژيم ايران از اين حمله قضايي عليه 
يكي از افراد خود كه هم اكنون با دو حكم جلب ديگر از سوي 
آلمان و آرژانتين مواجه است خوشحال نخواهند شد. اين درحالي 
است كه قاضي آنتنن قبل از اتخاذ اين تصميم، به اين دو كشور 

سفر كرده بود.
تنها كسي كه علنًا از اين تصميم خرسند است، استفان رجوي، پسر 
قرباني است كه آن را در اظهاراتش كه در اين جا به چاپ رسانده ايم 
بيان نموده است. او مي گويد: از نظر من عدالت اجرا شده است. 
عدالت موردنظر فرزند اين مخالف ايراني به راحتي قابل دستيابي 

نخواهد بود.

سران رژيم ايران هدف قرار مي گيرند
وقتي خبر را شنيدم گريستم. آن روز زيباترين روز زندگيم 
باالخره  مي كشيدم.  آن را  انتظار  سال١٩٩٠  از  من  بود. 
دستگاه عدالت رأس هرم جنايت را هدف قرار داد. وزير 
فالحيان به خاطر قتل پدرم توسط همه پليسهاي دنيا تحت 
تعقيب قرارمی گيرد. از نظر قضايي اين قتل به عنوان يك 
جنايت دولتي به رسميت شناخته شده است. اين پاياني بود 
بر يك عدم مجازات شرم آور كه رژيم و جوخه هاي مرگش 
از آن برخوردار بودند. به ناگهان، رنجي عظيم كه از پانزده سال پيش زندگي را بر من دشوار ساخته 
بود، رخت بربست. از طرف خانواده ام، قاضي آنتنن را مورد تقدير قرار مي دهم. او يك قاضي استثنايي، 
شجاع و مستقل مي باشد. من اميدوارم بتوانم در عمل به ارزشهاي واالي كشوري كه در آن بزرگ شدم 
يعني سوئيس، از او الهام بگيرم. من هم چنين بايد به پليس استان وود به خاطر تحقيقات ارزشمندش 
و همين طور به وكالي فوق العاده ام يعني آقايان موِريون، ديتزهايم و ِژلِر تبريك بگويم. امروز ديگر 
دستگاه اهريمني رژيم، پايگاههاي استراتژيك آن در اروپا، شبكه هاي بانكي و پوششهای ديپلوماتيكش 
كه امكان قتل ٢٥٠مخالف سياسي تبعيدي را فراهم ساختند، شناخته شده است. همه چيز براي 
محاكمه قرن آماده است. اگر اين وزيردستگير و به سوئيس مسترد نشود، يك محاكمه غيابي او را به 
حبس ابد محكوم خواهد كرد. سناريوي فوق روابط دوجانبه را تيره خواهد ساخت. ولي وطن هانري 
دونان [مؤسس صليب سرخ] از قطع هرگونه همكاري با اين رژيم مذهبِي وحشي برنده بيرون خواهد 
آمد. رژيمي كه هنوز كودكان ١٣ساله را به خاطر جرائم جنسي سنگسار مي كند، قتل عام كليميان را 

«افسانه» مي خواند و خواهان نابودي اسرائيل و مردمش مي شود.

واكنش استفان رجوي

كه  مهم  پيروزي  اين  به خاطر  شما  به  رجوي  آقاي   
باالترين  نقش  بر  رسمًا  دادگستري سوئيس  سرانجام 
رجوي  كاظم  دكتر  جنايتکارانه  ترور  در  رژيم  سران 
صحه گذاشت تبريك مي گويم. قطعًا همه خانواده هاي 
شهيدان ميهنمان در سراسر ايران از شنيدن اين خبر 
حكم  اين  پيشينه  سؤال  اولين  به عنوان  خوشحالند. 
فالحيان  آخوند  عليه  سوئيس  دادگستری  توسط  كه 
صادرشده است چيست و چه پروسه يی برای رسيدن به 

اين نقطه طی شده است؟ 
ابتدا بايد بگويم كه اين در واقع پيروزي بهار بر زمستان، پيروزي 
دموكراسي و انسانيت بر خونخواري و پيروزي حسن نيت و مقاومت 
است. پيروزي مقاومت مريم و مسعود رجوي بر ديكتاتوري يی 
است كه صدها هزار نفر از جمله كاظم رجوي را در ايران به قتل 
رسانده است. قبل از هر چيز بايد بگويم بسيار خوشحالم. خوشحال 
به خاطر پدرم كه ۱۵سال قبل به قتل رسيد. هم چنين به خاطر 
مادرم ميشل و خواهرم لورا. اما بسيار خوشحالم به خاطر شهداي 
ايران. به خاطر سي هزار زن و مردي كه در زندانهاي  مقاومت 
ايران در سال ۱۹۸۸ قتل عام شدند.هم چنين خوشحالم به خاطر 

۱۲۰هزار مجاهدي كه در ميدان رزم به خاك افتادند.
اين پيروزي، تلفيق سه نوع كار بود: سياسي، اجتماعي و قضايي. 

به يمن تلفيق  بين اين سه زمينه بود كه اين پيروزي به وجود 
آمد. در سوئيس كساني بودند كه موانعي را ايجاد مي كردند، اما 
در مقابل  اين گونه موانع،  ميشل الپرن رئيس شوراي دولتي و 
بسياري از نمايندگان و دوستان كمك بسياري براي موفقيت اين 

پرونده كردند.
هم چنين يك پرونده بسيار گسترده توسط پليس وود و  قاضي 
آنتن كه از شجاعت و استقالل فوق العادي برخوردار است، تشكيل 
شد. تمام اين عناصر به اين موفقيت كمك كردند. هم چنين ياري 

مقاومت و ياري خانواده در اين پيروزي نقش به سزايی داشت.

نظر  از  هستيد  وكيل  يك  خودتان  شما  رجوي  آقاي   
بين المللي  جلب  حكم  اين  معناي  قضايي  و  حقوقي 

چيست؟
بسيارمهم است به خصوص در شرايط بحران بين المللي فعلي كه 
در زمينة قضايي اين جرم به عنوان يك جنايت دولتي به رسميت 
شناخته شده است. به اين معني كه دولت سوئيس اين را پذيرفته 
كه دولت ايران در قتل كاظم رجوي دخيل بوده است. اكنون 
دادگاهي ديگری برای مورد مؤاخده قراردادن مستقيم دولت ايران 

آغاز خواهد شد. 
در ابتدا وزير پيشين اطالعات ايران علي فالحيان و بعد از آن 

مصاحبه سيماي آزادي با  استفان رجوي

رفستجاني رئيس جمهور پييشين ايران ديگر مصونيتی ندارند. اين اتهامات كليت رژيم جمهوري 
اسالمي را در بر می گيرد و اين به لحاظ قضايی پيروزی  مهمی است.

نکته مهم ديگر پرونده از نظر سياسي اين است که كاظم رجوي به عنوان يک قرباني تروريسم 
شناخته شده است. كاظم رجوي درواقع سمبل مقاومت ايران و سمبلي از مسعود و مريم رجوي 
می باشد. حال که رسمًا اعالم می شود اين مقاومت و رهبران آن از قربانيان تروريسم هستند، 
اين خود اولين گام در مسير حذف نام مجاهدين از ليست سازمانهاي تروريستي و به رسميت 

شناختن مقاومت ايران به عنوان يك آلترناتيو دموكراتيك در برابر رژيم ايران است. 
اما مهمتر از همه جنبه معنوي اين قضيه است. در واقع اين يك شناسايي فوق العاده از مقاومت 

تمامي مردان و زنان ايران است اين عدالتي است كه برقرار شده است.

عدالـت پيـروزي 

روزنامه الليبرته- سوئيس ١٨فروردين: 

رجوي  پرونده  و   C شاهد  بين  رابطه يي  چه  شما   
مي بينيد؟

ژاك آنتنن: او شاهد كليدي قضيه ميكونوس (قتل چهار رهبر 
كماندوي  يك  توسط  سال ١٩٩٢  در  برلين  در  ايراني  كرد 
او اطالعات دست اولي درباره سازماندهي  ايراني) بوده است. 
از آن جايي  ايران در اختيار داشت.  اين سوءقصدها از خاك 
كه شباهتهايي بين قضاياي ميكونوس، رجوي و پرونده هاي 
ديگري از قبيل انفجار مرکز يهوديان در آرژانتين ديده مي شد، 
C براي ما تبديل به يك شاهد محوري شده است. تحقيقگران 

آرژانتيني نيز او را چندين بار مورد استماع قرار داده بودند. 
افزون بر اين C تنها وسيله يافتن آدرس مؤسسات بانكي بود. 
او تنها سرنخ من و تنها امكاني است كه درحال حاضر اجازه 
پيشروي در تحقيقات را مي دهد. حاال ديگراين به عهده من 
است كه به سير وقايع در گذشته آگاهي يابم. هرچند با مشكل 
عظيمي روبه رو هستم زيرا بانكهاي سوئيسي موظفند كه فقط 

به مدت ده سال آرشيوهاي خود را حفظ كنند. 
گويا  كه  را  ژنو  در  بانكي  مؤسسه  دو  مزبور  شاهد   
داشته،  مراجعه  آنها  به  سالهاي ١٩٨٥تا١٩٨٧  بين 
در  بزرگي  پيشرفت  اين  آيا  كرده است.  شناسايي 

تحقيقات شما نيست؟
اين حتمي نيست كه وي اشتباه نكرده باشد. من در حال انجام 

پرس و جوهايي از بانكهاي مزبور هستم و همينطور درصدد 
تماس با کارمندان سابق آنها هستم تا ببينم كه آيا ردي از 

ديدارهاي او باقي مانده است يا نه. 
 اميد داريد به چه چيزي دست يابيد؟

اگر فرضا اين حساب هنوز باز باشد، مي توان اسناد مربوط 
به بازگشايي حساب را پيدا كرد. من سعي مي كنم كه از هر 
سرنخي كه پيدا مي كنم، نهايت استفاده را ببرم، بدون اينكه 

مطمئن باشم كه به نتيجه مي رسم. 
 ولي آيا اين يك ديوانگي از سوي ايرانيها نيست كه 

چنين حساب بانكي را هنوز باز نگهداشته باشند؟
به  محكوم  ابتدا  همان  از  مي توانند  تحقيقات  اين  كامًال.  نه 
شكست به نظر بيايند. ولي خوب، چه كسي مي داند؟ شايد 
برحسب اتفاق از يك سهل انگاري احتمالي بتوانيم استفاده 
کنيم و يا از خاطراتي از يك كارمند بانك در آن سال، كه 
مي تواند جاي سند كتبي را بگيرد. در آن صورت مي توان از اين 

طريق چگونگي وقوع رخدادها را ثابت كرد. 
اواخر ماه مارس  تحقيقاتي كه روزنامه الليبرته در   
گذشته  پاييز  در  ايران  كه  فاش ساخت  داد،  انجام 
٢٠٠تن طال را كه رژيم مالها به بانك كرديت سوئيس 
سپرده بود، به ايران منتقل كرده است. آيا اين خود 

يک سرنخ است؟
ژاك آنتنن: بله.  

ژاك آنتنن: 
مأمور سابق وزارت اطالعات ايران مورد استماع قرار مي گيرداين منبع تنها سـرنخ من مي باشـد

به گفتة مصباحی از يک حساب بانکی به ميزان ۲۰۰ميليون دالر در ژنو، نزديک به ۴۰۰عمليات مرگبار 
توسط رژيم ايران در سراسر جهان انجام گرفته است 

الليبرته-  روزنامه 
سوئيس ١٨فروردين: 

كه  آنتنن،  ژاك  قاضي 
كاظم  ترور  مورد  در 
رجوي تحقيق می كند، 
يك شاهد اصلي را مورد 
می دهد.  قرار  استماع 
مصباحي در ژنو بانكهاي 
عمليات  كه  مفروضي 
تروريستی رژيم از آن جا 
مورد  را  می شود  تأمين 

شناسايي قرارمی دهد.
از  مصباحي  ابوالقاسم 
جانب تمامي سرويسهاي 
اطالعاتي غربي شناخته 
مأمور  اين  است.  شده 
اطالعات  وزارت  سابق 
ايران در زمان خميني، 
كه از سال١٩٩٧ در آلمان پناهنده است، يك شاهد اصلي در امور 
مربوط به تروريسم ايران در سالهاي١٩٨٠ می باشد. وي بارها توسط 
پليس آلمان، فرانسه، سوئيس و آرژانتين مورد استماع قرار گرفته 

است. قضات بوئنوس آيرس در واقع به دنبال بر قراركردن رابطه بين 
حسابهاي رئيس جمهور سابق كارلوس منم در سوئيس و تروريستهای 

ايراني هستند.
هربار، سخنان وي معتبر تشخيص داده شده اند. او امروزه كسي است 
كه قادراست وجود يك حساب بانكي با اعتباری معادل ٢٠٠ ميليون 
دالر در ژنو را مورد تأييد قراردهد كه از آن نزديك به ٤٠٠عمليات 
مرگبار فرماندهي شده توسط رژيم در سراسر جهان تغذيه شده اند. 
وي كه بين سالهاي ١٩٨٥ و١٩٨٧ در ژنو ساكن بوده است مسئوليت 
اين اقدامات بانكي از جانب كشور خود را به عهده داشته است. ژاك 
آنتنن قاضي اهل وود باالخره موفق شد وي را در چارچوب تحقيقات 
در مورد ترور مدافع حقوق بشر ايراني، كاظم رجوي، در سال ١٩٩٠ 

در كوپه به سوئيس بياورد. 
پالك سياه ورودي

٩فوريه گذشته، مصباحي كه با نام شاهد C شناخته می شود، دو 
مؤسسه ژنوي را در كنار رود رن مورد شناسايي قرار داد. به گفته وي، 
كه با نام رضا عبداهللا كار می كرد، شماره حساب مذكور در بانكي 
بود كه در يكي از اين دو مؤسسه واقع شده بود. وي در اظهاراتش 
می گويد: «نزديك درب ورودي يك پالك سياه آويخته شده بود كه 
روي آن با رنگ سفيد كلمات بانك، لوكزامبورگ و كلمه سومي نوشته 

شده بود كه اينك به خاطرم نمي آيد».
سه نفر حق امضاي حساب را در اختيار داشتند: رئيس جمهور سابق 
علي اکبر رفسنجاني، احمد خميني (فرزند آيت اهللا)  وعلي فالحيان، 

وزير اسبق اطالعات و رئيس سرويسهاي مخفي. مصباحي هم چنين 
يك دفتر را در طبقه اول مورد شناسايي قرارداد كه در آن توسط 
فردي به نام شاهرخ شريف، كارمند سوئيسي ايراني االصل، به حضور 
پذيرفته شده بود. «حدود ٣٥ساله، ١،٧٠ متر قد، موهاي سياه، الغر، 

بدون عينك و بدون ريش»… 

تأمين مالي ترور
شايد دادگاه وود بتواند ثابت كند ترور كاظم رجوي از طريق اين 
حساب تأمين مالي  شده است. و يا قضات آرژانتيني بتوانند دريابند 
كه ١٠ميليون دالر پرداخت شده به رئيس جمهور سابق كارلوس منم 
از اين حساب برداشت شده است. اين مبلغ براي سرپوش نهادن بر 
تحقيقات در بوئنوس آيرس در مورد سوءقصد عليه مركز يهوديا ن در 
سال١٩٩٤ استفاده شد، كه مرگبار ترين واقعه در تاريخ اين كشور با 
٨٦كشته و بيش از ٢٠٠مجروح محسوب می شود. قضات دو كشور، 
كه به خوبي بر اين نكته واقفند كه تحقيقاتشان بر روي اين شاهد 

اصلي همسوست  يك همكاري تنگاتنگ قضايي را آغاز كرده اند. 
حقوقدانان آرژانتيني قبًال چندين تقاضاي تبادل قضايي با خانم قاضي 
ژنوي كريستين ژونو داشته اند كه از سال ٢٠٠١ مسئول پرونده منم 
می باشد. آنها در كنار امور ديگر خواهان احضار  شاهد ايراني مذكور به 
ژنو بودند. به دالئلي اسرار آميز، دادگستري ژنو به تقاضاي آرژانتينيها 
پاسخ مثبت نداد. و كريستين ژنو پرونده منم را در سال ٢٠٠٤، قبل 

از اين كه شغلش تغيير كند، بايگاني كرد.

حكم جلب عليه يك وزير پيشين ايرانيسوئيس حکم دسـتگيري يك وزير پيشين ايراني را مي دهد

حكم جلب يك مقام ايراني
از  بعد  ژنو  مقر  در  ملل  درسازمان  ايران  سفير  اولين  رجوي  كاظم 
سركوبگرانه  سياستهاي  به  اعتراض  در  او  بعد،  كمي  بود.  انقالب١٩٧٩ 
و فعاليتهاي تروريستي حاكمان مذهبي ايران استعفا داده بود. او سپس 
فعاليت عليه اعدامهاي دسته جمعي، دستگيريهاي خودسرانه و شكنجه 

توسط ديكتاتوري مذهبي ايران را افزايش داد.
تبعيديان ايراني مي گويند وزارت اطالعات ايران هم چنان حضور فعالي در 
اروپا دارد و از زمان روي كارآمدن احمدي نژاد عمليات جمع آوري اطالعات 

عليه مخالفان ايراني را افزايش داده است.
استفان رجوي، پسر كاظم، همواره روي مقامات استان وود براي صدور 
حكم جلب بين المللي عليه فالحيان همان طور كه آلمان ١٠سال پيش 
انجام داد، فشار آورده است. درسال١٩٩٦ يك دادگاه در برلين فالحيان، 
خامنه اي، رفسنجاني و واليتي وزيرخارجه پيشين ايران را به خاطر قتل 

٤مخالف كرد در رستوراني در برلين در سال١٩٩٢ مجرم شناخته بود.

حكم قاضي: تحقيقات روشن ساختند كه ١٣ نفر در آماده سازي و 
بقيه از صفحه اولانجام قتل همكاري داشتند…  

شوراي ملي مقاومت ايران: خامنه اي و رفسنجاني رئيس جمهور پيشين مستقيمًا در فرمان قتل شركت داشتند 
و بايد براي آنها نيز يك حكم جلب بين المللي صادر شود

حكم جلب يك مقام ايراني
ژورنال دو ديمانش



۴ ١٣٨٥صفحة دوشنبه ٢١فروردين ٧٩٥ ـ شمارة
گزارش

مهدوی فيض ولی اهللا مجاهد حکم اعدام زندانی عليه هموطنان موج اعتراضات
آخوندی جنايتـکار محکوميـت رژيم در جهان، در شـهرهای مختلـف مقاومت حاميـان تظاهـرات

روزهای آخرين طی جهان، بزرگ شهر چندين
حاميان شاهد آکسيونهای اعتراضی گذشته هفتة
زندانی مجاهد، اعدام حکم محکوميت مقاومت، در
توسط دژخيمان بهتازگی که مهدوی ولیاهللا فيض

بود. شده است، ابالغ وی رژيم به
تقبيح ضمن  شرکتکنندگان آکسيونها اين  در
بينالمللی مجامع از رژيم، جنايتکارانة اقدام اين

متحد ملل سازمان ارگانهای نيز و حقوقبشری و
عمل يک تکرار  از  عاجل اقدام با  تا خواستند 
کرده جلوگيری رژيم توسط ديگر جنايتکارانه
را مهدوی فيض ولیاهللا مجاهد زندانی جان و 

نجاتدهند.
نظر از آکسيونهای اين از تصاويری و گزارش زير در

میگذرد. شما

١٦فروردين: هلند، پارلمان مقابل الهه،
اعضاي جامعه يكي از توسط اعالم برنامه با آكسيون
در سخنانی وی مقاومت آغازشد. متخصصين هوادار
آخوندی ضدبشری رژيم فعلی اوضاع برشمردن ضمن
صدای كه آمدهايم گردهم امروز ما گفت: چنين
زندانی حكم اعدام صدور به را نسبت خود اعتراض
جهانيان گوش به مهدوی فيض ولیاهللا مجاهد

برسانيم.
با مخالفت مورد كه در عفو بينالملل اطالعيه آن گاه

گرديد. قرائت بود مجاهد زندانی اين اعدام
حزب جوانان مسئول هونكوپ، ياسپر آقای سپس
خواستار محكوم خود سخنرانی ضمن ليبرال هلند،
و اينجا گفت: من در و شده اعدامها در ايران كردن

اميدوارم و میكنم صحبت شما با پارلمان محل در
كه بداند دنيا و  بشنوند هم آنها را  شما صدای كه
آن از حمايت هست كه ايران برای رژيم آلترناتيوی
هم دنيا و اروپا سراسر به و شود شروع هلند از بايد

برود.
از جوانان هوادار قطعنامه پايانی آكسيون توسط يكی

قرائت گرديد. هلند مقاومت در
انقالبی، ترانهسرودهای پخش ضمن برنامه، خالل در
ارتجاع رئيسجمهور  و آخوندی رژيم شعارهايي عليه

شد داده و هواداران مقاومت هموطنان توسط
جانب از نمايندگی  به مقاومت  هيأت پايان  در
پارلمان به را نامهيي آكسيون  در شركتكنندگان

دادند. ارائه هلند

الهـهـ  هلـند

١٧فروردين: يوتوبوری ميدان برونس پارکن،

باران، و برف بارش زير و زياد سرماي باوجود تجمع اين
را محکوم (اعدامها شعار با بزرگي پرچم برگزار شد.
اين تجمع جلو در دهيد) نجات را مهدوی کنيد، زندگی
میکرد. بهخود جلب را عابرين که توجه داشت قرار
و اعتراضکنندگان پيوسته به سوئد از مردم بسياری

مورد بودند. اين در بيشتری اطالعات خواهان
بينالملل زنان عفو مسئول لوئيس هولفلت آن خانم
كردن محكوم ضمن  خود سخنان در يوتوبوری  در
فيض مهدوی اعدام ولی اهللا لغو حکم خواهان اعدام،

شرکتکنندگان خواستبا نامهنگاریبهجوامع از و شد
باشند. کوشا کار اين در بينالمللی فعاالنه

اشاره با شرکت کنندگان برنامه، اين پايانی قطعنامه در
تکرار  به تابستان٦٧  در سياسی  زندانيان قتلعام  به
از دبيرکل هشدارداده و ماليان رژيم توسط آن مجدد
دولتهای حقوقبشر، عالی کميساريای ملل، سازمان
آزاديخواه مردم و حقوقبشری سازمانهای اروپايی،
فيض جان ولیاهللا نجات برای تالش بیوقفه خواهان

شدند.
رسيدگیو صدور  سازمانمللخواستار  آنها همچنيناز

شدند. ايران در حقوق بشر نقض مورد در قطعنامهيی

يوتوبوریـسوئـد

اتاواـ کـانادا

کانادا،١٧فروردين:  پارلمان مقابل اتاوا
احمد آقاي دراتاوا، هموطنانمان اعتراضی آکسيون در
بينالملل در ماه عفو سازمان گفت: حسني طي سخناني
و داده ايران هشدار در اعدامها به افزايش نسبت فوريه
سياسي گسترده زندانيان اعدام قريبالوقوع احتمال از
خود عميق تا نگراني شديم جمع امروز اينجا ما خبرداد.

کنيم. سياسي بيان زندانيان اين به سرنوشت نسبت را
نماينده مجلس فدرالگفت: سخنرانبعدی آقاي پالدوار
ايران در بشر نقضحقوق به نسبت ما حزب همه و من
باال بردن براي کمکي هيچ از من هستيم. نگران بسيار
نگران شما که به سرنوشت کساني نسبت عمومي آگاهي
را خود آمادگي همينجا و نميکنم دريغ هستيد آنها
آن از فراتر و فدرال پارلمان سطح در کمک هرگونه براي

مي دارم. اعالم
آزادي خواستار خود شعارهاي با تظاهرکننده جمعيت

ساير و ملل سازمان از رژيم اخراج سياسي، زندانيان همه
ايران مردم مقاومت عادالنه از و حمايت مجامع بينالمللي
سازمان مجاهدين شدند. در ادامه قطعنامه تظاهرات و

شد. خوانده
نخستوزير پارلماني معاون کني، جيسون آقاي آنگاه
حزب کانادا، محافظهکار حزب ارشد اعضاي از و کانادا
از و خودم جانب از سخناني گفت: طي کشور اين حاکم
يعنيدولت به شما مي گويمکهما جانبنخستوزيرکانادا
تا خواهيمکرد کار سختتر از گذشته بسيار کانادا جديد
آن اساس بر ملل سازمان که اساسي آزاديهاي منشور
جهانشمول اين آزاديها ايران پيادهشود. در گرفته شکل
کسي را از آنها مختلف بهانههاي به و نميتوان هستند
اين بايد که خواهيمکرد تفهيم ايران رژيم به ما سلبکرد.
بهزودي و اميدواريم بين الملليرا بهرسميتبشناسد. مفاد

شود. اجرا ايران در آزاديها اين که باشيم آنروز شاهد

هامبورگـآلمان

شهرداری مثابل در اعتراضی تجمع يک ١٨فروردين روز
شهروندان مورد توجه آكسيون اين برگزار شد. هامبورگ
و گرفت قرار هامبورگ گروهی شهر رسانههاي و آلماني
اين محكوم كردن را در شهروندان بيانيهيي از بسياري

امضانمودند. ماليان، توسط رژيم جنايت
كه مقاومت هواداران از هيأتي آكسيون، اين پايان در

قطعنامة ميكردند، همراهي را آنها نيز شهدا خانواده
به و برده هامبورگ شهرداري محل به را آكسيون

دادند. تحويل شهردار نمايندة
آكسيون اين از هامبورگ  يك كانال  تلويزيون
خود خبري بخشهای مختلف در كرده و فيلمبرداري

پخش نمود. آنرا

سيدنیـستراليا

ملل، سازمان اطالعرساني دفتر مقابل سيدني 
١٧فروردين:

محکوم ضمن اين آکسيون اعتراضی، در شرکتکنندگان
بر مبنی رژيم سوی از گرفته صورت تهديد نمودن
ولياهللا بهخصوص سياسي  از زندانيان نفر هفت اعدام
بينالمللي حقوق بشري سازمانهاي ازهمه مهدوي، فيض
عمل اين تا  کردند درخواست  متحد  ملل سازمان  و
هرچه براي لغو خود را تالش تمام و محکوم را ضدبشري

ببندند. حکم جنايتکارانه بهکار اين سريعتر
حکم به اعتراض در که توماری آکسيون حاشيه در
استراليايي شهروندان امضای به بود شده تهيه اعدام

ايران شوراي ملي مقاومت اطالعيه چند رسيد. همچنين
کنار در سياسي زندانيان تهديد و اعدام با ارتباط در
استراليايی اختيار شهروندان افشاگرانه در بروشورهايی

قرارگرفت.
به اصغري، شهال خانم سرپرستي به هيأتي درپايان
سازمانمللمراجعه نمودند. مسئولين ارگاناطالع رساني
و اعضايهيأت همدردي با ابراز متحد، ضمن ملل سازمان
آخوندي، قول جنايتکار مسئوالن رژيم از انزجار خود بيان
دفتر مرکزي اين سازمان اطالع به را موضوع اين دادندکه
همة از را خود پشتيباني و رساند خواهند کانبرا شهر در

نمودند. اعالم آنان خانوادههاي و سياسي زندانيان

برلينـآلمان

خبر برلين، محلي راديو پنجشنبه١٧فرودين، روز
عنوان تحت را ايران مقاومت هواداران تظاهرات
خود برنامه در اعدام» خاطر حكم به ايرانيان «تظاهرات

نمود. پخش
آكسيون يك شهر برلين در مقاومت ايران در حاميان
و كرده شركت  آلمان وزارتخارجه مقابل اعتراضي 
مهدوي شدند. فيض ولياهللا لغو حكم اعدام خواهان
حكم از انزجار با اعالم اين تجمع در تظاهركنندگان
آخوندي رژيم و همچنين تهديدات فيض اعدام ولياهللا
مجاهد و مبارز سياسي زندانيان ساير جان به نسبت
قرون وسطايي شكنجهگاههاي و سياهچالها بيدفاع در
زندانيان عام قتل فاجعة تكرار به نسبت خطر اعالم با و

اروپايي  دولتهاي كليه از ايران، سال٦٧ در در سياسي
مردم بشر و حقوق مدافع وسازمانهاي جامعه جهاني و
نجات براي فوري دنيا خواستار اقدام درتمام آزاديخواه

حقوقبشر نقض و بررسي پرونده سياسي زندانيان جان
شدند. امنيت شوراي در آخوندي رژيم

آزاد برلين دانشگاه استاد و كشيش اين آكسيون در
ويلكنز سخنراني نمود، ويگفت: رژيمميگويد پرفسور
محارب اما خداست، فيضمهدوي، محارب با اينجوان،
بر حاكم آخوندهاي همين خدا دشمن و خدا واقعي
از يكسو بمب هسته يي مي سازند و كه از ايران هستند
وي ضمن ميدهند. را به كشتن بيگناهان سويی ديگر
با بر همبستگي نقض حقوقبشر در ايران محكوميت

كرد. تأكيد ايران مردم
شركتكنندگان طرف از هيأتي  آكسيون خالل در
وزارتخارجه، به مراجعه با ويلكنز پرفسور با همراه
مسئولين به خود را اعتراضي نامة اكسيون و قطعنامة

دادند. تحويل

١٦فروردين: رپوبليكا، ميدان رم

همه مراجع از شرکتکنندگان اعتراضی اين تجمع در
واکنش خواستار ايتاليا انساندوست و حقوقبشري
کردند: عنوان و شده جنايتكارانه اقدام اين به نسبت
سياست سكوت كه ندهند اجازه خواهيم می از شما ما
قسم دشمن وسطايي و قرون رژيم با اين مماشات و
را وحقوقبشر انساني ارزشهاي جاي ايران ملت خورده
همه جانبازي ثمره كه آزادي گرانقدر ميراث و گرفته
است، ايتاليا انقالبيون ازجمله ستم تحت خلقهاي

رود. بهيغما

زنان انجمن مسئول آكسيون توسط قطعنامه درپايان
ازپايان پس گرديد. قرائت درايتاليا ايراني دموكراتيك
ايراني جوامع نمايندگان از متشكل هيأتي اكسيون
وزارت امورخارجه به بهرهور بهزاد سرپرستي آقاي به
تسليم را اعتراضيخود متن نامه كردندو مراجعه ايتاليا
به با وي و نمودند ايتاليا خارجه وزير دستيار معاون
حكم به نسبت تأسف ابراز با وي پرداختند. گفتگو
كه نكات داد مالها قول ازسوي رژيم ضدبشري صادره
وزيرامورخارجه به را هيأت اعتراضي نامه و شده مطرح
فيض مهدوي ولياهللا ازاعدام جلوگيري براي و داده 

آورد. الزم را بهعمل اقدامات

رمـايتاليا

١٨فروردين: شهر، جمعه مركز داالس ـ
مالها اعالم كردند: رژيم اكسيون اين در هموطنانمان
به خود، و بينالمللي بحرانهاي داخلي وانفساي در
فرزندان بهترين جان گرفتن  جز ديگري حربه
بهدنبال لذا شود، متوسل  نميتوانست  ميهنمان
امنيت، شوراي به آخوندي رژيم اتمي پرونده ارجاع
مبارز و مجاهد سياسي زندانيان كه نمود تهديد
اعتراض بالفاصله خبر اين  ميدهد.  قرار هدف  را
از تعدادي  و برانگيخت  را آزاديخواه ايرانيان  همه 
در نيز بينالملل عفو ازجمله حقوقبشري سازمانهاي

داشتند. اعالم اعتراض خود را رابطه اين
و كمك خواستار داالس مقاومت در هوادار ايرانيان
زندانيان جان نجات براي بينالمللي مجامع ياري

از با استفاده كه رژيم و اعالم كردند شدند، سياسي
وتروريسم بنيادگرايي مقاصد دارد قصد حربه اين
زندانيان كه ميدانيم  ما و دهد. گسترش  را خود
ايستادگي رژيم اين مقابل در آزادي براي سياسي
بحرانی نقطه اين به رژيم آنها مقاومت از و كردهاند
وارگانهاي بينالمللي  مجامع بنابراين رسيدهاست. 
عاجلي اقدامات هرچه سريعتر بايستي بشري حقوق
را خود شوم مقاصد نتواند رژيم كه دهند انجام

کند. عملی
خود اكسيون قطعنامه تظاهرات، در شركت كنندگان
شهر اين كنگره نمايندگان و رسانهها اختيار در را
جنايتكارانه عمل اين كه خواستند انها از و داده قرار

كنند. محكوم را

داالسـ آمريکـا

١٧فروردين: سوئد، مجلس مقابل استکهلم
باصداي استکهلم شهر مرکز در رهگذاران امروز
فرياد که ميشدند مواجه پرشورهموطناني شعارهاي
کنيد»، متوقف را درايران زندانيان ميزدند:«اعدام
«مجاهدين کنيد»، آزاد را فيض ولي اهللا حاال «همين

و… غران» شيرهميشه ايران،
سه به آزاديخواه وايرانيان مقاومت حاميان شعارهاي

میشد. شنيده وانگليسي سوئدي فارسي، زبان
روشنگرمسئولين وتوضيحات شهدا عکس نمايشگاه
توجهي قابل تعداد نظر بود اندرکارتوانسته دست
جلب خود به را رهگذر وتوريستهاي  ازسوئديها
عکسهاي پس ازديدن را خود تأثر شديد آنها کند.
و ميدادند نشان شکنجهشدهها، آشکارا تکاندهنده

محکوم میکردند.. را اين جنايتها عامالن
وارتش پرافتخارسازمان وآرم باشکوه پرچمهاي
پوشانده را آکسيون محل ميدان جاي جاي آزادي
وسوئدي فارسي بزرگي به زبانهاي پالکاردهاي بود.
براي روشني  به را آکسيون هدف درجلو جمعيت،
اين تجمع اعتراضی قطعنامه بينندگان بيان ميکرد.
بيانية ادامه در شد. قرائت جوانان از يكي توسط
شد قرائت انگليسي  زبان به مقاومت ملي  شوراي
خواسته دولتها و بينالملي مجامع همه از آن در که
خلق جان مجاهد نجات براي بالدرنگ که شده است

نمايند. اقدام ولياهللا
سرود با  و  آغاز مجاهد» «اي سرود با  مراسم 

رسيد. پايان به «قسم» انگيزانندة

سوئد استکهلمـ 

١٩فروردين: شهر، مرکز کپنهاگ،
اي ايران  ملي سرود پخش با اعتراضی تجمع اين 
شهروندان دانماركي حمايت پرگهر آغازگرديد. مرز
همدردی، ابراز بيسابقه بود. آنها ضمن آکسيون لز
اعدام از جلوگيري  برای آکسيون اين خواسته  از

بهعملمیآوردند. حمايت مهدوي فيض ولياهللا
حاميان از و ساخاروف حزب  رهبر نرسكوو آقاي
يك بهعنوان من گفت: سخنانی طی ايران، مقاومت
کنار در تا آمدم اينجا ساخاروف رهبرحزب و كشيش
يكي كه مهدوي فيضاهللا اعدام به حكم نسبت شما
ماليان رژيم كنم. اعتراض است مجاهدين ازاعضاي
حقوق بشر نقضكنندگان بدترين از برايران حاكم
بينالمللی مجامع در ٥٢بار تاکنون و دردنياست

تمامي و دانمارك ما از دولت لذا شدهاست. محکوم
از قاطعانه كه ميخواهيم حقوقبشري ارگانهاي
اين حكم كه  بخواهند ايران وسطايي قرون  رژيم 

کند. متوقف را ضدانساني
انجمن توسط که اطالعيهيی  برنامه خالل در
دانمارك مقيم ايراني فارغالتحصيالن متخصصين و
دولت به خطاب و اعدام حکم اين درخصوص
شده تهيه حقوقبشري،  ارگانهاي بقيه و  دانمارك

توزيعگرديد. دانمارکی شهروندان بين در بود
عفو به شركتكنندگان جانب از هيأتی پايان در
دانمارك پارلمان و وزارتخارجه و بينالملل
تسليم با را تظاهركنندگان خواستههاي و مراجعه كرده

رساندند. آنها اطالع به قطعنامه آکسيون

کپنهاگـ دانـمارک

١٩فروردين: شهرداري، مقابل آرهوس
از تعدادي كه شركتكنندگان شديد باران بهرغم
بودند آورده كالسكه خود را با خردسال كودكان آنان
«اعدام زندانيان مي دادند: شعار كرده مشتهاي گره با
تروريستي «رژيم كنيد»، متوقف را ايران در سياسي
متحد اخراج كنيد»، ملل سازمان از بر ايران را حاكم
هر ايراني «فرياد گردد»، بايد آزاد «زنداني سياسي

… و آزادي» آزادي
شهروندان استقبال و توجه مورد آكسيون اين
جنايتكارانه حكم نيز اين و آنان گرفت قرار دانماركي
آخوندهاي رژيم سرنگوني آرزوي و كرده محكوم را

مي نمودند. را حاكم
انزجار با اعالم شكوه تجمع با تظاهركنندگان دراين

تهديدات همچنين و فيض ولي اهللا اعدام حكم  از
زندانيان ساير جان به نسبت جنايتكار آخوندهاي
درشكنجهگاههاي بيدفاع مجاهد و مبارز سياسي
تكرار جهت و هشدار اعالم خطر با و وسطايي قرون

سياسي درسال١٣٦٧  زندانيان عامهاي قتل فاجعه 
دول اروپايي و حقوقبشري مجامع كليه درايران، از
نجات براي فوري اقدام خواستار  جهاني جوامع و
رژيم پرونده جنايات بررسي و زندانيان سياسي جان

شدند. امنيت شوراي در آخوندي
ميهني ملي سرود پخش مراسم  اين بخش پايان
جمعي بهصورت كه  بود پرگهر»  مرز  اي «ايران

شد. خوانده

ـ  دانـمارک آرهـوس

١٨فروردين: شهر، مرکز هوستون،
تگزاس ايرانيان جامعه فراخوان به که آكسيون اين
رنجير» در «قهرمانان سرود پخش با شده بود، برگزار
مجاهد و  مقاوم سياسي زندانيان مبارزه بهپاس 
كه هموطنانمان بيوقفه شعارهاي با و شد. شروع
بين المللي ارگانهاي عاجل  و  سريع اقدام خواستار
ميشدند بند در سياسي زندانيان جان نجات براي

پيداكرد. ادامه
آمريكايي شهروندان بين تراكتهايي رابطه همين در
با آنها كه مورد توجه آنها قرار گرفت. گرديد توزيع
خواستههاي با خود را آکسيون، همبستگي به مراجعه

ميكردند. اعالم برگزاركنندگان
در شد قرائت آكسيون قطعنامة برنامه انتهاي در

ازحكم انزجار اعالم با شرکتکنندگان قطعنامه اين
فاجعه تكرار به هشدار نسبت و با فيض ولياهللا اعدام
خواستار سال٦٧، در سياسي زندانيان قتل عام
مدافع سازمانهاي جامعهجهاني، دولتها، عاجل اقدام
نجات تمام دنيا براي در و مردم آزاديخواه حقوقشر،
بيدفاع سياسي ساير زندانيان و فيض اهللا ولي جان
قرار همين تهديد معرض در كه ايران زندانهاي  در

شدند. دارند،
بهپايان قسم سرود پخش با اعتراضی تجمع اين
به برگزاركنندگان از هيأتي آکسيون اين در رسيد.
را آكسيون قطعنامه و كرده  مراجعه سرخ صليب
اختيار در ديگر افشاگرانه مدارك و اسناد بههمراه

دادند. قرار آنان

هوستونـآمريکـا



شمارة ٧٩٥ ـ دوشنبه ٢١فروردين ١٣٨٥صفحة ۵
گزارش

عليرضا جعفرزاده در مصاحبه با تلويزيون فاكس نيوز:

رژيم ايران به وضوح نگران فشارهاي بين المللي و تحريمهاي 
احتمالي در شوراي امنيت ملل متحد است

جعفرزاده  فروردين٨٥:  نيوز١٣  فاكس  تلويزيون 
تهديدهاي  مرعوب  نبايد  متحده  اياالت  گفت 
تروريستي اين رژيم شود و با تقويت اپوزيسيون 
رژيم  اين  سرنگوني  به  فراخوان  كه  ايران  رژيم 

داده، بايستي به پاشنه آشيل آن ضربه بزند. 
فاكس نيوز كه روز يكشنبه و پس از آزمايش يك 

اظهارات  ايران،  رژيم  توسط  زيردريايي  موشك 
گفت:  مي كرد،  پخش  را  جعفرزاده  عليرضا 
آزمايش اين موشك تنشهاي موجود بين آمريكا 
رژيم  اين  هسته يي  برنامه  سر  بر  را  ايران  رژيم  و 

افزايش مي دهد. 
ژنرال  مكنرني»  «تام  از  نقل  به  تلويزيون  اين 

اياالت  افزود:  آمريكا  هوايي  نيروي  بازنشسته 
تا  كند  كمك  ايران  مردم  به  مي بايست  متحده 

كشور خود را از مالها پس بگيرند. 
وي اضافه كرد مالهاي حاكم بر ايران روي لبه تيغ 
حركت مي كنند، آنها فقط قادر هستند اوضاع را با 

وحشيگري كنترل كنند.

وزارت خارجه آمريكا 
در گزارش ساالنه خود 

نقض فاحش حقوق بشر 
در ايران را محكوم كرد

وزارت خارجه آمريکا روز چهارشنبه ١٧فروردين گزارش ساالنه 
مختلف  كشورهاي  در  حقوق بشر  وضعيت  زمينه  در  را  خود 
در  ايران  رژيم  است:  آمده  گزارش  اين  در  كرد.  منتشر  جهان 
سال ٢٠٠٥ مرتکب يک رشته موارد جدي نقض حقوق بشر شده 
است. اعدامهاي خودسرانه، تبعيض بر اساس قوميت و مذهب، 
افراد،  ناپديد شدن  وب الگ نويسها،  و  روزنامه نگاران  بازداشت 
استفاده گسترده از شکنجه و ديگر رفتارهاي تحقير آميز از جمله 

اين موارد است.
و  خشونت  به  هم چنين  آمريكا  خارجه  وزارت  ساالنه  گزارش 
آوريل ٢٠٠٥  در  مردم خوزستان  تظاهرات  بيرحمانه  سرکوبي  
و سركوبي اعتراض مردم كردستان در تابستان سال گذشته كه 

دهها كشته و مجروح برجاي گذاشته، اشاره كرد. 
تبعيض   ٢٠٠٥ سال  در  است:  آمده  هم چنين  گزارش  اين  در 
ديگر  و  يافت  ادامه  ايران  در  بهايي  آيين  پيروان  بازداشت  و 
اقليتهاي مذهبي و قومي از جمله مسيحيان، يهوديان، سنيها و 
پيروان تصوف با ادامه تبعيضات اجتماعي، اقتصادي و سياسي 

روبه رو بودند. 
گزارش وزارت امور خارجه آمريكا در پايان افزود: استراتژي 
حقوق بشر و دموکراسي آمريكا در مورد ايران در سال ٢٠٠٥ بر 
اين اصل استوار بود که آمريكا از دوستان و متحدانش خواست 
که روابط تجاري و دوجانبه خود با رژيم ايران را به تغييرات 

مثبت در کارنامه حقوق بشر رژيم ايران مشروط سازند».
در ادامه گزارش وزارت خارجه آمريكا هم چنين آمده است:  
امر  در  مقصد  كشور  و  ترانزيت  منبع،  كشور  عنوان  به  ايران 
شناخته  خارج  به  كارگر  صدور  و  جنسي  سوءاستفاده هاي 

مي شود. 
پائوال دوبريانسکي مدير کل دفتر حقوق بشر و دموکراسي در 
وزارت امور خارجه آمريکا ضمن اعالم اين گزارش در جمع 
خبرنگاران گفت: ما از صداي مردم ايران حمايت مي کنيم. از 
صداي زنان، از صداي جوانان و از صداي کساني که حقوق 
انساني آنان نقض شده  است. ما مي دانيم که در ايران مشکالت 
فراواني موجود است. اما الزم است که ما از مردم ايران حمايت 

کنيم و صداي آنان را به همه برسانيم.

مراسم سيزده بدر در هلند، سوئـد، دانـمارک و انگلستـان 

روز يکشنبه ١٣فروردين، حاميان مقاومت و ايرانيان آزاده در شهرهای زواله  (هلند)، آرهوس 
و کپنهاگ (دانمارک) و استکهلم  ( سوئد)، مراسمي به مناسبت سيزده بدر و در همبستگي با 

خانواده هاي زندانيان سياسي و تجمع آنان در پارك ملت تهران، برگزاركردند.
آنان به كوري چشم آخوندها و همگام با ميليونها  ايرانی ديگر در داخل و خارج کشور، و 
با نيت به دركردن بزرگترين نحسي تاريخ يعني رژيم ضدبشري آخوندي از كشور عزيزمان 

ايران، اين سنت باستانی را گرامي داشتد. 

کپنهاگ ـ دانمارک

لندن ـ انگلستان

استکهلم ـ سوئد

زواله ـ هلند

آرهوس ـ دانمارک

مـراسـم نـوروزي در ايتـاليا
روز يكشنبه ١٣فروردين٨٥ همزمان با 
سيزده بدر سنت باستاني ايرانيان، جشن 
باشكوهي با حضور جمعي از ايرانيان و 
هواداران مقاومت در سالن هزار و يكشب 
در رم برگزار گرديد، در اين مراسم آقاي 
رضا اوليا هنرمند برجسته و از اعضاي 
شوراي ملي مقاومت ايران و هم چنين 
آقاي  از جمله  ايتاليايي  شخصيتهاي 
آلدو فوربيچه از فعاالن حقوق بشري و 
مجري برنامه زاپينگ راديو سراسري 
و  سينا  شهر  شهردار  معاون  ايتاليا، 
جمعي از شهروندان ايتاليايي شركت 

داشتند.
با  آذران  خسرو  آقاي  برنامه  اين  در 
و  پرداخت  تكنوازي  به  خود  ويولن 
گروههاي هنرمندان ايتاليايي و عربي  
به هنرنمايي پرداختند و سپس دكتر 
را  ايران  اين  ترانه ملي  نيكزاد  خسرو 

اجرا كرد. 
در  ايتاليا،  در  ايرانيان  نوروزي  جشن 
ميان شور و شادی شركت كنندگان در 

ساعت ٥بعدازظهر پايان يافت.

در يك بيانيه مشترك چهار سازمان حقوق بشري خواستار توقف 
اعدامهاي سياسي در ايران و نجات جان زنداني مجاهد ، ولي اهللا 

فيض مهدوي شدند 
«كميته عربي حقوق بشر»، «كميته بين المللي براي 
جهاني»  عدالت  «سازمان  اعدام»،  مجازات  لغو 
نگراني  تبعيد»،  در  با خشونت  مبارزه  «انجمن  و 
شكل  به  كه  اعدامهايي  اوجگيري  از  را  خود 
ايران، صورت  پياپي به خاطر مسائل سياسي، در 

مي گيرد ابراز مي نمايند. 
سازمانهاي ما، نسبت به اوجگيري چنين رويكردي 
در منطقه اهواز در اطالعيه قبلي خود در تاريخ 
متأسفانه  و  بودند  داده  هشدار  مارس٢٠٠٦  اول 
براي توقف  ايران  از مقامات  ما  به رغم فراخوان 
اعدامها، دو حكم اعدام در اهواز به مرحله اجرا 
اجراي حكم  برابر خطر  در  ما  امروز  و  درآمد. 
اعدامي به اتهام محارب خدا ، براي يك زنداني 

سياسي مخالف قرار گرفته ايم. 
قرباني اين بار «ولي اهللا فيض مهدوي» نام دارد كه 
در زندان گوهر دشت در شهر كرج در نزديكي 
تهران به سر مي برد. اطالعات منتشر شده از سوي 
نشان  ايران  اپوزيسيون  و  بين الملل  عفو  سازمان 
مي دهد كه او چندين بار از سوي مقامات زندان 
طي هفته هاي اخير تهديد شده كه حكم اعدام در 
مي شود  گفته  آمد.  خواهد  در  اجرا  به  او  مورد 

كه زندانبانان به ولي اهللا فيض مهدوي، متن حكم 
ابالغ  گذشته  مارس  ٢٤ماه  روز  در  را  اعدام 
نموده اند كه در آن تاريخ اجراي حكم ١٦ماه مه 
برابر با (٢٦ارديبهشت) آينده ، قيد شده است. وي 
مجبور به امضاي حكم شده است. ولي اهللا فيض 
مهدوي ٢٨ساله از پنج سال پيش در زندان به سر 
مجاهدين  سازمان  از  حمايت  اتهام  به  و  مي برد 
خلق كه فعاليتش در ايران ممنوع است، به اعدام 

محكوم گرديده است. 
فاقد  كه  را  سريع  و  ناعادالنه  محاكمات  اين  ما 
ابتدايي ترين استانداردهاي رعايت عدالت است، 
به شدت محكوم مي كنيم و توسل سيستماتيك به 
صدور حكم اعدامهاي علني را در ايران، شيوه يي 

غيرقابل قبول براي ايجاد وحشت مي دانيم.
كه  مي خواهيم  ايران  مقامات  از  هم چنين  ما 
انجام  و  خودسرانه  و  خشونت بار  دستگيريهاي 

احكام اعدام را در سراسر كشور متوقف سازند.

پاريس، الهه و ژنو 
٣ آوريل ٢٠٠٦

 ١٤ فروردين ١٣٨٥

و  سازمانها  از  نامه يي  گوهردشت، طي  زندانيان سياسي  از  اسد شقاقي، 
نهادهاي حقوق بشري و دولتها براي جلوگيري از اعدام ولي اهللا فيض مهدود 

درخواست كمك نمود. 
در اين نامه آمده است: «من به عنوان يک آزاديخواه و يک زنداني سياسي، 
که فقط به صرف فعاليتهاي حقوق بشريم مدتها شکنجه شده ام و هم اکنون 
به تحمل  ٣سال حبس محکوم گرديده و در زندان مخوف گوهردشت کرج 
به سرمي برم با اين نامه قصد دارم نظرم را در رابطه با يکي از هم بنديهايم 
حکومت  مقابل  در  سال  ساليان  که  خستگي ناپذيري  مبارز  نمايم.  ابراز 

خودکامه حاکم در ايران از هيچ کوششي دريغ نکرده و هيچ حقيقتي را 
نگاههاي وحشي دژخيمان،  فداي مصلحتي نمي کند. روحي که در زير 
باوجود تمام تهديدات و فشارها در زندان حکومت محکم ايستاده و دست 

از مقاومت نمي کشد. 
آري: من ولي اهللا فيض مهدوي را قهرمان شکنجه گاههاي ايران مي نامم. به 
ياد دارم زماني که حکم اعدامش قطعي شده بود به اتاقش رفتم تا از وي 
دلجويي کنم اما به دور از انتظار و برخالف تصورم باچهره خندان و نگاهي 
مصمم به من نظاره کرد و گفت: «مهم نيست مرگ در کجا و چگونه گريبانم 

را بگيرد همين قدر که افراد ديگري قيام کنند و جاي ما را بگيرند همان طور 
که ما جاي ديگران را پر کرديم از مرگ هم با افتخار استقبال مي کنم». 

اسد شقاقي در پايان نامه خود خطاب به ملت ايران نوشت: 
بياييد براي يک بارهم که شده قبل از آن که شاهد مرگ يکي ديگر از 
قهرمانان و فرزندان اين سرزمين باشيم با هر ابزاري که مي توانيم براي نجات 
ايشان بکوشيم و بار ديگر باحرکتهاي اعتراض آميز خود در مقابل حکومت 
و درخواست از سازمانها و نهادهاي حقوق بشري، آزادي ايشان و تمامي 

زندانيان سياسي را طلب کنيم. 

نامه يكي از زندانيان سياسي زندان گوهردشت 

وزارت امورخارجه نروژ، يوناس گار استوره عزيز

ضدبشری  رژيم  هستيد  جريان  در  که  همان گونه 
از  که  را  زمانی  حجت  خلق  مجاهد  ايران،  آخوندی 
نزديکی  در  کرج،  گوهردشت  زندان  در  سال٢٠٠١ 
تهران، در حبس به سر می برد، در روز سه شنبه ٧فوريه 

حلق آويز نمود.
بين المللی،  و  داخلی  بحرانهای  اوج گرفتن  با  همزمان 
بر فشار، سرکوب  اخير  رژيم آخوندی طی هفته های 
شدت  دربند  مجاهدين  و  سياسی  زندانيان  شکنجه  و 

بخشيده است. 
چنان چه  که  نموده اند  تهديد  رژيم  اين  شکنجه گران 
ارجاع  ملل  سازمان  امنيت  شورای  به  رژيم  پرونده 
را همانند سال٦٧  زندانيان سياسی  تمامی  آنان  گردد، 

قتل عام خواهند نمود.
اعدام   حکم  براين که  دال  دارد  وجود  بااليی  تهديد 
ولی اهللا فيض مهدوی که در زندان گوهردشت کرج، 
در نزديکی تهران، محبوس است به اجرا گذاشته شود. 

آن  از  اخير حاکی  هفته های  دريافتی طی  گزارشهاي 
است که وی از سوی رؤسای زندان تهديداتی دال بر 

اين که اعدام خواهد شد دريافت نموده است.
در تاريخ ٢٤مارس سران زندان حکمی به ولی اهللا فيض 
مهدوی نشان دادند که در آن تاريخ اعدام او ١٦ماه مه 

قيد شده و او را مجبور به امضای آن نموده اند.
ما از دولت شما، شورای امنيت سازمان ملل، دبيرکل 
تمامی  و  پناهندگان  عالی  کميسريای  ملل،  سازمان 
سازمانهای حقوق بشری تقاضا داريم تا چنين طرحهايي 
را  سياسی  زندانيان  قتل عام  برای  را  رژيم  سوی  از 

محکوم نمايند. 
ما از شما تقاضا داريم که برای نجات جان ولی اهللا فيض 
مهدوی و ديگر زندانيان سياسی، به خصوص محکومين 

به مرگ يا ناپديدشدگان سياسی، سريعًا عمل نماييد. 

با احترامات 
دبيرکل سازمان جوانان حزب پيشرو

اوله کريستوفر تويت

نامه سازمان جوانان حزب پيشرو نروژ به وزير خارجه اين كشور براي نجات 
جان زنداني مجاهد، ولي اهللا فيض مهدوي 

در ادامه حمايتهاي گسترده داخلي و بين المللي 
با  كه  مهدوي  فيض  ولي اهللا  مجاهد  زنداني  از 
تشكلهاي  و  انجمنها  روبه روست،  اعدام  تهديد 
حقوق بشري و نيز تشكلهاي مختلف هموطنانمان 
در داخل و خارج كشور  با صدور اطالعيه هايي 
فيض  ولي اهللا  اعدام  حكم  به  اعتراض  ضمن 
براي  بين المللي  مهدوي خواستار  توجه جوامع 
اين  از  برخي  شدند.  زنداني  اين  جان  نجات 

مقيم  متخصصين   انجمن  از:  عبارتند  انجمنها 
دانشجويان  ميسوري،  فرهنگي  انجمن  آمريكا، 
ليبرال ايران، انجمن دفاع از حقوق زنان در ايران، 
ايرانيان  جامعه  فلوريدا،  جنوب  ايرانيان  جامعه 
ايرانيان  جامعه  تگزاس،  ايرانيان  جامعه  اوهايو، 
مينه سوتا،  ايرانيان  ي  شورا  نيويورك،  مقيم 
انجمن متخصصين و فارغ التحصيالن ايراني مقيم 

دانمارك

گزارش ساالنه وزارت خارجه آمريكا

موج اعتراضات عليه حكم اعدام زنداني مجاهد، ولي اهللا فيض مهدوي

اخطار  ايران  اپوزيسيون  اعضای  از  يکی  به 
شده است که در روز ١٦ماه مه اعدام خواهد 
عفو  و  نروژ  در  ايرانی  اپوزيسيون  فعاالن  شد. 

بين الملل در اين رابطه واکنش نشان می دهند.
به  اعتراض  در  نروژ  مقيم  تبعيدی  ايرانيان 
برابر  در  را  تظاهراتی  آخوندی  رژيم  جنايات 

پارلمان نروژ ترتيب داده اند.
مهدوی  فيض  ولی اهللا  به  حکمی  پيش  چندی 
که از  ٤سال پيش در زندان به سر می برد، ابالغ 
روز  او  است  قرار  آن  اساس  بر  که  شده است 
که  مهدوی  گردد.  اعدام  ارديبهشت  ١٦مه 
سازمان  هواداران  از  دارد  سن  ٣٠سال  حدود 
مجاهدين خلق ايران می باشد که در سال ٢٠٠١ 
دستگير شده است. وی به جرم «محاربه»به اعدام 

محکوم شده است. 
به گزارش عفو بين  الملل که کارزار گسترده يی 
شروع  اعدام  اين  از  جلوگيری  برای  را 
انقالب  دادگاه  از سوی  فيض اهللا  نموده است،  

و بدون حضور وکيل مدافع، به مرگ محکوم 
شده است.

عفو بين الملل معتقد است که وضع حقوق بشر از 
سال گذشته بعد از روی کارآمدن احمدی نژاد، 

به وخامت گراييده است. 
بين الملل  عفو  سياسی  مشاور  دال  شلی  بياته 
شاخه نروژ می گويد: چه در زمينه آزادی بيان و 
تجمعات و چه در زمينه اعمال شکنجه و صدور 
احکام اعدام ما شاهد عقبگرد واضح و روشنی 
بوده ايم. همزمان تمايل رژيم به ديالوگ با دنيا 

نيز کاهش يافته است.
تحصيل  به  نروژ  در  که  توتونچيان،  احسان 
اشتغال دارد معتقد است که بايد به رژيم ايران 

فشار آورد.
وی به آفتن پستن می گويد: با فشار روی رژيم 
و  گرفت  را  اعدام  اين  جلو   می توان  ايران 
هم چنين به ساير زندانيان سياسی زير اعدام نيز 

کمک نمود. 

رژيم ايران درصدد اعدام يکی از اعضای اپوزيسيون است

اذربايجان  استان  تهران و كرج و شهرهاي  هواداران مجاهدين در 
اعدام زنداني مجاهد   از  براي جلوگيري  اذربايجان غربي  شرقي  و 
ولي اهللا فيض مهدوي به فعاليت گسترده يي دست زدند و اقدام به 

نصب تراكتهايي در حمايت از وي نمودند.

وزنامه افتن پستن ١٨فروردين: 

و  صلح  براي  اسلو  مركز  بنيانگذار  نروژ،  پيشين  وزير  نخست  بوندويک  ماگنه  شل  آقای 
از  احمدي نژاد،  پاسدار  و  خامنه اي  آخوند  به  خطاب  شديد اللحن  نامه  يك  طي  حقوق بشر 
زنداني  اعدام  لغو حكم  خواستار  و  كرد  نگراني  ابراز  به شدت  ايران  در  وضعيت حقوق بشر 

مجاهد ولي اهللا فيض مهدوي شد. در اين نامه آمده است: 
مايلم نگرانی خويش در خصوص وضعيت حقوق بشر در ايران را اعالم کنم. ما شاهد افزايش 

اعدامها طی ماههای اخير و افزايش حکم اعدام زندانيان بوده ايم…
من مايلم توجه شما را به اعمال خشونت آميز پاسداران در روز ٨ مارس به اجتماع صلح آميز 
هزار زن در تهران جلب كنم كه جهت گراميداشت روز جهانی زن گرد هم آمده بودند. من 
هم چنين مايلم نگرانی خويش را از بابت اين که حکم اعدام فاطمه حقيقت پژوه بعد از ١٨ ماه 
کماکان باقی مانده است، اعالم كنم و از شما می خواهم تضمين نماييد که خانواده قربانی از 

حقوق خود مطلع باشند و تحت قوانين اسالمي، وي را مورد عفو قرار دهند.
نخست وزير سابق نروژ در نامه خود مي افزايد: توجه شما را به يک زندانی سياسی ٢٨ ساله 
به نام ولی اهللا فيض مهدوی که در زندان گوهردشت در معرض خطر اعدام قرار دارد جلب 
مي كنم. براساس گزارشها، مقامات زندان به ولی اهللا اطالع داده اند که وی روز ١٦ مه اعدام 

خواهد شد. 
من در مورد گزارشهاي موجود مبني براين که وی در دادگاه فاقد وکيل بوده و در عين حال 
اين دادگاه فاقد استانداردهای بين المللی، براساس ماده١٤ کنوانسيون مربوط به حقوق سياسی 

و اجتماعی است که ايران نيز به آن ملحق شده است، نگران هستم.
من به غايت نگران افزايش تعداد اعدامها بوده و از شما مي خواهم بالدرنگ جلوی اعدام آقای 

فيض را بگيريد.

نامه شديدالحن ماگنه بوندويك، نخست وزير پيشين نروژ به سران رژيم 
آخوندي در مورد لغو حكم اعدام زنداني مجاهد ولي اهللا فيض مهدوي



٦ دوشنبه ٢١فروردين١٣٨٥صفحة شمارة٧٩٥ ـ
گزارش

عراق علماي مسلمين هيأت الضاري، رئيس حارث
حكومت كرد اعالم الجزيره تلويزيون با گفتگو در
سني ٤٠هزار  كشتار مسئوليت كشور  اين كنوني
الضاري حارث دارد. برعهده را اخير يكسال طي
و امام حسن هادي به مراقد امام تهاجم گفت: «بعد از
سازمانيافته برنامهريزيشده و تهاجم  يك عسكري
مساجد آتش كشيدن به و تخريب نابودي، براي
از بيش تهاجم اين  جريان در  گرفت. صورت
نفر دو هزار از بيش و كشته سه روز طي ١٥٠٠نفر
در آن به دنبال  كه جنازههايي اكثر شدند. دستگير 
دستگيرشدگان هستند. همين از شدند، جادهها پيدا
٤٠هزار از جعفري بيش در دولت كه يقين دارم من

شدند». كشته سنت اهل از نفر
از سنيهاي عراقي ضمن تن ٤٠هزار  كشتار باره در
در آن مزدوران و آخوندي رژيم توسط يكسال
كشور و همچنين كشتار متخصصين و استادان اين

ميكنيم: يادآوري دانشگاهها،
هيچ  كه بغرنجي شرايط در سال١٣٨٢  آذرماه در
رژيم جنايتهاي  و دخالتها به اعتراض در صدايي 
كه شرايطي در و نميشد بلند عراق در آخوندي
آخوندي رژيم به دستور  منحله حكومتي  شوراي
نخستين بود، صادر كرده مجاهدين را اخراج حكم
ايران مقاومت برگزيده رئيسجمهور اين بار
ازسوي بگذاريد گفت:  كه بود رجوي  مريم خانم
و فرد پروژههاي اتمي به افشاگر منحصر مقاومتي كه
بوده آخوندها رژيم كشتارجمعي ممنوعه تسليحات
كه: كنيم اعالم دنيا به همينجا از صراحت است با
تروريسم و توطئهها و مداخالت روزافزون خطر

اتمي اين ازخطر صدبار اكنون درعراق ماليان رژيم
است. بيشتر رژيم

خود مستمر پيكار در  ايران مقاومت  ملي شوراي
نسبت پيوسته دهه،  دو از بيش و طي آزادي براي
تروريسم، و بنيادگرايي  و ارتجاع صدور  بهخطر
است تهران و قم در آن سر كه اختاپوسي مثابه به

هشدار داده است.
اسالم نام تحت بنيادگرايي پيش ١٢سال از همچنين ما
بينالمللي جديد شرايط و جهاني اصلي تهديد را

نوشتيم. و گفتيم بسيار آن درباره و كرديم اعالم
آخوندها رژيم اتمي برنامههاي و تجهيزات درباره
رفسنجاني گفته به را اتمي آنها سالح گفتيم كه هم

ميدانند. نظامشان حفظ و بقا استراتژيكي عامل
بر حاكم آخوندهاي كه ميكنيم تأكيد اما امروز
گوشخراششان در مورد نعرههاي و كه شعارها ايران
بهياد دارند، بار همه را كربال» طريق از قدس «فتح
آن جمعيت به دو سوم عراق، كه نزديك در ديگر

يافتهاند. مغتنم را فرصت هستند، شيعيان
مثل روزگار هم باز ژئوپلتيكي، چنين وضعيت در

خميني،  ضدميهني جنگ دوران يعني ٨ ساله، جنگ
بنيادگرايي، صدور و ارتجاع دربرابر سديد سد
بههمين خاطر هستند.  ايران خلق مجاهدين  همانا
توطئه و زدوبند پي در جنونآميزي بهشكل رژيم
تا است عراق خاك در مجاهدين عليه تروريسم و
كشور كند اين ترك از ناگزير را آنها شايد بتواند
مانع و رادع هيچ بدون  را خودش  طعمه بعد، و
شيعي، و ايراني از نوع سياسي به ويژه و ايدئولوژيكي

ببلعد. فرو

عراق مداخالت رژيم در
رژيم مزدوران بهدست عراق در مردم روزانه كشتار ادامه

ميكشند و خون خاك عراق را به شهرهاي بدر هر روز شبهنظاميان سپاه
بيگناه مردم كشتار و  قتل و است پرآشوب همچنان  عراق اوضاع
جمعه در دارد. ادامه عراق  كشور وزارت در  رژيم عوامل بهدست
انفجار يك بغداد در مسجد «براثا» جمعه در نماز اتمام از پس گذشته

كشتن  به را بيگناه مردم از تعداد٨٥ نفر كه گرفت صورت تروريستي
گرفته صورت بزرگ انفجار آخرين اين شدند. مجروح ١٥٦نفر و داد
صورتهاي به مردم  كشتار روزه همه البته ميباشد، كشور  اين در

دارد. جريان كشور اين كنار و گوشه در مختلف
در راستا همين در دارد. ادامه  دولت عراق تشكيل بحران طرفي از
وزير جكاسترا، و آمريكا خارجه وزير رايس، كاندوليزا گذشته هفته
اين دولت تشكيل تا كردند عراق كه مشتركي سفر انگليس خارجه

كنند. تسريع را كشور
ازنظرتان عراق در آخوندها مداخالت رژيم اخباري در زمينه زير در

ميگذرد.

عراق در جبهه توافق عراق: هركسي كه سخنگوي
ايران عراق رژيم عمًال امروز كه مي داند ميكند زندگي

آمريكا نه است، كرده اشغال را
سعيد محمد شركت با ميزگردي ١٤فروردين، روز الجزيره تلويزيون
العاني ظافر االهرام، مركز فارس، خليج تحقيقات مدير  ادريس، 
از سياسي علوم استاد نفيسي عبداله و عراق توافق جبهه سخنگوي

نمود. برگزار كويت دانشگاه
عراق در فعالي نقش ايران رژيم گفت: فارس، خليج تحقيقات مدير
و نظامي كارشناس و سالح و شيعي با پول گروههاي مختلف از و دارد
رژيم سوي شيعي از شبهنظامي گروههاي تمام حمايت ميكند. امنيتي
با عراق در مرگ جوخههاي هستند. تشكيالتي مورد حمايت ايران
خلبانان سابق و عراقي افسران و ميكنند فعاليت رژيم ايران حمايت
پزشكان، اساتيد، بودند همچنين جنگ فعال جريان در را كه عراقي
رژيم قرار ميدهند. اطالعات هدف را و روحانيون سني شيوخ عشاير
اميري سردار اسم به پاسداري ميكند. نظارت شبهنظاميان بركار ايران
اطالعات از نجف در مهدي حاج دارد. نظارت نظامي فعاليتهاي بر

ميكند. نظارت كارها اين بر ايران
١٨٠مسجد عراق در ميكند، جا فعاليت در همه ايران رژيم افزود: وي

شدهاند. ذبح ١٥٠٠سني و شده منهدم سني
چه كسي امروز گفت: نيز عراق توافق جبهه سخنگوي ظافر العاني،
ميداند ميكند عراق زندگي در كه ميكند؟ هركسي اشغال را عراق
آمريكا. نه  است، كرده اشغال را عراق  ايران رژيم عمًال امروز كه
به برسد چه نباشد آشپزخانه  كارد حتي ايران در  ميكنم آرزو من
روز از سه بريد. خواهد را كارد گلوي ما آن كه چرا تسليحات اتمي.
شدهاند.  كشته است، بوده عمر اسمشان چون را ٨٦ نفر كنون تا پيش
را صحنه اعراب گفت: و عربي پرداخت كشورهاي از انتقاد به وي
عراق ميخواهد كه رژيمي آنهم گذاشتهاند، خالي ايران رژيم براي
رژيم عليه ابزاري عراق نميخواهيم ما باشد. ضعيف و شده تكه تكه
تصفيه حساب صحنه عراق داد نخواهيم اجازه متقابًال باشد اما ايران
آن را آينده خودمان بهاي و جوانان از ما و با آمريكا باشد رژيم اين
در آمريكا سفير خليل زاد نفوذ از عراق در ايران رژيم نفوذ بپردازيم.

است. بيشتر عراق
گفت: نيز كويت دانشگاه از سياسي علوم استاد نفيسي عبداله

دو  رژيم اين در مقابل جهان است. نامطلوب ٥ رژيم رژيم ايران جزء
مقابل جامعه در يا بردارد. دست اتمي از ليبي مثل يا دارد انتخاب قرار

بايستد. جهاني

ماه در يك طي تنها ٩٠٠قتل فرقهيي يونايتدپرس:
است آغاز شرف در جنگ داخلي ميدهد نشان عراق،

سياسي ارشد تحليلگر قلم  به مقالهيي طي يونايتدپرس  خبرگزاري
واقعيت يك بيانگر عراق در فرقهيي كشتارهاي آمار نوشت: خود
جنگ ميدهد نشان عراق، در ماه يك طي تنها فرقهيي ٩٠٠قتل است.
عراق ٢٥ميليوني جمعيت درنظر گرفتن با است. آغاز شرف در داخلي
آمريكا طي ١١٠٠٠نفر در معادل قتل تعداد آمريكا، اين با مقايسه در
داخلي در ٣٠سال جنگ طي ديگر مقايسه يك در است. ماه يك
ترسناك يك واقعيت مقايسه شدند. اين كشته ٣٦٠٠نفر ايرلند شمالي
تالفيجويانه، و فرقهيي كشتار سيكل  يك اگر كه ميكند بيان را
در قرنها كه مذهبي جامعه دو ميان عراق در قطببنديشده و بيهدف
دهها سال تا هيچوجه به شود، آغاز كردهاند، زندگي كنار يكديگر
كام به نفر را هزار سرانجام صدها و نخواهد بود توقف قابل كنترل و

١٤فروردين٨٥). كشيد(يونايتدپرس خواهد كشتار و مرگ

را صورت خود خوب انسانهاي بغداد در نيويورك تايمز:
ميپوشند پليس لباس شرير آدمهاي ولي ميپوشانند،

عراق» در سالح «وفور عنوان با مقالهيي طي تايمز نيويورك روزنامه
تأمين براي پليس به نسبت مردم بياعتمادي و عراق در خشونتها به
وجود سالح  هميشه  عراق  در نوشت: و كرد اشاره  خود  حفاظت
فوريه، ماه در سامرا در شيعيان مراقد بمبگذاري زمان از ولي داشت،
به عراقيان از بيشتري هرروز تعداد كرده و فوران فرقهيي خشونتهاي
در ناامني نگرانكنندهيي و بهطور پرداخته سالح انبار حمل و خريد،
شبهنظاميان اشاره به با روزنامه اين ميدهند. افزايش بغداد را خيابانهاي
با شبهنظاميان در حاليكه مينويسد دارند، اختيار در كه سالحهايي و
پليس در ولي ميكنند، نقض را قوانين خيابانها در اين سالحها حمل
مكاني تبديل بغداد به آن نميكند. عليه هيچ اقدامي مجاورت آنها
آدمهاي ولي ميپوشانند، را خود صورت خوب انسانهاي كه شده
بر نشوند، شناخته كه اين براي  افسران مي پوشند.  پليس لباس شرير
مردم پليس به لباس در آدمربايان و ميزنند ماسك صورت خود روي

ميكنند. حمله
ندارند، پليس خود از سوي حفاظت به مردم كه اميدي دليل همين به
تفنگ لوله از را خود از حفاظت و آورده روي اسلحه خريدن به خود

ميكنند. جستجو
«بغداد گفت عراق، در آمريكا نظامي سخنگوي لينچ، ريك سرلشكر

است». شده تبديل جنگ ميدان به
جنايتها اين پيرامون تحقيقات كه اين دليل به مينويسد تايمز نيويورك
باشد داشته وجود كه قانوني در كشور اعتقاد به اين نميگيرد، صورت
با شيعيان تحتكنترل پليس كه افراد اين از نگراني است. فرسوده را
بيشتر را بازهم مردم و يافته افزايش دارند، مرگ ارتباط جوخههاي

١٥فروردين٨٥). تايمز است(نيويورك كرده رها بالدفاع

آمريكا ارتش فرماندهان از يكي
داد هشدار عراق در رژيم تروريستي اقدامات به نسبت
گفتگو در آمريكا در عراق ارتش يكي از فرماندهان كميت، مارك
خاك در ايران رژيم به اقدامات تروريستي نسبت الجزيره تلويزيون با
ايران طريق كه از سالحهايي حقيقت در و گفت: هشدار داد عراق
سرچشمه ايران از عراق كه در بيثباتي و ايجاد ميشوند عراق وارد

نيست. هيچكس نفع به ميگيرد
با رژيم رابطه شما در استراتژيك طرح كه اين سؤال به در پاسخ وي
بهمنظور راه مقدمترين ديپلوماسي  ما نظر  از گفت چيست؟ ايران
راضي آن  از  همه ميباشدكه موضوع  اين  براي راهحلي به  رسيدن 
راهكار، آخرين آخرين بهعنوان نظامي راهكار كه معتقديم باشند. ما

١٧فروردين٨٥). الجزيره ميباشد(تلويزيون روش آخرين و اقدام

عراق در ايران رژيم حد بيشاز دخالت
مقامات با واشينگتن در كه سرشناس عراق روحاني جمالالدين، اياد
رژيم نفوذ  گفت: ميكند، ديدار آمريكا كنگره و خارجه وزارت 
تبديل مهم بازيگر بسيار يك شده كه به زياد به حدي عراق در ايران

است. شده
گزارشگران و سردبيرها با  گفتگويي در  كه جمالالدين اياد
بنبست و مشكالت به اشاره با  بود، كرده  شركت واشينگتن تايمز
ادامهدار مذاكرات افزود: عراق دولت تشكيل به مربوط گفتگوهاي
يك به است «ممكن دولت كليدي مواضع تعيين سر بر سياسي

بينجامد». جديد سورپـريز
خودداري شد جعفري خواهد جايگزين كسي كه چه اين گفتن از وي
قبول شيعيان، مورد جديد بايد كسي باشد كه فرد ولي گفت كرد،

١٧فروردين٨٥). باشد(واشينگتنتايمز سنيها و كردها

را عراق بدر كه سپاه شبه نظاميان مزدور
را همه نگراني كشيدهاند خون و خاك به

برانگيختهاند

شيعه شبهنظاميان نفوذ از غربي امنيتي مراجع نگراني
عراق پليس نيروهاي در

نوشت: غرب امنيتي مشاوران از نقل به انگلستان چاپ گاردين روزنامه
عراقي جديد افراد از تن استخدام هزاران بهجاي عراق كشور وزارت
پليسي آموزشي دورههاي انگليسي و آمريكايي نيروهاي توسط كه
باعث شده مسأله اين ميكند. استخدام را خودش افراد ديده اند، مدني
با پليس نيروهاي ميان  در شبه نظاميان براي حذف غرب تالش كه 

شود. روبهرو شكست
آمريكا فزاينده نگراني بيانگر مطلب اين افشاي مي كند: اضافه گاردين
آنها ارتباط و فرقه يي كشتارهاي در شبهنظاميان نقش از انگلستان و
آمريكا خارجه وزير رايس، كاندوليزا است. عراقي ارشد مقامات با
نميتوان داشت، مسلح نميتوان گروههاي دموكراسي يك در گفت:

انحصار قدرت داشت.
قوي بسيار  بسيار پيام هم  قبًال ما  گفت: بغداد به  سفرش در رايس
مهمترين اين شود. منحل شبهنظامي مقوله بايد كه بوديم فرستاده

است. اولويت
التحصيالن فارغ از هيچيك گذشته ماه سه طي عراق كشور وزارت
را انگليسي و آمريكايي نيروهاي آموزشديده مدني پليس رشته

است. نكرده استخدام
نفوذ زيادي از نگرانيهاي گاردين گفت: به غرب مشاور امنيتي يك
كه دارد و ائتالف حق دارد وجود پليس نيروهاي تندرو در شبهنظاميان

باشد. مظنون عراق امنيتي نيروهاي شفافيت به نسبت
حمايت به متهم را وزارت كشور  بغداد  مردم  و  سني سياستمداران
هستند، صدها سني قتل و آدمربايي مسئول كه جوخه هاي مرگ از

ميكنند.
حدود و پليس نيروهاي  ٨٠درصد از بيش آمار  يك اساس  بر
تأمين شيعي گروههاي از كشور وزارت كوماندوهاي از ٩٩درصد
از عدم استخدام علت گفت عراق كشور وزارت يك مقام ميشوند.

نداريم. آنها روي كنترلي اين است كه ديده آموزش نيروهاي ميان
وزير است، فكري گروه يك كه بحران» بينالمللي «گروه گفته به بنا
همكاري آن اطالعات رئيس و نيروهاي بدر فرمانده عراق با كشور

تقويت كند. فرقهگرا و نيروهاي شبهنظامي با را عراق پليس دارد تا

درباره جعفري ابراهيم اظهارات مطلق: صالح دكتر
كرد شوكه را ما ارتش، به شبهنظاميان پيوستن

مذاكرات از عراق، قبل جبهه گفتگوي ملي مطلق، رئيس صالح دكتر
مهمترين گفت: الشرقاالوسط روزنامه  به  امنيتي، پرونده پيرامون 
خواهيم بررسي را امنيتي است پرونده دولت كه موضوع در پرونده
نتيجه به جلسه اين در احتماًال و باشد داغي بحث كه دارم انتظار كرد،
چيز سيطره همه بر مي خواهد شيعه ائتالف مطلق افزود: صالح نرسيم.
نيروهاي مسلح كل نخستوزير، فرمانده ميكند كه اصرار داشته باشد،
تصميم گيريها در كه باشد سني داشته معاون مي خواهيم ما ولي است
عملكرد است كه دولت ما در اين باتكيه بر تجربه اين كند و مشاركت

آن به شدت بد مي باشد. امنيتي
شناسايي شبهنظاميان بر مبني جعفري طرحهاي با به شدت مطلق صالح
اين از من گفت: و كرد  اعتراض ارتش به آنها  ضميمه كردن و
براي اظهارات خواهيم ايستاد اين مقابل ما در شوكه شدم اظهارات
سياسيكردن يعني ارتش به  شبهنظاميان اين  ضميمهكردن كه اين
سياست و تحزب از بهدور و مستقل ميخواهيم ما درحاليكه ارتش

باشد.

قانون عراق اساس بر شبه نظاميان انحالل لزوم
ملي، العراقيه ليست رئيس سابق عراق و نخستوزير اياد عالوي،
رد را كشور اين ارتش در آنان ادغام و شد شبهنظاميان انحالل خواستار

نوشت:  خود شماره١٥ فروردين در بغداد الزمان چاپ روزنامه كرد.

نخستوزيري وي  زمان شماره٩١ كه در قانون عطف به عالوي، اياد
اشاره ارتش شبهنظاميان به انضمام به قانون اين گفت: در شد، تصويب

شده است. تأكيد انحالل آنها بر بلكه نشده

عراق پليس مراكز از سنگين جمع آوري سالحهاي
امنيتي  منابع از بهنقل فروردين  ١٦ تاريخ در الجزيره تلويزيون
مراكز تمام از را سنگين سالحهاي داد: «نيروهاي آمريكايي خبر عراق
جنوب در العماره و ديوانيه كربال، نجف، شهرهاي در پليس عراق

كردند». جمع آوري عراق
ميان درگيري از نگراني براساس اقدام اين منبع، اين گفته به

است. صورت گرفته جعفري ابراهيم و مخالفان طرفداران

رژيم آشكار اعتراف
عراق در روزافزون دخالتهاي به

در عراق، تاريخي فرصت از غفلت اسالمي: جمهوري
ديگري فرصت هرگز بزرگ است كه بسيار ضايعهيي

شد نخواهد پيدا آن جبران براي
و پافشاري عراق امور بر دخالت در علنًا  رژيم رسانه هاي و مقامات
١٦فروردين سرمقاله در اسالمي، جمهوري روزنامه ميكنند. تأكيد
آمريكا خارجه وزراي بدون اعالم قبلي و ناگهاني «سفر نوشت: خود
صورت قبلي برنامهريزي بدون ظاهر در كه عراق… به انگليس و
و عراق در خود پاي بيشتر محكمكردن جاي هرچه براي گرفته…
ميدهد نشان واقعيت همين است. كشور اين در مدت دراز ماندن
آمريكا در برابر نرمش كه تاكنون سياست عراق و مذهبي سياسي مردان
شدهاند تاريخي و بزرگ اشتباهي مرتكب كردهاند، خود پيشه را
از ميكنند فكر كه اشتباهند نيز سخت در ايراني دولتمردان كمااينكه
جمهوري بست». خواهند طرفي عراق، مسائل درباره آمريكا با مذاكره
ديني علماي از آنها بيش و عراقي نوشت: «سياستمداران سپس اسالمي
قيام يك راه انداختن به براي  مناسب بسيار موقعيت  اين از ميتوانند
يكسره عراق در آمريكا را كار كنند و استفاده آمريكا  عليه مردمي
كه بسيار بزرگ است ضايعهيي تاريخي، فرصت اين نمايند. غفلت از

شد». نخواهد پيدا براي جبران آن ديگري فرصت هرگز

در عراق رژيم دخالت هزينههاي از گوشه كوچكي
عضو خاتمي احمد ١٧فروردين٨٥، روز در رژيم تلويزيون بهگزارش
از كوچكي گوشة تهران به ارگ مجلس رژيم، در خبرگان مجلس
از گفت: و  كرد  اعتراف عراق در ايران رژيم دخالتهاي و  هزينهها 
مردمي كمك ريال ٤٠٠ميليارد از بيش كنون تا بعث رژيم سقوط زمان
اين بازسازي ازجمله مختلف عرصههاي در و توزيع عراق در ايران

است. شده هزينه كشور

عراق در را بسياري مأموران ايران رژيم الپائيس:
است كرده مستقر

فزاينده روند با نوشت: مقالهيي طي اسپانيا چاپ پائيس، ال روزنامه
عراق در اهداف آمريكا واشينگتن… رژيم ايران تهران و ميان تشنج
مأموران اكنون رژيم اين داد. خواهد قرار خود حمالت اصلي هدف را

است. كرده مستقر عراق در را بسياري
كارشناسان افزود: و كرد تروريستي رژيم اشاره مقاصد به روزنامه اين
اهداف عراق  بر عالوه ايران،  رژيم كه هستند عقيده  اين  بر امنيتي

ميدهد». قرار هدف را نقاط ديگر و اروپا آمريكا، در غيرنظامي
آن، به نزديك بسيار گروههاي و پاسداران سپاه پائيس ال نوشته به
تروريستي عمليات براي الزم  آموزش و تجهيزات سازماندهي، از

١٤فروردين٨٥). هستند(الپائيس برخوردار

و آمريكا ايران رژيم مذاكره بين براي المشرق: دعوت
است عراق در رژيم به دخالت اين اعتراف عراق سر بر

برسر آمريكا ايران و رژيم مذاكره نوشت عراق المشرق چاپ روزنامه
است. عراق در اين رژيم دخالتهاي حجم آشكاري به اعتراف عراق
براي «دعوت نوشت:  خود  ١٥فروردين روز شماره در روزنامه اين
سر بر و  عراق سرزمين داخل در آمريكا و ايران رژيم بين مذاكره 
به كه است از سياستمداراني بعضي بر پيشاني ننگي لكه عراق، امنيت
است ديرهنگامي همچنين اعتراف اقدام شدهاند. اين راضي كار اين
«هيچكس افزود: المشرق  عراق». در  ايران رژيم دخالتهاي  حجم به
عراق در ايران دخالتهاي رژيم واقعيت آشكارا درباره نمي كند جرئت
رهبران سياسي و سران اعم از عراقي اين كه ميليونها كند، بهرغم صحبت
تعميركاران ساعت و خرده فروشان تا سياسي فراكسيونهاي احزاب و
ميفروشند جنس قرمزها چراغ در كسانيكه و ورفتگران كفاشان و
ناامني در اساسي نقش ايران دارند كه رژيم و اطالع ميفهمند ميدانند،
از رهبران بعضي سفير آمريكا و از ولي هيچكس غير عراق دارد… در
اين در باره صحبتكردن جرأت شيعه راديكال رهبران و سنت اهل
بدون ايران عوامل رژيم كه نيست عجيب نداشته است… را واقعيت
جنوبي شهرهاي وارد رسمي مدارك و پاسپورت اختيارداشتن در

ثبت نميشود». ايران نفوذيهاي رژيم و تعداد ميشوند

رئيسهيأتعلمايمسلمينعراق:حكومتكنوني
مسئوليتكشتار٤٠هزار سنيرا طييكسالاخير برعهده دارد

دارد ادامه روزمره در عراق كشتارهاي

فوري اجراي تحقيقات بروكسل خواستار دادگاه
دربارهترور جنايتكارانهدانشگاهيان عراقيگرديد

و  مدارك دادگاه بين المللي هر در است آماده كرد ايران اعالم خلق سازمان مجاهدين
وزارت عملكرد همچنين و عراق در آخوندي رژيم مزدوران ليست و كافي شهود و اسناد

كند را ارائه قدس و نيروي تروريستي پاسداران و سپاه اطالعات

بروكسل دادگاه يا  تربيونال» «بروكسل  سازمان
در متحد ملل ويژه گزارشگر به يادداشتي در
كميسيون در فيزيكي تصفيههاي و ترورها زمينه
فوري تحقيقات اجراي خواستار حقوقبشر،
اين طبق گرديد. بر عراقي ترور دانشگاهيان درباره
روزنامه ازجمله عربي روزنامههاي كه يادداشت
محتاطانهترين آمار كردند طبق منعكس بغداد آنرا
مفقود ديگر نفر دهها و ترور عراقي ٢٥٠دانشگاهي
عراق از جانشان  ترس  از  نيز نفر  هزاران  شدهاند، 
عراق كه است اين بيانگر كه امري كردهاند. فرار
نابودي و بهمنظور سازمانيافته عمل يك در معرض
٨٤درصد تاكنون به نحوي كه مغزها قرار دارد فرار
يا و شده كشيده آتش به يا عالي آموزش مؤسسات

شده اند. ويران
جرم به نيز حتي يكنفر اينكه تاكنون شگفت انگيز

نشده است… دستگير اعمالي، چنين اقدام به

جهان تحقيقات و  مطالعات مركز ديگر  سوي از ـ
خبر عراق ترور چهار مقام دانشگاهي از ژنو در عرب
از ١٨٠تن تاكنون كرد اعالم نيز يونسكو و متعاقبًا داد
رسيدهاند. بهقتل عراق دانشگاههاي برجسته استادان
متحد ملل فرهنگي و علمي سازمان مدير ماتسورا،
ازجامعه كمك  درخواست  ضمن  (يونسكو) 
از كارشناسان و استادان  جبران براي  بين المللي
در پيشتاز كشورهاي از عراق گفت: عراقي دست رفته
دانشگاهي متخصص نيروهاي تربيت و آموزش زمينه
اين وكشتهشدن است خاورميانه كشورهاي ميان در
اين در را دموكراسي دانشگاهها، استادان از تعداد

است. انداخته خطر به كشور
نيز ملي حزب وفاق ارگان به بغداد نزديك روزنامه
از بعد آمار،  طبق بر كه داد خبر ١٦فروردين  روز
١٠٠٠نفر عراق را روزانه امنيتي، اوضاع خرابشدن

ميكنند. ترك

عراق در آخوندها فرهنگي كودتاي جنايت تكرار
ضرب قتل و با يادآوري خلق ايران سازمان مجاهدين
در ايراني دانشجويان و دانشگاهها استادان جرح و

سال١٣٥٩  در خميني فرهنگي سياه كودتاي جريان
رژيم توسط عراق در عينًا آن الگوي  كه ايران در
هم چنين و است پيادهشدن حال در آن ايادي و خميني
توسط ايران مذهبي و قومي اقليتهاي كشتار يادآوري با

كرد: اعالم رژيم آخوندي
كشتار و دانشجويان و استادان كشتار و آدمربايي و قتل
مزدوران و آخوندي رژيم رايج حرفة تسنن، اهل
به بايد آخوندي رژيم سران و است عراق در آن
شوند. محاكمه بينالمللي دادگاه يك در خاطر اين
است آماده اعالم كرد ايران خلق مجاهدين سازمان
شهود كافي اسناد و و مدارك هر دادگاه بينالمللي در
همچنين و عراق در آخوندي رژيم مزدوران ليست و
نيروي و  پاسداران و سپاه اطالعات وزارت عملكرد

كند. ارائه را قدس تروريستي
ايران خلق مجاهدين سازمان  كه  مي كنيم يادآوري

استادان  اسامي نخستينبار براي سال١٣٨٣  درديماه
سازمان نمود. منتشر را عراق دانشگاههاي مقتول
ترور بهمناسبت زمان همان  در  ايران خلق مجاهدين
دندانپزشكي دانشكده معاون الربيعي، حسن دكتر
تاكنون اين كه اعالم با ٦دي١٣٨٣، در بغداد دانشگاه
در متخصصان و اساتيد برجستهترين از ٢٥٠تن
آخوندي رژيم مزدوران توسط  عراق دانشگاههاي

كرد: تصريح شدهاند، ترور
كه روزي از آخوندي رژيم كه است اين واقعيت
و عراق درون  به  پا علنًا  و رسمًا جنگ، درخاتمه
جنايتهاي به گذاشت، ائتالف نيروهاي حاكميت
تهديد كه است يازيده دست عراق در حيرتانگيزي
درماني كادر اطبا و و دانشمندان متخصصان و ترور و
فالح الراوي، رئيس دكتر است. آن از بخشي عراق،
عراق، پزشكان سنديكاي رئيس و بغداد دانشگاه سابق

بود. شده پزشكان ترور شمار در
بود: ايران آمده خلق مجاهدين افشاگري سازمان در

بود شده تهديد اعصاب  و  مغز برجسته  جراح يك
هفته يك عرض در و ندهد ١٥٠هزار دالر چنانچه

رسيد. خواهد قتل به حتمًا ترك نكند، را عراق
يكشيوهجنايتكارانه ديگرربودن اطباياگروگانگيري
تاكنون آنها  از متعددي موارد كه آنهاست فرزندان 
گروگان به فرزندان آزادي  براي  است. شده افشا
دالر ١٠٠هزار  ٢٥تا معادل مبالغي اطبا شده گرفته

٥٠ الي  بين خود آنها گروگانگيري نرخ شده و تقاضا
است. ١٠٠هزار دالر

ديماه١٣٨٣ بشرح  تا ترور شده از استادان برخي اسامي
زيربود:

فيزيك متخصص علي،  حسين  مجيد  دكتر  استاد ـ
اتمي

محجوب الطايي وجيه استاد دكتر ـ
البياتي مصطفي صبري دكتر استاد ـ

فيزيك كامل، استاد عبدالحسين دكتر علي استاد ـ
دانشكده الهيات از المشهداني، استاد مصطفي ـ

اسالمي تاريخ الجنابي، استاد خالد محمد دكتر استاد ـ
طراحي استاد الربيعي،  محمود صباح دكتر  استاد ـ

و صنعتي شهري
دانشكده رئيس الشريده، سليم  اسعد دكتر استاد ـ

بصره دانشگاه مهندسي
دانشكده رئيس السعد، عبداهللا ليلي دكتر خانم استاد ـ

حقوق دانشكده موصل
استاد آيروديناميك حسين، دكتر محي استاد ـ

بغداد دانشگاه از الدليمي، فالح دكتر محمد استاد ـ
مستنصريه دانشگاه از النابي، عبدالسميع دكتر استاد ـ

و پيشگيري طب استاد عبدالحميد، عالم دكتر استاد ـ
رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه بصره

بغداد دانشگاه از العطار، عباس دكتر استاد ـ
بيمارستان آموزشي مدير  البعاج، حيدر  استاد دكتر ـ

بصره
معروف دانشمند سرسم، عماد دكتر استاد ـ

شكستهبندي
ميرسند قتل به آخوندي رژيم عراق بهدست عوامل مردم از بيشتري تعداد روز هر

١٥ صفحه در بقيه



٧ ١٣٨٥صفحة دوشنبه٢١فروردين ـ ٧٩٥ شمارة
اقتصادي

با  احمدي نژاد، پاسدار آمدن كار روي از، بعد  ٦ ماه
هر مهرورزي، و عدالتگستري دجالگرانه شعارهاي
اخراج، شدن، بيكار بر مبني جديدي اخبار شاهد روز
كارخانه ها تعطيلي و كارگران حقوق پرداخت عدم
از دالر ميلياردها و دجالي كه غارتگر رژيم هستيم.
هزينه هاي تسليحاتي صرف را كشور ملي اين منابع
از عاجز ميكند، موجوديتش بقاي براي تروريستي و
پرداختحقوقماهانهوياعيديكارگرانزحمتكشو
ستمديدهاست. كارگراني كه بهگزارش خبرگزاريهاي
خودكشي به دست مالي مشكالت دليل به رژيم، خود

خبر كارگري را  حتمًا ميزنند، جمعي خودكشي يا و
و مشكالت روحي ناشي و تنگدستي فقر دليل به كه

خود  و به قتل مي رساند را خود ٧ نفره خانواده آن از
از تنهايي به كه خود ميكند. خبري خودكشي نيز
ميدهد. ما خبر هولناك در ميهن فاجعه  يك عمق
به ما ميهن ستمكش كارگران مخالفتهاي و اعتراضات
روز هر رژيم غارتگرانه و دجالگرانه سياستهاي اين
در موجود شيوههاي تمام ابتدا آنان مي يابد، افزايش
حاكم آنان عنوان قانون بر كه به آخوندي را حاكميت
ميرسند، كه نتيجه اين سادگي به به و شده ميآزمايند

است. ويران پاي بست از خانه

لباس گرسنه و شكم كارگران با
نو سال استقبال به مندرس

ميروند
از  گزارشي در  اسفند،  ٢٧ (ايلنا) رژيم  خبرگزاري 
معدن «كارگران نوشت: سنگرود معدن كارگران
شنيدن اعتراض پي در پي، يك سال از پس سنگرود،
كشوري، وعدههاي مسئوالن مثبت ظاهر به قولهاي
به شدن پناهنده نهايت در و استاني مقامات سرخرمن

 ١٣ معوقه حقوق به عدالتطلب، رئيسجمهور دفتر
زيباي سايه شعار در متأسفانه و دست نيافته خود ماه

معدن  اين ٦٢٠ كارگر رئيسجمهور، عدالتگستري
سال استقبال به مندرس  لباسهاي و  شكميگرسنه با
شعارهاي انتقاد از با معدن اين ميروند. كارگران نو
بارها احمدينژاد، گفتند: و مهرورزي عدالتگستري
صنايع وزارت و جمهوري رياست نهاد مقابل در
هر بار كه خواستيم مسئوالن كمك از كرده و تجمع
راهي اجرا ضمانت بدون وعدههاي و خالي دست با
خالي دست با را عيد شب كه اكنون اما شديم، منزل
معناي تازه هستيم، خانودادههايمان شرمنده و  گذرانده

را احمدينژاد مهرورزي و عدالتگستري شعار
فهميدهايم.

خانوادههايمان، با گفتند:  سنگرود،  معدن كارگران
در  كه مي دهيم، تشكيل را نفر ٣ هزار بر بالغ جمعيتي
ديگر خود، بيرونق خانه در و سال پاياني روزهاي
را تكه ناني تهيه و رساندن فروش به وسيلهيي براي
رسيدگي نكردن مسئوالن و بيتوجهي اثر در و نداشته
زنده براي و شده نااميد زندگي از رئيسجمهور،
خداوندي و الطاف غيبي كمكهاي چشم به تنها ماندن

دوختهايم.
كارگر در صدها فقر و تنگدستي گفتند: اين كارگران
منبع بزرگترين معدن، تعطيلي با كه دارد ادامه حالي
دست از عمارلوي رودبار منطقه كارگران در اشتغال

قطع  ١٥٠ روستايي خانواده هاي آمد در منبع و رفته
.(٨٤ ٢٧اسفند - رژيم -كار است (خبرگزاري شده

نساجي «پارس از كارگران يكي
مالي مشكالت دليل به ايران»

خودكشيكرد
كارگران  شد،  منتشر فروردين   ١٥ كه خبري در
حقوق  است ١٤ ماه كه «پارس ايران» نساجي  شركت
پاسدار به خود را نگرفتهاند، در نامهيي قانوني مزاياي و
به شركت اين كارگران از يكي نوشتند: احمدينژاد
در اين است. كرده خودكشي مالي دليل مشكالت
آمده چنين است شده امضا ٩٠نفر توسط كه نامه
پارس نساجي بازنشسته شركت كارگران  «ما است:

هنوز  شدهايم، بازنشسته پيش ١٠ ماه كه رشت ايران
قانوني مزاياي ساير و سنوات حق معوقه، حقوق ١٤ماه
كارفرما از را است تومان ميليون پنج كدام باالي هر كه
ارگانهاي بارها به به اينكه توجه با هستيم و طلبكار
كار، كل جمله استانداري، فرمانداري، اداره از مربوطه
مراجعه ائمه جمعه و وزارت اطالعات صنايع گيالن،
در بازنشسته كارگران ما  وضعيت  از آنان و كرده
رسمياز بابت نهاد هيچ اما هستند، اطالع با و جريان
به عمل نياورده است... كارگران اقداميبه ما مطالبات
نوعي به مالي، هر كدام از كارگران مشكالت علت
نام به از بازنشستگان يكي و حتي شده بيماري مبتال
قلبي در ناراحتي و استرس  علت  به علي ظلطاعت
كارگر ديگري و درگذشت رشت از خيابانهاي يكي
علت به بود، مانده دخترش عروسي به روز چند كه
(ساسان نقدينگي و مناسب  مالي  شرايط نداشتن

اطمينان)خودشرا حلقآويزكرد» (خبرگزاريرژيم-
ايلنا-١٤فروردين٨٥).

كارگران حقوق پرداخت عدم
كارگران اعتراض  از  ١٩اسفند ايلنا خبرگزاري
ماه سه حقوق نوشت كه و خبر داد مشهد شهرداري

پيمانكاري  شركتهاي كارگر  ٣٥٠٠ حدود عيدي و
شركتهاي است. نشده پرداخت مشهد شهرداري
را ما پول مشهد كردهاند كه شهرداري اعالم پيمانكار

اين  مسئول را منطقه٥ مشهد شهرداري و است نپرداخته
اند. پرداخت عنوان كرده عدم

از  كارگري، نماينده يك همدان، از ديگري خبر  طبق
بخشهاي در شاغل قراردادي كارگران از تن ده اخراج
و خبر داد همدان مسافربري پايانه تأسيساتي خدماتي و
پايانه، اين با مسئوالن طرف قرارداد «پيمانكار گفت:
دستمزد پرداخت در ناتواني را كارگران اخراج دليل
رژيم- (خبرگزاري است». كرده اعالم شده تعيين 

ايلنا-١٥فروردين٨٥).
خبرگزاري  بنا به خبرديگري كه در٢٠اسفند٨٤ توسط
ايلناگزارششد،١٥٠ تنازكارگرانشركتخدماتي 
حقوق  همچنين و ماه سه حقوق ٦منطقه٥ تهران ناحيه
مسكن، حق اوالد، حق جمله از خود مزاياي شغلي و
رغم اعتراضات به و نكردهاند. دريافت كارگري را بن
سران و شركت  مقامات به فراوان نامه هاي ونوشتن 
پرداخت حقوقشان و نرسيده جوابي به هنوز رژيم،

نشده است.
«كارگران كرد: اعالم اردبيل استان نماينده كارگران

حقوق  است ٣ ماه اردبيل «تيزساز» پيمانكاري شركت
گفت همچنين وي نگرفتهاند. را امسال عيدي و ماهانه
عيدي به آنان نيز سال گذشته كارگران مي گويند كه

٩ اسفند  ايلنا- رژيم- خبرگزاري  است» ( نشده داده
.(١٣٨٤

جمله از نوشين صنعت، و صنعت البرز، اميد شركتهاي
بحرانهاي به دليل كه هستند توليدي نيشابور واحدهاي
بيشترين با امروز به تا گذشته سال از فراوان، مالي

حقوق  از ٢ ماه از بيش هم چنان بوده، مواجه مشكالت
رژيم- (خبرگزاري است. نشده پرداخت كارگرانشان

ايلنا-١٤فروردين٨٥).

كارگران شدن بيكار و اخراج
به آنان استخدام  و كارگران اخراج از گزارشهايي 
عنوانكارگرانقراردادي،دررسانههايرژيمانعكاس
مييابدو  برنگرانيكارگرانافزودهاست  كهوضعيت

كرد. خواهد وخيمتر برايشان پيش از بيش را موجود
به  ايلنا، ١١ فروردين به نقل از شخصي  خبرگزاري
كرج قديم محور كارگري شوراي مسئول بهرامي نام
سازي غيرمنطقي، خصوصي دنبال كرد: «به گزارش

سرگرداني،  ١١ ماه از پس پالستيك، بهمن كارخانه
سه محدوده در پالستيك كه بهمن كارخانه در نهايت

 ٩٠ بيش از و . تعطيل شد است، تهران واقع راه آذري
١١ماه كه است يادآوري الزم به شدند. كارگر بيكار

اين كارگران سرگردان هستند». است

ايران پويا  كارگران شركت از ٩٠٠ نفر
باخطربيكاريمواجههستند 

نماينده  ٢٤ اسفند، رژيم (ايلنا) گزارش خبرگزاري به
گفت: حق پرستي  اسماعيل تهران، استان كارگران 

اير شركت مالي مشكالت
ادامه و بوده باقي خود  قوت  به  همچنان پويا ان
و انحالل خطر با را  توليدي اين واحد مالي، بحران

است. ورشكستگيمواجهكرده
خود در توليدات عدم فروش مشكل با اين شركت
تا گذشته سال دو در طي يكي و شده مواجه بازار
كارگران با اخراج صدها كارگر تعداد مديريت كنون

و اين ٩٠٠ نفر  است به ٩٠٠ نفر رسانده نفر را از٢ هزار
مواجه هستند. بيكاري با خطر نيز

رژيم سران رنگارنگ شعارهاي
ميشود دردسرساز كارگران براي

رجبعلي از نقل به ١٤فرورين خبرگزاري رژيم (ايلنا)
گفت: قراردادي كارگران اتحاديه رئيس شهسواري،
كارگران از دسته آن بيرويه اخراج شاهد «متأسفانه

واحد  است در يك از٥ سال بيش كه هستيم قراردادي
. بوده اند» به كار مشغول توليدي

با سابقه كارگران كارفرمايان، اينكه به با اشاره وي،
صورت به آن  از پس و كرده بازخريد و اخراج  را
ميكنند، استخدام ٣ماهه تا يك موقت قراردادهاي
آنكه از قبل مسئوالن شعارهاي «متأسفانه گفت:
زبانشان بر  برسد، عمل  به مرحله و كارشناسي شده
جاريمي شودوسر دادنشعارهاي رنگارنگمسئوالن

ميشود». دردسرساز كارگران براي

ميهن زحمتكش كارگران براي احمدينژاد پاسدار «عدالتگستري» ارمغان خودكشي و گرسنگي و بيكاري، اخراج

        

داشت خواهد منطقه در كشورهاي را تورم خرخ باالترين ٨٥ سال در ايران
اقتصادي كوتاه اخبار

اقتصادي وضعيت گزارشي طي تاريخ١٥فروردين در اعتماد روزنامه
كه  چند هر است داده قرار بررسي ٨٤ مورد در سال را رژيم آخوندي
واقعيت پرداخته از به گوشههايي تنها گزارش اين است در مشخص

نرخ  با اسفناك ٨٥ بسيار سال اقتصادي وضعيت آن طي ولي شده
باالتريننرختورمدر  پيشبينيشدهاست كه درصد تورميحدود١٨
بينكشورهايمنطقه ميباشد. با اين كهدرآمد حاصلازفروشنفت

سال ٨٥  بودجه كسري ولي ميدهد نشان را معادل٣٠ درصد افزايشي
به قسمتي را شما توجه زير در است. شده برآورد دالر بر٩ميليارد بالغ

ميكنيم:  روزنامه جلب سال٨٤ اين اقتصادي جمعبندي از

نرخي چند تورم 
به سال جاري در ايران تورم نرخ پول بينالمللي گزارش صندوق به
پيش بيني كرده است  صندوق  اين  ١٧/٧ درصد خواهد رسيد. حدود
بوده  ٢٠٠٥ حدود ١٣/٥ درصد سال كه در كشورمان نرخ تورم كه
بالغ  به ١٧/٧ درصد افزايش  واحد ٢٠٠٦ با ٤/٢ درصد سال در است
اعالماينكهدرسال٢٠٠٥، با پولب. ث.ه  ميشود. صندوقبينالمللي 

را  تورم باالي نرخ پنجمين جهان كشور ٤٠ به نزديك ميان در ايران
نرخ باالترين  در سطح خاورميانه كرده است كه  برآورد است، داشته

بوده است. ايران  آن  تورم از
٢٠٠٥ معادل ٣/٣  سال كشورهاي خاورميانه در تورم در ميانگين نرخ
تورم نرخ كه است  كرده پيشبيني همچنين بث ه است. بوده درصد
براساس اين  بماند. سطح ١٨/٥ درصد باقي ٢٠٠٦ در سال در ايران 
تورم ١٨٧/٢ درصد  نرخ با زيمبابوه ، ٢٠٠٥ كشور سال در گزارش 

با نيز ژاپن است. داده  اختصاص  خود به دنيا در را تورم  نرخ  باالترين
است. داشته  سطح جهان در را پايين ترين تورم  درصد، منفي٠/٢ تورم
كسري بودجه كه ادعا ميكند نيز بيزينس مانيتور امؤسسه اقتصادي
رفت.  خواهد فراتر دالر ميليارد ٢٠٠٦ از ٩ مالي سال در ايران  دولت
وكاهشاحتمالي عمومي  افزايشمصارف  دولت، افزايشهزينههاي 
بودجهدولتايران افزايشقابلتوجهكسري  درآمدهاينفتيموجب 
٢٠ مارس ٢٠٠٦ تا ٢٠ مارس ٢٠٠٧ سال ١٣٨٥خواهد مالي سال  در

شد.
و  ريال ٢٠٠٦ حدود ٥١٤/٢ تريليون  مالي سال در دولت  درآمدهاي
مانيتور  بيزينس  ريالتخمينزدهميشود. هزينههايآن٦٠١/٢ تريليون 
ميالدي آينده سال كسري بودجه دولت ايران در ميكند پيشبيني
از ١١/٨  بيش  سال ٢٠٠٦ به  دالر ميليارد ٩ و از شود مواجه  رشد نيز با
خواهد  ايران داخلي ناخالص توليد كه٥/١٧ درصد برسد دالر ميليارد

بود.
اقتصاد پيشبيني ناپذير

ايران در اقتصاد بر پنهان و پيدا تاثيرات كنارهمه در مسأله اما مهمترين
بهمن٨٤  در كه بود ايران پرونده هستهيي  مبهم  وضعيت گذشته، سال
اقتصادايران گرديد تا شدو همينامر موجب  بهشورايامنيت گزارش 

پيشبيني ناپذيرشود.  درسال٨٥ تقريبا
رشد ايران ضد بر امنيت شوراي تحريم اعمال كارشناسان عقيده به

حفظ  با اما ميكاهد بهشدت سال ٨٤ را ٥/٥ درصدي تقريبا اقتصادي 
مرز٠ ٥ ميليارد  به ايران نفتي درآمدهاي  قيمتها بر فعلي حاكم شرايط

شد. خواهد نزديك دالر

شدند بيكار قراردادي كارگران درصد ۵۰
نمايندهكارگرانپاكدشت،گفت:درپياعالممصوبهجديددستمزد سال۸۵ كارگراناز   عباسساالري،
تمديد  از پاكدشت، شهرستان توليدي و صنعتي واحدهاي كارفرمايان كار،۵۰ درصد شورايعالي سوي

زدند. سرباز خود كارگران قراردادي با كار مجدد قرار
به جديد پرداخت ميزان دستمزد عدم براي گريزي راه دنبال به كارفرمايان تعداد زيادي از افزود: وي
دائم، كارگران همانند قراردادي كارگران ميبايد به ميكنند كه ابراز اينگونه و بوده خود كارگران

حداكثر۱۵۰هزارتوماندستمزدپرداختشود.
تمديد عدم و قرارگرفته ابهام از هالهيي قراردادي پاكدشت در كارگر هزاران كاري وضعيت گفت : وي
. است كرده نگران شغليشان آينده به نسبت را شهرستان اين كارگران كارفرمايان، سوي از جديد داد قرار
ايلنا،۱۶ فروردين ۸۵) - رژيم كار (خبرگزاري

ازكاالهاياساسيمحرومميكند كارگرانرا بنالكترونيكي،
سفره شدن تهي باعث كارگري، بنهاي الكترونيكي شدن معتقد است: ، اردبيل استان كارگران نماينده

نيازشانميشود. كارگران ازكاالهاياساسيمورد
شده  گرفته نظر در كارگران براي الكترونيكي بن روغن، و گوشت برنج، جمله از اساسي كاالهاي تهيه

خواهند شد. آن زيان مرور متوجه به كارگران است كه
فروردين۸۵) (خبرگزاريكاررژيم-ايلنا،۱۶

نگرفته اند حقوق است ماه ۴ طبسي، هزاركارگر يك از بيش
بيش ازيك هزاركارگرشاغلدرشركتهاي خدماتي نمايندهكارگرانطبس ،گفت : غالمرضا محمدي،

اجرايي  نبود ضمانت معناي به نكرده اند و اين حقوق دريافت كنون سال۸۴ تا ماه از دي طبس , شهرستان
در تصويبافزايشدستمزدهاست .

اداراتدولتي وبيمارستانهايطبسبهكاراشتغالداشتهاند اينتعدادازكارگران،درشهرداري , اوافزود:
است . نگرفته صورت كارفرمايان سوي از آنان حقوق پرداخت جهت اقداميدر هيچ كنون كه تا

به اشكال قانون، از سرپيچي با نيروي انساني طبس تامين شركتهاي خدماتي و نيمياز از بيش گفت : وي

معترض همچنان را محروم قشر اين پرداخت حقوق ، با عدم كرده و تضييع را كارگران حقوق مختلف
نگاهميدارند.

: گفت و كرد انتقاد قانون اجراي و به اطاعت كارفرمايان كردن براي وادار فشار و نظارتي اهرم نبود از ، محمدي
ستاندنحقوق درجهت باز استان بهخواستههايبرحقكارگرانتوجهي نداشتهو متأسفانهمسئوالن شهرستانو

. ندادهاند انجام مؤثري اقدام هنوز آنان معوقه
فروردين۸۵) ۱۸ ايلنا، رژيم- كار (خبرگزاري

يافت افزايش ١٠/٣درصد ايران بهاي توليد كننده در شاخص
معادل ٠/٧  قبل ماه به نسبت كه عدد ٣٢٣/٢ رسيد در بهمن ماه١٣٨٤ به ايران در شاخص بهاي توليدكننده

يافت.  افزايش قبل برابر٦/٦ درصد مشابه سال به ماه و نسبت درصد
منتهي به بهمنماه١٣٨٤ نسبتبه ١٢ماه براساساينگزارش شاخصبهايتوليد كنندهدرايراندر١٢ماه

مي دهد.  نشان افزايش ماه١٣٨٣ معادل ١٠/٣ درصد بهمن به منتهي
فارس،١٥فروردين٨٥) - رژيم (خبرگزاري

يافت كاهش سهام بازار كل شاخص
به دوشنبه، روز به نسبت افت ۴/۱ واحد با سهام كل بازار تهران، شاخص روز سه شنبه بورس در معامالت

۴۸۰ رسيد. و ۹ هزار
به  كاهش ۲/۱ واحد با قبل روز معامالت به نسبت جاري بورس تهران روز معامالت اصلي شاخص تاالر

و ۸۴۸ رسيد. ۹ هزار به افت ۹/۱ واحد با فرعي تاالر شاخص ۱۶۲ و و ۹هزار
و۴۳۷ رسيد. هزار به هفت قبل روز به افزايش نسبت با۱/۰ واحد صنعت شاخص معامالت در اين

به نسبت كاهش ۱/۰ واحد با ۵۰ شركت موزون تهران، شاخص ميانگين روز جاري بورس معامالت در
رسيد. و۵۰۱ واحد به۱۶ هزار تنزل با۶/۱۹ واحد ساده ميانگين شاخص روز قبل به۷۰۰ و

در و افزايش ۲/۰ واحد با قبل جلسه به نسبت نقدي بازده شاخص تهران، بورس سهشنبه روز در معامالت
شد. كاهش مواجه با۸/۲ واحد قيمت نقدي و شاخص بازده مقابل

رژيم ١٥ فروردين ٨) بورس  (خبرگزاري

حال  در را  ۱۳۸۵ سال درايران، كالن«پاسداران» مديريت
از احمدينژاد پاسدار است. كرده آغاز ويژهيي هواي و
رئيس امنيت»، «شورايعالي  رئيس رئيس«قوه مجريه»، موضع
ديدار در و... نفت» رئيس«شورايعالي  اقتصاد»،  «شورايعالي
در «رنسانس» مدعي نمايندگان مجلس رژيم، با خود نوروزي
شده انقالب اسالمي» دوم موج و«آغاز كشور كالن مديريت
مجلس، نماينده يك روزنامهنگار، يك اگر را ادعا اين است!
ميتوانستيم ميكرد، رژيم وزير يك حتي و وزير معاون يك
كنيم. مّدعي تلّقي شخصي و ذهني برداشت و يا شعار آنرا
پاسداري را نگرش كه ادعاي مذكور، بگيريم نظر در اما اگر
قدرت مراتب سلسله رأس در هرصورت به كه ميدهد بازتاب
كه هيأت ميكند را بيان سياستي پياده كردن والزامات نشسته 
به سادگي نميتوانيم وقت آن پيش گرفته، جديد در حاكمه
بهاري اولين همين آغاز از بايد عبوركنيم. ادعا اين كنار از
درآمده، پاسداران قبضه به كشور امور كالن مديريت كه
رژيم، و خارجي داخلي رابطه تنظيم در اين ادعاها بينيم، به
ترسيم را  چشماندازي  چه و داشته ازائي به ما چه  عمل  در
خودي به جديد، مديريت نظامي- امنيتي سوابق ميكند؟
مقابله كه رژيم، آنست شواهد حاكي از با ساير همراه خود،
دولت كار در سرلوحه برنامه را نظامي- امنيتي خود مسائل با
اقدامات و موضعگيريها  همه است. قرارداده احمدينژاد 
اين دولت،تحتالشعاع اقتصادي اقدامات جمله از دولت،
اقتصادي جديد مديريت ازاين روي ميگيرد. واقعيت شكل
از پيش شده، يعني تبديل اقتصادي مديريت نظامي- يك به
ارزيابي بر مقدم است. و امنيتي باشد نظامي- اقتصادي آنكه
نظامي- سمتگيري  بايد مديريت، اين اقتصادي سمتگيري 
را رژيم اقتصادي مديريت كه قرارداد بررسي مورد را امنيتي
در زير سمتگيري الزم، اين توضيح با مي كشد. خود دنبال به
درآغاز نظاميو اقتصادي پاسداران حاكم مديريت  خارجي

ميگذرانيم: ازنظر را ۱۳۸۵ سال

نظامي: سمتگيري مديريت - الف
و مصنوعي آتشبازي با را  نو  سال  كه جاهايي برخالف

؟ درآغازسال۸۵ «پاسداران» نظامي-اقتصادي مديريت خارجي سمتگيري
ايراني نو سال ايران بر حاكم پاسداران ميكنند، نشاطآورآغاز
نگرانكننده و خطرناك مانورجنگي و آتش با بازي با را
از و بترسانند را خارجي قدرتهاي آنكه براي كردند. شروع
موشكي موسوم اتميكناربزنند، سالح به خود دستيابي راه سر

كالهك  چند ميتواند ميگويند كه كردند آتش را «فجر۳» به
مخفي رادار ديد از كند، حمل خود با را مختلف هدفگيري با
حمل ميكند را كه ازكالهكهايي يكي واحد در آن  و بماند
عربستان در نظاميآمريكا پايگاه به را بزند،يكي اسرائيل به
فارس خليج آبهاي زير در را ديگري موشك به... را ويكي
آب زير از ميتواند سرعتي با ميگويند كه كردند آزمايش
كه دهد قرار هدف را فرانسه و هواپيمابرآمريكا ناوهاي
آنها به باشند، داشته جابهجايي و فرار فرصت آنكه از پيش

«موشك  پرتاب فروردين  ۱۶ روز ظهر از بعد كند. اصابت
بود،به شده نصب بالگرد) هليكوپتر( روي را،كه خود نور»
از كه هستيم كشوري اولين «ما گفتند و كشيدند خارجي رخ
سپاه فرمانده آخر و....دست ميكنيم» استفاده تكنولوژي اين
آزمايش«۱۰نوع از پس احمدينژاد، وزيردفاع او دنبال وبه
رجزخواني خارجي قدرتهاي مقابل در جديد، اژدر» و موشك
پيشرفتهتر «ما سالحهاي ديدهايد! كجاش را حاال كه كردند
را آنها نزديك آينده در كه داريم زيادي بسيار مدرنتر و

و۱۷  ۱۶ فارس (خبرگزاري ميدهيم»  بهرهبرداري قرار مورد
.(۸۵ فروردين

كنار  در  را حاكم پاسداران جديد موشكپرانيهاي وقتي   
(با   ۱ شهاب موشك توليد براي كه ميگذاريم، حركتهايي
از  كپيبرداري با برد مايل  ۳۰۰) ۲ شهاب  برد)،  مايل   ۲۰۰
از مدل  ۳ (با كپيبرداري شهاب موشكهاي اسكاد روسي) و
كه ميخوانيم آوردند. وقتي به عمل شمالي) كره موشك
دارند دراختيار خاورميانه را موشكي زراد خانه بزرگترين حاال
نمونههايي مي بينيم وقتي تايمز۴ آوريل ۲۰۰۶)، (نيويورك
رخ به تهران درخيابانهاي رژه ضمن را خود موشكهاي از
و نابود را آمريكا «ما آنها نوشته شده روي كه ميكشند بيننده
دنبال شتاب با ميبينيم وقتي ميكنيم»، محو نقشه از را اسرائيل

بار  اولين آن براي با تا ۴ هستند شهاب موشك آماده يسازي
قراردهند، زمين مدار در را جاسوسيشان ماهوارههاي خودشان
كارآمدن ماهه روي چند همين خريدهاي نظاميخارجي وقتي
به ميبينيم كه از روسيه و احمدينژاد را از نظرميگذرانيم

ميپردازد، موشك ضد موشكهاي دالري ميليارد يك خريد
ماهواره اولين  اسرائيل»،  نابودي «ضرورت اعالم  فرداي در
از را كه  «۱- به «سيناي - مخابراتي رژيم موسوم جاسوسي
ميفرستد، زمين مدار به آنها خود توسط خريدهاند، روسها

 ۲۰۱۰ «تا سال خبر مي دهند كه به خارجيها وقتي مقامات رژيم
به روسها كه «زهره» ماهواره ايران  موسوم به دومين بر عالوه
ماهواره توسط خود ديگر دوجين نيم مدار زمين ميفرستند،
تايمز آمد» (نيويورك در خواهد گردش زمين به مدار در ما
كار در حاكم پاسداران كه مي بريم پي و... ۴ آوريل ۲۰۰۶)
اتميخود سالح خالي جاي پركردن و مفقوده» «حلقه تدارك
است كه رهبرشان براي همين هستند. در مييابيم كه جدي
ساختن كه براي را فعاليتي قيمتي هيچ به كه ميكند  اعالم
هرقيمت، به و نميكنند، متوقف  اتمي ازسرگرفتهاند،  بمب
اائتالف توسط امنيت(يا شوراي در ايران تحريم قيمت به ولو
جنگ، قيمت حتي به يا و جنوبي) وكره اروپا، ژاپن آمريكا،
عمدي و حركت آگاهانه اين مي دهند! ادامه فعاليتها  اين به
رفتارمديريت جنگ در و تحريم سمت واليتفقيه به رژيم

است. بازكرده جا نيز رژيم اين اقتصادي
 

اقتصادي مديريت سمتگيري – ب
به شرق»: «نگاه و اروپا با مالي روابط ۱-كاهش 

براي  ايران مركزي بانك رژيم، امنيت شورايعالي دستور  به
در ايران ارزي وسپردههاي طالها شدن بلوكه از جلوگيري
كردن خارج به شروع ،۱۳۸۴ ديماه از اروپايي، بانكهاي

يك   ۸۵ ۱۵فروردين روز بود. از اروپا كرده داراييها اين
داد گزارش عمليات درمورد پيشرفت اين سوئيسي روزنامه

خود  ذخيره طالي نن  ۷۰۰ كنون  تا  ۲۰۰۵ اكتبر از  «ايران 
وهمچنين  فرانك سويس است، ۱۶ ميليارد آن ارزش را،كه
فرانك  ۲۵ ميليارد آن ارزش كه را، خود ارزي سپردههاي
است». كرده خارج مؤسسات مالي غرب از است، سوئيس
شده برده به ايران «طالها كه كرد اضافه اين منبع سوئيسي
عربي امارات آسيايي، بانكهاي به ايران ارزي داراييهاي ولي
(خبرگزاري است» منتقل شده و ابوظبي، دبي ويژه به متحده،

 ۱۸ روز مركزي بانك آنكه با .(۸۵ فروردين   ۱۵ فارس
آنست كه  تكذيب كرد اما قدرمسلم را ۸۵ اين خبر فروردين

دربرنامه را از اروپا  داراييها اين امنيتي رژيم، انتقال مديريت
انتقال كه مي شود ياد آور است. گذاشته مركزي بانك كار
شروع ايتاليايي بانكهاي از  اروپا، از  ايران ارزي سپرده هاي
سوئيس، اس» كه بانك«يو.بي. گرفت شدت وقتي و شد

اعالم  ۲ بهمن ۸۴ روز اروپاست، بزرگ بانكهاي از يكي كه
ايران در مالي ريسك و اقتصادي مالحظات به توجه «با كرد
كرده متوقف كشور را با اين مبادله پولي معامله و گونه هر
شركتها يا نهادهاي معاملهيي با اشخاص، اين پس هيچ از و
نخواهد انجام ايران مركزي بانك  جمله از ايراني دولتي
األوسط، شرق روزنامه ۳۰ دي ۸۴) (روز اين از داد».پيش
بود داده گزارش ايران، مركزي بانك منبع ازيك نقل به
به خطاب دستوري با صدور ايران ملي  امنيت «شورايعالي
مكّلف را دولتي،آنها بانكهاي و نفت وزارت مركزي، بانك
به اروپايي، بانكهاي از خود را ارزي حسابهاي كليه كرده
انتقال آسيايي بانكهاي به و كنند خارج سوئيس، جزبانكهاي
ايران،اگرعملي مالي روابط سمت  تغيير هرحال به دهند».
را ايران تجاري  روابط سمت تغيير خواه ونا خواه  شود،
درحال كنوني اروپاي اتحاديه  آورد.  خواهد دنبال به
نيمياز حدود است. ايران تجاري شريك حاضرمهمترين
مي گيرد. انجام اروپا از ايران غيرضروري و ضروري واردات
«شرق» در ايران تجاري اصلي دو طرف آنكه باوجود اما
با اتميرژيم دعواي در ماجراي جنوبي، وكره ژاپن ،يعني
جهت تغيير مدعي پاسداران دولت هستند، جبهه هم «غرب»
«شرق» به اروپا يعني «غرب» از ايران تجاري - مالي روابط
از اقتصادي  مالحظات بدون  جهت تغيير  اين است. شده
رژيم سياسي روابط تغيير با ميكند، تبعيت سياسي مالحظات
نفتي تحريم در اروپا و مشاركت دارد آهنگي هم اروپا با
اگر حتي جهت، تغيير اين دهد. سرعت آن به مي تواند ايران
انجام گيرد، براقتصاد تدريجي به صورت باشد كه فرصت
خود آثار شده كوك اروپا رابطه با روي سالهاست كه ايران

حدود  ميالدي ۲۰۰۵ سال تا گذاشت. خواهد جاي به را
به شركتهاي مستقيم طور به ايران صادراتي چهارم نفت يك
به ايران اگر صادرات نفت فروخته ميشده است. اروپايي
شركتهاي مستقيم نفتي خريدهاي به نيز را جنوبي كره و ژاپن

ايران،  نفت ۵۰ درصد از كنيم، بيش اضافه ايران اروپايي از
صادرميشده كشورهايي به خارجي، نفتي شركتهاي ازطريق

بودهاند و روياروي بارژيم اتمي، دعواي در حال به تا كه 
بر كنند. عالوه نفتي رژيم نيزشركت تحريم است در ممكن
نيز «NICO» ايراني و شركت ايران ملي نفت شركت اين
ديگر شيوههاي ويا نفت بورسي دربازارهاي معامله ازطريق

آن  عمده بخش را، كه ايران  نفت ۲۴ درصد حدود فروش
ميشود، كره فروخته و ژاپن و كشورهاي اروپايي همين به
به را نيز دو شركت ايراني اين عهده داشتهاند. اگر فروش به
نفتي در تحريم و كره ژاپن و آوريم، مشاركت اروپا حساب

را  ايران نفت صادرات از ۶۵ درصد ميتواند حدود ايران 
ازدست رژيم خارج كند.

نفت! حربه از استفاده -۲
خصوص به خود غربي دعواهاي طرف به رژيم مقامات
هستهيي دعواي اگر كه ميدهند  اخطار  يكريز اروپاييها
بيش شود «شما عمل كشيده عرصه و به بيخ پيداكند ايران
برتهديد عالوه  اظهارات، اين با  رژيم ميكنيد». ضرر ازما
ايران تجاري جهت تغيير به خود اروپايي حسابهاي طرف
رفتن باال عرضه و كردن آنها  را به  كم به «شرق»، اروپا از
خبرگزاري ميكند. تهديد المللي، بين بازار در نفت قيمت

«ميس»  اقتصادي نشريه از نقل ۸۵ به ۱۴فروردين فارس روز
سمت به طورمستقيم به  ايران است بعيد  كه داد گزارش
هم زيرا حربه سياسي برود. به عنوان نفت خود از استفاده
اجرايي مدير  هم و است نيازمند آن به صادرات خودش
گفته فرانسه  راديو با مصاحبه در انرژي بينالمللي آژانس 
بازارهاي به  ايران  نفت صادرات دليلي هر به  «اگر  است:
است انرژي قادر بينالمللي آژانس ذخاير قطع شود جهاني
جبران به طور كامل ايران را و نيم نقصان نفت سال يك تا
نفت صادرات براي قطع خرابكارانه انجام عمليات اما كند».
براي ايران  روي پيش گزينههاي ديگر از ميتواند عراق 

دعواي هستهيي باشد. اين غربي در بر دولتهاي اعمال فشار
خارج با  رابطه تنظيم به كه آنجا آنكه،تا كالم خالصه
از تبعيت به پاسداران، اقتصادي مديريت برميگردد،
خود به جنگي سويي و سمت آنها، سياسي نظامي – مديريت
رابطه تنظيم ايران و اقتصاد روي اين جهتگيري است. گرفته
خواهد گستردهيي بازتاب پاسداران اقتصاد مديريت داخلي

دارد. بيشتر بررسي و تعّمق جاي و داشت

حمزه حاج يزدان



٨ ١٣٨٥صفحة دوشنبه٢١فروردين ـ ٧٩٥ شمارة
اجتماعي

حقيقتپژوه اعدام فاطمه جلوگيری از برای تالش
اين  در جهاني اعتراضات موج آخوندي، رژيم عالي ديوان توسط حقيقتپژوه فاطمه اعدام حكم تأييد دنبال  به
فاطمه  اعدام حکم مي نويسد: تائيد دوباره باره اين در تاريخ١٢ فروردين ٨٥ در آفتاب سايت است. گرفته رابطه شكل
اين باعثشروعتالشهایگستردهگروههای مختلف برای جلوگيریاز اعدام حقيقتپژوهتوسطديوانعالیکشور،
اعدام حقيقت را جهت عدم اجرای خود درخواست مراتب بيانيهيی، انتشار با نيز سازمان عفو بين الملل شده است. زن
به خود، ١٥ساله دختر به تجاوز دليل به را خود همسرصيغهيی ،٨١ در سال حقيقتپژوه فاطمه است. کرده اعالم پژوه

بود. رسانده قتل
او میکند. ازدواج موقت صورت به بود  وی کوچکتر از که چهارسال بهمن اولش با همسر از جداشدن از پس فاطمه
دوست را او خانه من مي آمد. خيلی به چند روز در هفته بود و بهمن معتاد از خود میگويد: در دفاع دادگاه جلسه در
موضوع بودم  اين نگران خيلی دارد. نظر ١٥ ساله بود، كه دختر بزرگم بهمن به فهميدم كه وقتی بود اما چند داشتم.
بسيار اين حرفش از ببرم . دوستم را پيش  او بايد باختهام قمار در را كه دخترت  گفت  من به بهمن يك شب اين كه تا

او كردم. با سختی دعوای و شدم  عصبی ناراحت و
بيرون بردم دخترم اتاق زور از به بهمن را کرده است. تجاوز دخترم بهمن به متوجه شدم نيمههای شب فاطمه میافزايد:
موادمخدرمصرف كند. اتاقديگری رفتتا به وخونسرد باخيالراحت  او بينما درگرفت، وبعد ازبحثشديدیکه

درآمد... تا جانش دادم  آنقدر فشار و دور گردنش انداختم و برداشتم روسريام را دوچندان شد. خشمم
اعدام  جنايیتهرانبهاعداممحكومشدوديوانعالیكشورحكم  فاطمه حقيقتپژوه ازسویقاضی شعبه١٦٠١ دادگاه 
قضاييه قوه رئيس به  نامهيی دخترش شود، اعدام  فردايش صبح حقيقت پژوه فاطمه  بود قرار كه شبی اما كرد، تأييد را او
شاهرودیدستور بعدازخواندنايننامهآيتاهللا  وازرئيسقوهقضائيهخواستارتوقفاجرایحكممادرششد. نوشت 
رسيدگی تحت بارديگر پرونده تجديد نظر، دستور با ترتيب  بدين  كرد. را صادر فاطمه اعدام حكم اجرای توقف

 ٢ شعبه ٢٤اسفندماه در سرانجام فاطمه  اعدام حكم  اجرای توقف دستور از سال يك از بيش  گذشت با اما قرارگرفت
كرد. تأييد را بارديگر فاطمه حكم اعدام كشور ديوانعالی

با حقوق زنان فعالين برخی حقيقت پژوه، فاطمه اعدام به نسبت بينالملل، عفو بيانيه سازمان انتشار بر عالوه هم اکنون
از تا هستند ٣٥ساله مادر اين از حمايت در امضا جمع آوری تالش برای در اينترنت، بر قرار دادن آن و تومار تهيه يک

جلوگيری کنند. رسانده به قتل خود، وی را صيغهيی شوهر تجاوزهای از دخترش در برابر دفاع برای که اعدام او

هستند  مبتال هپاتيت و ايدز به ولگرد درصد معتادان ٢٥ 
آخوندزده ايران در  معتادان آمار  كه حالي در
از دربسياري و است  رسيده نجومي  ارقام به
نابودي به را  خانواده اساس اعتياد خانواده ها 
در تاريخ (مهر) رژيم خبرگزاري كشانده است

بسياري  بودن مبتال از خبر ١٥ فروردين ٨٥
هپاتيت ايدز و بيماري كشنده معتادان به از

ميدهد.
ستاد بازپروری و آموزی حرفه درمان، مديرکل
اول ٢٠روز طی گفت: مخدر، مواد  با مبارزه
ولگرد و تزريقی ٢٦١معتاد اجرای طرح نجات
بر که شدند اعزام شفق مرکز به درمان برای

افزايش يابد  اين رقم اينکه احتمال و بوده هپاتيت و ايدز مبتال به آنان درصد ٢٥ اوليه آزمايشهاي نتايج اساس
است. زياد نيز

آب آشاميدنی هستند  فاقد رضوی استان خراسان ٣٨٥ روستا در
خراسان  روستايی فاضالب و آب شرکت خسروی،معاون محمد ابراهيم فروردين، تاريخ ١٥ در مهر خبرگزاري گزارش  به

هستند.  آشاميدنی آب فاقد رضوی خراسان استان در خانوار جمعيتی معادل ٣٧ هزار ٣٨٥ روستا با كه گفت رضوی

نيستند مقاوم زلزله برابر در کشور روستايی خانههای
مهر ١٥ مهر ٨٥،مديرکل خبرگزاري گزارش به قرار دارد زلزله كمربندي روي منطقه بر ايران كشور كه اين   با
بدون هيچ تاکنون اين که به با توجه کشور روستاهای مسکونی كه ساختمانهای ميگويد کشور وزارت دفتر فنی
طبيعی و ساير باليای زلزله برابر عنوان در هيچ به بنابراين احداث میشدند، ساز و و اصول ساخت ضابطه گونه

مقاومنيستند.

هوا آلودگي كه ترافيك، داد نشان از تهرانيها نظرسنجي جديدترين
هستند مردم تهران صدر معضالت در بيكاري و

١٩/٨ و ١٩/١ درصد  ،٢٢/١ ،٣٥/٥ ،٤٧/٧ ،٥٥/٧ با ترتيب به مسكن فقر و فحشاء، فساد و هوا، بيكاري، آلودگي  ترافيك،
است. ديدگاه شهروندان از تهران شهر مشكالت و معضالت مهمترين

آينده  در اين معضالت كه درصد پاسخگويان اميدوارند ٢٣/٥ تهران شهر معضالت حل در دولت توانايي خصوص در
توسط دولت  مشكالت حل اين اميد زيادي به پاسخگويان درصد ٤٨/٩ كه حاليست در اين شود، برطرف دولت توسط

ندارند.
نظر امتياز يك در كم خيلي گزينه براي پنج و امتياز زياد بسيار براي گزينه نمونه جمعيت توزيع چنان چه بر اساس

كم  كه بيانگر اميدواري شد ٢/٥٣ خواهد دولت توسط معضالت حل به پاسخگويان اميدواري ميزان ميانگين بگيريم،
دولت است. توسط تهران شهر معضالت حل به افراد

متوسطه، ٢٥/٣  تحصيالت درصد كه ٤٤/٩ به باال سال گروه سني ١٨ ١٩ نفر در و از يكهزار نظرسنجي است اين گفتني
شد. انجام بودهاند، بيسواد درصد و ٣/٦ راهنمايي ابتدايي، ١٢/٦ درصد ١٣/٦ درصد عاليه، تحصيالت درصد

ايسنا،١٤ فروردين ٨٥) - رژيم (خبرگزاري

را در هموطنانمان از بسياري ويرانگر زلزله اين بار
بيخانمان و مصيبتزده  و داغدار لرستان  استان
همه جاي در است ممكن البته طبيعي كرد. حوادث
تحت حاكميت ايران در كه آنچه اما رخ دهد، دنيا
رخ حادثه همواره خود از بسا دردناكتر آخوندي
حوادث برابر در مردم گذاشتن بي دفاع مينمايد،
همواره كه چيزي است. سيل و زلزله مانند طبيعي
طوري به مي كند برابر  دهها را  قربانيان شمار
جايي در قدرت همان با  زلزله  همان اگر كه
كمتري تلفات بسا بيفتد، ويراني و اتفاق  ديگري
آن، از و دردناكتر اين بر عالوه  داشت. خواهد
از پس آخوندي رژيم بيتوجهي و اهمالكاري
فجايع كه است زلزله و سيل نظير حوادثي وقوع
ميكند. ماتمزدهتر را مصيبتديدگان و فجيعتر را
جان كه آنهايي حال به زندگان معموًال آنقدر كه
هم فرقي راحت شدند. كه غبطه ميخورند دادهاند،
يا رودبار، باشد بم زلزلهزدگان نميكند، مي خواهد
اين جاي همه در لرستان. اكنون يا باشد قزوين
از ميپيوندد،  بهوقوع حادثهيي  وقتي خاكي كره 
حتي و گرفته دفاع شهري آتشنشاني و نيروهاي
به كار كمكرساني  امر براي قوا تمام با را  ارتش
و مصدومين درمان اسرع وقت به در تا مي گيرند
بيخانمانشدگان دادن پناه و اسكان و مجروحين
نيست دنبال اين تنها نه آخوندي رژيم بپردازند. اما
همه بيرون بكشد، بلكه آوار از زير مردگان را كه
كه ميكند بسيج را خود ضدمردمي نيروي و توان
نگذارد و كند خفه را در گلو زندگان صداي ابتدا
همين از برسد. ديگران گوش به آنها ماتم زده ناي
سركوبگر نيروي امدادگر، نيروي اعزام از قبل رو
و نجات  بهجاي و ميكند اعزام حادثه محل به 
نيروهايش كار دستور در  «امنيت»  امدادرساني،
نخست، نيز مزدوران وظيفه بنابراين ميدهد. قرار
غضب و خشم و نارضايتي از جلوگيري و سركوب
به اموال غارت و چپاول و دزدي سپس و مردم
ساير مردم از اهدايي  كمكهاي و آنها  مانده جا
سناريويي اين است. ديگر كشورهاي و شهرها
ميشود تكرار حوادث همه در و هميشه كه است
رژيم خود مطبوعات در تازه كه گزارشهايي و
دردناك واقعيت همين از حاكي ميشود، منتشر
از ترس مصيبتديده مردم حالي كه در مثًال است.
را روستاها و شهرها مرتب طور به كه پسلرزههايي

و نميشدند نيمه تخريب شده وارد منازل مي لرزاند،
اطالعرساني كميته «رئيس اما ميشدند، هم نبايد
كه كرد فاش صراحتًا لرستان» زلزلهزده  مناطق
به پتو و چادر توزيع از آخوندي ضدبشري رژيم
در زير بودند آنها مجبور و  كرده آنها خودداري
سر كنند: خيابانها در را شب باراني، و هواي سرما

و  دورود شهرهاي ميان در  چادري هيچ «تاكنون
از كمتر آسيبديدگي دچار منازلشان كه بروجرد
پي بروز است...در نشده توزيع شده اند، ٣٠درصد
زمينلرزهيي وقوع احتمال خصوص  در شايعاتي 
شهرستان ويژه به شهرستانها برخي در ديگر
استاندار ميبرند». بهسر خيابانها مردم در خرمآباد،
كه بيان اين با واقعيت را نيز همين لرستان در رژيم
خسارات توزيع درصد و اولويت اساس «كمكها بر
كمكهاي ارسالي كه گفت و ساخت ميشود» فاش
در نمي دهد». استان را اين مشكالت  رفع «كفاف
رژيم هالل احمر عامل مدير تازه زلزله روز پنجمين
۷۰درصد براي «فقط  ميكندكه اعالم منطقه در
است». شده تأمين نياز مورد چادر حادثهديدگان
چه در بقيه ۳۰درصد كه نميدهد  توضيح اما 
كه آنجا تا كه بگذريم هستند. اسفباري وضعيت
چادر در تأمين رژيم دروغپرداز بر ميگردد اين به
شك بايد جد به هم حادثهديدگان» «۷۰درصد
مردم ماتم زده تجمع اعتراضآميز و خشمگين كرد.
همين مؤيد فرمانداري مقابل در مصيبتديده و

است. واقعيت
معاونسياسيوامنيتيوزارتكشوررژيمآخوندي
تناقضگويي به رژيم اهمال كاري  توجيه در
است مدعي يكطرف از ميزند. دست آشكاري
بوده» ميسر  چادر با افراد اين موقت «اسكان كه 
همه برای چادر «تأمين ميگويد اما بالفاصله است،
پاسدار اين  نيست». ميسر  اکنون هم زلزلهزدگان
كه چرا ميسر دهد توضيح نيست دژخيم اما حاضر
چرا كمكي است، نيروي كمبود حيث اگر از نيست.
وقت در اسرع نيروي سركوبگر خيل عظيم اعزام
ميسر امدادگر نيروي بيشتر اعزام ولي بود، ميسر
تا كه است تجهيزات كمبود بابت از اگر نيست؟
رژيم مطبوعات در كه گزارشهايي مطابق همين االن
هزار صدها كشورها، كمك بر عالوه شده درج
حقوقبشري و خيريه ارگانهاي سوي از فقط دالر
صليب بهداشت، جهاني سازمان همانند بينالمللي

ايران سوي به متحد ملل جمعيت صندوق و سرخ
سرازير كساني چه جيب به پولها اين كردهاند. روانه
«كمك از ايسنا حكومتي خبرگزاري ميشود؟

به  سازمان ملل دالري ميليون تا ١/٥ ٨٠٠ هزار نقدي
نقد پولهاي اين داد» خبر لرستان زلزلهزدگان استان
كه امكان ميشود سرازير كارگزاري جيب كدام به
رذالت در ندارد. وجود بي خانمانها براي چادر تهيه
شهرداري كه بس همين كارگزارانش و رژيم
آسيبديدگان زلزله براي را چادرها رسمًا بروجرد
گذاشته فروش معرض در  و  كرده قيمتگذاري
اينكه بر رژيم در بروجرد با تأكيد شهردار است.
«مشكالت و نيست» مطلوب درشهر «وضعيت
در بحران هرگونه امكان و باالست بسيار شهری
آمادگی كرد «شهرداری اضافه دارد»  وجود منطقه
ريال ۳۰۰هزار مبلغ شناسنامه و دريافت به ازای دارد
نيازمندانقرار اختيار امانی در به طور يكتختهچادر
هزاران كودك كه شرايطي در كنيد، دهد». تصور
جوان در وحشت از پسلرزهها امكان و و پير زن و
را آسيبديده يا ويران نيمه خانههاي در استقرار
بابت بايد شب، سرماي و باران زير در و ندارند

در  بپردازند، شهرداري  به  هزارتومان  ۳۰ هرچادر
عوارض و هزار سرما تحمل به غيراين صورت بايد
با روشن افراد اين از «برخی بدهند: تن جانبي ديگر
و داشتند خود نگه داشتن گرم در سعی آتش كردن
سرمای سرد زمينهای بر روی خوابيدن با نيز برخی
هالل رئيس البته ميكردند». تحمل فقط را منطقه
كه است مدعي وقاحت  ماوراء در  رژيم احمر
رژيم عهده به وحشتزده» «افراد چادر تأمين كار
چادرهای دادن اختيار در وظيفه احمر «هالل نيست:
تأمين تعداد كه ندارد، چرا افراد را اين امدادی به
نيست». امكانپذير افراد اين تمامی برای چادر زيادی
پاسخ اين تناقض كه به نامبرده ضرورتي نميبيند اما
برابر سياه به قيمت چند چادرها وقتي در بازار دهد
وقتي اما وجود ندارد. ميرسند، كمبودي فروش به
نياز حق و پيشپاافتادهترين عنوان به قرار است كه
مواجه كمبود با شود  توزيع ديده،  آسيب مردم

ميشوند.
نظام  سبك به كمكرساني معني است اين  
«رئيس تازه كه است شرايطي در اين آخوندي.
«شش كمبود لرستان» استان غيرمترقبه حوادث ستاد
وضعيت» كوچكي از اين «جزء تنها را چادر» هزار

اشاره كه همچنان البته ميكند. عنوان كمبود و
از پس  شرايط كه  نيست شهردار تنها  اين شد، 
كشف چادر خوبي براي گرانفروشي بازار را زلزله
حمايت تحت كه سياه باندهاي است. اصًال كرده
هستند، فعال سركوبگر نيروهاي و پاسداران
حكومتي خبرگزاري است. چپال و غارت كارشان
ميكند كه اشاره نمونهها اين از گوشهيي به مهر 
با و سياه بازار در زلزلهزدگان نياز مورد «چادرهاي
حاليكه در ميرسد». به فروش قيمتهاي سرسامآور
اختيار ارگانهاي رژيم نظير انحصارًا در چادر توزيع
بازار چگونه از نيست معلوم ولي احمر است. هالل
سياه همانهايي بازار دالالن مي آورد. اين سردر سياه
مسواك حتي بم، زلزله جريان در كه هستند
بينالمللي خيريه سازمانهاي اهدايي كه كودكان
عراق جنوبي و شهرهاي بازارهاي سياه در را بود
ميدانند همه حاليكه در ميرساندند. فروش به
ارگانهاي به  را خود  كمكهاي خيريه  سازمانهاي 
نيازهاي گذاشتن بي پاسخ ميدهند. تحويل دولتي
گفته به محدود نميشود. به چادر فقط البته مردم
با مصيبتزده رنجديده و رژيم، مردم كارگزاران
رئيس گفته به هستند. گريبان به دست نيز پتو كمبود
نيز ۲۰هزارتخته پتو لرستان«حدود استان احمر هالل
زيرا است». كم بسيار كه شده توزيع افراد اين بين
بگيريم نظر در ۴پتو خانوار را هر نياز  اگر متوسط
به نياز  داده سرپناه از دست ۲۰هزار خانوار براي
استان به توجه  با  آنكه حال است.  پتو  ۸۰هزار
براي نفر هر  است، سردسيري منطقه كه  لرستان
پتو به سه چادر زير آن هم سرما از امان ماندن در
رژيم ارگانهاي تازه كه تصويري چنين با دارد. نياز
زلزلهزده كه مردم زد حدس كرده اند، مي توان ارائه
دارند. قرار نابساماني و دردناك وضعيت چه در
وقوع از يكهفته از كمتر در كه نيست بيجهت
تجمع كرده ارگانهاي رژيم در مقابل زلزله چندبار
كارگزاران از سردمداران و را نفرت خود و خشم و
انساني و ملي  وظيفه بنابراين  دادهاند.  نشان  رژيم
هيچگونه از شرايط در كه است اين هموطنان همه
زلزلهزده دريغ داغدار هموطنان به و ياري كمك
و عليه رژيم آنها از حمايت در از طرفي نكنند و

بزنند. اعتراض به دست آخوندي

از زلزله پس تكرار مصيبتهاي

اجتماعي اخباركوتاه

افتاد كشور اتفاق در ٤قتل روزانه متوسط طور به ،٨٤  سال
كه  افتاده اتفاق كشور در ٤ قتل روزانه متوسط طور گذشته به سال در نيروي انتظامي، آمارهاي  براساس
سرد ٨ درصد  سالح با و درصد ٤ گرم سالح با قتل وقوع ميزان هم چنين است، شده كشف آن مورد سه

است. يافته افزايش
توسط پليس  تهران اصفهان و شيراز، فراري در ٥ باند دختران گذشته، سال در گزارش، اين براساس
اين مدت ٥٠٠ پرونده  در همچنين باندها دستگير شدند اين اعضاي ٣٧ نفر از و شناسايي كشور فرودگاه

دستگير شدند. بدحجاب از زنان ٧٠٠نفر شده و تشكيل خانمها پوشش نامناسب وضعيت در خصوص
٩ فروردين ٨٤) ايلنا، - رژيم (خبرگزاري

سال دوم نيمه بنزين در سهميهبندي
كمبود بحران  با ميشود محسوب جهان نفت صادركننده كشورهاي بزرگترين از يكي ايران حالي كه در

و  مديريت سازمان رئيس مينويسد: مورد اين ٨٤ در ٨فروردين (فارس) رژيم خبرگزاري ميباشد. روبهرو بنزين
عدم  صورت در است داده را آن اجازه مجلس ٨٥ كه سال در بنزين واردات توجه به حجم با گفت: برنامهريزي

شد. ٨٥خواهيم دوم سال نيمه در بنزين بندي سهميه به ناچار كاهش مصرف

واردات با برخورد دولت در كوتاهي نتيجه رشد بيكاري، و صنايع ورشكستگي
كاالست قاچاق و بيرويه

يكه تازعرصهاقتصاد باكمالتأسفشاهديمكه دولت، مهندس«خيراللهي»مديرعامل مؤسسه«نوبل»،گفت:
در انحصار و شده خارج رقابتي نيز حالت از برخي صنايع كه كرده رشد به حدي يكهتازي اين كشورشده و

دارد. قرار دولت كامل
لوازمخانگي ودهها موردديگراشارهكردوگفت: بهورشكستگيصنايع نساجي، توليداتكفش، خيراللهي،
مقابله دست، همچون روش اين از مواردي و مالزيايي ژاپني، چيني، منسوجات قاچاق با واردات و دولت اگر
ريشه دولت و اگر نبوديم كشورمان در صنعت اين ورشكستگي شاهد امروز ميكرد، سيگار برخورد قاچاق با

دهها  تعطيلي شاهد امروز مقابله مي كرد، و با آن را شناسايي نامرغوب چيني كفش جفت ٦٠ ميليون واردات
ميليون كفاش نبوديم. ٣ از بيش بيكاري و كفش توليد كارگاه هزار

 ٦٠ واردات كه بپذيريم اگر و گفت: انتقاد كرد شدت به خانگي بي رويه صنايع لوازم واردات از خيراللهي،
گاز، واردات اجاق كه بپذيريم صورت بايد آن قاچاق بوده است، در صورت به چيني جفت كفش ميليون
دولتي پاسخ مسئوالن بنابراين است، قاچاق نيز دست اين از مواردي و تلويزيون لباسشويي، فريزر، يخچال
قاچاق گمركي و انتظامي ماموران دور از چشمان به دومتري را ميتوان يخچال هزار صدها چگونه كه دهند

و پاره هم نمي شود. ضربه نمي خورد وارداتي، خانگي لوازم حتي كارتن كه اين در حالي است كرد،
داشته را كارگران و صنايع دلسوزي ادعاي و هم باشد كارفرمايي بزرگ هم نميتواند دولت كرد: تأكيد وي

باشد.
(٨٤ ١٣فروردين ايلنا، (خبرگزاري رژيم -

كشور فرودگاههاي  اكثر هوايي ، نقل  و حمل برنامگي بي اثر در
مي دهند زيان

كرده  زيان ده را آنها ۹۳/۵ درصد كشور، فرودگاههاي زياد و تعداد كم هواپيما تعداد ناوگان، باالي عمر
عرضه براساس مدلهاي كه فرودگاههايي تعداد زياد كم هواپيما و تعداد ناوگان، باالي عمر دليل  است.به
مجموع ۷۹ فرودگاه  هستند.در زيانده فرودگاهها ۹۳/۵ درصد نشدهاند، ساخته حملونقل تقاضاي و

دارد كشور وجود غيرنظامي در
اعتماد ۱۷ فروردين ۸۵)  (روزنامه

شد خواهد تحمل قابل آينده غير در ايران  شهرهاي هواي وضعيت
در هوا آلودگي فعلي وضعيت يي يو.يي. تي. همگاني شهري جهان و نقل حمل بينالمللي اتحاديه مديرعامل
غير آتي طي سالهاي شهرها اين در آلودگي وضعيت كرد بيني پيش و خواند نگرانكننده  ايران را كالنشهرهاي

قابل تحمل شود.
و اصفهان مشهد، مانند تهران ، بزرگ شهرهاي در هوا آلودگي  وضعيت  به  نسبت مطلب بيان اين با رات، دكترهانس

شد. شخصي از خودروهاي استفاده  محدوديت خواستار و نگراني كرد ابراز تبريز
١٩ فروردين ٨٥) اعتماد (روزنامه

کشور رسمی ساعت تغيير عدم به ديرهنگام اعتراض
به  بود شده تصويب احمدينژاد پاسدار دولت هيأت توسط كه تابستاني ساعت تغيير عدم  موضوع
ساختن به موضوع اقدام اين باره در نيز مردم است. شده رژيم مختلف درگيريهاي باندهاي موضوع

مي دهند. مورد مضحكه قرار را احمدينژاد پاسدار دولت و اقسام جوكها نموده و انواع
مي نويسد: باره اين (آفتاب)در رژيم خبرگزاري

کار کارشناسی انجام عدم بهانه به آخرين جلسه هيأت وزيران در کشور رسمی ساعت مصوبه تغيير لغو
و مدارس  کاری  ساعات شروع در ناهماهنگيهايی بروز و انرژی مصرف در ميزان صرفه جويی بر 
هم و آن جديد سال در اولين جلسه را مجلس نمايندگان مختلف کشور، انتقاد شهرهای ادارات در

داشت. همراه به دوهفتهيی ازتعطيالت بعد
رسمی ساعت تغيير عدم تومانی ٣٠٠ميليارد ضرر نيرو، از پژوهشگاه پژوهشی معاون همين حال در

در سال جاری خبر می دهد. کشور
دولت احتمالي مطالعات از بياطالعي ابراز با  مجلس  اجتماعی کميسيون رئيس مصري، عبدالرضا
ولي خير يا دارد اختيار در آماري و مطالعه دولت آيا خصوص اين در نمي دانم گفت: زمينه، اين در

چنين آخر سال روز در دولت چون است و نشده داده قرار اختيار مجلس در باره اين چيزي در هنوز
اذان گفت: ساعت، تغيير به بحث نماز و شرعي اوقات مساله بي ربط خواندن با وي گرفت: تصميمي

مشكلي براي  آيا حدود ساعت ١١ اذان ميگويند، مشهد كه مثًال در و باشد ١٢ ساعت حتما نبايد كه
مردم پيدا ميشود؟ نماز

ساعت تغيير جلوگيري از بر مبني دولت استدالل نيز آبادگران ائتالف مقدم، عضو مصباحي غالمرضا
از دولت داشت جا گفت: و خوبي ندانست را توجيه كشور ساعت در تغيير عدم براي شرعي اوقات

ميكرد. نظرخواهي ساعت تغيير عدم مورد در مجلس
چهارشنبه ١٦ فروردين ١٣٨٥) -آفتاب، رژيم  (خبرگزاري

نوروزي تعطيالت ايام در سركوبگر نيروهاي افزايش كنترل
كنترل در  افزايش به اقدام نوروزي تعطيالت  ايام در آخوندي سركوبگر رژيم كشور از داخل دريافتي گزارش بر اساس

ميكنيم: رسيده جلب دستمان به داخل كشور از گزارشي كه به را شما است. نظر نموده شهرها
کنند جلوگيري دزدي از عيد ايام که مثًال در گذاشتهاند سيار پليس پاسگاه يک عيد اول ما از در محلة -١

کردهاند را کار اين منطقه کنترل بردن باال براي اينها حالي كه اين که در
ذکر فيزيکي دارند قابل حضور ماموران باقي است و سر جاي خود کانکس هنوز تعطيالت پايان با چرا که

است. پليس بوده فاقد منطقه اين ساله چند در اين که است
شد. افتتاح پايگاه بسيج بهانه به همين نيز پارسال و

كنند بيشتر مردم بر را فشار ميخواهند صورتي که در شدند، دزدي وارد با مبارزه بهانه به اول اينها يعني
كنند. مرعوب را مردم خودشان حضور با و

کشور رسمي ساعت ماندن ثابت به عوامل که اين بود در آمده رژيم عناصر و نمايندهها داد امروز -٢
ساعت دليل چه به بودند گفته و بود نوشته خود امروز شماره در همشهري روزنامه کردهاندکه اعتراض
را در سطح آموزش ميكند و ايجاد مشكل پايين سنين در بچهها براي و را زودتر كردهايد كار مدارس

ميآورد. پايين كشور

استان لرستان زلزله باره مقاومت در هواداران گزارشي از
رجوي، رئيس جمهور مقاومت، خانم درخواست بنا به سازمان مجاهدين وقوع زلزله هواداران بعد از بالفاصله
جلب را شما نظر كشور داخل مقاومت در هواداران ازگزارش قسمتي شتافتند. به زدگان زلزله كمك به

ميكنيم:
ساعت ١٢٠٠ به  حدود کرديم. حرکت بروجرد مقصد ساعت ٠٥٣٠ به شنبه دوازدهم فروردين روز  صبح
عدة کثيری بودند. کرده سپری چادرها در و پارکها در را شب زلزله ترس از بروجرد مردم بروجرد رسيديم.

بودند. کشيده صف دريافت چادر برای بروجرد شهرستان احمر مقابل هالل در آسيبديده مردم از
بودند. کرده تجمع چادر دريافت فرمانداری شهر خود برای مقابل در نيز مالير مردم

کارخانه قند بروجرد  در نزديکی کرديم. حرکت بروجرد از توابع چوالن چاالن بخش طرف به ١٢٣٠ ساعت
پهلوان بابا پشمان، آباد، حيدر جمله روستاهای از میشد. ديده منتهی آسيب روستاهای به میشد که جدا راهی
انتظامی باتوم به مامور تعدادی جاده ابتدای اين در بودند. شديدی ديده آسيب که ... و کل، ميان، درباستانه
اين به مردم کمککننده اکثريت خوشبختانه کنند. مصادره را جنسی کمکهای میدادند تا کشيک دست
اصلي زلزله وقوع قبل از بودند. آورده زلزلهزده مردم برای را خود مالی و کمکهای داشتند اشراف موضوع
علت به همين بود. خبردار کرده اصلی زلزلة آمدن از را مردم و بود آمده شب صبح تا از خفيف زلزلة  چند
بيشتر متاسفانه بود. شده امر باعث کاهش تلفات و اين خانهها سپری کرده بودند از بيرون در را شب مردم

بودند. دامهای خود را از دست داده مردم
دو چندان درسختي را در مردم كه دارد دنبال به را شديدی سرمای کوهستان با منطقه ضمن همجواری در

است. فروبرده
نبود. خبری آذوقه ولی متأسفانه از بگيرند چادر تعدادی آخوندي از مزدوران توانسته بودند زور با مردم

بود. شده داده مردم به آب پز تخم مرغ مهندسی بروجرد مقداری پادگان از شنبه روز
جلوگيری كند. اعتراضی حرکتهای از تا بود کرده تأسيس روستاها در سيار پاسگاههای رژيم سريع

بروجرد  هالل احمر اصلی مقابل ساختمان در مردم از تعداد زيادی ١٥٠٠ حدود ساعت در هنگام برگشت
بودند. کرده تجمع



٩ ٧٩٥ دوشنبه ٢١ فروردين ١٣٨٥صفحه شماره
سياسي

هيأت گزارش از مرور آخرين قسمت و دهمين در
سياسي ماهيت مورد در مستدلي بحث اروپا، پارلمان
برخالف كه اين و مجاهدين عليه ديدبان گزارش
صدور به حقوقبشر مدافع سازمانهاي پرنسيپهاي
مبادرت كرده، سياسي مغرضانه اهداف با گزارشي 
صورتگرفتهوهمچنيناشكاالتغيرقابلتوجيهدر

است. قرارگرفته مورد بررسي ديدبان متدولوژي

ديدبان گزارش سياسي ماهيت
خود پاياني در بخشهاي پارلمان اروپا هيأت گزارش
حقوقبشر پرداخته ديدبان گزارش ماهيت سياسي به

ومينويسد:
همه اساس كه بر طوالني تحقيق و تجسس از پس
پارلمان هيأت شد، انجام شده جمعآوري مدارك
حقوقبشر ديدبان گزارش كه رسيد نتيجه اين به اروپا
انتخاب مهمترين آنها كه است، عيبهاي جدي داراي
توسط كه نگاهي به برخي از سايتهايي بود. شاهدين
بيانگر يك ميشود، اداره آنها شركاي و افراد اين 
مي رود گمان كه است مجاهدين عليه تبليغاتي بسيج

مي شود. اداره ايران اطالعات وزارت توسط
اروپا] پارلمان هيأت [گزارش سند اين مقدمه در
ديدبان عجيب گزارش سياسي به ماهيت شمارا توجه
تروريستي نامگذاري شديد آن بر تمركز و حقوقبشر
هيچ در سياسي  پيام اين  كرديم.  جلب مجاهدين 
ديدبان اطالعيه مطبوعاتي از واضحتر گزارش جاي

پاريس  ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۴ در روز كه حقوق بشر
نبود. است، شده صادر

طوالني  پاراگراف ۵ در مطبوعاتي  اطالعيه اين
توسط ابتدا در مجاهدين سازمان كه ميدهد شرح

سازمانهاي  ليست ۱۳۷۶ در در سال دولت آمريكا
اتحاديه توسط  آن به دنبال و شد تروريستي آورده

توضيح  ادامه در  گزارش اين  ۱۳۸۱ سال در اروپا
دولت مقاومت ملي شوراي چگونه كه ميدهد
البيمي كردهكه را آمريكاوكشورهاياتحاديه اروپا
شوراي چگونه و كنند حذف را تروريستي نامگذاري
”آلترناتيو يك «به عنوان خود را ايران مقاومت ملي
در ”دولت عنوان به  و ايران.. دولت  دموكراتيك“
اما روشن اشاره اين ميكند...». عرضه ايران“ تبعيد
حقوقبشر شوراي ديدبان كه است اين به تلويحي 

اينها نميداند. از يك هيچ مقاومت را ملي
اطالعيهمطبوعاتيديدبان حقوقبشردرموردگزارش
عمومي فراخوان يك جزئيات هم چنين سازمان، اين

برچسب  براي حذف اروپايي پارلمانتر   ۴۰ سوي از
برخي سوي از تالشهايي و مجاهدين تروريستي عليه
ايران و كميته سياست نمايندگان كنگره آمريكا از
(حمايت براي ترويج فكري آمريكايي) بانك (يك
اين از تروريستي نامگذاري حذف و مجاهدين از)
بررسي حقوقبشر  ديدبان  ميدهد. ارائه  را سازمان 
ايران دولت اگرچه كه اين اظهار با را خود سياسي
يك «حمايت از دارد، حقوق بشر پرونده وحشتناك
حقوق بشر جدي دار نقض كه عهده اپوزيسيون گروه
ديدبان تلويحي پيام بود» خواهد بزرگي اشتباه است،
و ميگويد است رسا متن واضح و اين حقوقبشر در
كهمجاهديننبايدترويجشوندونامگذاريتروريستي

شود. نبايد حذف آن

مأمور يك گريسيك و نقش
اطالعاتآخوندي

كه ايميلي در گزارش همچنين اين سياسي ماهيت
خاورميانه مشورتي كميته رئيس سيك، گري توسط
اين گزارش انتشار از بعد روز يك ديدبان حقوقبشر،

آشكار  شد، ۲۰۰۰ فرستاده گلف گيرندگان ليست به
بيمن ويليام در  ابتدا توسط ايميل كه اين در است.
ديدبان «گزارش است:  آمده  بود،  شده نوشته
درست مجاهدين بدرفتاري با رابطه در حقوقبشر

قانون  (  ۳۳۳ .S/۲۸۲ .H.R) سر بر تأمل  زمان  در
اليانا كنگره به ضمانت نماينده ايران، آزادي حمايت
اريك سناتور و از فلوريدا) (جمهوريخواه رزلهتينن
از گذشته آمد. پنسيلوانيا) از (جمهوريخواه سانتروم
بخش ايران، عليه بياثر اقتصادي تحريمهاي تمديد

رژيم  گروههاي مخالف از اين اليحه، حمايت ۳۰۲
نماينده آن جا كه از ميسازد. مقرر را ايران  كنوني
رزلهتينين يكيازقويترين حاميانمجاهدين دركنگره
يا پيشنهادي تخصيص اين كه است مفروض است،
به شده. گرفته نظر براي آنها در آن از بخشي حداقل
رابطه با در حقوقبشر ديدبان گزارش كه نظر ميرسد
اين مقررات مالي تحت حمايت را از آنها مجاهدين

.(۱) مي كند» صالحيت سلب اليحه،
توزيعكرد، يكروزبعدگري سيكايميلديگريرا
ميشود گفته  كه خدابنده مسعود طرف از بار  اين
در دارد. ايران اطالعات وزارت  با نزديكي ارتباط

است: آمده ايميل اين از بخشي
دارد وجود تأييدنشدهيي تاكنون اما كافي، «اطالعات
در اشرف قرارگاه در مجاهدين اينكه از حاكي
اينكه و مي برند، سر به سقوط نقطه در و شديد بحران
توسط و سركوب يك فضاي رعب فقط با قرارگاه
گزارشها حفظ شده است.آخرين مجاهدين رهبران

جاي پرچم سرخ اگر پرچم صليب كه حكايت دارند
نفرات  درصد  ۸۰ از بيش بگيرد، را  آمريكا ارتش

رفت».(۲) خواهند قرارگاه شمال به قرارگاه

چندنتيجهگيري
اروپا،  پارلمان آزاد در دوستان ايران هيأت  گزارش
«تحقيقات جامع» بر تأكيد با خود پاياني بخش  در
شواهد» نتيجهگيري «تمامي اساس بر آمده و بهعمل
جدي، عيوب حقوقبشر ديدبان «گزارش كه ميكند
سازمان «اين دارد» و محتوا در چه متدولوژي و در چه
منصفانه و تحقيق يك اصول پايهيي ترين به روشني

است». كرده نقض را بيطرفانه
خود نتيجه گيريهاي  همين  در اروپا  پارلمان هيأت 

است: خاطرنشانكرده
كافي  شواهد آزاد، ايران دوستان هيأت اعتقاد به  
ديدبان گزارش كه گرفت نتيجه بتوان كه دارد وجود
حقوقبشر ديدبان است.  داشته سياسي  انگيزههاي
مدافع سازمان  يك مأموريت و وظيفه از دور  به
حقوقبشر ودرهمراهيبا حاميان(سياست) مماشات،
كرده و ايران حمله لفظي به اپوزيسيون اصلي رژيم
اين گروه نبايد كه است كرده طور ضمني پيشنهاد به
نادرست كامًال اين شود. حذف تروريستي ليستهاي از
طرف حقوقبشري، غيردولتي سازمان يك كه است
يك سياست از دفاع در سياسي البي نزاع و يك بحث
حقوقبشرانجام بهانه تحت را كار واين شود خاص

دهد.
پرداختن اروپا، از پارلمان در آزاد دوستان ايران هيأت
با است. خودداري كرده موضوع سياسي اين جنبه به
ديدبان حقوقبشر يك توصيه كه از آنجا اين وجود،
ايران آزادتصريح هيأتدوستان سياسي است، توصيه
مجاهدين سازمان است. مخالف توصيه اش با ميكند

حذف شود. تروريستي ليستهاي بايد از
شكست درمورد كمي ترديد ايران، در اخير تحوالت
سياستمماشات باقي گذاشتهاست. زمان آنفرارسيده
تا شود. داده پايان مماشات سياست به كه است رسيده
جامعه بينالمللي برميگردد، ايران و به مردم كه آنجا

فاجعه است». براي دستورالعملي سياست ادامه اين

متدولوژيديدبان
در اروپا در پارلمان آزاد دوستان ايران هيأت گزارش
روش در « «خطاهاي مشخص خود به پاياني بخش
«متدولوژي خصوص  در و پرداخته نيز ديدبان  كار

ديدبان حقوقبشر»مي نويسد:
گزارش اين تهيه در  حقوقبشر ديدبان  متدولوژي
و حقوق بشر  مدافعان انتقاد مورد گسترده طور به 
قرار سياسي شخصيتهاي و  غيردولتي سازمانهاي
اين نامهبرخطاهايمشخصدر آنهاطيدهها گرفت.

رابطهانگشتگذاشتند.
چرا ديدبان كه مطرح شده اين بود عامترين مسائل
پاسخگويي حق گزارش،  انتشار از قبل  حقوقبشر
ايران خلق  مجاهدين سازمان به را اتهامات اين  به
ديدبان از مكررًا ايران خلق مجاهدين سازمان نداد.
در آن پايگاههاي از بود كه كرده دعوت حقوقبشر
گزارش تصميم گرفت ديدبان اما بازديد كند. عراق
تحقيقات انجام فرصت از جستن بهره بدون را خود

مستقل درمحلمنتشر كند.
ديدبانحقوقبشر اطالعاتموجودازجملهمشاهدات
مقاومت شوراي ملي مبسوط پاسخهاي مستقل و منابع
از برخي به  ايران خلق مجاهدين سازمان يا  ايران
طور يا به افراد و سوي همان از اتهامات مطرح شده
اين از گرفت. ناديده را ايران رژيم سوي از كلي
كه اطالعاتي گرفتن ناديده درباره همچنين سازمان
شد. سؤال ميداد، قرار ترديد مورد را شهودش اعتبار

بود. دسترس در هم اين
ديدبانحقوقبشرتصميمگرفتكهنظرارتشآمريكا
كمپ امنيت و سالمتي مسئول كه ائتالف نيروهاي و
هستند خلق مجاهدين اعضاي سكونت محل اشرف،
با آمريكايي آژانس چند ،۲۰۰۳ از سال را، نپرسد.
در ايران خلق مجاهدين سازمان اعضاي تك تك
به و  كردند غربال را  آنها و  مصاحبه اشرف كمپ 
ارتباطي هيچ آنها از هيچ يك كه رسيدند نتيجه اين
نقض را متحده اياالت قوانين  و  ندارند تروريسم با

نكردهاند.
ديدبانحقوقبشربه۱۲ ساعتمصاحبهتلفنيبا ۱۲نفر
وزارت با ارتباط داشتن خاطر به قبًال كرد كه اتكا
اطالعاتايران افشا شده بودند. اين باور بهطوروسيعي
به براي رسيدن محدودي تحقيق چنين دارد كه وجود
ناكافي اتهامات صحت درباره متقن نتيجهگيريهاي
به كه مختلف نگاهي به سايتهاي حقيقت، در است.
ميشود، نشان اداره آنها وابستگان يا و افراد وسيله اين
مجاهدين عليه كارزار يك در فعاالنه آنها كه ميدهد
اعتقاد اين طورگسترده يي به كه دارند شركت خلق
سازمان ايران اطالعات سويوزارت كه از وجوددارد

است. شده داده

سخنانپائولوكاساكادركنگره
ايرانياندرهلند

پارلمان كرديد، هيأت مالحظه باال در كه چنان هم
ماهيت بر تأكيد ضمن خود، گزارش خاتمه در اروپا
سياسيمغرضانهگزارش ديدبان عليهمجاهدينتأكيد
پارلمان اروپا در آزاد ايران دوستان هيأت » ميكند كه
خودداري موضوع اين سياسي  جنبه  به پرداختن از
ديدبان توصيه اين وجود، از آنجا كه با است. كرده
دوستان هيأت توصيه سياسي است، يك حقوقبشر

مخالف توصيهاش با كه ميكند تصريح آزاد ايران
تروريستي ليستهاي از بايد مجاهدين سازمان است.

شود». حذف
آقاي پائولو ديدبان، گزارش سياسي باره ماهيت در
دوستان پارلماني  گروه مشترك رئيس كاساكا، 
«دفاع در كنگره اعزامي، هيأت و رئيس آزاد ايران
روز در اشرف» كه ايران در شهر مجاهدين خلق از
در ما گفت: تشكيل شد، درآمستردام هلند ۱۶آذر،
گزارش نكته  به نكته کرديم، منتشر که گزارشی 
ديدبانحقوقبشررا پاسخداديمو اکنونازرسانههای
بررسی به  که میکنيم دعوت خبرنگاران و  خبری
ديدبان وي افزود: بپردازند. اين گزارش جزء به جزء
دست اهداف و آلت افتاده ايران بهدام تبليغات رژيم

قرارگرفته است. رژيم سياسی اين
شهر در ايران خلق مجاهدين  از  «دفاع كنگره در
پارلمان ايران آزاد در گزارش هيأت دوستان اشرف،
ارائه حقوقبشر ديدبان مغرضانه گزارش باره در اروپا
رئيس هيأت اعزامي عنوان به و آقاي كاساكا گرديد
كنگره درباره اين در درسخنراني خود پارلمان اروپا،

اروپا گفت: توسط هيأت پارلمان شده گزارش تهيه
چيز هيچ گزارش اين در که میگويم افتخار با من
ذکر آن در موضوعی و هيچ ندارد وجود غيرواقعي
هيچکس نشدهاستکهمنباآنموافقتنکردهباشم.
در كه است نگفته من به بههيچ وجه ايران مقاومت در

ننويسم. چه يا و بنويسم چه آن
با  ما که است تحقيقاتی از جامع گزارشي اين  
داديم. انجام صحنه در خود امکانات همه بهكارگيري
متعجببودند. دوستانمادراشرفنيزازشيوهعملما
شدهبود، مطرح که اتهاماتی مورد در تحقيق برای ما
بهطورمثالدرموردزندانهايی طرحمشخصيداشتيم.
سرزده بهطور دارد، وجود اشرف در بود شده گفته که
که کس هر با و كرديم سرکشی مختلف نقاط به
دهها نفربدوناطالعقبلي خواستيمصحبتکرديم. با

وبدون هيچگونهمحدوديتيمصاحبه کرديم.
سازمان  در گزارش آيا ببينم که اين بودم پی در  من

متأسفانه اما دارد؟ وجود حقيقی حقوقبشر ديدبان
ساليان اين طی که میدانيم بود. آن خالف نتيجه
توسط گزارش و تبليغات  صفحه هزاران  و صدها
رژيمايران عليهمجاهدينمنتشرشدهوبين خبرنگاران
توزيع شهرها ديگر و بروکسل در سياستمداران و
و ناقص البته ديدبان حقوقبشر گزارش شدهاست.
اتهامات بطالن بود. شده تهيه  بهطور ضرباالجلی
و افراد است.  اثبات  قابل مطرح شده که  مشخصي
موجود پزشکی هستند. گزارشهاي دسترس در اماكن
که بود  ساده بسيار حقوقبشر ديدبان براي و است 

برسد. الزم به نتيجه و بدهد گزارش واقعی
عليه  تبليغاتی کارزار ايران رژيم که است اين  واقعيت
به سازمان چندين هلند در میبرد. به پيش مجاهدين
است. شده تشكيل مجاهدين عليه ايران رژيم ابتكار
تهيه را حقوق بشر ديدبان  گزارش که استورک جو
است. نوشته ما گزارش عليه نامه يي کردهاست،
و بوده درست  ما متدولوژی که بوده اين او  پاسخ
سازمان به ما کنيم. ديدار مجاهدين با که نداشتيم نياز
از که خواستيم آنها و از نامه نوشتيم حقوقبشر ديد بان

عليه مجاهدين  را ادعاها که اين ۱۲ نفري با آنها طريق
سرباز سازمان اين مصاحبه کنيم. اما کردهاند، مطرح

نداد. ما به پاسخی و زد
بانی  استورک آقای جو که بگوييم بايد  اينرو از  
ديدبان است. گفته آشكاري دروغ گزارش، اين
مصاحبه برای ما با همکاری به حاضر  حقوقبشر

که بهانه اين به حقوقبشر ديدبان نشد. افراد اين با
به که نبود حاضر است بوده کار سر بر حسين صدام
به پاسخی حقوقبشر در ديد بان اشرف برود. قرارگاه
به دليل اين به ما گفته است که انگليسی نمايندگان
که نکردند دعوت ما از مجاهدين که نرفتيم اشرف
می گويند طرف ديگر اساس است. از بی پايه و اينهم
کهبهخاطرحضورصدامنرفتيم.منچندينسالعضو
سازمانهای برای زيادی احترام و بودم بينالملل عفو
سازمان يک اينکه هستم. قائل حقوقبشری
به را هيأتی براي تحقيق ما که  بگويد حقوقبشری
آنجا در ديکتاتوري که زيرا نمي فرستيم كشوري

است. مسخرهيی بهانه است، حاكم
عفو حقوقبشری مثل سازمانهای وظيفه میدانيم که
بروند. اتهامات محل وقوع که به است اين بينالملل
می دهد که نشان اين است. سازمانها اين اين سنت
بوده صحيح متدولوژی هرگونه فاقد گزارش اين
که گزارشی ما در است. پروتکل استانبول ناقض و
حقوقبشر گزارش ديدبان نكته نكته به کرديم منتشر
خبری و خبرنگاران رسانه های از داديم و اکنون پاسخ
اينگزارش بهجزء بهبررسیجزء دعوتمیکنيمکه
جانب از که اتهامی به پاسخ در استورک جو بپردازند.
شده بود عضو «کميته سياست ايران» مطرح آقای تنتر

دروغ بـرابـر حقيقتدر
اروپا برگـزارش هيأت پارلمان مروري

آخر) (قسمت مجاهدين عليه «ديدبان» مغرضانه گـزارش باره در

نشده ايم. گمراه ايران رژيم توسط ما که کرد عنوان
بهدام و شده گمراه تو در واقع که گفت بهاو بايد اما
اهداف دست آلت و افتادهای ايران رژيم تبليغات

سياسیاينرژيم قرارگرفتهاي.
هيکس که الهه بهنام حقوقبشر ديدبان در فرد ديگری
مشابهی مطالب نيز است ايرانیاالصل آمريکايی يک
که را فردی که است خوب البته کردهبود. مطرح را
ولی باشيم داشته سازمان در است کشور اين به متعلق
کشوری را تبعه نبود حاضر هيچوقت عفو بينالملل
اين زيرا مربوطه کند، کشور در مورد تحقيق مسئول

میبرد. سؤال عالمت به زير گزارش را اعتبار
مسئول استورک آقای قبل از که هيکس الهه خانم
شده مدعي  بود، حقوقبشر ديدبان در ايران امور 
پايگاههای در عراق جمعی کشتار تسليحات كه بود
بعدًا که بود ادعاهايي اينها شدهاند. پنهان مجاهدين
بودند نوشته كامًال دروغ است. آنها که شد مشخص
کهتمامی اينتسليحاتوزرادخانهشيميايی صدامدر
از قبل روز چند او شدهاند. پنهان مجاهدين انبارهای

شدهبود. مجاهدين بمباران خواستار عراق علنًا جنگ
بهطور مشخص و کردم فعاليتهايی موقع در آن من
خواستار آن در و نوشتم ائتالف نامهيی به نيروهای
برای ايران رژيم خواست به ائتالف نيروهای که شدم
بهنظر بمباران کردنمجاهديندرعراقمبادرتنورزد.
بايد كه بود جنگی جنايت يک مجاهدين بمباران من

دهد. پاسخ آن حقوقبشر به ديدبان
که دارند عضويت افرادی سازمان اين در که میبينيد
ديگري انجام دادهاند. فرد ناپسندی را شنيع و اعمال
بهنامگریسيکعضوواز مسئوالنديدبانحقوقبشر
و بود کارتر دولت مقامات از گذشته در او است.
میکند. من صحبت رژيم ايران بهنفع که کسی است
که ديدم را ايران تلويزيون بودم اشرف در که وقتی
مستقيمًا سيک را گری اظهارات مصاحبه و داشت
گری که تعجبآور بود واقعًا برايم پخش می کرد.
اين آوردهبودند. ايران تلويزيون به مستقيمًا سيک را
ايران به رژيم سيک  گری میدهد که چقدر نشان
وي ميكرد. تبليغ رژيم ايران براي او است. نزديک
ديدبان حقوقبشر سازمان در امور خاورميانه مسئول
سازمان نهتنها به است اهانتی سازمان رفتار اين است.
که به تمامی سازمانهايی مردم ايران بلکه و مجاهدين
می کنيم اعالم قاطعيت با ما هستند. حقوقبشر مدافع
نمیپذيريم چنين سازمانی را از رفتاری چنين هرگز

باشند. خود پاسخگوي اعمال بايد آنها
بگويمکهرژيمايرانچندی پايانمی خواهمبهشما در

توطئههای و تبليغات هدف را نروژ نمايندگان پيش
هدف مرا اکنون  بود. قرارداده خودش تبليغاتی 
مأموران است. داده قرار خود تبليغات و حمالت
که هستند پی اين اطالعات ايران اکنون در وزارت
هرگز آنها که بگويم  بايد  ولی کنند.  بیاعتبار  مرا
کنند. مسير منحرف ما را از اين که نخواهند شد موفق
نخواهيم ساكت ما باشد، نشده آزاد ايران که مادامی

نشست.

ريسه: الرش
رژيم توسط حقوقبشر ديدبان

شده خريده ايران
سابق عضو ريسه، الرش آقاي هلند كنگره  در

نيزسخنرانيكرد. پارلمان نروژ كميسيونخارجه
در كه كساني همه به گفت:  خود درسخنان وي
به ميفرستم. درود و سالم هستند،  اشرف  قرارگاه
اين اعضاي تك تك واالي اخالقيات من اعتقاد
طي مقاومت اين  پايداري و اعتال علت مقاومت
و اعتالي اخالقي است. شكيبايي گذشته بوده ساليان
كساني است. تداوم آن رمز پايداري و مقاومت اين

اين گواه بهخوبي كرديم، مشاهده اشرف در ما كه
سطح هستند. ملت خود رهايي آنها اميد هستند. امر
كه رژيم شده است موجب اخالقي مجاهدين باالي
خدشهدار براي را عظيمي سياسي و مالي منابع ايران
ببرد. هدف ايران بهكار مجاهدين خلق كردن چهره
است. شخصيت ترور ايران اصلي وزارت اطالعات
داده اختصاص فعاليتها اين به را بخشي وزارت اين
خاموش جنگي است. يافته دست نيز موفقيتهايي به و
با نمايندگان كه كساني دارد. جريان پارلمان نروژ در
بعدًا عوامل وزارت كردهاند، مالقات ايران مقاومت
ميروند. جزواتي به سراغ آنها ايران اطالعات رژيم
كه مي شوند  مدعي و ميكنند. توزيع آنان بين 
بايد ارتباط شما و شدهاند شكنجه مجاهدين مرتكب
وقتي كه كنيد. قطع تروريستي سازمان اين با خود را
پارلمان نمايندگان امضا جمعآوري براي فعاليتي در
تروريستي ليست نام مجاهدين از خروج جهت نروژ
ايران رژيم جانب از نامهيي من حزب كردم، شركت
خروج فعاليت براي ميخواست مانع كرد كه دريافت

ليستتروريستيشود. مجاهديناز
خود گذشته همراه همسر سال افتخار داشتم كه من
جالب بسيار من براي كنم. بازديد اشرف قرارگاه از
و حقايق مالقات كرده با افراد رودر رو بتوانم كه بود
آنجا در من كه نتيجهيي كنم. جستجو آنجا در را
بهكلي را حقوقبشر ديدبان ادعاهاي رسيدم، آن به
مصاحبه هايي طوالني را من ميبرد. عالمت سؤال زير
اشرف انجام در قرارگاه افراد متفاوت با دير وقت تا
ديدبان حقوق مسئول روث كنت به را دادم. نامهيي
حقوق ديدبان جانب از پاسخي بعد مدتي نوشتم. بشر
مجاهدين عليه خود گزارش از كه كردم دريافت بشر
كه بود شوكهكننده من  براي اين  مي كردند. دفاع
حقوق بشري سازمانهاي بزرگترين از يكي چگونه
چنين امريكاست دولت حمايت مورد كه جهان
متأسفانه برخي تهيه كرده است.  گزارش غيرواقعي 
بهپايان تحقيقات ازاينكه قبل حتي حقايق اوقات
داستان آن كه زيرا ميشود. نگهداشته پنهان برسد،

نوشته شود. ما دلخواه بايد طبق
در  كه كردند صدها نفر انتخاب بين از را ۱۲ نفر آنها
من سؤال هستند. ايران اطالعات وزارت مأموران واقع

ايناستكه شما چگونهاين۱۲ نفررا انتخاب كرديد؟ 
نگرفتم، پاسخي اما روث نوشتم كنت به كه نامهيي در
بود؟ چه مسأله اين براي شما علمي متد پرسيدم
بهنظرمنديدبانحقوقبشرتوسطيككشورخارجي

است. شده خريده است، ايران رژيم كه
كه زيرا خواهد شد. پيروز شما مبارزه من  اعتقاد به
به وقتي خواهد شد. پيروز نهايت حقيقت در معتقدم
با تدريج و تاريخ مينگريم ميبينيم كه دموكراسي به

طي  ۱۸۸ ميليون نفر مييابد. گسترش طبيعي روندي
سده گذشتهبهدليلجنگهاوعقايدافراطيجانخود را
ازدستدادهاند. بعدازجنگجهاني دومهنوزبسياري

 ۱۳۰ اكنون نيافتهاند. دست دموكراسي به كشورها از
ادامه روند اين  و دارد. وجود جهان در  دموكراسي
دموكراسي برقراري شاهد روزي هم ايران در و دارد
و آزاد ايراني شاهد نزديك آينده در قطعًا خواهيم بود.
دموكراتيك خواهيم بود.باارزشهايي نوينو اينچيزي
ساكنان كه ميبينم كه ميدهد اميد من به كه است
آنها ميكنند. نمايندگي را نويني ارزشهاي چه اشرف
كه مبلغ آينده يي مي كنند. نمايندگي را ايران آينده 
اين ارزشها از دفاع براي من است. ارزشهاي پايهيي
آرزوها و روزي كه ميكنم دعا و هستم شما در كنار

برسد. بهپيروزي شما آرمان

كنـگرهدفاعازمجاهـدينشهر
سوئد در اشـرف

روز اشرف، شهر  مجاهدين از دفاع  كنگره
كنگره  در شد. تشكيل استكهلم در ۱۷ديماه۸۴ 
پارلمان نماينده کاساکا،  پائولو آقاي  نيز استكلهم
از خود،گزارشي سخنراني در پرتغال، از اروپا
ارائه اشرف  شهر  از اروپا پارلمان هيأت  بازديد 
ايران رژيم كه  تبليغاتي  كارزار به  سپس  وي داد.
دعاوي و اشاره كرد انداخته، بهراه مجاهدين  عليه
و «مضحك» را مجاهدين عليه ديدبان گردانندگان

دانست. دروغ» «سراپا
رئيس نيرسكوف، كريستين هانس كنگره، اين در
گفت: دانمارك  در ساخاروف  بينالمللي  كميته 
ليست در مجاهدين دادن قرار و ايران رژيم با معامله
وحشيانه سياستهای اعمال  در را  آنها تروريستی،
آنها، مبارزه مردم و جبهه در نه ما را و کرده جريتر
است. داده قرار آنها سرکوبكنندگان طرف در بلکه
لکه تاريکی به صورت و اروپا سنت خالف كار اين

اينجا من باقی میماند. ايران مردم  با ما روابط در
مجاهدين به بايد اروپا اتحاديه که کنم تا اعالم هستم
خدمت و در دموكراسي برای ايران بهعنوان آينده

کنند. نگاه آشوبزده منطقه اين در ثبات
نيز استكهلم استاد فلسفه دانشگاه گرونروس، يوستا
يک مقاومت گفت: ايران مقاومت از حمايت در
حکومت که ايناست و دهد انجام که دارد مأموريت
به حقوقبشر احترام اساس بر و سکوالر دموکراتيک
هيچ مقاومت که بسپاريد خاطر به بايد كند. ايجاد
دهد. توضيح جهانی جامعه مقابل در ندارد وظيفهيي
در ليست مجاهدين گذاشتن بر اروپا تصميم اتحاديه
قانونی پرنسيپهاي خالف فقط تروريستی سازمانهای
سياسی فاحش اشتباه محاسبه درجه اول در بلکه نبود،
دردسری به که بود بینتيجه آن قدر سياست اين بود.

شده است. تبديل آن برای طرفداران
از بازديد خود به خبرنگار و نويسنده كريستين عزيز،
فرمانده ژنرال اوديرنو من و گفت: كرد اشاره اشرف
از اوديرنو كردم. مالقات  را آمريكا چهارم  لشكر
گرفته قرار تأثير زنان بسيار تحت و مردان اين ديدن
می گفت. بسياري  سخنهاي اشرف مورد در  و بود
بايد من بهنظر گفت  عراق از خروجش  از بعد او
شود. برداشته  مجاهدين عليه تروريستي برچسب 
دالوري تأثير ارتش آزاديبخش در معتقدم كه من
بس. و مي باشد  درحضورش بلكه نيست نظاميش 
حتي است  بزرگ تهديد  يك آزاديبخش  ارتش 
مردساالر همه رژيمهاي نظاميش براي قدرت بدون

وغيره. اسالمي فناتيسم
زمينه در نروژ از  حقوقدان روگلوند،  ويدال
شهر به زماني ما گفت: اشرف شهر از مشاهداتش
سازمان روي اعضاي زيادي كه فشار رفتيم اشرف
براساسكنوانسيون هنوزاستاتويآنها مجاهدينبود.
اخراج خطر طرفي از و بود نشده داده ژنو چهارم
اصرار هنوز آنها چنين شرايطي در داشت. وجود آنها
براي نبردشان به و بمانند باقي اشرف در كه داشتند
نظرمن به ادامه بدهند. ايران دموكراسي در و آزادي
داشتند تصميم و بودند خوشحال و مصمم خيلي آنها

بمانند. باقي اشرف قرارگاه در كه
تحقيقات مركز رئيس گيلبرگ، ريگمور
اشرف شهر در مورد سرخ در صليب شكنجه شدگان
سازماندهي كوچك با شهر اشرف يك شهر گفت:
باال استاندارد با من ديدگاه از و عالي عملكرد و
شادماني شد، من تعجب موجب كه آنچه بود.
و ديدم، آنجا در كه بود  انسانهايي  توانمندي و
همچنين من بود. برقرار آنها بين كه صميميتي
به نسبت شناختم گرفتم و زيادي را سؤاالت پاسخ

گرديد. عميق مجاهدين
در مقاومت ملي شوراي نماينده  خزايي، پرويز
گفت: خود سخنان از بخشي در نورديك كشورهاي
ايران مردم مقاومت حول بينالمللي همبستگي يك
سازمانيافتهاست.همانهمبستگيكهديروزبامقاومت

داشت. جنوبي وجود آفريقاي مردم اروپا و مردم
داشتيم مشابهي پروژه پيش ما سال باشد يادتان اگر
مردم مقاومت بينالمللي، همبستگي همين به دليل كه
استاتو تعيين از بود عبارت آن و شد آن برنده ايران
اشرف. در پايگاه خلق حقوقي مجاهدين وضعيت و
آن داريم و اقدام دست در ديگري مهم امروز امر
ليست در مجاهدين سازمان به ناحق نامگذاري مورد

است. تروريستي
شوراي خارجه كميسيون  مسئول محدثين،  محمد
زمينه در خود سخنان از  بخشي  در مقاومت، ملي
روي ايران رژيم گفت: آخوندي رژيم توطئههاي
متمركز ايران مقاومت عليه تبليغي رواني جنگ يك
و پاسيويسم سعي ميكنند شرايط آنها است. شده
درون و آن را از نااميدي را در سازمان ايجاد كنند
در ۶۰۰مقاله از بيش ماه يك  در فقط كنند.  نابود
ايران مقاومت عليه اطالعات وزارت سايتهاي وب
داده رژيم خود كه آماري اساس بر كردهاند. چاپ
براي را ۱۶۰۰خانواده رژيم اطالعات است، وزارت
است. سازماندهي كرده اشرف به قرارگاه فرستادن
موارد بعضي در و  اطالعات وزارت فشار تحت
گاه در قرار فرزندانشان به خانوادهها او، اين تطميع
ولي برگردند.  ايران به كه ميآورند فشار اشرف 
رژيم عمق توطئههاي به اشرف خانوادهها در همين

ميكنند. افشا را آنها و ميبرند پي
پايان

پانويس
گيرندگان گالف به ليست سيك گري ۱- ايميل از

۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۴ ،۲۰۰۰
گيرندگان گالف به ليست سيك گري ۲- ايميل از

۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۴ ،۲۰۰۰

١٧ دي ١٣٨٤ استكهلم اشرف در  دفاع از شهر كنگره

كاساكا،  پائولو آقاي گرديد. ارائه پارلمان اروپا تحقيق هيأت گزارش و هلند، سوئد در مجاهدين از دفاع كنگرههاي  در
در شهر ايران خلق مجاهدين از «دفاع كنگره در اعزامي، هيأت رئيس و آزاد ايران دوستان پارلماني گروه رئيس مشترك
ديدبان گزارش نكته به نكته کرديم، منتشر که گزارشی در ما گفت: شد، تشكيل هلند درآمستردام ١٦آذر، روز در كه اشرف»
گزارش اين جزء به که به بررسی جزء میکنيم دعوت خبرنگاران و خبری و اکنون از رسانههای داديم پاسخ حقوقبشر

است. قرارگرفته رژيم اين سياسی اهداف دست آلت افتاده و رژيم ايران تبليغات بهدام ديدبان افزود: وي بپردازند.

پائولو كاساكا:
واقعًا برايم میکرد. مستقيمًا پخش را گری سيک اظهارات و مصاحبه داشت که ديدم ايران را تلويزيون بودم، اشرف در که وقتی من
نزديک رژيم ايران به سيک گری چقدر که میدهد نشان اين آوردهبودند. ايران تلويزيون به مستقيمًا گری سيک را که بود تعجبآور
اهانتی است سازمان اين رفتار است. حقوق بشر سازمان ديدبان امور خاورميانه در مسئول وي ميكرد. تبليغ ايران رژيم براي است. او
هرگز می کنيم اعالم با قاطعيت ما حقوقبشر هستند. مدافع که سازمانهايی تمامی به ايران بلکه مردم مجاهدين و سازمان به نهتنها

باشند. پاسخگوي اعمال خود آنها بايد سازمانی نمیپذيريم از چنين رفتاری را چنين

بر تأكيد با خود پاياني بخش  در اروپا پارلمان در آزاد ايران  دوستان هيأت گزارش
كه ميكند نتيجهگيري شواهد»  «تمامي  براساس  و  آمده عمل  به جامع» «تحقيقات
«اين و محتوا دارد» چه در متدولوژي و در چه ديدبان حقوقبشر عيوب جدي، «گزارش
كرده را نقض بيطرفانه و منصفانه تحقيق يك اصول پايهييترين به روشني سازمان

است».

شاهدين انتخاب آنها كه مهمترين است، جدي داراي عيبهاي حقوقبشر ديدبان گزارش
ميشود، اداره آنها شركاي و اين افراد كه توسط سايتهايي از برخي به نگاهي بود.
اطالعات وزارت توسط ميرود گمان كه است مجاهدين عليه تبليغاتي بسيج يك بيانگر

ميشود. اداره ايران



١٠ ١٣٨٥صفحة دوشنبه ٢١فروردين ٧٩٥ ـ شمارة
زنان

سالم شما به استراليا زنان جانب از
زنان جنبش از آنها ميكنم. عرض
حمايت بنيادگرايي و زنستيزي عليه
كه معتقدم شخصًا من و  مي كنند
قطعًا بنيادگرايي عليه مبارزه اين
اپوزيسيون يك از حمايت با
ايران در سكوالر  و دموكرات
اپوزيسيون اين شد. خواهد تقويت
ملي شوراي يعني دموكراتيك
از اگر خلق، مجاهدين و مقاومت
قطعًا بشوند خارج تروريستي ليست
برخوردار بيشتري قدرت و قوت از

بود… خواهند
نقش براي زنان مبارزه استراليا در
البته سكوالر كشور يك رهبري در
نظرگاههاي و ديدگاهها با همراه
مواجه كليسا جانب  از ضدزن
در فمينيست جنبش است. بوده

اسكات  جاسلين شد. آغاز دهه٦٠ 
ابتدا از جنبش اين در من خود و
حقوق حول  مبارزه بوديم درگير 
گزينش، و انتخاب  براي  زنان
شركت و قانون در زنان برابري
من و تصميمگيري. امور در زنان
مبارزه درباره ميخواهم  امروز
و رهبري در شركتشان و زنان
همواره بكنم. صحبت تصميمگيري
وقتي كه داشته وجود استدالل اين
نكنند شركت تصميمگيري در زنان
ناديده آنها حقوق  و  زنان مسائل

مي شود. گرفته
پارلمان زنان در از بسيار كمي تعداد
از بسياري داشتهاند. حضور استراليا
بردند، پي اشكال اين به احزاب
در نداشتند.  مؤثري راهحل اما 

حزب  يعني  ما حزب  سال١٩٩١ 
كرد را مطرح اين سياست كارگر
براي كانديداها  از سوم يك  كه
اين باشند.  زنان بايد سياسي امور 
عملي اما بود زيبايي سياست يك

ديگري  قانون  سال١٩٩٤  در  نشد. 
كه ديگر پيشنهاد يك و شد مطرح
نهادهاي در ميداد اجازه زنان به
را مرد كانديداهاي حزب رهبري

قرار جاي آنها زنان را بزنند و كنار
اين مؤثر بود. اكنون زنان بدهند و
كانديداها از سوم يك ما حزب در
جديد ضابطه و مي دهند تشكيل را
٤٠درصد بايد زنان كه است
و بدهند تشكيل را كانديداها
بدهند تشكيل مردان را ٤٠درصد
دو جنس هر از ديگر ٢٠درصد  و

باشند.
داشتن حسننيت كه مي دانيم اما
و قوانين و قواعد بايد نيست. كافي
داشته وجود مجازاتهايي همچنين
و قوانين اين بتوانيد شما كه باشد
آمريكا در بكنيد. اعمال را ضوابط
رهبري نقش چه زنان اگر متأسفانه
را اجتماع ديگر بخشهاي در
دوجين نيم فقط سنا در اما دارند
وقتي من هستند. زن سناتورها از
شوراي عضو بار اولين براي كه
شدم، استراليا مجلس قانونگذاري
متأسفانه اما بودم خوشحال بسيار
در را خودشان جاي زنان بهزودي

دادند. دست از آنجا
٥٠درصد زنان جنوبي آفريقاي در
را مسئوليتهاي سياسي امور و زمام
در را خوبي و نقش دارند عهده به
ايدهيي با من ميكنند. ايفا آنجا
گذاشته اجرا به  فرانسه  در كه
كه احزابي اينكه بر مبني ميشود
را كانديداها زمينه در برابري قانون
ميشوند، مجازات نمي كنند اعمال
زنان مستقل  جلسات  هستم.  موافق 
است خوبي پيشنهاد نيز احزاب در
از قبل را مسائل ميتوانند آنها زيرا
قرار بررسي  مورد  عمومي  بررسي 

بدهند.
در پارلمانتر زنان همكاري زمينه در
تجربه پيش ما هفته مخلتف، احزاب
حزب، چهار از زنان داشتيم. خوبي
در راديكال و محافظه كار حزب از
كردند پيشنهاد اليحه يي را استراليا
حقوق سقطجنين  زمينه در  كه
اين و ميداد  زنان به را بيشتري 
بار اولين شد و اين تصويب اليحه

چهار پيشنهاد به قانوني چنين كه بود
رسيد. به تصويب مختلف حزب

يك كرديم تالش همچنين ما 
تشكيل استراليا در زنان حزب
كه شديم متوجه اما بدهيم.
حدي از بيش اختالفنظرهاي
مؤثر نميتوانست و داشت وجود
احزاب زنان در اما كميتههاي بشود.
كردند. ايفا بهحال  تا  مؤثري نقش
تشكيل زنان را پارلمانترها ٣٠درصد
نيز و نيست كافي  اين اما  ميدهند
در وزارتخانهها از زنان كافي تعداد
در بااليي سمتهاي و ندارند حضور
هيچگاه كنون تا ما ندارند. دست

نخستوزير زن نداشتيم.
ضدتبعيض  قوانين سال١٩٩٤  در
حقوق خانواده و زمينه را در خوبي
همچنين و رسانديم تصويب به زنان
برابر در برابر دستمزد برابر، حقوق
اين و رسيد تصويب به برابر، كار
با در آنجا پيشرفتهاي مثبتي بود كه

بوديم. مواجه آن
كه اشاره بكنم پايان ميخواستم در
بسيار رهبري امر  در  زنان حضور
ميتواند بهخاطر اينكه است. مهم
جامعه در و  زنان سرنوشت  در
وجود با  بكند. ايجاد كيفي تغيير 
داشتيم استراليا در  كه پيشرفتهايي
دنبال كنيم اين موضوع را قطعًا بايد
سراسر در را زنان  حقوق  بهويژه

بدهيم. قرار حمايت مورد جهان

استراليا نيوساوتولز پارلمان مرديتبرگمنعضو سخنرانيخانم
پاريس كنفرانسبينالمللي در

كتاب معرفي

«داستـان
زنـدگـيمن

هـلن كلر»

هلن نوشته  من» زندگي «داستان كتاب 
فارسي به  باغچهبان ثمينه توسط كه  كلر

شده  منتشر ٤٣٨ صفحه در شده، برگردانده
كه است زني شرح زندگي كتاب اين است.
با شنوايي، و بينايي از محروميت وجود با
بسيار تأثيرگذارش مربي آموزگار و كمك
تغيير توانايي و ميگذارد جديدي دنياي به پا
بيدريغ تالشهاي از مجموعهيي در را انسان
غلبه خود براي و سخت كوشي آموزگارش

نمايش ميگذارد. به را موانع سختيها و بر
رادكليف  دانشگاه سال١٩٠٤ از كلر در هلن
زندگي «داستان كتاب او شد. فارغالتحصيل
و كمك با  دانشكده  دوم  سال در  را  من»
چارلز تاون خود، انگليسي زبان تشويق معلم
ميسي جان آلبرت ادبي، منتقد كوپالند و سند
فصلهاي از شرحي شامل كتاب اين نوشت.
منتخبي و قلم خودش به وي  زندگي اوليه
كه اوست تحصيل از شرحي  و نامهها از
سوليوان، معلم آن يادداشتهاي از بيشتر آن
راهنمايياش و مصاحبت  كه  گرانمايهيي
انزوا و خاموشي و تاريكي از را كلر ميس
رهنمون شد، بزرگ دنياي به و نجات بخشيد

است… شده استخراج
١٨٨٧ نزد هلن  در سوليوان ميس كه هنگامي
سال هفت از كه بيش طفلي بود وي آمد كلر
كه پدر و با وجودي از سنش نميگذشت و
و و درمانده عاجز عزيزش ميداشتند مادر
به مرحله از اين وي رشد نگران بود. و محتاج
وجودش و نفس به معتمد كه شخصي مرحله
و و پژوهش دانش درهاي و اثر است منشأ
باز است، رويش به انسانها روابط اجتماعي

ثمر رسيد… به كوتاهي مدت بسيار در
بتواند تا بود اطاعت درس وي درس اولين
سپس كند. رام معاند هلن را و سركش خوي
تا پرداخت وي الفباي دستي به آموختن به
و اشيا  اسامي و معاني  انگشتان،  كمك به 
وقت همان در دهد. انتقال او به را اشخاص
چندي و آموخت را انگشتان با هجيكردن

را… نوشتن بعد
حواس پاره يي از كلر هلن كه است درست
ولي كه نباشد؟ كيست و محروم است طبيعي
مي سازد ديگران از متمايز را وي كه آنچه
غلبه يي عظمت بلكه نيست محروميت اين
و نموده خود نقص  اين  بر  وي كه است
است… زندگي كرده استفاده از آن حتي
هرگز هم او و نبوده آسان وي براي هرگز
ساعات است. نبوده آن از گريز درصدد
گذرانده، عزلت و تاريكي در را بيشماري
دردهاي نسبت به زندگي، اين لحظات در اما
داده فوق العاده نشان بشريت حساسيت عموم

است.
كتاب از خالصه يي به را شما توجه زير در

ميكنيم. جلب من» زندگي «داستان
كوچك  شهر ۲۷ژوئن سال۱۸۸۰ در در من
متولد آالباما ايالت شمال در توسكامبيا
كاسپركلر اعقاب كه من پدر خانواده شدم.
آمريكا به بودهاند سوئيس كشور ساكن و

بودند… ساكن مريلند شده و آمده
شنوايي و بينايي از مرا كه ناخوشي هنگام تا
شامل كه  كوچكي خانه در كرد، محروم 
كوچكتر اتاق  يك  و بزرگ  اتاق  يك
زندگي بود، ما مستخدم خوابگاه كه
ارتش سروان كلر، آرتور پدرم ميكردم…
آدامس، گيت مادرم و شمالي متحده اياالت
است… بوده جوانتر وي از و پدرم دوم زن
ديگران زندگي آغاز مانند من زندگي ابتداي
فرزندهاي يعني مانند بوده است ساده بسيار
و را ديدم آن آمدم، دنيا به هر خانواده ارشد

كردم… تسخير
روزهاي آن افتادم… راه  كه بودم يكساله

ماه در سرانجام نپاييد. ديري خوش
چشمان كه فوريه همان ناخوشي ماللانگير
در مرا و فرارسيد فروبست، مرا گوشهاي و
اين نام  داد. قرار كودكانهام بيخبري عالم 
ما پزشك بود. مغز و  شكم تورم ناخوشي
روز يك ولي نيستم. ماندني كه ميگفت
آمده بود به اسرارآميز وضع به صبح تبي كه
شاديها روز چه مرموزي ناپديد شد. آن نحو
حتي هيچكس ولي نكردند من خانواده كه
ميتوانم نه كه من ديگر نميدانست پزشك

ميتوانم بشنوم… و نه ببينم
از بعد ماههاي نخستين در نيست يادم
ميدانم فقط داد. رخ وقايعي چه ناخوشي
هرجا يا و مينشستم مادرم دامن در يا كه
دامنش به ميرفت خانه كارهاي دنبال به
ميآويختم. دستانمهرچيزيرا حسميكرد
كه بود بدين وسيله و ميديد، را هرحركتي و

شدم… واقف چيزها بسياري بر
من ميان كه دريافتم وقت چه نيست يادم
كه مي دانم ولي هست،  تفاوتي  ديگران و
روشن من بر معلم  آمدن از قبل  امر اين
دوستانش و مادرم كه  بودم  فهميده بود.
من نميكردند… اشاره هيچوقت من مانند
ميكردم، نميفهميدم لمس آدمها را لبهاي
آزردهخاطر جهت  اين به و ميگويند  چه
و ميجنباندم بيهوده را لبهايم مي شدم.
اين اشاره مي كردم. دست و با سر ديوانهوار
كه ميكرد خشمگين چنان مرا گاهي كار،
از ميزدم كه لگد و ميكشيدم آنقدر فرياد

ميرفتم… حال
مانده خاطرم در دوران آن از زيادي وقايع

است…
براي و خيساندم خود را پيشدامني روزي
بخاري آتش  كنار  بشود  خشك  اينكه 
من كه  سرعتي به پيشدامني كردم. پهن 
آن هم نشد. بنابراين من ميخواستم خشك
انداختم اجاق خاكسترهاي روي مستقيمًا را
نكشيد كه ديري و شد شعلهور آتش ناگهان
زدم فرياد چنان شدم. محاصره آتش ميان در
روي پتويي آمد.  كمكم به فورًا دايهام كه
اما كند خفه ام بود نزديك و انداخت من
ديگرم جاي دستهايم و مو جز خوشبختانه

نسوخت. چندان
حبس گنجهيي در را مادرم صبح روز يك
آنجا در  ساعت  سه شد ناچار او  و  كردم
بودند. رفته بيرون مستخدمها زيرا بماند
ايوان در و من ميكوبيد مشت بهدر با مادرم
بر را او مشت ضربات چون و بودم ايستاده
مي زدم. قهقهه شادي از مي كردم حس در
بر آن را مادرم و پدر شيطنتبار، اين شوخي
اين همه با بيفتند. من تعليم فكر به داشت كه
براي ميس سوليوان يعني اينكه معلمم از بعد
در نيز را او افتادم كه اين فكر به آمد آموزش

اتاقش حبس كنم.
به چيزي و مادرم پيش آمد فرصتي روزي
همين ببرم، سوليوان ميس براي كه داد من
قفل و زدم هم رابه در دادم، او به را آن كه
چه اشكافي گذاشتم. هر را زير و كليد كردم
پنهان كجا را كليد بفهمند نتوانستند كردند
نردباني شد  مجبور  پدرم  ناچار  به  كردهام. 
خارج پنجره از را سوليوان ميس و بگذارد
فراوانم تفريح باعث  نيز اينكار  و سازد

شد…
پوشيده كوچك خانه از كه بودم ساله پنج
مكان نقل بزرگتري خانه به عشقهمان از
از بودند عبارت ما خانواده افراد كرديم.
خواهر يك و ناتني برادر دو مادرم. و پدر
نامش دنيا آمد و به من كه بعد از كوچك
بسيار بود مردي پدرم گذاشتند. ميالرد را
به نسبت و باگذشت و دوستداشتني

ترك را هرگز ما خانواده اش فداكار. وي
پدرم شكار… فصل در  مگر نميكرد،
كه هنگامي و بود نيز استادي قصه گوي
را خود قصههاي شيرينترين آموختم، زبان
آن هيچ چيز مي كرد و سختي برايم هجي به
فرصت در من كه نميكرد شاد را وي اندازه
كنم… بازگو  برايش را قصه آن مناسب 
سرگشتهحال و  مغموم سخت  والدينم
كورها كه مدارسي از ما خانه بودند. شده
بود بسيار دور ميكردند تربيت اللها را يا
چنان به كسي  كه نمي رفت احتمال آن و
كودكي كه تعليم براي محل دورافتادهيي
فيالواقع بيايد. بود و الل كر هم و كور هم
من آيا كه داشتند ترديد گاهي نزديكانم

نه… يا هستم قابل تعليم
ياد هميشه به كه من زندگي مهمترين روز
آن مانسفيلد من معلم كه روزي است دارم
اختالف به چون آمد. ما نزد سوليوان
هم به روز اين كه زندگاني دو بيپايان
حيرت از  نميتوانم مي انديشم، پيوست 
مارس ماه سوم روز اين كنم. خودداري

هفت  از جشن قبل سه ماه سال۱۸۸۷ يعني
بود… سالگيم

و برد اتاقش  به مرا معلمم بعد روز بامداد 
مدتي از اينكه بعد من داد… به عروسكي
سوليوان ميس بازي كردم  عروسك  اين با
من و كرد دستم هجي را در عروسك كلمه
كوشش بود  آمده  خوشم  بازي  اين  از  كه
هيجان به كنم. تقليد وي از كه كردم
با مادرم براي و دويدم پايين پلهها از آمدم،
من هجي كردم. را حروف عروسك دستم
هجي را حال حروفي آن كه در نميدانستم
كلمهيي چنان اصوًال اينكه يا ميكردم 
به طوطيوار را انگشتانم  بلكه  دارد، وجود
از بعد روزهاي در ميدادم. حركت تقليد
را بسياري لغات هجي نامفهوم طريق همين
چندين آنكه از پس تنها اما گرفتم… ياد
هر كه دريافتم گذشت معلمم آمدن از هفته

دارد… نامي چيزي
بيداري  بهدنبال كه سال۱۸۸۷  تابستان از
يادم در بسياري حوادث فرارسيد، روحم
كشفياتي جز به تمام مدت در است. مانده
حفظ كردن و  ميدادم انجام دست  با كه
نام بيشتر چه هر نميكردم. كاري اشيا، نام
ميآموختم مي كردم، لمس كه را اشيايي
و تعلق حس مي شدم مطلع فايده شان از و

و ميشد بيشتر چيزها بقيه به دلبستگيام
مي گشت. اطمينان  و  شادي  از پر  وجودم
فرارسيد، و آالله زمان گلهاي داوودي چون
سوي به و ميگرفت مرا دست سوليوان ميس
براي را زمين كشاورزان كه آندجا مزارع،
سواحل سوي به ميكردند، آماده تخمپاشي
روي آن جا در و  ميبرد تنسي،  رودخانه
درباره را خود  درس اولين گرم  علفهاي

گرفتم… طبيعت فوايد
لغت معناي بار اولين براي كه روزي صبح
آن دارم، بهخاطر خوب پرسيدم را «عشق»
معنويم معلومات دامنه كه بود هنگامي
گل عدد چند روز آن نبود. وسيع چندان
براي بودم  يافته باغ در كه زودرسي بنفشه 
من اما ببوسد مرا خواست او آوردم. معلمم
ببوسد. مرا كسي نداشتم دوست مادرم جز
گرفت آغوش در مرا نرمي با سوليوان ميس
دوست را هلن «من كرد هجي دردستهايم و

دارم».
بيشتر مرا چي؟» يعني داشتن «دوست پرسيدم:
بار اولين براي كه قلبم به و چسباند خودش به
و اشاره كرد ميكردم احساس ضربانش را
به سخت مرا وي كلمات «اينجاست» گفت:

چيزي تا آن وقت هنوز انداخت. زيرا حيرت
نميفهميدم… نميكردم لمس را

همين بود. خواندن من تحصيالت دوم قدم
معلمم بكنم هجي را لغتي چند توانستم كه
برجسته حروف با داد كه من به كارتهايي
زودي به بود. شده نوشته آنها بر كلماتي
يا عمل يا شيئي معرف لغت، هر كه فهميدم

است… ماهيتي
قاعده روي از منظم و درسهاي من مدتها تا
به زياد اشتياق با كه هنگامي حتي نبود.
ميرسيد به نظر بيشتر بودم مشغول آموختن
ميس چه هر كار. هستم تا بازي مشغول كه
يا و شعر يك با ميآموخت من به سوليوان
از كه من هرگاه ميكرد. حكايتي مصورش
نشان عالقه ميآمد و بهخصوصي خوشم چيز
صحبت من با بيشتر آن  درباره  او ميدادم
كودكي نيز وي خود  كه انگار  ميكرد،
مطالب سرعت به وي من… همسال بود
ميكرد… رها  را كسل كننده جزئيات  و
بود… آزاد هواي در هميشه ما درس كالس
صندوق حقيقت در  كار ابتداي  در من
من معلم اين  و بودم. استعداد از  كوچكي
استعدادم را و گشود را صندوق آن بود كه
در چيز همه ميآمد او چون بخشيد. توسعه
شادي مي گرفت و عشق من رايحه اطراف
كوچكترين هيچگاه ميشد. معني از پر و
من به دنيا نماياندن زيباييهاي براي را فرصت
خود كوشش از هرگز و نميداد دست از
من زندگي مفيدتر كردن و شيرينتر براي

نميكاست.
پرمحبتش رفتار و بي دريغ همدردي و نبوغ
آنهمه مرا تحصيالت اوليه كه سالهاي بود
كه اين بود نيز علتش كرد. و شيرين پرلطف
فرصتي هر از من معلومات به افزودن براي
و مي يافت و هرگاه مجالي مي كرد استفاده
به مييافت زندگي مسير در مناسبي موضوع

ميكرد… عرضه من
را  صحبتكردن كه سال١٨٩٠ بود بهار در
باشد مسموع كه كلماتي بيان ميل آموختم
قبًال بود.  باقي قوت به وجودم در هميشه 
يكدست درميآوردم، خود از صداهايي
ديگر دست با و ميگذاشتم گلو روي
ميكردم. وقتي دنبال را خود حركات لب
كه ميآمد خوشم  ميخواند خوانندهيي 
را پيانو يا بگذارم او  گلوي روي را دستم

هنگام زدن لمس كنم…
رفتيم.  نياگارا به سال١٨٩٣  مارس ماه در
هنگامي را خود احساسات نيست ممكن
ايستادم و آبشارهاي سمت آمريكا باالي كه
حس پايم را زير زمين و لرزش هوا ارتعاش

كردم، تشريح كنم…
راسخي  عزم با اكتبر١٨٩٣  از  پيش  تا
آموخته خودم پيش را مختلفي موضوعهاي
خوانده را يونان و روم و آمريكا تاريخ بودم.
با و فرانسه  زبان در  دستوري  كتاب بودم. 
هم كمي چون و  داشتم، برجسته  حروف
اين به جملهپردازي با اغلب ميدانستم فرانسه
مي گرفتم ياد تازه كه لغاتي استعمال و زبان
را خود گرامر قواعد درنظر گرفتن  بدون و
با كه ميكوشيدم حتي ميكردم، سرگرم
موجود كتاب در لغات كه تلفظ طرز كمك

بياموزم… را خوب فرانسه بود
پسازاكتبرسال١٨٩٣ يعنيموقعيكهازسفر 
سفر خستگي از و برگشته بينالمللي نمايشگاه
به شروع معين برنامه روي از بودم آمده بيرون
آموختن به قدري ابتدا در كردم… تحصيل
كار بهنظرم و بودم بي ميل التين زبان دستور
كنيم تجزيه را لغت هر كه ميرسيد بيهودهيي
است، مضافاليه اسم است، آيا كه بدانيم تا

مؤنث… يا است مفرد

كلر هلن نويسنده:
«باغچهبان» پيرنظر ثمينه مترجم:

احساسات از  زيباتر  هيچچيز من  عقيده  به
جديد زبان ناپايداري كه فرار و تصويرهاي
ايجاد خواننده مغز در  مطالعه هنگام در

ميكند نيست…
انجمن  كنفرانس در سال١٨٩٤  تابستان در
شهر در كه آمريكا  اللهاي  و كر حمايت
در كردم. شركت بود شده تشكيل چاتاكرا
مدرسه به من كه گذاشتند اين بر قرار آنجا
بروم. نيويورك در هومالون اللهاي و كر

به  سوليوان  ميس اتفاق به  اكتبر١٨٩٤  در
كه روشي اين مدرسه بهخاطر رفتيم. آنجا
بهكار لب از روي و خواندن صدا تربيت در

ميبرد شهرت داشت…
كامبريج  دخترانه مدرسه اكتبر١٨٩٦ وارد در
دانشگاه به ورود براي را خود كه شدم
كامبريج مدرسه در كنم. آماده رادكليف
به من با سوليوان ميس  كه  شد اين بر قرار
من براي را معلمين  درس و  برود كالس
به جز مدرسه آن معلمين البته كند. ترجمه
بودند نداده  درس كسي به عادي محصلين 
خواندن ايشان با من مكالمه  وسيله تنها و
تاريخ من اول سال  دروس بود.  لبهايشان
التين، آلماني، انگليسي، ادبيات انگلستان،
اين ادبيات  گاهي و التين  انشاي و حساب
فرانسه مقدمات من… وقت آن تا بود. زبان
زبان در هم ماه شش  و  آموخته خوب را
خوب كه را درسي بودم ولي كرده كار التين

بود… آلماني نميدانستم
ميآمد مدرسه به من با روز هر سوليوان ميس
معلمها آن چه بيپاياني حوصله و صبر با و
چون ميكرد… هجي دستم  در ميگفتند
شروع گيلمان مدرسه در را خود دوم سال
مطمئن و اميدوار  خود موفقيت به  كردم،
اشكاالت با اول هفتههاي در اما بودم.
گيلمان آقاي شدم. روبهرو نشدهيي پيشبيني
علوم فقط سال آن در كه بود كرده موافقت
و جبر و فيزيك دروس بنابراين بخوانم.

 ٢٩ در گرفتم… را التين و يوناني و هندسه
خود  نهايي سال ١٨٩٩ امتحانات ژوئيه ٣٠ و
روز گذراندم. رادكليف به ورود براي را
عالي التين و مقدماتي يوناني درس اول
يوناني و جبر  و  هندسه درس  دوم  روز و
اجازه دانشگاه اولياي  دادم. امتحان  را عالي
را امتحاني اوراق سوليوان ميس كه ندادند
مدرسه از معلمان يكي بخواند. بنابراين برايم
كه سؤاالت كردند مأمور را كورهاي پركينز
كوران مخصوص برجسته خط به من براي را
به ورود براي كوشش من كند… رونوشت
در بنابراين و رسيد ثمر به رادكليف دانشگاه

به  رفتن براي آرزويم كه سال١٩٠٠ بود پائيز
يافت… تحقق دانشگاه

من است» توانستن  «دانستن كه ميگويند 
است، شادي و خوشبختي دانش، ميگويم
را دانش حقيقي و وسيع و عميق، انسان زيرا
را پستي و كژي از را راستي كه ميسازد قادر
كه پنداري و كردار دانستن بشناسد. بلندي از
ضربان صداي است، آدمي پيشرفت شناسانده
بهگوش ميرساند قرون طي در انسان را قلب
به را انسان كه طپشهايي اين شخص اگر و
شك بدون نشنود ميكند نزديك بهشت
زندگي موزون آهنگهاي شنيدن به قادر
بهشت ادبيات خالصه، بود…  نخواهد
محروميت جاييكه  يعني است. من  موعود
از نقايص هيچ يك نمي كنم. را احساس خود
با شكوه و دلپذير همنشيني از مرا جسمي،
و بدون قلق آنها و نميدارد باز دوستان كتابيم
خود آنچه ميگويند. سخن من با اضطراب
من آموختهاند و آن چه ديگران به آموختهام
من به كتاب كه جذبهيي  و  عشق درمقابل

است. است، هيچ داده

زنان اخبار

شدند محروم آزادي هرگونه از زنان ايران در آخوندها بهحاكميت رسيدن از بعد

سكوي برابري روي و مردان زنان

١٤فروردين٨٥: آسوشيتدپرس
در فرانسه بينالمللي تنيس بازيهاي تاريخ در اولينبار براي ـ پاريس
دقيقًا خانمها  و  آقايان تكنفره مسابقات  برندگان روالند گاروس، 

١،١٣ ميليون  يعني دريافت مي كنند. جايزه عنوان را به يكساني مبلغ
جايزه٢٠٠٦  كامل جمع كه كرد اعالم فرانسه دالر. فدراسيون تنيس
برگزار ٧تا٢١خرداد تاريخ در فرانسه كه بينالمللي تنيس  بازيهاي
رشد يك كه چيزي ميشود، بالغ ١٧،٢١ميليون دالر مبلغ به ميشود،

را نشان مي دهد. ٥،٥٦درصد

پاكستان:زنانخلبانهواپيمايشكاري
١٤فروردين٨٥: انترناسيونال كوريه

رسمي بهطور پاكستان هوايي نيروي ٣٠مارس٢٠٠٦(١٠فروردين٨٥)
شده تأسيس كشور مسلمان خلبان تاريخ اين چهار زن اولين پذيراي

سال١٩٤٧ شد.  در
پاكستان هوايي نيروهاي معتبر آكادمي مقر كه ريسالپور شهر در
مردشان ٣٦همكار با همزمان بهطور و سيرا، مريم ناديا، صبا، است،
كردند. يك دريافت را خلباني نشان فشرده آموزش سال سه بعد از
زن «شاگردان كه جايي است رفته آكادمي اين به روس خبرنگار

ندارند». خود حقوق از محروم شرقي زنان تيپ به شباهتي
به نسبت را مجذوبشدنش مسكويي روزنامه مخصوص فرستاده
نظامي زنان روسيه، «در ميگويد: او نميكند. پنهان خلبان زنان اين
حتي در تمامي دنيا اين و نميشوند گرفته مانند خلبان در خدمت

ميباشد». انگشتشمار بسيار نيز
خانواده در زنان رهبري باالي اجتماع سنت طبقات پاكستان «در در
دارند». وجود سطح مردان همان در زنان رزمنده حتي دارد. وجود
بوتو بينظير كه نيست اتفاقي «اين كه ميكند يادآوري روزنامه اين
كشور يك در دولت زن رئيس اولين به عنوان پاكستان، در دقيقًا
افسر زنان و ژنرال زن يك داراي پاكستان ارتش شد. ظاهر مسلمان

مي باشد». متعددي

تاريخ در بار اولين براي كويتي زنان
كشورشان رأي ميدهند

١٥فروردين٨٥: فرانسه خبرگزاري
حق رأي از اين كه بعد روز سه شنبه،كمتر از يكسال زنان كويتي
انتخابات در  تاريخشان در بار اولين  براي آوردند، بهدست  را
براي همچنين رفتند. رأي صندوقهاي پاي به شهرداري مياندورهيي
دو مي كنند. شركت انتخابات كانديدا در زنان كه است بار اولين
(١٥كيلومتري سليما كرسي براي كه كانديدايي هشت بين در زن
از يكي ميشوند. ديده ميپردازند، مبارزه به پايتخت) شرقي جنوب

شهرداري  عاليرتبه كارمند كه است ٣٣ ساله زنان جانان بوشهري، اين
دكترا براي آمادهشدن حال در و است شيمي مهندس او است. كويت
خيلي گفت: «من خادر خانم پزشك است. خالد آل دومي خالدا است.
شدم. كانديد كه هستم كويتي زنان اولين از يكي كه هستم خوشحال
زنان نفع آرمان به من بشكنيم وكانديداتوري را تابو كه بتوانيم اميدوارم

شود. تمام
به طور «اين گفت: فرانسه خبرگزاري به داروساز، دكتر عبداهللا، عفاف
خودم را رأي كه هنگامي من ميباشد. من براي تاريخي لحظه حتم يك

ميكنم». خوشحالي احساس بسيار ميدهم ارائه
فرانسه خبرگزاري به ميباشد ساله پنجاه حدود كه احمد، سواد خانم
ميشود. محسوب او از بهترين روزهاي زندگي يكي شايد روز اين گفت

در سال١٩٦١  كشور استقالل زمان ـ از ٤٥ساله انتظاري «بعد از گفت او
دموكراسي پروسه و در بكنم انتخابات شركت توانستم در من امروز ـ

يك احساس بسيار عالي است. كشورم نقشي داشته باشم. اين

جوان زن كشتن يك رژيم بر اصرار
اجراي حكم براي را رحمانپور كبري پرونده كرد اعالم ديگر بار رژيم

شعبه اجراي احكام دادسراي جنايي تهران فرستاده است. اعدام به
سال چهار ميبرد حدود سر زندان به در ١٨سالگي اين زن جوان كه از
قرار اعدام آستانه در بارها اعدام است و حكم زير زندان در كه است

گرفته است.
كوچه در مردم بيگناه را روز هر رژيم كه جنايتكاران حالي است در اين
محاكمه به مجبور موردي در هم  اگر و ميرسانند  قتل به خيابان و
سبك محكوم به مجازاتهاي بسيار را بشوند آنها به خود جانيان وابسته
يك ميكنند. در فرمايشي برگزار را بهطور آنها و محكوميت كرده
قتل به مردم چشم جلو كرج را در مترو جوان يك كه جنايتكاري نمونه

است. محكوم شده زندان سال به سه رساند

زنان(چاپ فرانسه) روزنامه زمان
مارس ٨ روز مناسبت به

٣٥ساله ايراني پناهنده يك حسني، علي هنگامه
همسر با همراه  كه است سال هفت او ميباشد. 
دختر يك آنها است آمده فرانسه به پسرش و
در ايراني در انجمن زنان دارند. او نيز كوچك
فعاليت ايران در زنان وضعيت بهبود براي فرانسه

ميكند. 
جمعيت ٧٠ميليون  با بزرگ كشور  يك  ايران
سن ٢٥سال  از كمتر آنها ٦٠درصد كه است 

ايران  سال١٩٧٩ در در مالها اينكه از دارند. بعد
محروم آزادي زنان از هرگونه رسيدند قدرت به

گشتند.
فرهنگ با كشوري در  كه  است سخت خيلي
امپراتوري بنيانگذار كورش، كه جايي غني،

مسيح منشوري  ميالد از قبل سال٥٣٠ در پارس،

كرد صادر شهروندان حقوق به احترام اساس بر
اين است، حقوقبشر تاريخ در بزرگي سند كه

نمود. تحمل را شرايط
بود مدرن ديكتاتور يك كه شاه بهخاطر من
روسري كه نمي خورم. زنان آزاد بودند افسوس
در رژيم مخالفان اما بكنند كار و نكنند سر به
آمريكا خواسته براساس كشور و بودند زندان
شد، انجام و بود  الزم انقالب مي شد. هدايت
رهبران تمامي چون دزديدند، را آن مالها اما

بودند. زندان در اپوزيسيون
جديد ديكتاتوري يك بهوسيله اسالمي جمهوري
خميني شد. سلطنت جايگزين مذهبي بار اين و
در من كرد. تحميل بهزنان را حجاب بالفاصله
چادر هيچگاه ساله بودم. مادرم كه هشت آنزمان

شد. چادري يكباره به بود، نكرده سر بر
براي شاه زمان كه در همان زناني اعتراض، براي

بار اين ميكردند،  تظاهرات سياسي آزاديهاي 
شدند. سرازير خيابانها به اجباري حجاب عليه
همواره زن فعاالن از بسياري انجمنهاي ايران در

است. داشته وجود
قانون است. نكرده تغيير چيز هيچ بعد، ٢٧سال
براي ميشود  اجرا مالها  به وسيله كه اساسي
آنها كه وقتي ميباشد. تبعيضآميز بسيار زنان
چيزي آن نصف فقط  آنها  سهم  ميبرند،  ارث
از ميتوانستند  پسربودن صورت در كه است 
فقط ندارند، طالق حق آنها برخوردار باشند. آن
اجازه بدون آنها بدهند. طالق ميتوانند  مردان 
مردان ندارند. را خانه از خروج اجازه شوهرانشان
زنانشان براي را كاركردن همچنين ميتوانند
يا شود پيدا سرش موي زني اگر كنند. ممنوع
آخوندها قوانين برخالف  كه حركتي هرگونه
و يا حلقآويز شالق، بهوسيله بدهد، انجام هست

سنگسار به محكومين ميشوند. مجازات سنگسار
(مردان ميشوند داده قرار زمين در سينه باالي تا
در اين ميكنند)… دفن خاك در كمر تا را
كه صورتي در رژيم قانون طبق كه است حالي
از فرار شود، به سنگسار موفق محكوم هنگام يك
موقع كه در زنان براي مي كند نجات پيدا مرگ
شانس است، بيرون زمين از سرشان تنها سنگسار
تغيير به اميدمان ما ولي  دارند.  فرار براي كمي
بزرگترين رأس در به عالوه كرديم. حفظ را رژيم
يك مقاومت ملي شوراي يعني مقاومت جنبش
قانون طبق اين درحالي است كه دارد.  قرار زن
نميتواند ايران يك زن هيچوقت بر حاكم رژيم
كرده ممنوع را او قانون چون بشود رئيسجمهور
ندارند تظاهرات حق زنان زن، روز براي است.
و ميكنند خود را سازماندهي مخفيانه آنها ولي

بود. خواهند خيابانها در روز آن در
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ساعتها دقايق يا حتي سامرا تا انفجار شنيدن خبر هم پس از شما شايد
را حادثه اين در متداخل رابطة عوامل  پيداكردن  و فكركردن توان
باورش كه نيست اين  جز  چيزي توقف و مكث  علت  نداشته ايد.
نسبت به واكنش در كه دليل به اين نمي گنجد. ذهن در و سخت است
تا زماني ميگيرند، قرار انساني تحت تأثير عواطف حادثهيي خبر و هر
بهدنبال كمكم ذهن و كنند فروكش احساسات عواطف و جوشش كه

بگردد. علل و رابطهها
كليترين نگاه اماكني در نگاه ميكنيم، پليد جنايت به سوژة اين وقتي
جايگاه و ستايشند و احترام قابل مردم تودههاي نزد در كه هستند
بي شائبه عواطف و پاك ريشههاي كه احترامي دارند، بااليي و ويژه
و ويژگيها به دنيوي و مادي  منفعت هر از فارغ  و دارد سادهيي و

ميبرد. راه آنها اصالت و حقانيت و انساني رابطههاي
تودههاي نياز  و راز منبع و به خلوتگه  تبديل قرنها كه طي اماكني
جايگاه پرارزشي و قرب و ارج داراي ميشود، و نيازمند زحمتكش
عليه مبارزهشان و راه حقانيت كه معصومي امامان زيارتگاه است.
و آنها مرقد بازسازي با مردم نيست و پوشيده كسي بر حاكم جباران
و رابطه ميكنند. بارز آرمانهايشان را همسويي با و نزديكي زيارتشان،
ظلم عليه تودهيي سمتگيري يك شاخص و نشانه همواره كه عاطفهيي

بوده است. زمانه ستم حاكمان و
مشاهده وضوح به ميتوان همين اماكن تاريخي سابقه به نگاهي در
حاكم جباران و ستم فشار زير پياپي نسلهاي مراقد طي اين كه كرد
ميتوان وضوح به هم دوره تاريخي در هر شدهاند. بازسازي و احيا
خودش دستگاه اعتبار مانع را  آن  وقت  حاكم هرگاه كه دريافت
ولي است. نداشته خوشي  دل اماكن اين گرفتن رونق  از ميديده،
ستايش انگيز تودهها اذهان در چيزي كه آن با افتادن در توان و جرأت
در كه هراس بوده در عيني از اين واقعيت زيرا است. نيز نداشته را بوده

گيرد. مردم قرار ارادة توده هاي مقابل
آماج منطقه اين ميگذرد، سامرا مراقد عمر از كه ١٢٠٠سالي در
تاز و تا تاخت عباسيان بسياري بوده است. از و تجاوزات لشكركشيها

اين و..... هريك از انگليسيها استعمار هم بعد و مغولها، آمدن عثمانيها
آوردند. بار به فراوان بيشمار و خرابيهاي جنايتهاي هجومها، و حمله
همان بهدليل اماكن، اين تخريب و تجاوز و دوختن طمع چشم ولي
اين در تنها و نبوده كار ساده يي مردم داشته، نزد كه احترامي و جايگاه

است. شده عملي اين صورت به زمانه و عهد
نداشته را كاري  ياراي چنين تاكنون كه كسي نشان ميدهد تاريخ

بايد گشت؟ كجا دنبالش به است. پس
موضوع اين جوانب  بسياري  بارة در تحقيق و توضيح  به  ميتوان
تا گرفته صحنه شاهدان ديدههاي و فاكتها جمع آوري از پرداخت،
اين باالخره خواهد شد و رو باره اين در شك پنهاني كه بدون دستهاي
و جماعت و چه گروه ضرر واقعه به نفع يا به كه اين سياسي واقعيت
خواهد ديگري فرو پردههاي تحليلها وراي در است؟ بيگمان رژيمي

شد. خواهند ظاهر پرده پشت از كساني دستهاي و افتاد
چنين كه اين كنم. نگاه واقعه اين به ديگري زاوية از ميخواهم من اما
از كار اين آيا است؟ عناصري توان چه و ظرفيت در وحشتناكي اقدام

برميآيد؟ كسي هر
اين سؤال شروع  با اين جنايت شناخت عامالن اجرايي براي تالش
عيني، دادههاي واقعيتها و روي از دارند؟ چه ماهيتي آنان ميشود،كه
با كه زدهاند دست اين كار به كساني نتيجه گرفت ميتوان سهولت به
تربيت ايستادهاند. عناصري شقاوت مرزهاي سوي در آن زياد فاصله
اوليه مراحل  از  بهگام گام  را آنها كه دستگاهي  و سيستم  در  شده
جوهري عنصر به و سفاكي شقاوت نتيجه است. در داده عبور شقاوت
«شقي» آنها دقيق نام كه طوري به است. شده تبديل آنها ماهوي و
استخوان تا مغز جنايتهايشان استمرار اثر در كه عده از اين تنها است.

داشت. را جناياتي چنين انتظار ميتوان هستند شقي
معلوم از شقاوتهايي چنين عوامل شناخت براي بايد كه نيست گريزي
عبوردادن براي رژيمش و خميني شيوة كنيم. حركت مجهول به
چنين شقاوت، از درجه اين به آنها رساندن و مراحل اين از عناصرش
پارهكردن مرزها و و بستن زدن با را و بسيجيها پاسدارها كه ابتدا است
را آنها سپس ميكنند. تربيت ديگران اجتماعي و فردي حريمهاي و
احساس تنها نه كه به نقطهيي مي رساند و ميدهند شركت شكنجه در
از بعد مي شود. زندگيشان رويه مرام و به تبديل بلكه نكنند، تناقض

يكايك شكافها همة كردن آببندي و بازگشت ناپذير خاطر به آن
سياسي زندانيان اعدام  مراسم در  زدن  تيرخالص صحنة به را آنها
در كه است رژيم همين از مقامهاي كسي كمتر كه چنان ميبرند.
باشد. وقتي شركت نكرده سياسي زندانيان زدن به تيرخالص مراسم
كارها اين از افرادشان و ترس زدن قبح خالص از چندبار تير پس
سرباز به «تبديل اژه اي، محسني اخير توضيحات به بنا ديگر ميريزد،

ميشوند. امام...» گمنام
بمبگذاري معمولي يك با مقايسه قابل شده انجام سامرا كه در كاري
افرادي را مجروح كه نيست، ماشين يك كنار در يا جلو يك مغازه در
مردم توده هاي اذهان در كه اماكني انفجار برساند. قتل به يا كند
زده تيرخالص بارها كه است كساني ظرفيت در تنها ميشود، تقديس
دارند. شقاوت قرار مرزهاي سوي آن در زياد، فاصله و با مراتب به و
به زمينه در اين و دستگاهي سيستم كه چه است سادگي اين به سؤال
بخش اعظم كه داريد سراغ را كشوري كدام است؟ رسيده توليد انبوه

هزينه كند؟ توليداتي چنين براي را خود سرماية بودجه و
نمودهايي هم تك اگر كرد. نخواهيد پيدا كشوري فرهنگ و هيچ در
چه هست هر چه داد كه سؤال پاسخ اين اول به داشته باشد، بايد وجود

دارد؟ آخوندي رژيم با ارتباطي
كه جنايتهايي ابعاد و كيفيت و كميت از كه است حالي در اين تازه
اخير سال طي و در ايران اخير دهة سه در سراسر عواملش و رژيم اين

است. نشده علني هم درصدش چند حتي داده اند، انجام عراق در
تمام مراحل از كه باشد كساني كار ميتواند تنها سامرا انفجار حرم
چنين كه سيستمي تنها واقعي طور به باشند. كرده عبور شقاوتها اين
چشم مقابل در و هر روز در خيابانها و تربيت ميكند را عناصري
مياندازد، جوان آن يا گردن اين به طناب دار را ديگر انسان هزاران

دارد. را چنين عناصري و پروراندن ساختن توانايي
انگشت كه و... فرهنگي اجتماعي، سياسي، تحليل هر از فارغ پس
ذرهيي بدون و بهطور قطع آنچه ميگيرد؟ چه كساني بهسوي را اتهام
در ضدانساني اين اقدام كه است اين كرد ميتوان تأكيد ابهام و شك
مرزهاي سوي آن كه در عملي كساني است فكري و ظرفيت و توان

باشند. شده تربيت آخوندها رژيم توسط شقاوت

االفالك، خلقت لما لوالك
را افالك نبودي تو (اگر

نميآفريدم). 
با مصادف ربيعاالول، هفدهم
ميالد سالروز ماه،  ٢٧فروردين
معرفت، و عشق خروشان  سرچشمه
و (ص) مصطفي محمد خدا، حبيب
صادق(ع) جعفر امام ميالد سالروز نيز
همه بر انقالبي تشّيع پيشواي ششمين
در ويژه پيروانشان جهان به مسلمانان
حضرت ايران زمين دربند مبارك باد!
صداقت امانت و به بعثت قبل از محمد
امين» «محمد را او و بود معروف
اخالق، عاليه ملكات در ميناميدند.
بشريت همه  براي بيهمتايي  الگوي 
بعثت اهداف  از يكي و خداوند بود
ذكر كرده اخالق مكارم تكميل را او
در و  بود رحمت و عفو است. مظهر
روزهاي كه كس آن بالين به شتافتن
خاكستر رويش بام، بر سر و از پياپي،
شده بيمار كه  روزي در  ميريخت
و ميگرفت. پيشي همگان از بود،
كمال او را خدايش كه چنين بود اين
او اگر كه خواند و گفت خود خلقت

خلق نميكرد. را افالك نميبود،
مييابيم: بازش «مسعود» زبان از

پيام مجسم  و كلمه حبيب محمد  ...» 
و سادهترين در خدا حبيب بود. عشق
خدا! يعني: عشق ترجمه  روشنترين
فاطمه و پر او بود كه علي و بال زير
به وجود حسين امام شدند. تربيت
پرده هم هر كه خدا بود كسي  آمد.
براي را در رابطه با خودش حجابي و
كه است همين براي زد. كنار به او
عشق خروشان سرچشمه ميگوييم
يگانگي، داراي  كه يعني معرفت،  و
با است مطلق محرميت و وحدت

بنيبشر.
آخوندهاي  كه چهره يي  اما  
تصوير ميكنند، او از خمينيصفت 
است بزرگتري يك آخوند  نعوذباهللا
انقالبي چه او اما خودشان. مثل
با را دنياي كهن كه بايد باشد بزرگي
قيصر از ابرقدرتهايش ـ امپراطوريها و
بريزد؟ حتمًا درهم ـ كسري گرفته تا
گذاشته و انگشت درستي كه جاي
آزاد كرده بشريت از انرژي شگفتي

بـرونكـردند سـرهـا سبـزپـوشـان
سيزده بدر! حاشيه در

بدرخشيد... ستارهيي
حافظ

شد مجلس ماه و بدرخشيد ستارهيی
مونس شد و را رفيق ما دل رميده

ننوشت خط نرفت و مکتب که به من نگار
صد مدرس شد به غمزه مسألهآموز

صبا عاشقان چو بيمار دل بوی او به
شد نرگس چشم و نسرين عارض فدای

اکنون مینشاند  مصطبهام  صدر  به
دوست

شد مجلس مير که کن نگه شهر گدای

اسکندر جام و بست خضر آب خيال
ابوالفوارس شد سلطان نوشی به جرعه

معمور شود کنون محبت طربسرای
مهندس شد ابروی يار منش که طاق

خدا برای کن پاک می ترشح از لب
مؤسس شد به هزاران گنه که خاطرم

عاشقان پيمود به شرابی کرشمه تو
بیحس شد عقل و افتاد بیخبر که علم

آری من است نظم عزيز وجود زر چو
شد مس اين کيميای دولتيان قبول

بگردانيد عنان ياران ميکده راه ز
شد مفلس و رفت راه اين از حافظ که چرا

ستـارهيي
بدرخشيـد

وماه مجلس
شـد

پيامبر بهمناسبتميالد
حبيب خدا،   رحمت ورهايي،

محمدمصطفي(ص)

است...
خيانت  و دجاليت و فريب  بزرگترين
فكري دودمان و خميني ايدئولوژيكي
خدا چهره حبيب كه اين است در او
كه نميگذارند و ميكنند مسخ هم را

وصل شوند... او پيروانش به
صميميت و يكرنگي بود چه هر او
يك كه واال بود پاكيزگي و صفا  و
و «امي» جاذبهيي نداشت. اين چنين
و مبهوت را جهان نخوانده، درس
عليه «تركنا  و كرد پايدار را پيامش 
نمود، راهش را آيندهدار فياالخرين»
سرآمد بود. ختمكننده كلمه چون و
بود... با مفهومش متعاليترين عشق در
امروز ميتوان كه است عشقي چنان
كرد بتشكني زد. را ارتجاع بنياد هم
را او هر كس كه زد. را  ريشه اش  و
و را دريافت يا پرتوي از او شناخت،
كه طبعًا گرفت، پيام او را از يا ذرهيي

نشود؟ چرا كه شد. و مدهوش
يعني  سنگين دالن بر واي و
ميآورند را او  نام  خمينيگرايان كه 
كلمه ميجويند. را خود كام اما
است. رحمت  و  عشق كلمه  خاتم، 
بويي ارتجاع است كه چيزي آن اين
چه هست، هر ارتجاع در آن نبرده. از

است و سنگدلي». قساوت
نگار آن چهره از پردههايي

نرفته: مكتب به
چــه بــهارم  رنــگ و گــل تمثال 

فــريبد؟ 
مـــنآينـــهحـــسنخــــدادادتــــو

دارم
سـنگ شكند امكان  شـيشه  گــو

حــــوادث
تـو  از ابـــروي پــريــزاد طاقــي  مــن

دارم
نفس بـــــي نِي ِز تــراود چـه مـطرب!

من؟
تـــو نـــاله كه مــن دارم از ارشاد هــر

دارم

كف  به  محمد جان كه خدايي به   
يافت نخواهيد  راه  بهشت  به اوست، 
مؤمن و شويد مؤمن آنكه مگر
را يكديگر آنكه مگر نمي شويد
اكرم» «پيامبر باشيد.      داشته دوست

راه در جهاد مؤمن، عمل بهترين
شمشير سايه زير بهشت و خداست
مسلمان، هر كار بهترين دارد. قرار
يك خدا. در راه تيري است انداختن
شب هزار از خدا، راه در نگهباني شب
را روزهگرفتن روز آن خواندن و نماز
فنون كه كس آن هر پس است. بهتر
و گرفته تعليم را تيراندازي و رزم
كفران كند ترك را ميدان سپس
پيمانهاي خود بر است. كرده نعمت 

نگه پيمان كس هر كه باشيد استوار
اكرم» «پيامبر ندارد.     دين ندارد،

دانشمندان دشمنترين
امراي  صفت  ـ عليهالسالم ـ رسول
كه «هر گفت: پس  مي گفت،  ظالم
هر و َرست؛ جويد دوري ايشان از
هم وي افتد، دنيا در بهم ايشان با كه
من پس «از گفت: و است»، ايشان از
دروغ بر كه هر باشند، ظالم سلطانان

راضي و  كند اغضا  ايشان  ظلم  و
به حوض را  وي  نيست، من  از  باشد 
گفت: و  نيست»، راه قيامت در  من
تعالي خداي نزد علما  «دشمنترين
شوند»، امرا نزديك  به كه  علماييند
به كه آنانند  امرا «بهترين گفت:  و
علما بدترين  و شوند، علما نزديك 
و اميران شوند»، نزديك كه به آنانند
تا پيغمبراناند امانت داران «علما گفت:
كردند چون و نكنند، مخالطت امرا با
ايشان از امانت، در كردند خيانت

و دور باشيد». كنيد حذر
كيمياي سعادت)  كتاب (از   

فتح مكه   پس از
گفت:  و ايستاد  كعبه در بر پيامبر   
بيشريك يگانه خداي  جز «خدايي
بنده و كرد  وفا وعده  به كه  نيست
را احزاب و داد فيروزي را خويش
و امتياز هر كه بدانيد كرد. فراري
پرده داري جز به ادعا مورد مال و خون

بدانيد شد، محو حاج سقايي و خانه
است، عمد قتل چون خطا قتل كه
خونبها بايد نيز عصا را و مقتول تازيانه
باشد، آبستن (شتر) چهل جمله از كه
غرور جاهليت خدا گروه قريشيان اي
مردم ميان برد، از را به پدران تفاخر و
آفريدهاند، خاك از را آدم و آدمند از

بخواند: اين آيه را آنگاه
و  ذكر من خلقناكم انا ايهاالناس  «يا
لتعارفوا قبائل و شعوبا جعلناكم و انثي

عنداهللا اتقاكم». اكرمكم ان
و مرد از را شما ما مردم، اي يعني:
قبيلهها و جماعتها و بيافريديم زن
بشناسيد را  همديگر تا  كرديم
خدا نزد شما گرامي ترين (ورنه)

پرهيزگارترينشماست».
و  قريش گروه «اي گفت: سپس  
چه شما با  پنداريد مكه، مردم  اي

ميكنم؟»
برادري كه ميكني «نيكي گفتند:
بزرگواري». زادهيي برادر و بزرگوار

شما  كه «برويد  گفت: پيغمبر   
آزادشدگانيد».

سوم)  ـ جلد طبري ترجمه تاريخ  (از
اصحابُصّفه

وكفش لباس مينشست، زمين  روي
وصله خويش دست با را خود
خود نزد را  فقرا هميشه مينمود، 
بيخانمان كه  آنها ميكرد.  جمع
صفه.اين اهل به بودند معروف و
مستأصل و پريشان  بهكلي  بيچارهها 
پيغمبر مسجد در  شبها ناچار  بودند،
بهسر همان جا در هم روز و خوابيده
بستر سنگهاي مسجد و چون ميبردند
را اهل ايشان بود، آنها فرش خواب و
آنها پيغمبر غذا وقت ميناميدند. صفه
ميكرد، تقسيم صحابه و خود بين را
و آورده منزل به خود  با را چندنفر
برده، خويش منزل به  صحابه را باقي
تا ميگويد:  ابوهريره ميدادند. غذا 
از كرد، رحلت پيغمبر كه روزي آن
نكرد تناول يكمرتبه هم سير جو نان
كه ميافتاد اتفاق هم  ماه دو غالبًا و
نميشد روشن آتش وي منازل در
تمام و وي غذاي مدت اين در و
آب و  خرما به منحصر خانه اهل 
از شدت اوقات بعضي و بوده است
از ميبست. شكم بر سنگ گرسنگي

محمد عرب و كتاب تمدن اسالم
درباره فرمود: پيامبر(ص) اسيران و
اينباره در كنيد. رفتار نيكو اسيران
در من ميگويد: بنربيع ابوالعاص
بودم، اسير انصار از گروهي دست
نهار يا شام هرگاه دهد. خيرشان خدا
بود كم نان را كه بسيار ميخورديم
خودشان و ميدادند اختصاص ما به
دست در  گاه مي خوردند. خرما 
نان كوچك  قطعه يك فقط بعضي 
ميدادند. من به هم را همان و بود،
تأييد را موضوع اين هم وليدبنمغيره
سوار را ما انصار است: افزوده و كرده
(از خود پياده ميرفتند. و ميكردند
پيامبر) جنگهاي تاريخ مغازي كتاب

شـقـاوت! مـاوراي در
اشرف خوشنويس- عليرضا

ايـران بـا    معـامله
برگزاری از پيش گذشته، سال نوامبر ماه
عراق آمريکا در سفير عراق، انتخابات در
تا يافت اجازه متحده،  اياالت  دولت  از 
مسأله ايران بر سر رژيم گفتگوهايی را با
خليلزاد پيش انجام دهد. سال عراق امنيت
نيوزويک گفت: مجله با يک مصاحبه در
يافته ام اجازه رئيس جمهوری طرف از «من
همانطور سازم، برقرار ارتباط ايرانيان با تا
آنها مستقيمًا با افغانستان سر مسأله بر که
هيج وقت گفتگوشدم». اين گفتگوها وارد
که بود مطمئن رژيم ايران زيرا نشد انجام

به  وابسته ٢٠٠٥ جناح دسامبر انتخابات در
قاطع پيروزی به ايران، اسالمی جمهوری
به نيازی  اين  بنابر يافت، خواهد  دست 

نبود. بزرگ» «شيطان با گفتگو
پيش  از نقشه يک ٢٠٠٦ در مارس ماه در
عراقی، شيعه گروه رهبر شده، طراحي
اعالی مجلس رئيس حکيم عبدالعزيز
سازمان يک که عراق  اسالمی  انقالب 
گفت: میباشد، ايران  رژيم  به وابسته
میکنم درخواست ايران رهبری از «من
آمريکا با واضح گفتگوی يک باب تا
علی بعد روز نمايد». باز را عراق درباره
مذاکرهکننده هيأت رئيس الريجانی،
امنيت عالی شورای دبير و هستهيی مسائل
موافق «ما گفت: خبرنگاران به ايران، رژيم

چرا هستيم.». اما متحده اياالت با گفتگو
مقام باالترين  طرف از موافقت اعالم
و میشود ابراز ايران هسته يی گفتگوکننده
عنوان وزير به متکی منوچهر از طرف نه
نيست، نگرانی ايران؟ جای خارجه امور
فرمهايي چنين  يک ايران دولت  چون
رهبر اين هرحال به نمیکند. پيروی را
حرف که است خامنهای علی غيرمنتخب،
میزند. خارجی و داخلی مسائل در را آخر

را  گفتگوها مارس  ٢٢ در خامنهای البته
ديگر آمريکا  اينکه مگر کرد، تحريم 
سپتامبر سال وي نكند. تهديد را رژيم ايران
گذشتهاعالمکرده بود کهوضعيتآمريكا
ايران، آن با سياسی تقابل و و عراق لبنان در
جبهه که است اين نشاندهنده همگی
بالفاصله چرا زوال است. پس به رو دشمن
بايد خوردن شکست حال در آمريكاي با
بر حاكم رژيم موقعيت زيرا کرد؟ مذاکره
مردمی در داخل اعتراضات ايران به دليل
فشارروزافزونجامعهجهانیبرسر كشور،
عدم دليل و به ماجراجوييهای هستهيیاش
ايران رژيم به وابسته شيعي گروه دستيابی
عراق ، اخير انتخابات در الزم اکثريت به

تضعيف گشته است.
ايران و سال گذشته جامعه مدنی از دسامبر
سازمانهایغيردولتی نظير زنان،اتحاديههای
کارگری،رانندگانشرکتواحد،معلمين،
صوفيان حتی و کارگران دانشجويان،

خيابانی، اعتراضات به ايرانی، صلحجوی
گستردهيی تظاهرات و طوالني اعتصابات
با تلفنی  مصاحبه يک در زدهاند. دست 
فعال يک خانم مهری اميری، خبرنگاران،

٨ مارس را مبنی  حرکت زنان، پيام حقوق
ممکن راه حل يگانه عنوان به رژيم تغيير بر
ايران رژيم اعتراضکنندگان کرد. اعالم
آن و خوانده غيرقانونی و غيرمنتخب را
اميری خانم خواندند. ايران مردم دشمن را
ايران رژيم کردن ايزوله به تشويق ضمن
جهانی جامعه از ما خواست «يگانه گفت:
ما فرياد و شنيدن اين رژيم کردن ايزوله
مردم فرياد می باشد». رژيم تغيير بر مبنی
يک حرکت دموکراتيک تغيير ايران برای
رژيم برای رهبران که برگشت ناپذير است
سال ضدسلطنتی قيام که آنهايی و ايران

میباشد. آشنا دارند، ياد به را ١٩٧٩
در را ايران رژيم امنيت شورای اقدام ثانيًا،
ترسانده شدت به اتمیاش برنامه رويکرد
کاندوليزا آمريکا خارجه امور وزير است.
رايس،تصريحکردکهواشينگتنروشهای
برنخواهد را در رابطه با ايران معاملهگرانه
و متحده اياالت است که و مطمئن تابيد
اعمال نحوه سر بر توافق يک به متحدينش
فشاربرايرانبرایتوقفبرنامههایحساس

هستهيیاشدستخواهنديافت.
زمان از عراق ديپلوماتيک  توسعه  ثالثًا،

رژيم  نفع به تاكنون ١٥ دسامبر انتخابات

در عراق سياسی موازنه است. ايران نبوده
کرده تغيير ايران رژيم به وابسته گروه عليه
رهبر رجوی مريم که همانطور است.
شورای ملی رژيم، مخالف جنبش اصلی
رژيم «تالشهای ايران اعالم کرد: مقاومت
با عراق کنترل گرفتن دراختيار برای ايران
دستنشانده اسالمی جمهوری يک ايحاد
به عراق پارلمانی انتخابات طريق از

شکست انجاميده است».
با مصاحبه يک طی الريجانی پيش هفته
نيويورکتايمزاذعان کردکهايرانترجيح
که «شيعه» قوی دولت يک که میدهد
نقشرژيم ايرانرامحترمبشمارد، درعراق
در١٧مارسالريجانی هدف باشد. سرکار
کرد ارزيابی را گفتگوها انجام برای تهران
« ماآمادههمکاریهستيم اماشرط وگفت:
را مردم رأی متحده اياالت که است ما اين
بسياری اخير روزهای در شمارد». محترم
عراقی سياسی شخصيتهای و رهبران از
نگرانيهای شيعيان و  کردها  سنيها، شامل
و پيشنهادی گفتگوهای  بر مبنی  را خود
ايران اتمی مسائل با آن احتمالی رابطه
نگران درستی به عراقيها کردند. مطرح
منافعکشورخودهستندوبهخوبیآگاهند
به منافعی اسالمی هيچ جمهوری که رژيم
نمیشناسد. رسميت به را خودش منافع جز
توجهات برای بازگرداندن عراق از تهران
امنيت شورای در هسته يی اش مشکل از

انقالب پاسداران سپاه  میکند.  استفاده
و تجهيز تأمين از استفاده با اسالمی ايران،
گروههای و خرابکاران تسليحاتی و مالی
در خشونت ميزان کنترل ديگر، تروريستی
رامسفلد، دونالد دارد. اختيار در را عراق
سپاه برجسته نقش به  آمريکا  دفاع وزير
قدسرژيمايرانبهعنوانشاخهبرونمرزی
کرد. اشاره در کشور عراق پاسداران سپاه

مطرح اين سؤال اين نکات به تمام توجه با
می تواند چگونه گفتگوها اين که است
اياالت يا ايران مردم عراق، منافع حاوی
فرصت نبايد  ايران  رژيم به باشد.  متحده 
نقش و هسته يی مسائل در کشيدن نفس

شود. داده عراق در آن مخرب
تروريستی  گروههای تسليحاتی تأمين  اگر
نگرانی يک  ايران رژيم عراق توسط در
گفتگوها اين هست،  که  است، بزرگ
کرد، عراق حل نخواهد مسألهيی را از هيچ
رژيم ساله با سه گفتگوهای همانطور که
ايرانبرسربرنامههستهيیاشهيچنتيجهيی
ايران رژيم کردن ايزوله نداشت. بر در را
آن با گفتگو و  معامله هرگونه  قطع و
ايران رژيم زانودرآوردن  به راهحل  تنها
ديپلوماسی روی بر بايد آمريكا میباشد.
و بورزد. اصرار ايران رژيم کردن ايزوله
شورای منطقه، و ثبات در صلح تأمين برای
امنيتمللمتحدبايد تحريمهایهوشيارانه

بياورد. در ايران را به اجرا رژيم عليه

بسته بود را زمستان  راهها سرد جر، چون
بوستان شد اشـكوفهاي محبوس زمين در

بهاران آمدند از دزدان، شد ايمن كه ره چون
بر كف سنان را برهنه، غنچه سبزه را تيغ

( مولوی )
تاريخياش پيشينه و پربارتر هرچه ملتي، هر فرهنِگ
و انعكاس مثابه رسومش به آداب و وزين تر، هرچه
و به دورتر. خرافات و جهل  از  و غنيتر آن، تبلور
غنای فرهنگيش عاملی ديرباز از ايران، سرزمينی که
اين بر بارز نمونهيی است.   بوده برماندگاريش
بامعناترين و ديرپاترين و مهمترين از و مدعاست
همزمان سال نو و آغاز عيد نوروز و سنن، رسوم اين
در شکوهتر با مراسمی با که است، بهار شروع با
دل در زيبايی در گردهمايی نو، سال روز سيزدهمين

می گردد. (سيزده بدر) ختم طبيعت
با و ختام پرمعنا حسن به اين بدر مينگريم، سيزده به
تمام با نوروزي نوروز. راز و پررمز سمفوني شکوه
اشغالگران مهاجمين و از بسياري حال تا به كه اجزايش
را خود اقبال ميهنمان، خونبار تاريخ ديكتاتوران و
شكست جز حاصلي بينبردنش آزموده، كه از براي
كارنامه ماست، روي پيش  در و نداشته اند  تسليم و
عباسيان و امويان وارثان  اين آنها،  آخرين ننگين
لنگ تيمور از هم آثاري و شده هم «مغوليزه» كه
ماسك و سر عباسي بر و اموي دستار برگرفته اند. با
خراسان تاخت بر تيمور همچنان كه و چهره! مغولي بر
و بيچون وارث اينان تيموري از با كرد، تاراجش و
و سفاك و او غارتگر چون خراسان! و خطه چراي
تمام با متحجر دستاربند جباران اين گرچه، خونريز.
طعم مزمزه حال در است كه سالي چند وجودشان
زهر جام نزع آخرين كه نيست دور شكست اند، تلخ
باژگونگي آرزوي و  آوردشان، در  پاي از دوشين

ببرند. به گور خود با ديگران را چون نوروزمان
بدر»، «سيزده نوروزي ختام حسن به پرداختن براي
همه كه پروسهاش،  و مينگريم ُكلش به ديگربار 
چند درك. فهماند و قابل حركت در جريان پديدهها

را ميآغازيم: بررسي عقب برگشته، به گامي
كوتاه، روزهايي و بلند شبهاي با تاريك و سرد زمستان
پشت را يلدا شب حاشيه. در و كمرنگ خورشيدي با
سردترين، شايد و شب بلندترين اين ميگذاريم، سر
تاريكيش و از هراسان و خواب غفلت در نه آن هم
شدن، جمع هم دور شب، در حركت با كه سرمايش،
و بزرگترينمان! نزد شبشكن «هسته»هايي تشكيل
برگشودن انار را و هندوانه و نيوشيدن دير را پير سخن
يلدا). شب (مراسم دل!  خونين هزارانند  آن در كه
و صبر انتظار لحظه موعوِد شكفتن، به  پس آن از و
اين از كه  کردن،  كّمي تغييرات گذار بر  استقامت 
در شب و شدن بلند حال در روز گامبه گام مقطع،
يخها در و و سردي در مسير رفتن شدن گذر كوتاه

شدنند. ذوب اجتنابناپذير راه
پوستهها که آوايی دور، از بهار پاي صداي شنيدن با
بيرون زمين» «زيِر از «هستهها»را بروياند و و بگشايد را
شاخسار بر دستان» «هزار نغمه و بالنده. و سبز آورد،
و چگونه شتافت. بايد استقبالش به بياورد، زندگي

چطور؟
شكوفه و گل و صفا و است طراوت و زيبايي مظهر او
آنگونه را قدومش خود انتظار هم در ما روييدن. و
زدودن، زمستاني را زنگار رخوت خانه تكاني، كنيم.
رويش انتظار به  انداختن  سبزه لباس نو و تدارك و
بهار شميم بوييدن و شبها آخرين در و عيد. شب در

آتش آن در و افروختن آتش  سوري»، «چهارشنبه
بوده رسمي كه سوختن، را كهنه فرسوده حصير
زدودن. که را واپسگراييها و كهنهگيها معني است به
و برنده غم از بين گرما، و و شعله است حاصلش نور
هر پايان ميبايد كه جهشي آن روي و از سرما. و شب
تغيير نباشد همراه «جهش»ي شعله با اگر كمي تغيير
و تحويل طريق به اين نخواهد داشت. پي در كيفي
بيايد. راه از روز نو سال نو و گيرد و انجام «تحول»
سياه شب پايان  اعالم و شادي، و شيريني و نقل با

زمستان
سبزه برون آ همچو آمد، بهار

بهمن رغم دي و بر كوري به
كه دشمني، كينهها و بر است  ابطالي مهر  را نوروز
فراموش را عداوتها و بدهند هم به مهر دست بايد همه
انسان». با «انسان تضاد نهايي حل از نشانه يي كنند.
و آشتي بازديد و و ديد براي بود كافي خواهد فرصت
گلهاي گلها، به توجه و آن. تحكيم و دوستي تجديد
خوش چه آنها. به دادن  عيدي  و  بچهها، زندگي،
كودكي در گرفتن ماندني است عيدي بياد خاطرهيي
رويش نشانه يي از هم اين و بزرگترها، همه ما براي
غالبا و كودكانند اجتماعيش مظهر كه روياندن و است
و تاريخي گذشته در بهخصوص بيتوجهي، مورد
محصور سبزههاي زيباييم. آهنگ اين پايان در اكنون
مايند، و همچنين آن از فقط نه خانهها، ظرفها و در در
همه آن از كه است، انسانها  آن  از فقط نه آزادي
نوروزمان سين هفت سفره سبزههاي هستي. اجزاي
كشت يادآور اولين و بودند شدن نويدبخش سبز كه
اكنون بايد بشری، اجتماعات اولين رمز شکلگيری و
آب زالل به بايد هم را ماهي و برگردند به طبيعت

سپرد. جويبار يا رودخانه
آشتي صلح و انس گرفتيم و به اندازه كافي با هم وقتي
پيوند صلح و و آشتي نوبت ديگر تجربه كرديم، را
انسان، تضاد حل سمبليك آخرين و است، طبيعت با
شد، تضاد زاده انسان پيدايش با كه تضادي ديرپاي
مراسم روز  آخرين در بايد پس طبيعت». با «انسان 
را خود هم و رفت طبيعت به نوروز دوهفته يي زيبای
را گره سپرد. سبزه او به را ماهي هم را و هم سبزه و
اين بر و است. بوده سمبل پيوند ديرباز از گره كه زد،
آمد خوش بر كرد و هم رقص و پايكوبي بايد پيوند
نه خاص سنت اين و سياه. زمستاني دفن و بهار جانها

است: گفته مولوي كه سالهاست اين و روزها اين

پـوشان كـردند سـرها سبز برون
و گردن گوش جواهر طوق پـر از

در باغ حور هزاران و سماع است
بـهمن گـور در پـا كـوبند هـمي

بجنبان سر بيد گـوش و اي هـال
روشن داري چونرگس چشم گر

تمام اجزايش با است طبيعت به الفت و قصه عشق آری
هستي افسونگِر و فّتان سمفوني اين در هركدامشان كه
اكنون و وظيفه يي. مجري  و هستند  سازي نوازنده
دهي فرصتي جان بگوش اگر فرحزاي، بهار اين در
نغمه شك آن بي كنج خلوتي، و و مهلتي، مكثي و
شنيد، خواهي را انسانها نوروز و جانها بهار دلانگير
نغمهگر و آنند ُكر خلقها،  آزادی  راه شهيدان كه
با انسان نهايي و قطعي پيوند انسانها، رهايي سرود

طبيعت! با انسان و انسان

نوا شيرين بلبل گل، به اشارت کرد
بهاری نهان هست جهان، غير بهار

شمس مولوی) ديوان از (تمامی اشعار

مهدي رضوي

جهانگيرييونايتدپرس بينالمللی سياوش ترجمه:

سپهرداد رامش
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مقاالت

سياسی تحرکات و فعاليتها کل تکميلکننده
و شعار  پيامرسانی،  همانا مقاومت، جنبش  يک 
پتانسيل جهت از مقاومت ايران است. شعارنويسی
اضداد حتي که است سطحی و حد در مبارزاتی
دشمن غدار هستند. عذاب در و معترف به آن هم
و ملی عرصه های تمامی در پيوسته که هم حاکم
دشوار برهه اين در بیسابقه جنبش اين از بينالمللی
صرفًا میکند، ياد «گروهک»!  عنوان  به زمان، از
پای از مقاومتی برابر در است رژيم وحشت بيانگر
گروهکی چه اين نپرسد  که کيست  درنيامدنی.
که آرامش است و چهار سال بيست که مدت است
هيز چشمان از خواب  و  کرده  سلب  شما از را
گروهکی چه اين است؟ ربوده  گرفتهتان خون
سياسی، نظامی، تهاجمات سنگينترين زير که است
به چنان ديپلوماتيک و تبليغاتی و اطالعاتی پليسی،
حذف هنوز آورده که دوام بالنده پويا و گونه يی
شماست؟ نايافته تحقق ايدهآلهای از آن تضعيف يا
و عراق تا ايران از که است گروهکی چه اين
را آن امکانات، و قوا  تمام با بينالملل  و منطقه
نبردهايد حاصلی نه تنها مي کنيد و تهديد و تعقيب
«گروهک»! همين و کنار پای زير زمان عبور که
نبود گروهک اگر مقاومت ايران راستی به است؟
هواداران ما بنابراين ميگذشت؟ چه برشما پس
آخوندی مزبله سردمداران بل نمیگوييم، مقاومت
ميگويند دائمی هول و هراس هزار با که هستند
مرگ سنگين سايه ايرانزمين سرفراز مقاومت که
تاريخ تا گورستان  تماميتش  در  را  نظام که  است
که چنين و نفس نميافتد. حقا پا از دنبال مي کند و
آفاق بر  بگشوده  پر و بال عقابوار که  جنبشی 
زنجير در پای خلق به پيامرسانی در که بايد نامساعد
کند. عمل کاری و مؤثر و هوشمندانه بس خود،
وقتی بهخصوص دست کم گرفت، نبايد را شعارها
مينشينند. دربند  ميهن ديوارهای و  در روی که
بايد مردهباد» و  «زندهباد که  نميگويد مخلص
تاريخی اين مرحله برای  اما آن نه،  گردد. حذف
شده برخوردار آن از ملت ما که تجربياتش بار با

همهجانبه استبداد چون چرا؟ نيست. کافی است،
رسانده لب به را مردم  جان چنان  آخوندی نظام
خود به هم  محافظه کاران و ترسوها ديگر  که
نه عمومی مکانهای و معابر در که ميدهند جرأت
و ناسزا و بيراه و بد هر بلکه بگويند مردهباد تنها
اوباشان و و اراذل آخوندها دارند، نثار که نفرينی
معترض جو چنين در ما اگر حاال ميکنند.  آنها
و زندهباد بنويسيم ديوارها روی بياييم جسوری و
بیتابی و جوشش در به جامعه تازه يی چيز مردهباد،
از خود مردم شعارها، اين گونه ندادهايم. ايران مدام
مضمون برهستندونُـقل هميشگی زبانو مجلسشان.
آزاديبخش جنبش يک که  پيامهايی  محتوای و
با متناسب و منطبق کامًال بايد مي دهد، به جامعه
پاسخگوی بايد و شعار باشد. پيام کنونی موقعيت
و تحرک بيشتر آگاهی برای آمادگی ذهنی مردم
عمومی اذهان توجه موجب جلب پيام تازگی باشد.
از ضرورتهاست. يکی فقط پيام نو بودن ميگردد.
برانگيزاننده و هشداردهنده  ميبايست  نوآوری
نمانند. بیتفاوت شعار پيام و برابر در مردم باشد.
با سابقه متداول، راههای از يکی و شعارنويسی شعار
ميشود واقع وقتی مؤثر اين وسيله است. فراگير و
داشته همخوانی مردم روحی و زمانی موقعيت با که
عنوان مثال نباشد. به دستمالیشده باشد. کليشه يی و
مردهباد روی مردم و زندهباد شعار بود که زمانی 
اين گفتم  که همچنان امروزه ميگذاشت. تأثير 

ندارند. کارايی تنهايی به شعارها
و تهمتزنی در  ماليان دغلباز و کذاب رژيم
ساکنان خاصه ايران مقاومت عليه دروغپردازی
يد اشرف، شهر  يعنی پايداری دژ  سلحشور
خراب و منحرف و  مشوب برای و  دارد طواليی
نميشناسد مرزی و حد عمومی افکار در کردن
حاصل ژاژخاييها اين تمامی که است طبيعی و
دزد سردمداران حصر و  بیحد  نگرانی و ترس
رنج از که ست رسيدهيی دوران به تازه جانی و
راستين مبارزان مقدم صف و ملت يک خون و
و حفظ برای که رسيدهاند گنجی به آزادی راه
از تهديدات لحظه يی نميتوانند آن و توسعه ازدياد
غافل ايران مقاومت يعنی خود سرسخت حريف
و سمت هيچ از افعیشده مارهای تيله اين بمانند.

راحت است خيالشان ندارند. جدی سويی نگرانی
داد سرمايه، و سود دنيای فقط امروز، دنيای که
که ناشناسانی اين وطن بستان است. بده و ستد و
دست ايران ملی منابع و ثروت دادن تاراج به در
بستهاند، پشت از هم را قاجاريه سالطين بدترين
به نه پيچ يک سر و لزوم وقت در که آمادهاند
از که را آنچه خطرناک، و تند واقعًا که ظاهر
غيظکرده حاميان به است  ايران  محروم مردم آن
در يک را آنها سودجويانه حمايت و خود ببخشند
کنند. جلب رسوا  ديپلوماتيک سياسی – ظرفيت
و عبا و پشم و که عاشق ريش جهان قدرتمداران
مرغ نيست يک ران لقمه که عمامه آخوندها نيستند
گاو يک بگذرند. آن از خير شکمبارگی همه با که
است که سال سه هست. شيرده من نه چله چاق و
پای و دست مقاومت، تعيينکننده افشاگری دليل به
مينشينند هی گذارده، گردو پوست در را حاميان
حاال ميدهند. کش را  قضيه و  ميشوند بلند و
شورای به را رژيم پرونده اتمی ناگزير به که هم
تصميم وقت و داده اند  متحد  ملل سازمان  امنيت
و کنفرانس اين  و  ماه آن ماه، اين  بازهم  است،
مهاجم و رادع و مانع تنها مي کنند. کنفرانس آن
مقاومت سرکردن،  به دست و معامله غيرقابل 
غيرمستقيم يا مستقيم صراط هيچ به که است ايران
تمامی مدد بايد به بنابراين و کوتاه نميآيد سرارزنی
تعدادی آورد. هجوم آن به تبليغاتی و فيزيکی ابزار
تا آمريکا و اروپا  در  کرد ول  را شده  دفع انگل
و بزنند  واجست و جست رژيم  تبليغاتی طبل بر 
رزمندگان اشرف محبس که شهر بدهند شهادت
کشور داخل پيامرسانيهای و شعارها است! مقاومت
و دروغپردازيها افشاکردن  و  خنثی صرف بايد
بشود. آنها حقير  مزدوران  و رژيم  سوء  تبليغات
امکانات از حيث خارج در اضداد نشسته و دشمن
از جلوتر خيلی تبليغاتی  وسايل رسانهها و تعدد و
سيمای و نشريه يک فقط ايران مقاومت هستند. ما
اهميت لذا دارد. اينترنتی  سايت  چند و آزادی
سرفراز مقاومت دستور کار بايد در شعارها انتخاب
دروغبافيهای رژيم رد اتهامات و بگيرد. ايران قرار
و رسا شعارهايی صورت به ميبايست را اضداد و
ديد معرض در کشور ديوارهای روی قانع کننده

جريان در بايد را مردم قرارداد. عمومی افکار
به و مقاومت عليه آخوندها توطئه گريهای مستقيم
سالهای گذاشت. اشرف افتخار و پرغرور شهر ويژه
وقيحانه تمامی قدرت با ماليان که است متمادی
چشم در و تردامن را مقاومت که کوشيدهاند خود
به که نبوده سوئی و نسبت تهمت کنند. سياه مردم
نداده اند. ميهن ما جانباز شريفترين فرزندان و پاک
واقف امر حقايق مردم به بسياری از که است درست
و طريق شعار از بايد نيست. کافی هنوز شدهاند اما
وقتی گفت. سخن  مردم با  مستقيمًا  شعارنويسی،
داخل هواداران فداکار مبارزه، ضرورت امر به بنا
مي اندازند، خطر را به شعارنويسی خود برای کشور
مستقيمًا که باشند تيری شعارها که بهتر چه پس
مقاومت و حقانيت مظلوميت بخورند. هم خال به
تهمتزنيهای و هم دسيسهها و کنند بيان را ايران

را. آنان بی شرم ايادی و ماليان بیحساب
شعارنويسی مستقيم تجربه مکرر و هرچند نگارنده
اين نيستم. شعارساز دارم ولی جوانی و نوجوانی در
به نهايت ميباشد. آن اهل حيطه در که است کاری
در يا فايقه، شعارهايی حجت بالغه و نه نمونه عنوان

ميبرم: پايان را به نوشتار اين  و ميآورم زير
نخوريد.  را آخوندها تبليغات گول – ۱

است،  معروف غيرتش و همت به ايرانی –  ۲
کی؟ تا خاموشی

کی؟  تا ذلت و خفت – ۳
نمي روند؟  آخوندها رفت، شاه – ۴ 

دزدان  عليه مزن  زخم و همسايه خودت بر – ۵
کن. شورش آدمکش

کجاييم؟ ما کجاست دنيا –۶ 
دنيا را نميبينيم؟ ما را ميبيند ما دنيا – ۷ 

ميتازند. آخوندها که ماست سکوت از – ۸ 
دنبال  به جهان  خبرنگاران هموطنان دوربين – ۹ 

بگيريد. رژيم از فرصت شماست
ظالمترين  خود کند خدمت را ظالم آنکه – ۱۰

است.
و  خائنان  ميخواهد ترقی و آزادی ايران  –  ۱۱

مزاحماند. سياسی خودفروشان
و دروغگويان  سخنرانان هم و گوبلز هيتلر – ۱۲

توانايی بودند.

بود.  فقيه يک هم شمر – ۱۳
در نيست سينه زنيها در حسين امام –۱۴

مردانگيهاست.
بيزار مفتخوران  سفره از عباس حضرت  –۱۵  

است.
دشمن  را مي کشی؟ يا خانوادهات خود چرا – ۱۶ 

بکش!. را بزرگ
کافی  عذاب و زجر سال هفت و بيست –  ۱۷

نيست؟
رفتن؟  آخوندها بار زير کی به تا – ۱۸ 

قوی  رسيده است، که رسد ضعيفان راهمان – ۱۹
باشيم.

جای  از ظالمان نجنگند اگر مظلومان –  ۲۰  
نجنبند.

و مقاومت  مبارزه خلق مجاهدين گناه بزرگ - ۲۱ 
آخوندهاست. ديکتاتوری برابر در

ميزند، پيوسته به مجاهدين خلق تهمت رژيم –۲۲ 
نخوريد. گول

ايران  ترقی و برای آزادی خلق مجاهدين – ۲۳ 
هراسند. اين در از و آخوندها ميجنگند

جز  که است راحت خلق مجاهدين وجدان – ۲۴ 
ندارند. ديگر گناهی جنگيدن ايران آزادی برای

فرزندان  آزاديبخش ارتش دلير رزمندگان –  ۲۵
مردم هستند. پاکباز شما

اشرف  شهر  در خود سلحشور فرزندان از  –  ۲۶
کنيد. دفاع

ايرانی  زن  رهايی سمبل رجوی مريم  –  ۲۷  
عنوان  به را  رجوی مريم ايران مقاومت  –  ۲۸  .

ميکند. معرفی رئيسجمهور
برای  پيوسته رجوی مريم عزيز! هموطنان –  ۲۹

فعال است. جهان در ايران ترقی و آزادی شما
مجاهدين ندهيد. گوش رژيم دروغهای به -۳۰

گذاشتهاند. شما برای را خود زندگی و جان خلق
ايران. ملی آزاديبخش ارتش زندهباد – ۳۱

رژيم  که مي گويد خيابانی روزه هر گشتيهای – ۳۲ 
ميترسد. مردم از

ميترسند.  شما قيام از ماليان – ۳۳
نگذاريد. تنها را اعتصابکنندگان –۳۴

نهايتًا و آخوندها پليد ذات باره در مجاهدين چه هر
ارتجاعوتروريسمقرونوسطايی رژيمدرچاه سقوط
زياد هرگز باشند اگر کم نگفته کردهاند، افشاگری
و آزادیفروشان که آنزمان که هرچند نگفتهاند!
داشتند مالها، زبان اجنبی و فارسی سياسی پاسداران
درون در  خاتمي و رفسنجانی نرم تن قسمت دنبال 
در شکل «قايق پرنده» توليد رژيم مي گشتند، همين
در اروپا پرنده» به نام «حميد آدم، به موجودی شبيه
مخالفين اعضای مقاومت و هفتتيرکشی ميکرد و
آن در رژيم که آنچه لذا مينمود! ترور را رژيم
همين است، جلوتر  و پيشرفتهتر عالم دول  همه از
جنايت انبوه صدور برای تروريست و مزدور توليد
که رژيم آخوندها سرکوبي است! بی دليل نيست و
ترور و در هم و ميباشد اول حقوقبشر نقض هم در
در و هم زنان با و ضديت سرکوبي در خشونت! هم
قاتل هم و... هنری دستاوردهای و فرهنگ نابودی
مطبوعات و دانشجويان  سرکوبگر  و کاظمي  زهرا
ملی و تاريخی و مراکز نابودکننده آثار هم و است
است امامان شيعه حرمهای انفجار عامل هم  ايران،
مردم آزادی شهيدان راه تخريب قطعه عامل هم و

و.... ايران
(٤آوريل) رژيم،١٥فروردين٨٥ خبر شبكه تلويزيون
در كرد «نخستين بار قايق فوق پيشرفته پرنده گزارش
دست به فارس خليج آبهاي در اعظم پيامبر رزمايش
موفقيت با اسالمي انقالب پاسدارن بركفان جان

در  ١٠٠ ناو از بيش باالي بسيار سرعت آزمايش شد.
از استفاده بهينه امكان بينظير، قدرت مانور ساعت
طراحي پيشرفته عمان درياي و فارس نقاط خليج همه
قدرت هوايي هيچ رادار دريايي و بهصورتي كه بدنه
آب سطح از ارتفاعگيري امكان و ندارد را آن يافتن

است. قايق اين قابليتهاي از برخي
شليكها انواع ميتوان بومي كامًال پرنده اين قايق از
حال حركت در و دقيق بسيار رهگيري با قدرت را
كشورها معدودي از تعداد تنها كه قايق داد. اين انجام
و دفاع وزارت دست متخصصان به هستند آن داراي

است». شده ساخته مسلح نيروهاي پشتيباني
نظامی، و سياسی کارشناسان برخی نظر ابراز از جدا
و بزرگنمايی  و آخوندی بلوف زدنهای مورد در 
در مورد پيشرفتهای اغراقآميز بودن ادعاهای رژيم
مي توانيم اما فارس، در خليج مربوطه مانور و نظامي
آخوندها باشيم که يقين داشته کامًال مسأله يک به
چيزی آن و نميکنند! اغراق و نزده بلوف انصافًا
تحوالت از وحشتشان  و هراس ميزان مگر  نيست،
ملل. سازمان امنيت شورای رياست بيانيه و اخير
عراق ضمن در آمريکا سفير با آتی مالقات در و
رژيم مخرب اعمال در برابر جهانی اجماع يادآوری
«نقشه نيز در آنها را عاجل و منطقه، وظايف عراق در
خاطر اين نمايند. به ابالغ آخوندها به راه» فروپاشی
روز تا امنيت به شورای پرونده رژيم ارجاع روز از
و نعلين و دوچرخه و قابلمه اقسام و «انواع مالقات
استشهاديون.... پرنده و بمب و و تروريست موشک
و بينالمللی هوايی و دريايی رادار هيچ که جهنده و
از ويراژ دادن و ندارد آن را يافتن سليمي قدرت عقل
برخی ولیفقيه ضدآمريکايی عوامفريبانه شعارهای
آخوندها عبای زير از میباشد»، آن قابليتهای از
مالقات اين در توازنی تعادل و شايد تا زده بيرون
نکته چند اما فراهم گردد. برای رژيم «بازپرسیگونه»
اخير نظامي سنگين مانورهای  مورد  در توجه قابل
با سفير آمريکا مذاکره احتمال به ربط آن و رژيم
ذيًال آن به که دارد وجود عراق مسائل سر بر رژيم
يکبار بايد چيزی هر اما قبل از نمود. خواهيم اشاره
که کرد تکرار رژيم به  را  مقاومت حرف ديگر

مذاکره کنيد». «خواهش ميکنيم
ترور آخوندی ما و خشونت باب ديپلوماسی اما در

رحمان كريمي

نـیبه مـردمايـران پيــامرسـا اهميتويـژه شـعارو
افق بـرخيزی، که چون

است پيش در
آسمان اين خونمردگی

است سترونی کدامين مادر از
عزيز خاک برای سربلندی آن آنانکه

رفتند بخشنده گونه خدای به
نجيبشان خون از قطره هر

تنگنای ناباور. اين راه مشعلیست فرا

پربارشان حيات حالوت هستند که نخلهايی
را

میبخشند چينانی خوشه به
برزيگر مزارع فردايند . که 

کن آزاد را شده غصب زمين و برخيز
دريا کن سوختگان را با قطرهيی چون آبياری

.
قزحی قوس و است شگفت انگيز چه
خاک باختران از است کرده کمانه که

. شما برآسمان
زده شب هميشه نيستی ای پرست شب اگر

. بگشا را دريچه بسته اين

برخيزی که چون
افق

است. پيش در
                                    ٣١ مارس ٢٠٠٦ 

باحکمحکـومـتیوفتـوایولـیفـقـيـه
مـاليان«مگسها»بسيجمیشوند!

كريمي رحمان از شعري

جاسميان آرميک

(٢) آخوندی فاشيسم اصلی تضاد و بحران تشديد
ازتوليـدتروريست«حميـدپرنـده»تاتوليـدبومـی«قايقپرنـده»!

از هستيم.  روزها همين در غريبی نمونه شاهد باز 
و دو طرف وقتی که است اين بر رسم و نديم قديم
بر است قرار و دارند هم اختالف که با کشور يا دو
يا مذاکرهيی اختالف مالقاتی و مورد موضوعات سر
باشند، باهم جنگ حال در اينکه ولو دهند، صورت
از چنين امری، آستانه در که کنند سعی می طرفين
طور به يا حتی و کرده کم  تنشها بحران و تشديد
و خشونت و نظامی عنصر  روی  کمتر غيررسمی
اين از حدی تا نيز هيتلر حتی نمايند. تکيه جنگ
ماهيت به بنا آخوندها ولی میکرد، پيروی قاعده
با ضديت در طبعًا و خود تروريستی و بنيادگرايانه
جديت با و عمدًا بينالمللی، عرف و قوانين تمام 
و بحران تنش و اوج در آخوندی میخواهند خاص
شوند. اين «مذاکره» وارد و زره پوشيده مسلح دندان تا
برگزار نظامي قوا مانور تمام که، با است خاطر اين به
از نظامياعم اختراع جديد از يک روز هر و ميکند
و غيرمتعارف توان و ظرفيت با و... قايق و موشک
و هالککننده «قدرت و ميدهد، خبر جمعی کشتار
که عراق، در ميگذارد. و نمايش را به خود تخريبی»
حجم بر شدت به نيز است اين مالقات اصل موضوع
به ميافزايد. خودش سازمانيافته تروريسم و خشونت
شيعه را نيز ائتالف بخشی از حتی صدای که طوری
در ايران، که هم زمانی است تازه آن درآورده است،
سرما و و سوز آوارگی در زلزله لرستان بهخاطر مردم
نيروی بهجز رژيم از کمکی هيچگونه و ميبرند بهسر
ولی رژيم تمام توان نشده، سرکوب برای آنها اعزام
صرف را خود و نيرويی امکانات مادی و سرمايه و
نشان و خط به رژيم سران و نموده نظامي مانورهای
از باجخواهی ارعاب و تهديد و غرب و عليه کشيدن
عليه تحريم اعمال صورت در دنيا و منطقه کشورهای
که است باقی سؤال اين الکن ميپردازند. و.... رژيم
سران رژيم نشانکشيدن سياسی خط و و پروژه تهديد
انجام «قدرتنمايی» برای که نظامي مانور چاشنی با
ديپلوماسی از حلقه  کدام پرکردن برای  میگيرد،
شده که روزمره هم بهصورت چرا است و آخوندی
است محتاج آن به امنيت شورای رياست بيانيه از پس
بهساکن،جدا وبدونآنکميتشلنگ میشود؟ ابتدا
نشود! بشود يا انجام مالقاتی و مذاکره اصًال اينکه از
آن مستلزم کنونی در شرايط رژيم موقعيت به توجه
نظام آشيلهای و پاشنه نقاط کليدی بتوانيم که است
مجرد آنگاه و داده تشخيص درست را واليت فقيه
بپردازيم رژيم وضعيت ارزيابی به مقاومت نقش از
و مقدورات حد در را تحوالت سوی و سمت و 
قدرتنمائی قدرت و مقوله کنيم. واقعی دنبال بهطور
عنصر نظاميکه در اول روز از دستگاه آخوندی در
استوار آخوندی  خشونتگرايی ماهوی بستر  بر
که دليل اين به ميکند. پيدا مفهوم و معنی است،
بنيادگرا و وسطايی ماهيتًا قرون نظام آخوندی چون
حداقل ظرفيتهای ضروری و و الجرم توان میباشد،
حاضر قرن و مسائل مشکالت پاسخگوی الزم که
سياسی يا حتی جدل طبعًا در يک را ندارد و باشد
خود اقتدار و نظام بقای و... ايدئولوژيک اختالفنظر
پيشرو و منطقیتر و حرف برتر و پاسخ داشتن از نه را
در خشونت عريان و ارگان قدرت انحصار از بلکه
و عنصر خشونت خاطر اين به خودش ميداند دست
اين نظام برای راهحل و پاسخ آخرين و نظامي اولين
حفظ به برسد چه است، تضادها سادهترين برابر در
سالهای همان در نمونه برای حاکميتش. کل بقای و
آگاهی و رشد اعتراضات مردمي بهموازات تا٦٠، ٥٧
نيز مردم با مقابله نظاميبرای عنصر درجه آنها،
٣٠خرداد در که بهطوری مييافت افزايش روزبهروز

سرکوب  و قهر عنصر رسميخمينی فتوای با  ٦٠
يعنی از نمود. تحميل جامعه تمام به را مطلق خشن و
بعد و چماقداری و محدويت اعمال و فحش و اتهام
هواداران «ناخواسته» و دستگيری و شکنجه شليک
زندانی هزاران  قتل عام به و کرد شروع مجاهدين 
و سنگسار و علنی اعدام و خود سياسی مخالف و

راه اندازی و داخل در معترض مردم عليه عضو قطع
به امروزه هم نهايتًا  و خارج در ترور جوخههای
اين رسيد! برای دنيا مردم ايران و با جنگ علنی اعالم
از که تروريسم صدور بنيادگرايی و رژيمی، چنين
قدرت بر ميخيزد، ضرورت کسب ماهيت آن عمق
را و بينالمللی قوای منطقهيی در تعادل برتر نظامي
هم زمان خريد برای حتی بتواند تا ميکند صدچندان
آخوندی پس حکومت لذا بنشيند. مذاکره پای ميز
روی بر جنايت و قتل و ٢٧سال مانورهای دجاالنه از
خود حيات به ميخواهد ماهيتش از برآمده عامل دو
سياسی همان بيان در امروز عامل دو اين ادامه دهد.

از: عبارتند که هستند رژيم بغل زير عصای
حکومت  يک استقرار و  عراق  بلعيدن الف-  

آنجا، دستنشانده در
اقتدار شاخص به عنوان اتمي سالح به دستيابی ب-

نظامی! عنصر
نقطهيی از چه در آخوندها که ديد بايد خوب حال
حياتبخش قرار استراتژيک عامل دو اين رسيدن به
شده مزيد بر علت و چه پارامترهای ديگری دارند؟
ميتوانيم سپس ميکند؟ مشخص را آنها موقعيت و
آخوندها از بهدرستی ايران مقاومت چرا که دريابيم

کنند! «مذاکره» که ميخواهد
بهرهبرداری زمان عراق، اشغال از بعد آخوندی رژيم

دهه سه به قريب از که را سرمايهگذاريهايی از
بود، کرده شروع عراق بلعيدن و نفوذ برای قبل
اهداف دستيابی به برای موقعيت «طاليی» مناسبترين
فتح قدس و اسالميآخوندی» خود امپراتوری «بسط
پنهان اشغال «خيز قوا تمام با و میديد کربال طريق از
آستانه در نتوانست رژيم وقتی بود! برداشته را عراق»
قانون مصوبات بر تأثيرگذاری  طريق  از انتخابات
و اميد يابد، دست خود نيات به عراق جديد اساسی
انتخابات نتايج آخرين روی چرخاندن را خود تالش
دائمي دولت طريق آن از که عراق در مجلس
به سود مينمايد، انتخاب  را سال  چهار مدت برای
نمود. متمرکز عراق در بهخودش وابسته جريانات
آخوندها برای مطلوب نتيجه يک آمدن بيرون زيرا
اکثريت يک از کمتر چيزی رأی، صندوقهای از
بهخود نميبايستی وابسته شيعه بهنفع جريانات مطلق
مستقر بتواند را خود شيعه دولت طريق آن از تا باشد.
مربوطه، دولت آمدن کار بهسر رژيم برای چون کند
وسرمايهگذاريهای محصول  دروکردن فصل
بابت اين از آنقدر و ميشد محسوب طويلالمدتش
جشن برپايی برای را خود که داشت خاطر اطمينان
به واليتفقيه حکومت توسعه و عراق کامل اشغال
آخرين تا سرفصل بود. کرده آماده اسالم»  «جهان 
مراد وفق بر قضايا ظاهر نيز عراق در انتخابات

فصل در سر اما  مي رفت. پيش عراق در  آخوندها 
اصًال که شد روبه رو واقعيتی با ماليان رژيم انتخابات،
و انتخابات در نمی کرد، يعنی شکست هم را فکرش
در ديگر دخالتهای و تقلبات در آنها دست شدن رو
و تماميخشونتهای فرقه يی نخ سر لو رفتن و آن جا
منتظر که آنها بود! آخوندها دست که تروريستی
وابسته شيعه کسوت دولت موعود» در مهدی «ظهور
اکثريت داشتن از حتی يکباره بودند، عراق در بهخود
شکست و اين شدند. محروم عراق مجلس هم در
يا و تاکتيکی  شکست يک  آخوندها  برای ضربه، 
ونبود» «بود بنيان در بلکه نميشود محسوب سياسی
عالمت زير به را  آنها استراتژيک اهداف  و رژيم
«قانونی» تسلط و بلعيدن فاز از و برد. جدی سؤال
امنيهای نا و فجايع در اصلی متهم نقطه به عراق بر
عمومي مردم تنفر برانگيختهشدن و عراق در موجود
دموکرات و ملی و  ضدبنيادگرا نيروهای  جبهه و
از و کرد. نزول ماليان، اعمال و نيات عراق نسبت به
کشتارهای و سامرا در شيعه ائمه مراقد انفجار جنايت
ائتالف نيروهای بعد، حتی به متعاقب آن سازمانيافته
رژيم دخالتهای و تروريسم واقعيت به چشمشان نيز
سر ديگر که باز شد آنجا چنان آخوندها در نيات و
شده خارج  همه دست از آخوندها افشای کالف 
شدن ائتالف و شقه تجزيه در آستانه و اينک است.
دخالتها تعيين تکليف و عراق  در آخوندها طرفدار

هستيم. آنجا در و....رژيم
سال سه حدود که دارند به ياد همه اتمی، زمينه در
با آخوندی رژيم ،٨٢ سال اواخر از يعنی پيش
مصرانه اتمي بينالمللی آژانس  از طلبکارانه لحنی
از بعد که را رژيم اتمي  پرونده  که ميخواست
و جهانی جامعه ميز روی مقاومت افشاگريهای
نمايد اعالم «مختومه» را بود گرفته قرار آژانس اتمي
بازرسيهای و نظارت دائم و بررسيهای ويژه ريل از و
در ميکرد که فکر رژيم پس کند. سرزده خارج
جهانی اجماع وجود عدم و استمالت سياست سايه
دادن با همچنين و خود برابر در قاطعيت سياست و
در شکاف ايجاد برای اقتصادی  کالن باجهای
و و بمباران سرکوب طرف و يک جهانی از جامعه
ايران مردم مقاومت عليه شده اعمال محدوديتهای
مردمي  اعتراضات سرکوب در داشتن باز دست و
کمي با و جدی مانع بدون میتواند ايران داخل در
زمان حداقل در  دجالگرانه مانورهای و  دفعالوقت
بمب اتمي دست به بيشتر هرچه با سرعت و ممکن
دهد قرار شده انجام کار يک مقابل در را دنيا و يافته
ادامه و نظاميبقا  تضمين و پشتوانه اين طريق از و
حکومتخودراکسبنمايد.پسخواستآخوندها
سطح در آنهم رژيم اتمي پرونده دانستن مختومه که
پرونده شدن مفتوح کجا؟ ارجاع و اتميبود آژانس
صدور الزامآور و بينالمللی مرجع در عاليترين رژيم
احتمال و ملل سازمان امنيت شورای رياست بيانيه
کجا؟ يعنی رژيم عليه جانبه همه اعمال تحريمهای
در رژيم تحميلی که عقبنشينی و  شکست همان
موضوع در ديگری شکل به شد روبه رو آن با عراق
تضمين و پشتوانه عنوان به اتمي تسليحات به دستيابی
مواجه آن با تروريسم و بنيادگرايی صدور و بقا
اوجگيری روزافزون در را دو اين که نتيجه گرديد.
بهوضوح ميتوان آخوندی نظام جهانی ايزوالسيون
کاذب قدرتنمايی و  نظامي مانور نوع  هر لذا ديد.
و نيات صرفًا و نمی گيرد را اتمي بمب داشتن جای
نابودسازی و تخريب ظرفيت و شما ماهوی اهداف
باعث و می کند بيشتر روشن جهانيان  برای را شما
مقاومت مردم که به خدمتی عميقتر تا خواهد شد
جهانی صلح افشای پروژههای اتميرژيم به با ايران
قبول عقبنشينی و ميکنم فکر حاال ببرند! کرد، پی
قابل بهتر آمريکا با رژيم ولیفقيه جانب از مذاکره
«جام» اين بيشتر شدن روشن برای است؟! درک
نکته چند به مجدد  اشاره ولیفقيه گرفتن  بهدست
قفل شدن باز بعد از رژيم آخوندی است. ضروری

تغييرات و در منطقه و اشغال عراق سياسی اوضاع
که تکليف تعيين دوران آغاز  و منطقه ژئوپلتيک
ايران و دشمن اصلی مردم شدن تضاد و از برجسته
آخوندی تروريست و بنيادگرا نظام يعنی دنيا و منطقه
(يعنی فروپاشی ميان انتخاب از الجرم گرديد، آغاز
سرنگونی و  واليتفقيه) حاکميت کامل حذف
حاکميت و خط عيار تمام و ماهوی اصل (اعمال
نظام اين کل که آنجايی از گرديد. واليت فقيه)
نميتواند ديگر واليتفقيه اصل و حاکميت بدون
رژيم همانا غالب برای راه تنها باشد، حياتی داشته 
تکپايه شدن نتيجه در و واليتفقيه مطلق خط کردن
آن بيرونی بازتاب که بود نظام کل نيمياز جراحی و
ميباشد. دنيا و ايران مردم عليه جنگ اعالم همانا
مادی پايههای جنگ اعالم و  ولیفقيه خط اين
سرکوب تشديد بر عالوه که دارد استراتژيک  و
رژيم بقای  ادامه برای بين المللی بعد در داخلی 
دستيابی و عراق بلعيدن يعنی  باال عامل دو  همان
کل بغلهای زير چوب اصليترين از اتمي بمب به
که است اين مهم نکته ميگردند.  محسوب رژيم
حتی يا و تنشها رژيم، درونی انقباض از قبل تا اگر
در مختلف زمينههای در آخوندها عقب نشينيهای
و بهشکلی ميشد سرشکن آنها قدرت درونی جنگ
سياست نيز جهانی صحنه  در و  داشت، ضربهگير
آن الکن داشت، بيايی و برو آخوندها از استمالت
ضربه هر نوع حاال ريخت، پيمانه و آن بشکست سبو
نظامي، چه بينالمللی، چه و داخلی چه شکست، و
کمترين و بدون و...مستقيمًا اقتصادی چه سياسی، چه
وارد ولیفقيه خط و فقيه اصل واليت روی ضربه گير
مستمر تيغکشيهای بهرغم خاطر اين به ميشود.
رژيم حکومتی، سران و ديگر احمدینژاد و خامنه ای
ضعيفتر تکپايهشدن و انقباض درونی  از بعد اساسًا
و کوچکترين شکست اثرات و قويتر! و نه گرديد
قبل دوران از بيشتر مراتب به ضريبی عقبنشينی يا
بنيادگرا نظام اکنون که دارد. پس رژيم کل روی
هدف دو اين به دستيابی در آخوندی تروريست و
بمب توليد و (بلعيدن عراق حياتی خود و استراتژيک
جدی رانده شدن عقب و موانع و با شکست اتمی)
و مال صاحب شخصًا که خامنهای گرديده، روبهرو
انقباض و تکپايه شدن و واليتفقيه خط اصلی معمار
زودتر است، عالم همه به جنگ اعالم درونی رژيم و
که در اوضاع کنونی ميداند بيش از همه همه و از
تن جز راهی ميبارد لطيفه» و «فتنه زمان و زمين از که
(اگر روی ندارد. بزرگ» «شيطان با مذاکره دادن به
سه ماه خامنهای که او همان هرچند حرفش بماند)،
برسد چه بنده نبود! هم را حتی خدا که است پيش
بر سر آن هم آمريکا با «مذاکره» ميز دور به نشستن
در يکدست رژيم که بود اين بر قرار عراق؟! زيرا
را عراق  حکومت ديگر  دست در  و اتمي  بمب 
باالتر، قوای تعادل  و برتر  موضع  از و  باشد داشته
بالد و کند تحميل  غربيان به را خود خواسته های 
حاال ولی نمايد؟! الحاق خود سيطره به را اسالمي
مذاکره ضعف و ناچاری سر از جز دو، اين بدون
به شدن آتش تحميل مثل می داند، امری تحميلی را
يادتان نازنين؟! راستی است روزگار غريبی خمينی!
دوم شده مضمحل باند و  استحاله چيان  که هست
باب اندر چقدر سرخپوش عاليجناب و خرداديها
و گفتگو مزايای «گفتگوی تمدنها، مسامحه، رابطه
صلواتی هر با ميکردند و و...» يقهدرانی آمريکا با
نمیرفتند که ريسهها چه ميفرستاد، استراو جک که
خامنه ای حمله به تازه و ميکردند! غبغب باد در و
حاال و...نمي دهد؟ مذاکره به تن چرا که مينمودند
بهجز نيست؟ و آنها از خبری چرا داده «آقا» تن که
خاطر مبارک واليت، شده در ذوب معدود تعدادی
است سهل که ياد هندوستان آنها به از هيچکدام فيل
آنها که بهنظر ميآيد نمي افتد؟ کنيا هم ياد به حتی
نيست؟ رابطه مذاکره و اين آخر بردهاند که، پی هم

بقيه در صفحه١٣ 

شرايطی که در و نمیکند هم دريغ لرستان زلزلهزده ضربوشتم مردم از جنايتکار شيخ حالي که در
را خود نگرانی رسمًا و مبارز مجاهد سياسی زندانيان قريبالوقوع برای اعدام بينالملل سازمان عفو
در می گشايد و آخوندها حکومت ضدانسانی ماهيت بر چشم جهان که آنگاه است، اعالم نموده
و فقر نداری سر از جمعی خودکشيهای و آخوندی هستند سرکوب قرباني روز هر مردم داخل ايران
جريحهدار را آدمی هر وجدان و قلب است، واليتفقيه چپاولگران دزدان و حاکميت مستقيم نتيجه که
عالم همه بيداد میکند و در عراق آخوندها خونريزی و آدمربايی تروريسم و در شرايطی که و میکند
برای حفظ ايران مردم ملی سرمايه های که آخوندها تمامی شرايطی در و می شوند، هوشيار آن نسبت به
آخوندی رسوا شده رفته و لو ماموران و تعدادی از مزدوران میکنند، هزينه نظام شيطانی خود بقاي و
پاسدار صياد شيرازی، شدن واصل به درک سالگرد بهمناسبت است قرار اژهای مستقيم آخوند بهدستور
جنگ تنور ايرانی در جوان شدن هزاران مسئول کشته کسی که و کردستان قاتل مردم و آدمکش
آدمکش وزارت دستورالعمل رژيم همين قربانيان عليه خارجه در بود، آخوندی ساله هشت ضدميهنی
شرکت فقط مزدورانی مأموريت، در اين البته نمايند؟! آوريل اجرا هشتم در آخوندی را اطالعات
را «کريم زن کش» که مجبورند خاطر بههمين باشند! شده غنی و گذشته زرد» «کيک که از میکنند
دق مرگ از حتی حفظ واليتفقيه چون در راه که میکند مأمور نمايند. او فکر آن راهاندازی برای
فاشيسم «کاپوهای» فرماندهی توان هم حتمًا بگذارد، هم توانسته مايه زنش کردن و خودکشی کردن
درست بگذارد؟ اما سرپوش کماکان را خود عقده غنی شده در اين بايد چرا و دارد؟! را نيز ماليان
سر پليدی مزدور که با چه می دانند شده و رو نيز ديگر مأموران برای دست او حتی که دليل اين به
برای راهاندازی مسافرت به فرانسه شوند؟! لذا ديده جايی کمتر در او میکنند که با دارند، سعی وکار
نقش از بقيه نيز حتی تا میدهد انجام و مخفی» و «سری احتياط اوج در خود خيال به مأموريت را اين
آنجا نيز نسوزند؟! در وزارت اطالعات» «رابطين ضمن در و باخبر نشوند. اژه ای مال شوی اين در او
جنايات افشای رسوايی و کوس که شريفی ايرانيان و مردم آن که گفت اين مزدوران به بايد ولی
عراق رژيم در پاسداران سپاه تروريستی و وزارت اطالعات دخالت و اتمی بمب ساختن و آخوندی
افشا و عالم همة در را شما تيرخالص زن و سفارتگير رئيسجمهور و ولیفقيه درآوردند و بهصدا را
استمالچی کدام جوال در و داريد آخوندی آخور کدام در سر تو امثال که نمودند، میدانند روسياه
مزار بر میتوانيد آخوندها، روزافزون شکستهای از فرط وگداز سوز ابراز برای هم باز حاال فرورفته ايد!
آغوش به در سفر دريافتی آموزشهای يمن به را قربانی و جالد جای و کنيد و زاری استمالت شيون
زمان ديگر رژيم، اربابانتان در کنيم که بهدليل انقباض ولی چه کنيد. عوض خام خود به خيال ماليان،
نمیکند، دوا ولی فقيهتان از دردی هيچ و است؟ شده دير و گذشته تالشهای مذبوحانه اين شوها و اين
مگسهايی از نوع آن به تبديل ، آخوندها برای مزدوری استمرار اثر در که است اين آن حاصل تنها
ضدايرانی حاميان سياست و کرمزدة رژيم و بوگرفته جنازه دور گردشيرينی، بلکه ديگر نه که شدهايد
که کرده ايد انحصاری ابد خود تا برای را میکنيد؟ اين ننگ و ارتزاق چرخيده آخوندها از استمالت
اسمی و... از تشابه به دليل ننگ اين به نشدن آلوده برای شما خويشاوندان فاميل و نيز حتی همين امروز

میکنند. ابراز تنفر و جسته دوری و خارجکشور داخل در شما

مسعودي م.



١٣ ١٣٨٥صفحه ٧٩٥ دوشنبه ٢١فروردين شماره
مقاالت

خيـزشچهـارشنبهسـوريدرسـراسـرايـران،جـشـنهاينـوروزيدراشـرف
وهـراسقابلفهمآخـونـدها 

  

استيصال و فالكت سراسر  كه  سالي ،٨٤ سال پايان در
سربلندي و پيروزي از سرشار و آخوندي رژيم براي
سلسله بود، ايران مقاومت  پيكره كل  و اشرفيان براي
از توفاني ما كه ميهن اشرفيهاي باشكوه نوروزي جشنهاي
گذاشت، نمايش را به و انرژي اميد، انگيزه عشق، شادي،
دشمن زبون دل و اميد، از پر را آزاديخواه ايراني هر  دل
جشن برگزاري از بعد  كرد. هراس و اضطراب  از پر را
با كه ايران سراسر شهرهاي در چهارشنبهسوري آتشين
جنبش يك و گسترده يك خيزش به مجاهدين، فراخوان
و شد، تبديل عليه حكومت آخوندي سراسري اعتراضي

اشرف، رژيم  ١٩ و ٢٢ بهمن در شكوهمند مراسم از بعد
وجود آينه در  همواره كه آخوندي، پابهگور و  جنايتكار
ميديد، را خويش مرگ و نابودي  اشرف، استحكام و
عاجلتر خطر را استواري، و سرزندگي اين نمايش از بعد
قرونوسطايي مذهبي و ديكتاتوري ديگر ديد. وقت هر از
ديگر واليت سفياني يك برپايي رؤياي كه ما ميهن حاكم بر
با بالهت و كه (رؤيايي ميپرورانيد، سر در عراق را، در
به دستنايافتني هم چندان درگير طرفهاي ندانمكاريهاي

 ٢٧ شد كه مواجه و پوالديني سد سديد با نميرسيد)، نظر
اين ضدميهني سياستهاي همه مقابل در همواره است، سال
بي وقفه خود، و بيدريغ فداي با و كرده سپر رژيم، سينه
شوراي طناب بيآينده، و منزوي نموده و اكنون را رژيم

گردنش آويخته است. نيز به امنيت را
بر مبني خود استراتژي رژيم  كه  است، سال سه مشخصًا
زدن ضربه از طريق تاكتيك كثيف مجاهدين را، نابودي
را وظيفه اين و ببرد  پيش ميخواهد  تشكيالت  درون از 
از بعد اما  است، گذاشته اطالعات بدنام وزارت بر عهده
و استحكام چنين مشاهده اخير با جشنهاي و مراسم سلسله
صداي كر خويش گوشهاي و با لرزيده بر خود انسجامي
و پايدار اشرف مراسم و جشنها از كه را مرگش ناقوس
و شنيده وتمام ياوهها خوبي به به گوشها ميرسد سرافراز

است. شده باطل پنبهدانهاش خوابهاي
سايتهاي در بارها كه بود اطالعات  بدنام  وزارت  همين
در اشرف بود، شده از اين مدعي قبل خود، شده شناخته
با رزمندگان ٨٠درصد و است نابودي و  فروپاشي حال
وقاحت منتهاي در بارها شدهاند، داشته نگه اجبار و زور
پارسايي مژگان خواهر مجاهد كرد كه اعالم خمينيگونه

ديگر. بسياري الطائالت و است تحت شكنجه و زنداني
تالشهاي از تازه يي دور استيصال، و ترس حضيض در اكنون
كينتوزي با و كرده آغاز را اشرف شهر عليه مذبوحانه
دست خبرسازي مجعول و وارونه گويي آخوندي به خاص

گردي از اشرف شهر رزمندگان پرافتخار سيماي به زده تا
بپاشد. وابستگي آلودگي

خواستار سراسر جعلي، رژيم رسواي آخوندي خبر يك در
بهمجاهدين  ميليون دالريآمريكا توقفكمكموهوم٢٠٠
نام به عراق در عواملش روزنامههاي از يكي طريق از و شد.
اين خواهد كرد از آمريكا تالش «تهران كه: شد مدعي البينه
به دالر ٢٠٠ميليون بر بالغ كمكهاي مالي بگيرد كه تعهد را

شود». متوقف خلق مجاهدين به به خصوص اپوزيسيون
در نيز لندن چاپ الحيات، روزنامه ديگر خبر يك در
در شيعي» «مسئول يك از نقل به خود ٤فروردين شماره
در تهران نوشت: عراق، اسالمي انقالب اعالي مجلس
تعهد كرد خواهد با آمريكا كوشش خود آينده مذاكرات
به دالر ٢٠٠ميليون بر بالغ كمكهايي توقف بر مبني آمريكا

بياورد. دست به را خلق» «مجاهدين بهويژه اپوزيسيون
است مدعي آخوندي دجال رژيم است، ٢٧سال كه البته
خارجي دولتهاي از را خود پولهاي و هزينهها مجاهدين كه
شوروي به وابسته كه بود مدعي زماني ميكنند، تأمين
بعدها مدعي ميكنند، دريافت پول كشور آن از هستند و
سال دجالگرانه پول ميگيرند، ساليان دولت فرانسه از شد
هستند عراق دولت به وابسته مجاهدين كه ميكرد تبليغ
سرازير اشرف قرارگاه به گوني گوني عراقي دينارهاي و
با سرنگوني كه  نوشتند عراق جنگ و در آستانه ميشود
از بعد ميشوند. شب  نان محتاج مجاهدين  عراق دولت
اسرائيل متحد كه شدند مدعي بارها عراق دولت سقوط
ميگيرند. پول آمريكا  و اسرائيل از و هستند  آمريكا و
بود، فرانسه در سفير رژيم گذشته كه سال خرازي صادق
را تأمين مجاهدين هزينههاي اسرائيل و كه آمريكا گفت
دالر ٢٠٠ميليون توقف خواستار شيادي با االن و ميكنند.
تكرار به نيازي مجاهدين ميشوند. البته به آمريكا كمك
و مجاهدين كه هستند واقف خوبي به ايران مردم و ندارد
پول به نيازي كردهاند كه اعالم بارها مقاومت ملي شوراي
آخوندي رژيم چند هر ندارند. دولتي و كشور هيچ سالح و
و اعتبار وزن كثيف رواني، بر اين جنگ زبان بيزباني در با
نحوي به را خود ميدهد و ترس و هراس گواهي مجاهدين
ساختگي سناريوي تناقض اما ميگذارد. نمايش به آشكار
سقوط خود دولتها اين  چگونه كه اينجاست  آخوندها
هم چنان و ماندند  مجاهدين ولي رفتند بين از  و كردند
هزينههاي مالي تأمين راز ميكنند. حل را خود مسأله مالي
و است آنان پايداري و  ماندگاري راز  همانند مجاهدين،
و غارت سركوب و جز كه شيادي دشمن البته براي بس.
نخواهد آشكار راز اين هرگز نميشناسد، منطقي چپاول
كبوتران فوج فوج حماسي مقاومتهاي راز كه همان طور شد.
هزار هزار زدن بوسه و شكنجه زير در ميليشيا خونين بال
نيز نخواهد را يكي را نفهميد، اين دار چوبه مجاهدين بر

فهميد.
مزدورانش طريق از رژيم آخوندي ديگري، مجعول خبر در
نيروهاي با ائتالف در اشرف قرارگاه كرد، اعالم عراق در
شده تروريستها پناهگاه  و پرورشگاه به تبديل  آمريكايي

است.
اسالمي انقالب پاسداران نهم سپاه  ارگان بدر، هفتهنامه
«امروز نوشت:  ٦فروردين خود شماره در عراق در ايران
در آن كه محلي عنوان به را اشرف قرارگاه اين سازمان،
بازي را مشكوكي نقش آمريكايي نيروهاي با ائتالف در
اول كه از نقشي سازمان به اين كرده است. ميكند، اتخاد
چه است... نميدانيم برگشته است بازي كرده آن تأسيس
اشرف شهر كه داده است سازمان به اين را حق اين كسي
زندگي خود خاك در انگار كه دهد. قرار استفاده مورد را

خاك عراق». در نه ميكند و
به كه اكنون پايداري اشرف از حماسه سران رژيم سوزش
اكنون كه است. فهم قابل شده تبديل ايران قلب مقاومت
پرشكوه، پايداري سال بعد از سه اشرف ميكند حس دشمن
كدام هر ابتالئاتي كه و ضربهها توطئهها، همه بر غلبه از بعد
در بود، كافي دولت و شايد يك جنبش يك نابودي براي
درست ايستاده است، خود آغازين و رسالت هدف مسير

٨٥ را  سال مقاومت، برگزيده رئيسجمهور است. فهميده
آخوندي رژيم  ناميد. دموكراتيك جايگزين جهش  سال

و صرف  سرمايهگذاري سال سه ٨٥ بعد از سال ابتداي در
سديد سد با اكنون بر عراق، براي تسلط ميلياردي هزينه هاي
شده مواجه ضدبنيادگرا و دموكراتيك نيروهاي از آهنيني و
آنها الهام بخش مجاهدين رژيم، خود اعتراف به كه است
از گسترشي به رو جبهه با آخوندي رژيم اكنون بودهاند.
كه مواجه شده عراق ميهنپرست و نيروهاي دموكراتيك
از خلعيد و خواهان ايستاده قاطعانه دخالتهاي رژيم برابر در
بر عراق رژيم در نفوذ و دخالت رسوايي هستند. تشت رژيم
از بيشتري رسواييها و افشاگريها شاهد روز هر و افتاده زمين
رژيم دست به مردم بيگناه شكنجه قتل و تا انفجار و ترور
و ملي جريانهاي شخصيتها و عراق، توسط در عواملش و

هستيم. عراقي مستقل
درچنين وضعيتي استكهرژيممفلوكو هراسان آخوندي
گفتگو خواستار خود، پيشين دعاوي از عقبنشيني يك در
در رژيم عوامل توسط كه درخواستي ميشود. آمريكا با
را سياسي و ملي عراق نيروهاي رله شده و اعتراض عراق

است. برانگيخته
اين  در فروردين، روز٦  در بغداد، چاپ الزمان روزنامه
بين مستقيم  موضوع گفتگوي اينكه از  «بعد نوشت: باره 
طوالني مدتهاي تهران در مورد عراق پس از و واشينگتن
سؤاالت از سيلي گرديد. افشا مي شد، داشته نگاه مخفي كه
كه دارد آرزو و شهروند عراقي خطور كرده عراقيان ذهن به

جمله از را دريابد. حقيقت بتواند سؤاالت اين خالل پاسخ از
چيست؟... عراق در ايران رژيم دخالت معني كه سؤال اين
وجود منكر گذشته سه سال در طول عراقي مسئولين چرا
به بعد و ميشدند عراق  در ايران رژيم  دخالت هرگونه
در ايران ميكنند؟ دخالت اعتراف چيز به همه امروز ناگهان
نظامي يا است سياسي دخالت آيا است؟ شكلي چه به عراق
پس است سياسي دخالت اگر اين اقتصادي؟ و يا يا اطالعاتي
دولت با ساختار بايستي ايران رژيم كه اين است معناي به
آن است معناي آيا به است نظامي اگر كند. و عراق موافقت
رژيم نظامي فرماندهي دستورات تابع عراق ارتش مثًال كه
بپرسند آيا چنين دارند حق عراقي شهروندان ايران است ؟
٦فروردين (روزنامه الزمان نيست؟» گفتگويي خجالتآور

.(٨٥
رژيمي با مذاکره به «ما كرد: اعالم مصاحبه يي ارلي در آدام
نمي ورزيم. مبادرت است، تفرقه افکن و تروريسم حامي كه
منفجر عراق در پرداختهاش و ساخته بمبهاي که رژيمي
مشکلآفرين رژيمي مي کشند، را آمريکاييها و ميشوند
دولت يک تشکيل براي مانع ايجادكننده و عراق براي
براي دست تالش در رژيمي كشور. آن ملي در وحدت
براي مردم رژيمي سرکوبگر و اتمي جنگافزار  به يافتن 
نامنتخبي چنين رژيم با عادي روابط حفظ برقراري و ايران.
رو رودر هستيم مايل تنها ما نيست. ممکن و مقدور ما براي
بگذاريم ميان در ايران رژيم مقامهاي با را مالحظاتمان اين
پايان نقطه اقداماتشان و اعمال اين بر که بخواهيم آنها از و

.(٨٥ ١١بهمن آمريكا صداي (تلويزيون بگذارند»
از داد: «پس خبر آمريكايي منابع قول از روزنامه گاردين
آن خواستار عراق وزيران ديگر و رئيس جمهور اين كه
نگيرد، صورت  آنها حضور بدون گفتگويي كه  شدند
در ايران رژيم و آمريكا ميان شده داده وعده مذاكرات

شد. متوقف عراق وضعيت مورد
مربوط  ايران  مقاومت و مجاهدين  به  كه آن جا تا البته   
اشرف، شهر سردار را آخوندي رژيم جواب ميشود،
ولي فقيه «به گفت: و داد پارسايي مژگان مجاهد خواهر
آدمرباي آخوندها خارجه وزير و هزارتير و پاسدار ارتجاع
مذاكره ميكنيم خواهش كنيد! مذاكره بفرماييد ميگوييم:
تروريسم و ارتجاع از شما عقبنشيني خواهان ما اصًال كنيد!
نخواهيد، يا بخواهيد هستيم.  مردم  حاكميت دزديدن و
تا شما عقبنشاندن و عقبنشيني روزگار نفهميد، يا بفهميد
شاهسلطان خميني، فرارسيده، تاريخ زبالهدان در سرنگوني
ايران، مردم بله، فرارسيده... پليدت رژيم مرگ و مرگت
سرنگوني تا اين رژيم را و ارتش آزاديستان ايران مقاومت
ماست سوگند اين عقب خواهند نشاند. تاريخ زبالهدان در
را تابان آزادي مهر شده كه هم دندان و ناخن چنگ و با كه

خورشيد برسانيم». و پايتخت شير به

سال آغاز با و مهرماه اول در پيش ماه شش
: عنوان با سرودم شعری تحصيلی،

بود». پاييز خسته «دارالفنون اول
در آغاز اينبار و دوباره را آن اکنون مي خواهم

: کنم تکرارش بهار

بود خسته پاييز، اول دارالفنون
نان نداد ... بابا که

بود. ربوده را رخش آب فقر دريای
کهنهاش نشست خستگی مادر ميان

آرزو، دسته يک
بست. ساله، غصه شش گيسوان بر

مادر ديدگان تشنه در
خاری خليده بود،

نريخت. فرو اما
زد: داد افتاده ازنفس دارالفنون

نبود؟ مهر! آغاز مهر! ديگر کسی آغاز
يواشکی، بابا

گفت: غصه شش ساله درگوش
پای برهنه را،

روز اول پاييز در
دار! نگاه پنهان دردت، دامن زير در

اما، تکيده اش سينه در
نمانده بود. باقی آه، جايی برای

مهر آغاز به شادی دارالفنون،
نمينواخت. زنگی

کالس در ساله شش غصه ترد انگشت
نمينوشت، خالی دفتر روی به حرفی
نميکشيد. فردا ديده روی به طرحی

نداشت نان که بابا
دخترک تا

دارالفنون مرده هوی و های در
کند بيان آنرا

بود لخت ساله، شش غصه پاهای
نداشت- نفس سينهاش که مجال مانند -

ساله شش غصه ديدگان .در
نبود، آرزو ز نقشی

نميشناخت. را آن
سرد، دارالفنون

درد، تکههای بر ريخته فرو دارالفنون
پاييز، اول دارالفنون

. بود خسته
نکرد، صدا زنگی ...

نداد، نان که بابا
نشست، کهنهاش خستگی ميان مادر

آرزو، دسته يک
بست. ساله، غصه شش گيسوان بر

واکنشهای با مرا شد،  منتشر  که شعر اين
و تمجيدها تشويقها از . کرد گوناکونی روبهرو
ضمن هم را خرده گيريها و تنقيدها ميگذرم.
اينکهدرنظرمي گيرماکنونرهايشانميسازم
پست با برايم تهران از هموطنی ميان اين در اما .
در بود فرستاده نامهيی سرزنش الکترونيکی

بخوانيد؟: آنرا داريد دوست سطر. چند
خواندم. سالم! شعرتان را پيمان، جمشيد «آقای
گرفتهايد عوضی بيافرا با را ايران کردم فکر
مثل شما شدهايد. احساساتی اينطوری که
ندارد. قرار روی زمين واقعيت پاهايتان اينکه
و در رفتهايد ايران از که سال است چند شما
ببينيد و بزنيد بهاينجا سری نمیکنيد جرأت
ويرانه های رخسار و رنگ چگونه مردم
نمیدانم کردهاند. دگرگون را آريامهری
عباس امير محبوبتان نخستوزير که آنوقتها
دارالفنون مسخرهبازی زنگ لودگی و با هويدا
در يا بيدار بوديد شما در میآورد، بهصدا را
فاقه و که فقر بوديد خرگوشی فرورفته خواب
را تماشا ايران مردم بر سلطنتی تحميلی رژيم
اين مثل شعرتان طبع آنوقتها هم شايد کنيد.
امروز ولی پيمان آقای نمیکرد. گل روزها
که نيست سوختهيی سرزمين آن ديگر ايران
ايران، مردم رفتيد. و در  گذاشتيد مردم برای
از را طاغوت و آثار باز سازی کردهاند را ايران
که میکنيد فکر شما ساخته اند. پاک جبينش
اينطورها خير نه بود. خسته امسال دارالفنون
خيلی امسال دارالفنون نيست. میکنيد فکر که
مملکت اين در  بود. تر وتازه و  شاداب هم
البته نميميرد. گرسنگی از کسی ديگر هم
همه به همه چيز است و ممکن هست گرانی
حداقلی يک از همه ولی نرسد فراوان کس
زمان در که  حداقلی می شوند. برخوردار 
و سی جمعيت حال يک پنجم شامل آريامهر

پيمان آقای نمیشد. هم آنزمان ميليونی شش
شکر را خدا  میکند گل شعرتان طبع  اگر
ولی بياوريد. قلمتان سر که هست سوژه هزاران
فراهم را تمسخرتان اسباب كه ننويسيد چيزی

«... سازد.
بهاری روشنتر و  آفتابی روز البته از من  برای
دروغ يا نمیداند يا هموطن اين که هست
جامعه امروز واقعيات دانستن  برای میگويد.
به کسی که نيست نياز  ايران  مصيبتزده
آخوندی نظام مخالفان گفتههای و نوشتهها

کند. مراجعه
نمیداند هنوز  اگر ما تهرانی هموطن  اين
کافيستهمين امروزبايکدوربين فيلمبرداری
ميدان پياده تا پای و با شود شميران سرازير از
کردم؟ پيشنهاد طوالنی برود. مسيری راهآهن
تا و بيفتد  راه راهآهن ميدان از خوب بسيار 
من بگيرد. فيلم ميبيند هرچه از و بيايد گلوبند
رقت انگيزتراز بسياربسيار فيلمش هستم مطمئن
آتشه دو حزباللهی که  بود فيلمي خواهد
فحشا و فقر با در رابطه ده نمکی، معروف، و
آخوند تبرئه برای و است کرده تهيه تهران در
جنايتکاران ردههای ساير سر بر خامنهای آنرا
من باور نمیکنم پائينتر نظام کوبيده است. اما
و دردها  به نسبت ما تهرانی  هموطن اين که 
اشراف ايران  مردم قاطع اکثريت رنجهای 
نکبت از که رنجهايی و دردها باشد. نداشته
جان و  دل بر  اسالمي جمهوری رژيم وجود
کنم نمیتوانم باور است. شده ايران تلنبار ملت
نظام از توليدات که هموطنم نمیداند اين که
می باشد. معتاد ميليون شش کم دست آخوندی
خامنهای آخوند سر صدقه از که نمیداند
لقمه برای ايرانی بیپناه  و  بی گناه دخترکان
چه فجايعی فارس خليج در شيخنشينهای نانی
نمیداند هموطنم اين میشوند؟ متحمل را
نظرش مورد  سازندگيهای آن اثرات از  که
کارتنخواب چند  و چندين  روزه  هر مرگ
هر آری روز، هر که نمیداند خيابانيست.
هزار هزار خيابانی کودکان تعداد بر روز،
است بیخبر امر يعنی از اين میشود؟ افزوده
خط زير در مردم درصد از شصت از بيش که
بیمسئوليت مسئوالن جانب از شده اعالم فقر
خبرها در امروز همين میبرند؟  بهسر نظام،
اسم به میخواستند که جوان هفده که خواندم
فرار کشور از غيرمجاز بهصورت کشتی تيم
ماموران بهدست مهرآباد  فرودگاه  در کنند
خودش از هموطن اين خوبست افتادند. رژيم
پذيرش با جوان که هفده است شده چه بپرسد
دادن دست  از حد تا  و  گوناگون خطرات 

بهشت آن از که میزنند بهدريا دل جانشان
بروند. در پرداخته خامنهای و ساخته خمينی
نظام اين گردانندگان نمیداندکه هموطنم اين
ارتکاب و  تباهی فسادو زمينههای تمام  در
همان که  نورديدهاند در را مرزهايی جنايت 
هم ديگر سال پنجاه اگر موردنظرش آريامهر
سرکوب وسياقش به سبک همان و با میماند
و خامنهای گرد به نميتوانست مي پرداخت

برسد؟ کشورمان بر حاکم فاسد باند
سرودم: مهر روز اول که در داشتم حق من

ساله درکالس غصه شش انگشت ترد
نمينوشت، خالی دفتر روی به حرفی
نميکشيد. فردا ديده روی به طرحی

نداشت نان که بابا
دخترک تا

مرده دارالفنون و هوی های در
کند بيان آنرا

بود لخت ساله، شش غصه پاهای
نفس مجال که سينهاش -مانند

نداشت-.

سر بيان فقط و فقط گفته ام من که را آنچه
و درد و فاقه  و فقر عظيم کوه از  سوزنی
رژيمي چنبره در  که ايرانيست ميليونها  رنج
جرأت به من، نه آمدهاند. گرفتار ضدبشری
و زبانش نميتواند هيچکس که می گويم
اين جانب  از  که باشد ستمهايی مبين  قلمش 
که هم اندازه هر است. رفته ايران مردم بر رژيم
تلخ اين قصه و بنويسند باز هم اول سطر بگويند
بياورم. برايتان شاهدی بگذاريد بود. خواهند
گوشه گوشه در شهادتش روز هر شاهدی که
حديث خود تو و ميشود. تکرار سرزمينم
روزنامه در که مجمل اين از بخوان مفصل
نظام آخوندی بهصورت «همشهری» وابسته به

است: شده درج گزارش و خبر
جاري سال روز اولين همشهري، گزارش به
بالين بر تبريز شهرستان جنايي پليس مأموران
در واقع  مسكوني منزل داخل كه جسد   ۸
شش شدند. حاضر داشت، قرار آخمقيه منطقه
جان خود والدين كنار در زوج يك  فرزند
به خانواده پدر حلقآويز جسد بودند. سپرده
هفت اجساد كنار در نيز (۴۶ساله) صابر نام
را دلخراشي  صحنه خانواده  ديگر عضو 

اجساد از اندكي فاصله در  بود. كرده ايجاد
روي بر كه داشت قرار ميز روي بر كاغذي
و فقر دليل  به كه  بود نوشته  خانواده پدر آن
پرداخت و زندگي هزينه تأمين توانايي عدم
خانوادهاش اعضا كشتن به  اقدام منزل كرايه
است. كرده  خود كردن  حلقآويز  سپس  و
صحنه درخصوص اين جنايت شاهدان از يكي
بود. تومان ۵۰هزار قربانيان منزل كرايه  گفت:
در خانواده اعضاي كه فرضيه اين  ابتدا در
مورد باشند سپرده جان  گازگرفتگي اثر
منزل پنجره شد معلوم گرفت ولي قرار بررسي
در پليس و است بوده برقي هواكش داراي
وسايل بودن روشن خود متوجه تحقيق اولين
رد فرضيه اين ترتيب بدين شد. خانه گازسوز
خانواده ۴ساله حال جسد كودك همين شد. در
ميشد مشاهده وي دهان از خونريزي آثار كه
بود دستانش در شكالت كوچكي كه درحالي
داشت. قرار خانواده اعضاي ديگر اجساد كنار
بررسيجسداينكودك خردسالاينفرضيهرا
در محلول سمي كه مواد اثر مصرف در وي كه
جان و شده داخلي دچار خونريزي غذا يا آب
قوت بخشيد. پليس بررسي براي  سپرده باشند،
جسد با ابتدا در همسايهها در حاليست كه اين
منزل بالكن و بام  بر روي پشت  كه گربه دو
و تصور شدند مواجه جان سپرده بودند مذكور
متعلق فضا در تعفن پخش شده بوي كه كردند
ديدن حيوان است ولي بعد از به اجساد آن دو
دو آن كه احتمال  اين خانواده اين  اجساد
به مرگ منجر كه مسموم از غذاي  نيز گربه
و كرده مصرف باشد شده  خانواده اعضاي
جنايت اين پرونده تقويت كرد. سپردهاند جان
تبريز دادگستري در اكنون هم خانوادگي
روي اين بررسي پليس بر است. بررسي تحت
استانهاي در  كه دارد ادامه  حالي در  پرونده
به خانوادگي قتلهاي كمترين كشور غربي

ميپيوندد. وقوع
مي کنم: تکرار گريان من و

سرد، دارالفنون
درد، تکههای بر ريخته فرو دارالفنون

پاييز، اول دارالفنون
خسته بود.

نکرد، صدا زنگی ...
نداد، نان که بابا

نشست، کهنهاش خستگی ميان مادر
آرزو، دسته يک

بست. ساله، غصه شش گيسوان بر

دوران كهـن
ساساني) پايان دوران پيشداديان تا (از

(١٦)                           

تاريخايـرانزمين 

معصومي عبدالعلي

دورهسلوكيان
٣١٣ ق.م،  سال در «سلوكوس» نام به سردارانش از يكي اسكندر، مرگ از پس
را  باِبل درآورد. او ابتدا را به تصرف ايران سال٣٠٢ سراسر تا سلوكوس شد. او جانشين
درياي مديترانه، غربي كناره در انطاكيه، به را خود تختگاه سپس داد. خود قرار تختگاه

در  ٣٠١ ق.م، سال در سلوكوس بود. دور بسيار ايران مركزي فالت كه از انتقال داد
شد. كشته داردانل تنگه از عبور حين

٢٥٠ ق.م، بر سرزمين ايران حكومت كردند. در دوره  سال تا سلوكوس جانشينان
فرمانروايي آنهادولتمركزيقدرتمنديوجودنداشت.درنقاطمختلفايران پادگانهاي
سپرده اميران دست نشاندهيي به دست هر ناحيه حكومت بود و برپا سلوكي نظامي
ملوكالطوايفي شيوه به مملكت ميدادند و خراج باج و پادگانها اين به كه بود شده

ميشد. اداره
بود، دور بسيار سلوكيان، تختگاه اَنطاكيه، از كه بلخ، پادگان ٢٥٠ق.م، سال حدود از
آورد. وجود به شمال شرقي ايران در يوناني يك دولت خودمختار و بريد سلوكيان از
مّتكي ايراني نيروهاي به خود بقاي براي ناچار، به پس، آن از خودمختار، حكومت اين
بر سلوكيان بردن سلطه ازميان راه در آنها با و خورد پيوند با ايرانيان تدريج به و شد
آريايي قبايل بلخ. پادگان غربي شمال سرزمينهاي در بعد، اندكي شد. همگام ايران
را سرزمين پارت و دادند يونانيان تشكيل عليه سلطه اّتحادي و «پهلوي» «پارت»
دولت كه بعدها داشتند عهده به اشك خاندان را نيروها اين كردند. فرماندهي آزاد
خاندان در دست كه نيز آن، سرزمين آذربايجان همزمان با آوردند. را پديد اشكانيان
ايران از چيرگيسلوكيان آزاد شد و به تدريجسراسر سلوكيان بود، از سلطه «آتورپات»

درآمد. به
در شهرهاي نسا ازجمله، بناكردند، ايران چند شهر بر فرمانروايي هنگام سلوكيان به
در نزديكي پيُلس)، (ِهكاتوم صددروازه شهر و كنوني) (نهاوند الئوديسه خراسان،

دامغان كنوني.
از بر صخرهيي كه است سلوكيان جامانده از دوره به آثار از هركول يكي مجسمه

كه  است ١٥٣ ق.م، سال اين پيكره ساخت تاريخ است. شده بيستون تراشيده كوه
اين تاريخ، در بودند. ايران چيره غرب از بر بخشهايي هنوز زمان آن سلوكيان در
هنوز و بودند حال جنگ در سلوكي، فرمانده اول، ديميتريوس اشكاني و اول مهرداد

بودند. نشده سراسر ايران چيره بر اشكانيان

اشكاني دوره
كورش پادشاهي دوره در بود. «شهريارنشين» يك «پارت» هخامنشيان زمان در
ويشتاسب، پدر دست پارت در حكومت بزرگ، پادشاهي داريوش زمان بزرگ تا
به غرب از ُسغد، به شرق از خوارزم، به شمال از «پارت» سرزمين بود. داريوش
محدود كنوني خراسان شمال (َمرغيانه) و َمرو جنوب به از و (گرگان) هيركانيا

بود.
درياي  شرقي كناره در انطاكيه، آنها  كه تختگاه اسكندر) (جانشينان  سلوكيان
كامًال چيره نبودند، «پارت»، دوردستي مانند سرزمين سرزمينهاي بر بود، مديترانه
در اين مناطق كشورشان برنميتافتند، بر را سلطه بيگانه كه اين رو، نيروهايي از
آريايي گردآوردند. خاندان اشك، اقوام نيرو بيگانگان و براي مبارزه با آمدند گردهم
با مبارزه اول براي اشك ميزيستند. خراسان در كه بودند آن شمار از يكي پارت،
اكتبر از را و مبارزه تشكيل داد پهلوي پارتي و از قبايل آريايِي اّتحادي سلوكيان،

سال  در با سلوكيان رويارويياش آخرين در و سرانجام آغازكرد ٢٥٦ ق.م، سال
مستقل  حاكمنشيِن و «پارت» چيره شد بر به آساني داد و شكست را آنها ٢٥٠ ق.م،
ايران چيرگي و بر سراسر شد دولت اشكاني تبديل به پديدآورد كه بعدها «پارت» را

آزاد كرد. كلي، به يوناني، پادگانهاي چپاولگر سلطه از را ايران يافت و
بودند، بناكرده را آن سلوكيان كه را «نسا» شهر خراسان در استقرار از پس اشك
شد. كنوني) خوانده «اشكآباد» (عشقآباد او نام شهر به اين خود قرارداد. تختگاه
سرزمينهاي دو سوي كه در قبايل توران با ٢٤٨ق.م، در جنگ سال اول در اشك
«پارت» شمالي مناطق در و ميزيستند كوچنشيني حال به (سيردريا)، سيحون رود

شد. كشته ميكردند، وتاز تاخت
در اين ٢٤٨ تا ٢١١ق.م) جانشين او شد. (از اول تيرداد برادرش اشك، از پس
بودند. كشمكشهايي روبهرو و با گرفتاريها مصر و شام در انطاكيه، سلوكيان زمان
هيركانيا (٢٤٧ق.م) حكومتش سال دومين در موقعيت، اين از استفاده با تيرداد
دروازه» «صد شهر آن اصلي كه شهر (قومس: سرزميني كوِمش و كنوني) (گرگان
پيُلس) شهر «صددروازه» (ِهكاُتم و درآورد به تصرف را دامغان بود) نزديكي در
پس اشكانيان آن از پهلوي، و پارت آريايِي اقوام حكومت قرارداد. تختگاه خود را

شد. خوانده
او پادشاهي زمان  در تخت نشست. به ١٧٤ق.م، سال در اشكاني، اول مهرداد
١٦٥ق.م، در سال شوريدند. يوناني پادگانهاي بيدادگريهاي عليه مردم خوزستان
به خوزستان مصر، مردم شورش سركوبي از پس سلوكي، پادشاه آنتيوخوس چهارم،
معابد اين يورش در او كرد. سركوب سختي به را شورش اين كرد و لشكركشي
چيرگي از را  سامان آن مردم ناخوشنودي و كرد غارت را ناهيد و ميترا  كهن

كرد. صدچندان ايران بر بيگانگان
آن سلوكي در پادگان با خوزستان مردم شديد ناخوشنودي از استفاده با مهرداد اول

سلوكيان بيرون آورد. را از سلطه خوزستان سامان جنگيد و
پادگان عليه تجاوزهاي بودند، آريايي اقوام از كه نيز، مردم ارمنستان زمان اين در
از سلطه نيز سرزمين اين و ياري داد راه اين را در آنها مهرداد سلوكي شوريدند.

شد. آزاد سلوكيان
ايران در سراسر  كه يوناني مهاجر را هزار ايران دهها از آزادكردن  مهرداد پس
يونان دوستدار را خود بلكه نرساند، آزاري آنها به تنها نه و گرفت پناه در ميزيستند،
در يكي دو قرن كه را يونانيان انساني رفتار اين كرد. َحك سّكهها بر و آن را خواند

ماندگار شدند. ايران در كرد و آنها دلگرم بودند، ايران ساكن
سلوكي حكومت ١٤٢ق.م، ١٤٥تا از سال (كه ششم ١٤٢ق.م، آنتيوخوس سال در
و همدان بابل و برد و يورش غرب ايران سپاهي به ٣٠٠هزار با داشت) عهده به را
مهرداد پسرش زد. ويرانگري و تاراج دست به و كرد تصرف را آنها مناطق پيرامون
روياروي شدند لشكر دو سال آن زمستان در فرستاد آنتيوخوس جنگ به فرهاد را
ايران شد. يونانيان كشته نبرد اين در او خود و خورد شكست سختي آنتيوخوس و

جنگيدند. مهاجمان با ديگر ايرانيان كنار در رويارويي اين در
رفتار با بزرگواري آنتيوخوس، وليعهد ديميتريوس، جمله از اسيران يوناني، به فرهاد
دختر شاه با سپردند و خاك به تشريفات با را مهاجم شاه پيكر داد كه كرد. فرمان

كرد. شده بود، ازدواج اسير كه
را پديدآورد.  اشكانيان «شاهنشاهي» و شد چيره ايران سراسر بر به تدريج  مهرداد
آشفتگي نشد ١٣٦ق.م، دچار سال در اول مهرداد از مرگ پس اشكاني، شاهنشاهي

ماند. پايدار ٢٢٦ميالدي تا سال و
صددروازه شهر بعد و آباد)، عشق (اشك آباد يا نسا شهر نخست اشكانيان پايتخت

بود. تيسفون شهر سپس و دامغان نزديكي در
دارد ادامه

و ابـریکـهنمیبـارد انـدوهيست... مـرا
جمشيد پيمان

اشرفي عليمراد

صفحه١٢ از بقيه پرنـده»!        «قايق از توليـد تروريست «حميـد پرنـده» تا توليـد بومـی
دوران پايان و اين آغاز کل نظام، و استيصال در ضعف
آخوندی نظام حاکميت واليت فقيه و تکليف اصل تعيين
شورای هم در که گويا و تسليحات اتمياست. عراق در
اما شده باشد. شروع هم بهموازات عراق هم در و امنيت
آن و نيست بيش چيز يک مذاکره به رژيم دادن تن پيام
ارسال پرونده رژيمبهشورای گام قاطعيت در اينکه،يک
قاطعيت با  همزمان آن، رياست بيانيه صدور و  امنيت
به را ولیفقيه درعراق، آخوندی ضدبنيادگرايی جبهه
قاطع سياست و خط اتخاذ پس کشاند. مذاکره ميز پای
دارد!يعنی جواب آخوندها برابر در مماشات از بهدور و

سياست آخوندها» کردن رام واهی تصورات در «حتی
است! و اصولی واقعی استمالت، و نه مماشات و قاطعيت
ضايع ايران مردم مقاومت حق اينکه برای فقط اينجا
مذاکره، موضوع به ولیفقيه تندادن که گفت بايد نشود
گذشته دهه دو مواضع و تحليل درستی و صحت اثبات
تروريست بنيادگرا و رژيم گفتند مقاومت است.که اين
هر و ميفهمد، را قاطعيت و قدرت زبان فقط آخوندی
سبز چراغ و پيام ارسال آنها، با مماشات و سازش نوع
بنيادگرايی و تروريسم صدور و جنايات ادامه برای

ميباشد. آخوندها

شده تشويق بيشتر آنها بياييد کوتاه آنها جلوی که جا هر
البته حاال ميپندارند. مقابل طرف ضعف دليل آنرا و
آخوندی رژيم از ايران  مقاومت چرا  که است روشن
ولی بايد بروند. اين ميز مذاکره پای که خواهش ميکند
به ورود به شما تشويق چه اگر که، گفت آخوندها به
آن خروج  ولی است ايران مقاومت ازجانب کار اين 
ميباشد. خودتان بهعهده  آن از  خروج چگونگی و
بهعهده آن خروج از ولی ما، بهعهده ورود شما بهکالمي 
فروپاشی به يا و داشت برايتان عواقبی هر فردا خودتان،
و نيندازيد مجاهدين بهگردن را «گناهش» انجاميد، شما

زندانيان مردم و سر را زهر جام نوشيدن ناشي از بدمستی
اجماع بايد ديگر بحث بار اين در پايان نکنيد. خالی دربند
هوشياری پايداری و رژيم را مديون برابر بينالمللی در
دنيا دول از تمامي و دانست ملت ايران مشروع مقاومت
تتمه و  اثرات مانده باقی سپردن  بهگور با که خواست 
يک به ورود از را جهان ازآخوندها، استمالت سياست
آزادی و وصلح داده نجات تحميلی وخونريزی جنگ
مردم مقاومت شمردن  بهرسميت  با  را وثبات  وامنيت
پذيرا سريعتر جهان هر چه و آينده کل منطقه برای ايران

باشند.



١٤ دوشنبه ٢١ فروردين ١٣٨٥صفحة ٧٩٥ ـ شمارة
جهان

كشورهاي اروپايي در مهاجران جهان يك سوم آلمان، بهگزارش راديو
زندگيميكنند. اينآماركه ازسوي سازمان مللمتحددر نيويوركمنتشر
گذشته، جهان، هم چون مهاجران بيشتر مقصد كه آن است نشانگر شده،

كشورهايصنعتياست.
سالهاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۳۰  كه در نظرند اين متحد بر ملل  كارشناسان سازمان
رشد ميزان صنعتي، كشورهاي به جهان فقير كشورهاي از مهاجران موج
زوسموت، كرد. ريتا خواهد را تعديل صنعتي در كشورهاي نازل جمعيت
متحد سازمان ملل كه گزارش كساني از و يكي آلمان سابق مجلس رئيس
به صنعتي نسبت كشورهاي در كه منفياي برداشت با مقابله در ارائه داد، را

گفت: دارد، وجود مهاجران
شده، كه هم اقتصادي اهداف خاطر به حتي مهاجران، و صنعتي كشورهاي
ميزنند، كه شهروندان دست كارهايي به مهاجران به هم هستند. وابسته

كشورهاي صنعتيمايل به انجامآنها نيستند.
گفتنياستكه۱۹۱ ميليونمهاجردرسطحجهانپراكندهاندوحدوديك 
اروپا، در كنار مي كنند. زندگي اروپايي صنعتي در كشورهاي آنها سوم
آمار مبناي بر ميكند. جلب خود به را مهاجران از بسياري شمالي آمريكاي

جهان چهارم مهاجران سه متحد ملل سازمان توسعه جمعيت و كميسيون
شمالي ۴۴,۵  آمريكاي در شمار مهاجران گزيدهاند. سكني ۲۸ كشور در
نفرند. ميليون ژاپن ۲ در و نفر ۴,۷ ميليون نيوزيلند، و استراليا در نفر، ميليون
بزرگ مشكالت يكي از مغزها فرار و مهاجرت مسألة حالي ست كه در اين
كشورهايفقيرگشته وشهروندان نخبةاين كشورها،كه تعدادشانهمزياد
با كشورها اين مهاجرت ميكنند و كشورهاي ثروتمند جهان به نيست،
هر خود را توسعه و پيشرفت امكان خود، جوان و متفكر مهاجرت نيروهاي
مورد غنا در كشور وزير آنكوموآ، اوسو پاپا دهند. مي دست بيشتر از چه
را مهاجران به بازگشت ترغيب براي راههايي خود، مغزها در كشور فرار

پيشنهاد ميكند:
به حتي مي توان پديده اين بگيرد. از كشور را توسعة جلوي نبايد مهاجرت
خود كشور در ميتوانند غنايي مهاجران كرد. استفاده توسعه موتور عنوان
است آن سعي بر و ميشود تهيه آنها براي راديويي بدهند، برنامههاي رأي

بازگردند. خود كشور به آنها روزي تا
و كشورهاي دارند نياز مهاجران كار به صنعتي كشورهاي گفت كه بايد
ريتا زوسموت، تكنولوژيوايدههايجديدمهاجرانخود. فقيرنيز بهپول،

كارشناسسازمانمللمتحددرموردلزومزندگيصلحجويانهمهاجرانو
اتباعكشورهاي مهاجر پذيرمي گويد:

صلحجويانه همزيستي قدرت ما آيا كه است آن ميانه اين در گرهي سؤال
جلوگيري هم با فرهنگها برخورد از ميتوانيم و داريم را هم كنار در
كشورهاي كه هم داشت مثبت خواهد وقتي پاسخي سؤال نه. اين يا كنيم
هم به دارند كه اذعان واقعيت اين به مهاجران خود هم مهاجرپذير و
نحوي بهترين متقابل به رابطه ميتوان از اين نكته فهم اين با محتاجند.

استفادهكرد.

سايتنيوساينتيست از:
ترجمه:سياوشجهانگيري

از استفاده با شده طراحی مثانه های آزمايش اولين
خود سلولهای از استفاده با که پزشکی مهندسی علم
آنتونی است. موفقيتآميزبوده شدهاند، ساخته بيمار
در فورست ويک دانشگاه پزشکی مؤسسه از آتاال
آمريكا، کاروليناي ايالت در واقع سالم وينستون
با مرحله را اين که شد موفق بهکمک همکارانش
که حالی در میگويد وی برساند. بهاتمام موفقيت
طريق از  پوست طراحی به موفق دانشمندان قبًال 
بودند، مخصوص شده قالبهای سلولي روي پرورش
پيچيدة مجزا و عضو يک که است اولين مرتبه اين
اين موفقيتبه بدن بيمارپيوندمی شود. با بدنتوليدو

از۱۶ سال پيش اين  که است تالشهايی اوج موفقيت
و وی که کرد اضافه آتاال است. کرده گروه آغاز
لوزالمعده و توليد قلب روی همچنين بر همکارانش
پزشکی مهندسی تکنيکهای از استفاده با شده توليد

کارمیکنند.
فرد،  خود سلولهای از استفاده با بدن اعضای  توليد
مشکلدفع عضوتوسطسيستمايمنیبدنپس ازپيوند
از قسمتی مثانه، ميكند.برای توليد اين برطرف را
بافتخودبيمارکه بهخاطربرخی نارساييهایسيستم
بود. شده استفاده بود، اختالل دچار وی عصبی مثانة
گروهپزشكيدستاندركار،سپسسلولهایماهيچه
مثانه که به شکل لبی قا روی بر را سلولهايی از مثانه و
را برای الزم شرايط و داده قرار بودند، شده ساخته
جنس آوردند. فراهم ماه دو مدت به سلولها اين رشد
از پلی برخی موارد (در پروتئين کالژن از اوليه قالب
مورد پزشكي ساختارهای در که اسيد گاليکوليک

بود. شده میباشد، تهيه تجزيه قابل دارد) و استفاده

مشکلاساسی
يک طی  را شده توليد مثانههای سپس تيم اين 
گذشته در بدن بيماران کار و حساس ظريف عمل
نفر دو گرفتند. به دقت زير نظر را آنها كاركرد و
گروه اختيار در اطالعات بعد از عمل را بيماران از
موفق همکارانش و قرار ندادند. اما آتاال تحقيقاتی

مدت  به را ۴ تا ۱۹ ساله بيماران هفت نفر از که شدند
که بيماراني دهند. قرار نظر زير نزديک از سال چهار
نسبت بهتری ادرار کنترل داشتند، پيوندی مثانه های
اعضا اين کارکرد پيشرفت آوردند. به دست قبل به
يک عمل در روده بافت از استفاده شبيه کارکرد
اين با مشابهبرایبرطرف کردنمشکلمثانه میباشد.
رساندن آسيب به نيازی جديد تکنيک در که تفاوت

ندارد. وجود روده به
در پيشرفته اورولوژی مؤسسة از چانگ استيو
تفسيری طی  ايلينويز آمريكا ايالت  اسپرينگ ولی
و آالتا  گفت: گرديد، ارائه النست مجله در که
بر فائق آمدن و موفقيت اين خاطر به همکارانش 
اما شوند. تحسين بايد  مسير  اين  در موجود شکل
مؤسسههای همکاری از استفاده با بيشتر مطالعات

است. مورد نياز دقيقتر جهت بررسی مختلف
عنوان به همچنان روده، بافت از استفاده زمان آن تا
مثانه به مشکل درمان برای استاندارد طاليی روش
ناراحتی مثانهتنهامنجربهايجاد قوتخودباقیاست.
کليه بيمار نيز به بلکه نمیشود مشکل کنترل ادرار
جراحی از استفاده حال حاضر در میرساند. آسيب
ناراحتی مثانه معالجه برای روش ترميمی رايجترين
روده از بخشی  پيوند همان روش اين میباشد. 
متخصصين اما می باشد.  مثانه ترميم برای  معده يا
و پيچيدگيها با روش اين که معتقدند پزشکی علوم

است. همراه زيادی مشکالت

اميدتازهبرايبيماران مثانه: کارکرد موفقيتآميزمثانه های
ساختهشده در آزمايشگاه

جهان کوتاه اخبار

يكسوممهاجرانجهاندركشورهاياروپاييزندگيميكنند

در سيل جاري شدن بهخاطر وضعيت اضطراري اعالم
مناطقشمالشرقياستراليا

قسمتهاي  در آوريل)  ۷) فروردين ۱۸ جمعه روز رويتر- كانبرا-
مناطق اين در شد. اعالم اضطراري وضعيت استراليا شمال دورافتاده يي از
از محل به خروج كاترين مجبور شهر در نفر را سيل صدها جاري شدن

مناطق  نفري سيالب در برخي ۲۰۰۰ كوچك شهر كرد. در اين اقامتشان
رسيد. خانهها پشتبام لبه تا

امكان مقابله كردن فراهم را اضطراري حالت محلي دليل اعالم مقام يك
كرد. سيل اعالم از ناشي پيامدهاي و با سوانح سريعتر

از  باالتر متر ۱۹ حدود به موسمي بارانهاي بهدنبال كاترين رودخانه آب
پس روي آينده روزهاي در كه ميرود انتظار اما رسيد. رودخانه بستر

كند.
با  حدود ۲۰۰ نفر شدند و داده اسكان مدرسه در دو ۶۰۰ نفر اين ناحيه در

قايقازمحلهايسكونتشانتخليهشدند.
مقاماتمحلي گفتند كهمانميدانيم بعدازفرونشستن آببا چهچيزهايي

مواجهخواهيمشد.
يك  است. واقع داروين استوايي شهر جنوب ۳۰۰ كيلومتري در كاترين
خوششانس خيلي ما كه گفت خبرنگاران به اضطراري ضعيت و مقام

بوديمكه تلفاتجاني نداشتيم.
داده  شهر نجات مردم توسط هستند كه ۳ پسر اين خوش شانسها ميان در
آن به سيالب از كه درختي باالي را پنجشنبه از ظهر بعد آنها تمام شدند.
اهالي فرياد دادن سر با كردند مي سعي و بودند برده بهسر بودند، برده پناه

يكيازآنهاكهپسر۱۶ ساله يي است بهخاطر  متوجهحضورخودبكنند. را
درمان قرار گرفت. تحت سوسمار يك گازگرفتن جراحت ناشي از

و  باران ميليمتر  بارش ۶۰۰  دنبال به نيز  ۱۹۹۸ درسال كاترين رودخانه
بود. كرده طغيان متر، ۲۰ به حدود رودخانه آب رسيدن ارتفاع

پايانبينتيجةديدارها و گفتگوهایمقاماتفرانسه
و دانشجويان  كارگری های رهبران اتحاديه  با

نمايندگان سهروزگفتگوبينيكهيأتپارلمانيمتشكلازحزبحاكمبا
بدون  ۱۸ فروردين جمعه فرانسه، روز كارگري و سنديكاهاي دانشجويي
مشاغل بحثانگيز قانون مورد در طرفين كه بود اين هدف يافت. پايان نتيجه
رئيس پارلمانی گيرد. پايان اعتراضات سراسری و برسند به مصالحه جوانان
اعالم بيانيهيي طی کارگری و دانشجويی سنديکاهای با کننده گفتگو گروه
اصالح تهيه طرحی بهمنظور مشاورت همگانی برای پيشنهادهای تازه با کرد

قانون جديداستخدامموردبررسیقرارخواهد گرفت.
پس است، اما نشده منتشر گزارشی شد، مطرح مذاكرات در باره آنچه در

حركت  برای UNP «اتحاد پارلمانی گروه رهبر جمعه، روز ديدارهای از
مردمي» (حزبحاكم)گفتمقاماتروزدوشنبهبرایتدوينقانون جديدی

شد. خواهند كار به دست بحثها اساس بر
ژاك و بودند قانون لغو خواهان دانشجويان و كارگران رهبران كه حالی در
شيراكرئيسجمهوریآنهاراتشويقمیكردراهحليارائهدهند،مذاكرات

رسيده بود. بن بست به
ادامهيافت. روزجمعهتظاهراتدربخشهايیازفرانسه

گفتگوها اين پايان در گفت  فرانسه وزير نخست  ويلپن دو دومينيک
اعتراضی اقدامهای حال همين خواهيم آورد. در بهعمل را اصالحات الزم
رفتهرفتهبرخيازفرانسويانناراحتيخود دانشجويانهم چنانادامهيافتاما
مي شود، عمومي آمد و اختالل در رفت باعث که اعتراضها اين ادامة از را

دارند. مي ابراز
است ادامه يافته فرانسه در كارگري و دانشجويي و اعتراضات تظاهرات

بحران جهاني: بهداشت سازمان گزارش ساالنة
جهان كشورهاي از بسياري در درماني كادر كمبود

جهاني، بهداشت سازمان ساالنة گزارش به  بنا
توانايي بر مخربي تأثير درماني كادر شديد كمبود
سطح بهبود و بيماريها با مقابله در كشورها از بسياري
افزايش به نياز گزارش، بر دارد. اين عمومي بهداشت
كرده تأكيد درماني كادر تربيت امر در سرمايهگذاري
بحران اين با رويارويي براي را دهساله يي طرح و

كه به عنوان  ۷ آوريل روز هرسال در پيشنهاد ميكند.
بهداشت سازمان شده، مشخص بهداشت جهاني روز
سازمان ملل از سازمانهاي وابسته به (WHO) جهاني
راديو گزارش  به ميكند. منتشر گزارشي متحد، 
دستاندركاران به سازمان اين امسال گزارش آلمان،

دارد. اختصاص پزشكي و بهداشت امور
در جهاني بهداشت سازمان معاون ايونس، تيموتي
اطالع به را جهاني سازمان اين امسال گزارش ژنو شهر
بهداشت امر در مورد شمار شاغالن در رساند و عموم

گفت: جمله از
ميالديحدود ۶۰ ميليوننفردرسراسر  “درسال۲۰۰۶
شمار هستند. كار به مشغول بهداشت بخش در جهان
اما مختلف بهداشت در كشورهاي بخش كاركنان
فقط نفر هزار هر براي آفريقا در است. متفاوت بسيار

اياالت  در اما كار ميكنند. بهداشت بخش در نفر ۲,۳
۲۴ نفر  يعني بيشتر برابر ده تعداد اين آمريكا متحده ي

است.“
كه است آمده جهاني بهداشت سازمان گزارش در
كه هستند مناطقي فقير ِ جهان، و زده بحران مناطق
بيشتريندرصد شيوعبيماريهايخطرناك واپيدميهاي
در درست اما ميدهند. اختصاص خود به را گوناگون

در امر شاغالن تعداد كمترين كه است مناطق همين
در جنوب  ۵۷ كشور جهان مي شوند. يافت بهداشت
سر به ناهنجاري در چنين شرايط آفريقا و آسيا شرقي
آفريقا قاره جنوب اين كشورها در از نيمي ميبرند.
كشورهاي فقيرترين كه قارهيي در شده اند، واقع
كشورها بيماريهاي دارند. در اين آن جاي در جهان
شدت به اسهال  و ماالريا ايدز، چون خطرناكي
به آينده در اوضاع بهبود از نشانهيي هيچ و شايعاند
گزارش طبق كه بر حاليست در نميخورد. اين چشم
در دارد كه وجود امكان اين جهاني، سازمان بهداشت
كودكان از زنان و ساده، بسيار با وسايلي اين نواحي

شوند. داده نجات گوناگون بيماريهاي به ابتال خطر
زده بحران و فقير كشورهاي در نابسامان اوضاع اين
اين بهداشت بخش  كارمندان كه شرايطيست  در
ِ كاري دارند، روابط ناچيز درآمدي بسيار كشورها
امكان حكمفرماست، مناطق اين در نامناسب بسيار
بسيار كاركنان براي اين بيماريهاي خطرناك به ابتال
وخامت بر نيز اجتماعي ناآراميهاي  و است زياد
از بسياري كه شرايطي ست چنين ميافزايد. در اوضاع
كاركنانبخشپزشكيباتخصصباالمثلپزشكاناز
كشورهاي پيشرفته به و ميكنند خود مهاجرت كشور
اوضاع بيشتر باز هم شدن وخيمتر و به ميروند صنعتي

اينكشورهاكمكميكنند.

نپال در حكومت نظامي درگيريها و اعالم و تظاهرات تشديد
تظاهرات  به  فراخوان به دنبال آوريل)،   ۷) ۱۹فروردين شنبه روز
كرد. نظامي حكومت اعالم نپال پادشاه توسط احزاب اپوزيسيون،
شد. اعالم تظاهرات، انجام از قبل ساعت چند تنها نظامي حكومت
مقررات كساني كه به سمت كه شده نپال گفته اطالعيه دولت در
به فراخوان شد.  خواهد شليك نكنند، رعايت را نظامي  حكومت

صادر  كشور اپوزيسيون اين ۷ حزب جانب از شنبه روز تظاهرات
بود. شده

اضطراري جلسه يي اعالم حكومت نظامي، از پس مخالف احزاب
دولت تصميم گيري اقدام اين قبال در واكنش دربارة دادند تا تشكيل
روز شنبه كه درحالي بي.بي.سي جهاني سرويس كنند. بهگزارش
داشت، قرار آمد و كشور تحت مقررات منع رفت پايتخت كاتماندو،
اثر در درغرب كشور، پوخارا ساحلي شهرك تظاهركننده در يك
پايتخت برخالف اين شهر در كشته شد. نيروهاي دولتي تيراندازي
و دخالت از پيش  تظاهركنندگان و نبود برقرار نظامي  حكومت
الستيك زدن آتش به  و كرده مسدود را راهها پليس  تيراندازي

بودند. پرداخته
نظامي، برقراري مقررات حكومت بر عالوه پايتخت در حاليكه در
تظاهرات است، گرديده قطع دولت توسط نيز همراه تلفنهاي شبكه
موكول يكشنبه روز به شود، انجام شنبه روز بود قرار كه مخالفان

شد.
شهر  در دولت مخالف تظاهرکننده  ۱۵۰ کم دست  جمعه روز 

شدند. دستگير کاتماندو

و کردند اشکآور مبادرت گاز گلولههای به شليک پليس مأموران
فعاالن و دانشجويان را آنان از بسياری که تظاهرکنندگان، به حمله با
در پرداختند. آنان با به زدوخورد میدادند، تشکيل دولت مخالف
دولتی خودروهای  از تعدادی به خشمگين تظاهرکنندگان مقابل، 

کشيدند. آتش و يک دفتر پستی را به رساندند آسيب
كرد. آنها ضدشورش مقاومت پليس برابر جمعيت تظاهرکننده در
كه نيروهاي امنيتي و با پليس و چوب سنگ با و آتش زده الستيك
شعار و كرده مقابله ميكردند، حمله آنان به اشكآور گاز و باتون با
آنها همچنين کند. ترک و بايد کشور را است دزد ميدادند پادشاه

منتخب بودند. قدرت به دولتی خواستار بازگشت
روز تظاهرات كمك به برگزاري نيز كه براي مائوئيست چريكهاي
شهركهايي دولتي در نيروهاي با بودند، كرده آتش بس برقرار شنبه،
برخي به بنا  شدند. درگير پايتخت، كيلومتري سيصد فاصلة  در

كشته  درگيريها اين در شورشي  ۹ و  امنيتي مأمور  ۳ گزارشات،
شدند.

گزارش شد. ديگر شهر چند در درگيريهايی وقوع نيز روز جمعه
شده اند. بازداشت نفر از ۷۵۰ بيش تظاهرات اول ۴ روز در

آرامش» به «نياز
در هندوها بينالمللی کنفرانس يک در گيانندرا شاه احوال، همين در
را صرف خود وقت که بدهيم امروز قول «بياييد گفت: جنوب نپال

میکنيم». دائمی صلح برقراری

خيابانی تظاهرات يا  مائوئيستها سوی از به خشونت او حال اين با
نکرد. اشاره مستقيما مخالف، احزاب توسط

مائوئيستها فزاينده های شورش دليل به او که است گفته گيانندرا شاه
مجبور  است گرفته قربانی از ۱۰ هزار ۱۹۹۶ تاکنون بيش سال از که
او  مخالفانش كه برنامهيي ۲۰۰۵ شد. فوريه در قدرت کردن قبضه به

دانند. مي شكستخورده آن در را

جمعيتي  با پليس نيروهاي (۸ آوريل): فروردين ۱۹ شنبه آسوشيتدپرس،
مقررات گرفتن ناديده در و سعي مي كنند پرتاب سنگ آنها سمت به كه
آمد و رفت دارند، روبهرو ميشوند. منع در كاتماندو  نظامي حكومت
شد تا تالش مخالفان برقرار اعتصاب عمومي روز روز از چهار سومين در

كند. خنثي شاه گيانندرا عليه بزرگ يك تظاهرات برگزاري براي را

پايانمبارزاتانتخاباتيدرايتاليا
رسيد.  پايان به از ۶ هفته پس ۱۹ فروردين شنبه روز انتخاباتي ايتاليا مبارزات
 ۱۸ روز جمعه در را خود انتخاباتي گردهماييهاي آخرين احزاب رقيب
انتخاباتي چشمگير مبارزات دور در اين كه آنچه كردند. فروردين برگزار

بود. برلوسكوني گزندة و تند لحن بود،
نخستوزير راستگرای  بهگزارشرويتر،۱۹ فروردين، سيلويوبرلوسکونی،
و خشمگين تدافعي در حالت انتخاباتي، آخر مبارزات روزهاي ايتاليا در
طي كرد كه راديويي شروع را با دو مصاحبة جمعه روز بهنظر ميرسيد. او
شركت چراكه كنند، شركت انتخابات در  كه ايتالياييها خواست از  آن
از زيادي تعداد تمام شود. او گفت: اگر اپوزيسيون به نفع ميتواند كمتر
اين شود. برنده چپ كه دارد وجود احتمال اين بمانند، نفرات در خانه

حمله يي به  در ميگفت. او شكست سخن از او بود كه متوالي روز دومين
همشكستن در ميانه براي به همكاري با چپ متهم آنرا ايتاليا، قضائية قوة
توانند می آنها گفت رأیدهندگان به او ساخت. متهم وي انتخاباتي شانس
(نخست پوت پل و لنين چپگرا که «استالين، مخالف حزب يک به رأیدادن

کنند. انتخاب پرستد» می را کامبوج) سابق وزير
به مبرم «نياز از برلوسکونی آقای  رقيب  پرودی رومانو مقابل، در
سخن شود»، گذاشته نمی جا در آن هيچکس که عادالنهتر اتحاد،جامعهيی

گفت.
ميشود. انجام و دوشنبه روز يکشنبه دو انتخابات پارلمانی در در رأیگيری
است، حاکم ائتالف از  بخشی  ايتاليا» «فورزا او  حزب  که برلوسکونی 

است. ديگر پنج سال برای ادامة حاکميت خواستار
 ۱۸ جمعه روز در همايش، آخرين بي.بي.سي، جهاني سرويس بهگزارش
آراي ميتوانست بر كه چرا بود. مهم بسيار نخست وزير فروردين، براي

نگرفته اند،  را خود هنوز تصميم نهايي كه رأیدهندگان ۲۵ درصد حدود
تعيين كند. را انتخابات سرنوشت میتوانست آنها رأی و مؤثر باشد

گزينهيی  مردم با گفت که طرفدار خود حدود۱۰ هزار به برلوسکونی آقای
آشکارروبهروهستند.

در واقع دهند مخالف رأی حزب به اگر که به رأیدهندگان گفت وی

دروغ» ايتاليای و توهين ايتاليای يأس، ايتاليای ماليات، افزايش «ايتاليای به
مدافع ايتاليای آزاد و «ايتاليای رأی دهند به او حزب به اما اگر دادهاند. رأی
رأی عشق ايتاليای همه، از فراتر و رفاه، همه، برای احترام تساهل، حقوق،

دادهاند».
برلوسکونی آقای مبارزات انتخاباتی، شش هفته جريان در ناظران بهگفتة
مصاحبة وسط يک در بار يک حتی میرسيد و نظر به پيش عصبی از بيش
زننده کلمات از خود سياسی رقيب توصيف برای و ترک را آن تلويزيونی،

استفادهکرد.
انتخابات  در پيش ۱۰ سال را سابق، برلوسکونی وزير پرودی، نخست رومانو

شکست داده بود.
به شهر رم، در انتخابات، از سخنرانی خود پيش  آخرين ايراد برای  وی

پيوست. کارگری اتحاديههای از متحدانش و هواداران
به را کار اين میتوانيم ما و دارند،  نياز تغيير  به «ايتالياييها گفت: وی

رأی.» برگه و قلم يک با دهيم، انجام ممکن شکل دموکراتيکترين
ميزان  و کردهاند ثبتنام  دادن رأی برای ايتاليايی  ميليون  ۴۷ حدود در

میشود. بينی پيش درصد مشارکت۸۰
روزشنبه۱۹ فروردين،هيچمبارزه يیانجامنميشد.رأیگيریصبحيکشنبه 
رأیدهندگان از نتايج نظرسنجی نخستين رفت كه می انتظار و شد آغاز

قرار گيرد. دوشنبه در دسترس بعداز ظهر

نظراتمطبوعات
به  اشاره با خود، ۱۶ فروردين روز در شماره رم، چاپ ال رپوبليكا روزنامه
اگر است: گفته كه اين كشور فعلي برلوسكوني نخستوزير سيلويو سخنان

مينويسد: احمق است، برگزيند، را انتخابات چپها در كسي
سيلويوبرلوسكوني بهعنوان نخستوزيرگفتهكه «حرفهاي مراباوركنيد».
لحن تغيير ولي داده استفاده قرار مورد با جسارت را معروف عبارت اين وي
مخاطب در «احمق» استفاده از واژة تا ميخواهم كه بگويم» «اجازه از وي
برگزينند،شيوهكارماجراجويانةنخستوزير قراردادنكسانيكهچپهارا

چندين اواخر در اين بگيرد. خود را نتوانست جلوي در واقع او ايتالياست.
برلوسكوني، جانب از لحن تغيير اين است. سرزده وي از رفتار نوع اين بار
در او اينكه آن است و امر يك نشاندهندة رسانههاي همگاني در آنهم
خورده است، شكست است، سياسي مقوالت از مهمترين يكي كه آنچه

ديگران». نظرات به احترام و «مالحظه قاعدة يعني
نظرات  دربارة خود ۱۶ فروردين شماره در نيز چاپ لندن گاردين روزنامه

رومانوپروديمي نويسد:
اقتصاد يك پرفسور از كه تصوري مانند درست خشك است. پرودي بيان
داراي را داشته، خود اروپا اتحادية كميسيون سمت رياست او كه ميرود.

بهوجود  را دولت مخالف ۱۳ حزب از شكننده ائتالفي و نيست  حزبي
كاتوليك تا كمونيستها از گروههاي مذهبي ائتالف اين در است. آورده
از دولت مالياتي درآمد باالبردن مورد در خوبي نظرات او دارند. شركت
كرده مطرح ارث بر ماليات مجدد برقراري و سياه بازار محدود كردن طريق
سربازان ايتاليايي كه به سرعت است وي مصمم اينكه موضوع مهمتر است.

انتخابكنندگان  ۲۳ درصد نظرسنجيها آخرين به بنا بازگرداند. عراق از را
و لعاب رنگ ايتاليا رهبري برلوسكوني بدون شايد گرفتهاند. را تصميم خود
انتخاب ميدهد. را شرايط بهبودي نويد پرودي ولي باشد. داشته كمتري

اروپاست. دوش برداشتن باري از وي، شدن

مرد  دو تركيه پليس فروردين،  ۱۹ رويتر بهگزارش
مركز در كوتاه گروگانگيري يك از پس را مسلح
مرد دو عيني شاهدان بهگفتة كرد. دستگير استانبول
اينكي از پس رستوران پشتبام در جوان مسلح
كرد، شليك هوايي خود كمري سالح با آنها از يكي
مركز در تقسيم ميدان در واقعه اين شدند. دستگير
تعداد از اما شدند. آزاد گروگانها داد. روي استانبول

مورد در همچنين است. نشده مخابره گزارشي آنها
نشده گفته چيزي آنان انگيزة و گروگانگيران هويت

است.
اينكه ۶  از پس ۱۹ فروردين، شنبه آن روز از قبل
چريكخودمختاريطلب كرددر درگيريبانيروهاي
امنيتيتركيهكشتهشدند، انفجاريكمينباعثمرگ

شد.. نظامي ترك دو

رسيد گروگانگيران به پايان برگركينگ در استانبول با تسليم در رستوران گروگانگيري

ساخت متهم توطئه رابه رئيسجمهور سابق معاون سوريه دادگاه

دادگاه  يك دمشق: فروردين-  ۱۹ فرانسه، خبرگزاري 
عبدالحليم خدام رئيسجمهور سابق معاون نظامي سوريه

و  قدرت غصب براي توطئه و تالش جمله اتهام از ۷ به را
ايجاد خصومتعليه دولت سوريه، مورد تعقيبقرار داد.
هيأت به داد و استعفا گذشته سال ماه در خرداد كه خدام

براي «توطئه به در آمد، در پاريس اپوزيسيون رهبر يك
دادن نشان جهت  خارجي كشور يك بر آوردن  فشار
سوريه در جرم اين شد.  متهم سوريه»  عليه خصومت
شاقه اعمال با ابد محكوميت به زندان به منجر ميتواند

شود.

عراق كردستان در نفت كشف

خبرگزاري فرانسه،۱۹ فروردين- اربيل: عراقكشف 
كردستان در زاخو كوهستاني ناحية در نفت منابع
معاون كرد. اعالم را تركيه، مرز نزديكي در عراق
در در زاخو اعالم كرد: ما اكرم معتصم نفت وزير

او  كردهايم. كشف نفت بغداد شمال ۴۷۰ كيلومتري
شركت نروژي توسط ناحيه اين در كه حفاري گفت

موجودي ميزان كه گفت و  شده انجام دي.ان.او
شد. خواهد مشخص بهزودي منابع اين نفت واقعي
براي قراردادي امضاي كرد مقامات ماه اسفند در
اويل وسترن كانادايي نفتي شركت با را نفت اكتشاف

جنوب  كيلومتري  ۱۲۰ در گارمين ناحية در سندز
امضاكردهاند. سليمانيه،

تركيه مسجدي در در انتحاري كشتهشدن بمبگذار

بهگزارش مطبوعات،  ۱۹ فروردين- استانبول: رويتر،
شهر اردو در مسجدي انتحاري در زن بمبگذار يك
حال كه در بمبي انفجار اثر در سياه كنار درياي در
كه همدست ديگري زن شده و كشته آن بود، حمل

شد. مجروح بود، وي
گزارش پليس از بهنقل آناتولي  رسمي خبرگزاري
در كه  انفجار  اين  در هم ديگر نفر  دو كه  كرد 
مسجد جنب در قرآن آموزش مركز يك دستشويي

شدند. مجروح داد، روي

ميشود تاميل انجام گروه يك فعال بهرغم قتل سريالنكا صلح گفتگوهاي
فرستادةارشد  خبرگزاري فرانسه،۱۸ فروردين-كلمبو:
نروژبرايبرقراريصلحدرسريالنكا،گفت كهمطمئن
بهرغم براي اينماه استكهگفتگوهاي پيشبيني شده
مأمور دو تاميل و ببرهاي طرفدار يك فعال شدن كشته

انجامخواهدشد. پليس،
وانيسينگامويگنسواران، رهبر جنبشرستاخيزتاميلكه
سازمانشورشي ببرهايتاميلرانمايندگي ميكند،روز

۱۸فرورديندرشهرترينكومالهدرشرقسريالنكاترور 
گروههاي اكثريت سينهالي در غالبًا با وي جنبش شد.
با ساختنيكمجسمهبودا اينشهردرگيرميشد. آنها
اوهمچنينچنديناعتصاب دراينشهرمخالفبودند.

كرده است. تاميل رهبري ببرهاي دفاع از در محلي را
دولتسريالنكا اين تروررامحكوم كرد ورئيسجمهور

اينكشورورئيسپليس به بازديدمحلپرداختند.

پرودي برلوسكونيرومانو سيلويو
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عراق مداخالت رژيم در
وحدت دولت تشكيل براي فعاليتهاي

عراق در ملي
بحران عراق،  پارلمان  پرتقلب  انتخابات برگزاري  از  پس ماه  سه
و رژيم است. مانده باقي هم چنان حلنشده  عراق دولت تشكيل
مزدورانشبادستآويختن بهانواعحيله ها اصراردارندكهحاكميت
نخست وزيري بر  آنها كنند. حفظ را كشور اين دولت  بر خود
ميكنند. پافشاري دفاع و كشور وزارتخانههاي حفظ و جعفري
پذيرش به حاضر عراقي دموكراتيك نيروهاي و احزاب طرفي از
دولت تشكيل براي فعاليت و مذاكره به و نيستند رژيم خواستههاي

ميدهند. ادامه ملي وحدت
ميپردازيم: اين باره اخباري در به زير در

آئين نامه و در مورد مقررات عراق سياسي احزاب
رسيدند توافق به آينده دولت تشكيل داخلي

بيانيهيي طي عراق رئيس جمهور ١٣فروردين: فرانسه خبرگزاري
و مقررات در مورد عراق سياسي احزاب روز يكشنبه كرد، اعالم

رسيدند. توافق به آينده دولت تشكيل داخلي نامه آئين
براي گفت كرد،  منتشر را  بيانيه اين كه  طالباني جالل  دفتر 
اقتصادي، موافقتنامه هاي ملي، بودجه پيرامون تصميمي هرگونه
امنيت، مرزي، مسائل از٥٠ميليون دالر، بيش قراردادهايي به مبلغ
رأي ملي استقالل به مربوط موضوعات و نظامي پايگان بلند ترفيع
موضوعاتي همچنين بود. خواهند الزم كابينه اكثريت سوم دو
سوم اكثريت دو عراق نيز ائتالف در نيروهاي ادامه حضور ازجمله

خواهد داشت… الزم را كابينه
را ائتالف شيعي قدرت تصميم اين كرد: اضافه فرانسه خبرگزاري

ميدهد. كاهش دارد، را مجلس كرسي ٢٧٥ از نيمي كه تقريبًا
كه كردند توافق هم چنين عراق احزاب خبرگزاري اين گفته به

باشد. دو معاون داشته نخستوزير
مسئوليت رأس در ديگري اقتصادي و عهدهدار امور معاونين از يكي

خواهد بود. آب و برق جمله از كشور خدمات پايهيي
با همكاري در عراق امنيتي امور ناظر آنها از يكي معاون، دو اين از

بود. خواهد نيز نخستوزير

جعفري نخستوزيري با مخالفتها افزايش
عنوان با مقالهيي طي ١٥فروردين روز واشينگتنپست روزنامه
است» عميقتري برداشته شكاف عراق در سياسي شيعيان «ائتالف
با عراق در نخستوزير انتخاب سر بر شيعي ائتالف نوشت:
مجموع حزب از چهار است. شده روبه رو خود ميان اختالفاتي در

از  كه گفتهاند جعفري ابراهيم به اين ائتالف تشكيلدهنده حزب ٧
افزود: واشينگتنپست حساب باز نكند. آنها حمايت روي پس اين
سنيها روبهروست. كردها و شديد با مخالفت سوي ديگر از جعفري
يك دارد، وجود اين بن بست شكستن كه براي انتخابهايي ميان در
را ديگري فرد درون خود در شيعي ائتالف كه است اين راهحل
به آن ارجاع و كانديدا چند نامزدكردن دوم راه حل كند. معرفي
ميگويند جعفري مخالفان آنهاست. به رأيدادن براي آينده پارلمان

است. وي مسجل هر صورت كنارهگيري در
جعفري نوشت: «رقيب آمريكايي مقامات از نقل پست به واشينگتن
است ممكن كه است عراق اعالي شيعي، مجلس در داخل ائتالف
سنيها و با كردها را جديد ائتالف و يك شود جدا شيعي ائتالف از
تشويق را ائتالف شيعي نجف در پرقدرت شيعيان ولي تشكيل دهد.

ائتالف ميكنند». اين حفظ به
عراق» گره «بازكردن عنوان تحت ديگري مقاله در واشينگتنپست
و ساير شيعي ائتالف ميان چندين گروه از كه اين وجود با نوشت:
تا خواستهاند از جفعري آمريكا دولت و حتي غيرشيعي ائتالفهاي
در كه است مصر وي ولي كند، كنارهگيري نخستوزيري مقام از

پست باقي بماند. اين
واشينگتن جهاني در بررسيهاي مركز از محمد منشاوي، گفتة به
است. از ايران رژيم به وي نزديكي جعفري با آمريكا علت مخالفت

شيعي ائتالف عضو خود كه عراق رئيس جمهور معاون ديگر سوي
شيعي ائتالف در حتي بي.بي.سي گفت: «اكنون با مصاحبه در است
ميكنم وي بنابراين من فكر دارد وجود نيز مخالفتهايي با جعفري

كند». كنارهگيري بايد
با مصاحبه در ائتالف شيعي ليست از صغير جالل الدين همچنين
جعفري براي كه راه در مقابل است گفت: ائتالف بر اين باور الحره
رابطه اين در وي تالش است. بسته پست نخستوزيري رسيدن به
١٥فروردين روز الشرقيه تلويزيون حال  همين  در است. بيفايده
«در صورتيكه گفت: عراق، رئيسجمهور طالباني، جالل از بهنقل
موضوع شوند بغرنج پيچيده و جديد تشكيل دولت به مربوط امور
خواهد واگذار داوري پارلمان و رأي جديد به دولت تعيينتكليف

گرديد».
متضاد مواضع پي در ١٧فروردين، الصباح عراقي روزنامه نوشته به
در سياسي روند چشم انداز نخستوزيري، كانديداي با دررابطه

ميشود. بحرانيتر عراق
تشكيل گفتگوهاي به نزديك منابع الشرقيه تلويزيون گزارش به
سه ظرف ائتالف ليست اگر كردند خاطرنشان عراق جديد دولت
نخستوزيري كانديد نهايي خود جهت احراز منصب آينده روز
بزرگتر فراكسيون پارلماني نكند، معرفي بهصورت رسمي را آينده
منصب اين احراز براي خود كانديد طرح منظور به ائتالف ليست از

گذاشت. خواهد ظهور منصه به پا
عراق توافق جبهه رئيس عدنان الدليمي، الزورا تلويزيون گزارش به
اجالس پارلمان به جعفري ابراهيم كانديداتوري موضوع احاله از
بهمنظور پارلمان به  موضوع اين  «احاله  : گفت  و كرد استقبال

ميباشد». مثبت گامي آن سر بر رأيگيري
ايندرحالياستكهبرخي مسؤلينليست ائتالفبهعدنانپاچه چي
اجالس برگزاري خود با عراق، مخالفت پارلمان جديد سني رئيس
كه گفته اند و دادهاند  اطالع  را آينده چهارشنبه روز در پارلمان
كانديداي نخستوزيري موضوع تكليف تعيين ائتالف براي ليست

نياز دارد. بيشتري به وقت خود
در بحران دنبال به  داد  خبر ١٨فروردين روز نيز العربيه  تلويزيون 
هيأتهاي رهبري ائتالف اين اعضاي از فضيلت حزب شيعي، ائتالف

كرد. منحل را حزب اين
عراق است.  پارلمان ١٥ كرسي در داراي فضيلت حزب

دولت تشكيل بحران به بسا چه بحرانها اين گفت: العربيه تلويزيون
عراق مربوط شود.

تشكيل تسريع براي بغداد به استرا و رايس سفر
دولت

به بغداد سفر اعالمنشده يك طي انگلستان آمريكا و خارجه وزيران
همچنين شدند. آنها ملي دولت وحدت تشكيل تسريع در خواستار

شدند. شبهنظاميان به مهارزدن خواستار
و رايس كاندوليزا ١٤فروردين٨٥، سي.ان.ان تلويزيون بهگزارش
ميكنند مشخص هستند كه عراق مردم اين گفتند:  استراو جك
به حمايت نياز نخستوزير انتخاب اما باشد، كسي نخستوزير چه
كه دارد به رهبري قدرتمند نياز طرفها دارد. عراق همه سوي از
دولت طريق تشكيل از امر اين برقرار كند و عراق در ثبات را بتواند

ميشود محقق ملي وحدت
كه گفتگوهايي به اشاره با كنفرانس اين در آمريكا خارجه وزير
مشروط امنيت را برقراري  داشته، عراق رهبران احزاب سياسي با
كشور و و گفت: وزير دانست ملي يك دولت وحدت به برپايي
امنيت مسئول تأمين مليتي چند نيروهاي با در همراهي دفاع وزير
تا كنند ايجاد شرايطي كه هستند اين مسئول همينطور و هستند
برچيد را شبهنظامي نيروهاي بتوان و كنند امنيت احساس مردم
شبهنظامي مورد نيروهاي چنين نبايد دموكراتيك يك كشور در

گيرند. قرار حمايت
بر و دارند سالح كه هستند مختلفي گروههاي گفت رايس 
پليس دست بايد در قدرت اين ميكنند، كنترل اعمال حاكميت
در نه فقط پيامهاي قوي ما مكررًا باشد. دفاع و كشور وزارت و
چيزهايي مهمترين از يكي كه فرستادهايم هميشه بلكه ديدار اين
انتظار چندمليتي نيروهاي عضو دولتهاي و مليتي چند نيروهاي كه

مردم عراق زده شوند. مهار شبهنظامي كه نيروهاي است دارند اين
مليتي چند  نيروهاي و  دولتي امنيتي  نيروهاي  و  اينرا ميخواهند
زمان در را كه مشكالتي ما ميباشند. اين خواستار صحنه در نيز
بوديم شاهد كشور وزارت و پليس عملكرد زمينه در انتقالي دولت
روشن است موضوع اين ما براي داديم. قرار گفتگو و مورد بحث
اما كرده ايم، مطرح هم علني بهصورت را خود نگراني اين گاه و
اين تشكيل شود ملي وحدت دولت كه زماني مطمئن هستم من
و دفاع وزراي كه بايد و گرفت خواهد قرار اولويت در موضوع
از ما شود. خشكيده مذهب گرايي و كنند عمل بيطرفانه كشور
ميگيرد، صورت پليس نيروهاي آموزش به منظور كه تالشهايي
مسئوليتهاي از يكي  پليس نيروهاي آموزش ميكنيم،  حمايت
اينكه نيروهايمان قبل از ما كرد: رايس تأكيد ماست. خانم اساسي
اين كشور در امنيت كه شويم مطمئن بايد بكشيم بيرون از عراق را

است. شده برقرار
جك و خارجه آمريكا وزير رايس، كاندوليزا با سفر ارتباط در
زيباري، وزير خارجه عراق، هوشيار انگلستان به استراو وزير خارجه
آوردهاند دو آنها پيامي كه گفت: تلويزيون سي.ان.ان به اين كشور،
و ملي وحدت دولت يك تشكيل فوري ضرورت اول است: بخش
اين تشكيل در لندن از تأخير و واقعيت كه واشينگتن اين بيان دوم
عراقي رهبران و ساير ما از آنها دادهاند. از دست را خود صبر دولت
ملي وحدت دولت براي تشكيل تالشهايمان و اقدامات به خواستند

ببخشيم. سرعت
دولت اختالف براي تشكيل چالشهاي موجود يكي از زيباري افزود:
پارلمان در مسأله بايد اين است. جعفري كانديداتوري ابراهيم برسر
برود آنها اگر جعفري شيعي ميگويد ائتالف شود. تكليف تعيين

نيست. اين مشكل سادهيي به همين دليل ميروند. هم
خارجه وزيران سفر اهداف درباره گزارشي طي الجزيره تلويزيون
گفت: دولت تشكيل در عراق با اشاره به تأخير به انگلستان و آمريكا
روشن آن هدف اما است نشده علني تاكنون ديدارها «محتواي
بهاي جعفري و اگر دولت براي تشكيل برروي عراقيان فشار است:
تا آمريكا و كند خودداري خود كانديداكردن از او بايد آن است

دهند». پايان عراقيها دروني اختالفات انگليس به

در زيادي اشتباهات مرتكب عراق در ما بوش:
رابراي آنها ما شدهايم. عراقي نيروهاي آموزش

حالي در داديم آموزش خارجي تهديدهاي با مقابله
بود داخل در تهديد كه

يك در ١٧فروردين روز آمريكا، رئيس جمهور بوش جرج
يك خواست عراق مردم از شمالي كاروليناي ايالت در سخنراني
جلوگيري داخلي جنگ بروز از تا دهند تشكيل ملي وحدت دولت
وحدت ملي حکومت يک ميخواهند عراق مردم گفت: شود. وي
رهبري مسأله اين  هستند. دموکراسي خواستار آنها باشند،  داشته
ميکنيم. اين حکومت همکاري ايجاد در با آنها ميطلبد. ما را الزم
اعتماد بدون است. نميتوانيد مطرح امنيت نيز مسأله ديگر سوي از
كنيد. پيدا دموکراسي دست از حفاظت براي الزم توانايي به مردم

زيادي مرتكب اشتباهات احتماًال عراق در ما گفت بوش جورج
آنها ما شدهايم. عراقي نيروهاي آموزش نحوه مورد در ازجمله
كه حالي در داديم آموزش خارجي تهديدهاي با مقابله رابراي

بود. داخل در تهديد

فرصت ملي، وحدت دولت تشكيل الهاشمي: طارق
است عراق از آمريكا شرافتمندانه خروج براي واقعي

اسالمي حزب دبيركل طارقالهاشمي بغداد١٥فروردين: تلويزيون
سفر كاندوليزا مورد در بغداد تلويزيون با گفتگويي امروز در عراق
اين نظرم  به  گفت: عراق به آمريكا خارجه امور وزير  رايس 
طرف عراقيان از نيز نهايتًا و است موضوع ملي عراق يك موضوع

شد. خواهد تعيينتكليف
جديد عراق  دولت تشكيل در كه را تأخيري از خود  رايس نگراني
ايجاد براي كه است دولت آمريكا اين حق داشت. ابراز شده ايجاد
فرصت اينكه تا حريص باشد، عراق اقتصادي در و امنيتي ثبات

به همين شود، عراق ايجاد از شدن شرافتمندانه خارج واقعي براي
عراق در ملي وحدت دولت سريعتر چه هر كه آنهاست نفع به دليل

كردند. حل وفصل معلق پروندههاي و شود تشكيل
در ١٦فروردين روز آمريكا رئيسجمهور  بوش، جرج  همچنين
براي ايجاد را عراقيان با همكاري ما گفت: خبرنگاران مصاحبه با

ميدهيم. ادامه ملي وحدت دولت يك
خشونت و كه با قومگرايي، است ما با عراقياني همكاري وي افزود:

مخالف هستند. عمليات تروريستي

شود گسسته هم از است ممكن شيعي ائتالف
روزنامه به  عراق، در  زنان  حقوق فعاالن از العزاوي، سهي خانم
روي تصميمات رژيم ايران گفت چاپ آمريكا لسآنجلس تايمز

ميگذارد. اثر عراق شيعي متحد ائتالف
ابراهيم كنارگذاشتن فشار براي است كه ماه يك مدت افزود: وي

ميكند. را تهديد شيعي ائتالف موجوديت جعفري
لسآنجلس تايمزايناظهاراترا باعنوان«ائتالف شيعيممكناست
١٧فروردين٨٥). است(لسآنجلس كرده درج شود» گسسته هم از

كه است بوده به حدي فعلي عراق دولت عملكرد
است گسيخته از هم را و شيعيان كردها اتحاد

تنها نوشت خود در سرمقاله آمريكا تايمز چاپ لس آنجلس روزنامه
دولت يك جنگ تمامعيار داخلي، تشكيل عراق از نجات شانس

افزود: روزنامه اين است. ملي وحدت
شيعه ائتالف از گروههايي ميبايست دولتي چنين تشكيل براي 
دولت عملكرد شوند. كردها متحد سني و احزاب با و شوند جدا
هم از و شيعيان را كردها اتحاد كه است حدي بوده عراق به فعلي
ساير و بغداد در خشونتها به دادن پايان در دولت اين است. گسيخته

خورده است. شكست نقاط عراق
شيعي بهدليل ائتالف بين شكاف چشمانداز افزود: تايمز لسآنجلس
هشدار شبه نظاميان مسلح، از آن اصلي گروه هر دو برخورداري
است جريان در بغداد در سرنوشتسازي روزهاي ميباشد. دهنده
درست اوضاع روند به دادن سرعت براي آمريكا دولت اقدامات و

است.
تحقق در پي است ممكن تهران دولت  افزود: تايمز لسآنجلس 
چشمانداز اين اما باشد، ناآرام و شده تجزيه عراق يك رؤياي

 ١٦ تايمز نميكند(لسآنجلس تأمين  را  ايران مدت دراز منافع
فروردين٨٥).

نخستوزيري از پست جعفري از حذف رژيم نگراني
كارشناس يك  از  نقل  به ١٨فروردين٨٥، روز رژيم تلويزيون
قطعًا سامرا انفجارهاي پس در  گفت:  خاتمي نام به حكومتي
ميخواهند هستندكه اسرائيل سيا و بهخصوص جاسوسي سازمانهاي
آنها برسند. پيش ببرند كه به آنچه ميخواهند بهگونهيي را صحنه
سخنان امر اين نشانه  بيايد. سركار مطلوبشان دولت  ميخواهند
كشته عراق در ما است گفته صراحت به روزها اين كه است رايس

برسيم. ميخواهيم آنچه به بايد داديم
احمدي نام ديگري به حكومتي كارشناس از نقل رژيم به تلويزيون
خود مالقات در رايس خانم كه هستيد شاهد شما گفت: نگراني با
مي كنند صحبت عراق موضوعات به راجع لندن در استراو جك با
خودشان خواست تا شوند بغداد وارد ميگيرند تصميم ناگهان و
براي فشارهايي را است كه گونهيي به روند قضايا منتقل بكنند. را
متحد ائتالف خود داخل از متأسفانه مي كنند. وارد جعفري انصراف
كه ابراهيم ميآيد اعال بحثي پيش خود مجلس داخل از حتي و

بدهد. انصراف جعفري
اسم رويوران به نام وي از رژيم  تلويزيون  كه ديگري كارشناس
بسيار اشارات ما ديديم عراق به رايس سفر خانم در گفت: ميبرد،
است اين تعابيري شد. آهنين مرد و نيرومند مرد مرد قوي، به زيادي

مطرح ميكنند. عالوي اياد آقاي مورد در معموًال آمريكا كه

خواهند را تعيين خودشان خود سرنوشت عراق مردم

كرد
با گفتگو در عراق مسلمين علماي هيأت رئيس الضاري حارث
رد را عراق و آمريكا برسر ايران الجزيره مذاكره رژيم تلويزيون
مذاكره بين به دعوت الجزيره پرسيد: درباره تلويزيون كرد. مجري
است مذاكرات اين در عراقيها مشاركت از بحث ايران و آمريكا
براي آيا حاضر هستيد ميگذارد.  تأثير روي موضع شما  اين آيا
جزيي هم به ميزاني هرچقدر يك ديدگاه مشترك به يافتن دست

بياييد؟ كوتاه
به ما ندارد. وجود هيچ كوتاه آمدني خير گفت: الضاري حارث
وآمريكا ايران رژيم بين مذاكره چرا نداريم. اطميناني مذاكرات اين
اختالفات درمورد مذاكرات چرا بگيرد؟ صورت عراق برسر
مورد عراق در مذاكرات چرا ؟ نيست ايران و آمريكا موجود بين
عراق مردم است؟ عراق پرونده مورد در و عراق مردم حساب از و
آنها حق جز كسي كرد و خواهند تعيين خودشان را خود سرنوشت

 ١٦ مردم عراق صحبت كند(الجزيره به اسم اسم آنها و به ندارد
فروردين٨٥).

با آمريكا از مذاكرات رژيم نگراني كشورهاي عربي
براي عرب كشورهاي خارجه وزيران نوشت: السفير لبناني روزنامه
قاهره در  جلسهيي  بهزودي عراق،  در ايران  رژيم نفوذ با  مقابله 

كرد. خواهند برگزار
اقدام اين افزود: مي كرد، نقل منبع اين از كه الجزيره تلويزيون
نتايج به نسبت عربي كشورهاي كه ميگيرد صورت درحالي
آن تأثيرات عراق و رابطه با در و آمريكا رژيم ايران گفتگوهاي

فروردين ٨٥). ١٧ الجزيره هستند»(تلويزيون نگران

آمريكا در عراقي جاسوس يك دستگيري
شهروند يك دستگيري از ١٧فروردين٨٥، واشينگتنتايمز روزنامه
دولت يك براي جاسوسي به  متهم  كه  عراق  متولد آمريكايِي
و سوريه ايران، به بارها وي نوشت و برداشت پرده است خارجي

كرده بود. اردن سفر
و امنيتي دفتر رئيس  َمكْسِول، مايكل از نقل به تايمز  واشينگتن
در اداره مهاجرت آمريكا كه مزبور تحقيقات آمريكا نوشت: فرد
كشورهايي از تقاضاي پناهندگي مسئوليت بررسي و شده استخدام
وزارت مأمور است، داشته برعهده ميشوند محسوب دشمن كه را

است. خارجي بوده يك كشور اطالعات

٦ صفحه از بقيه

مجاهد گرامي خوانندگان به سالم با
شما، لطفهاي ابراز و ايميلها نامهها، از تشكر با
درزير كه كردهايم دريافت شما از زيادي نامههاي

دهيم. پاسخ نامهها برخي به
ارسال با عزيز خوانندگان از زيادي تعداد همچنين
عيد زيبا، فرارسيدن تبريكهاي و كارت نامه ايميل،
با تشكر گفتهاند. تبريك ما به را نو سال نوروز و
به نو را سال و نوروز عيد متقابًال ما هم شما، از همه
و از موفقيت سالي سرشار تبريك مي گوييم و شما

ميكنيم. آرزو برايتان پيروزي

از چند شعر  انگليس، از پوران مجاهد مادر
ضمن فرستادهاند. برايمان را پراحساسشان اشعار
را اشعارشان از قطعه ايشان دو از قدرداني و تشكر

مي آوريم: زير در

ميهـن ايـن جوان درخونتپيدگان به قسم
مام وطن جگرگوشههاي ضجههاي قسم به

كفــــن از درون انقــــالب، بـــهوقـــت
مـن پنجـه زقبـر بفشــارد ناكسان گلـوي

بهمناسبت كه  ديگري شعر در عزيز پوران  مادر
مينويسد: است، سروده سياسي زندانيان قتلعام

ميپرسـي؟ چه آزادگـي مـوسم  گذشت
ميپرسـي؟ چـه آزادگـان و كاوه نعش ز
چه ميپرسـي؟ گل شادي رسيد ز خزان
مي پرسي؟ چه گل سوگ در بلبل سوز ز
مرسل ما جاي به يزيد بنشسته به تخت
مـا ميهـن قلب به نمـوده النه چو جغـد
خـونهـا شـده روان تختش گوشه زچـار
مـا چاك چاك دليران پاك ميهن زقلب
ابـر سيـاه فشرده را ما فضـاي ميهـن
مـا ميهن جـوان هـزاران ربـوده مـا ز
درد اين دوا كند كو خدا مرد كجاست
مــا ميهــن ظلـم بـرهــانــد ز تــا و

از رحمتي رحيم  آقاي  عزيز  دوست
آلمان

نامهشمارادريافتكرديم.نوشتهبوديدبرايمامقاله
دريافت را شما مقاله ما متأسفانه كرده ايد. ارسال
شرح به مقاله ارسال براي ما آدرس نكردهايم.
maghalat@mojahedonline. است: زير

  com

نماييد. ارسال آدرس اين به را خود مقاالت لطفا
ميكنيم. موفقيت آرزوي برايتان

محمدكريم آقاي عزيز دوست
محمديان

ارسال كه وجهي به همراه شما محبتآميز ايميل
آدرستان لطفًا شما از تشكر با رسيد. بوديد كرده
برايتان را نشريه بتوانيم تا بفرستيد برايمان را

باشيد. پيروز كنيم. ارسال

از باكو تانزاال عزيز دوست
شما كرديم.  دريافت را  شما  محبتآميز نامه 
بوديد. كرده  را مجاهد با همكاري درخواست 
مجاهد و توزيع پخش با شما ميتوانيد تشكر، با
همچنين كنيد. ياري را ما زندگيتان محل در
به و گزارشهاي مربوط ارسال اخبار ميتوانيد با
مطالب و خودتان زندگي محل در هموطنانمان
آرزوي برايتان كنيد. كمك ما به ديگر مفيد

ميكنيم. موفقيت

سرچشمه عزيز ج.آ از دوست
هم ما كرديم. دريافت را  محبتآميزتان نامه
را زماني حجت قهرمان مجاهد  شهادت متقابًال
و تهنيت  سرچشمه  سرفراز اهالي همه و  به شما
مردم همه  كه بوديد نوشته ميگوييم. تسليت 
قهرمان حجت بزرگداشت مراسم در سرچشمه
ابراز سرفرازش خانواده  با  و كرده شركت
همه كه نوشتهايد همچنين كردهاند. همدردي
خواهند را ادامه او پرافتخار سرچشمه راه جوانان
بهويژه جوانان سرچشمه اهالي همه به ما هم داد.
ديگر بار و ميفرستيم درود قهرمانش و غيور
ادامه براي  شهيدش برادران و قهرمان حجت  با
شما در همه براي ميكنيم. عهد تجديد راه آنها

مي كنيم. موفقيت آرزوي شهدا آن راه پيمودن

محبتآميز  نامه در سينا  آقاي  دوست عزيز 
هستم ايران خبرنگار در يک نوشتهاند: من خود
در و مخالفم  روحانيت منحوس رژيم با  که
و بود سال آخر چهارشنبه که چهارشنبه همين
شهر… سطح در اطالعيههايی چهارشنبه سوری
مسعود آقای عکس روي آنها بر كه کردم توزيع
به آنان ايمان بود و و خانم مريم رجوی، رجوی
با همکاری برای مرا می خواهم شما از دارم.
زور در حکومت ساختن ريشهکن خود باهدف
آخوندهاي حکومت ساختن  ريشهکن  و ايران

شما به اميد با دارم و بپذيريد. دوستتان جنايتكار
میکنم. فعاليت و هستم

عزيز دوست
در تالشهايتان از  و   شما   محبت  و لطف از 
آخوندها چنگال از ميهنمان آزادي راستاي
و موفقيت آرزوي برايتان و ميكنيم تشكر
با ارسال مي توانيد داريم.  شما پيروزي روزافزون
سكونتتان محل و….از مقاالت گزارشها، اخبار،
اگر كنيد(لطفًا ياري را ما ايران، مناطق ساير يا
ايميل به كنيد ارسال ما  براي سندي خواستيد

   maghalat@mojahedonline.com
در همچنين و شما آرزوهاي در هم ما بفرستيد).
هستيم. راهمان شريك پيروزي ايمان به و يقين
روزافزون پيروزي و موفقيت آرزوي برايتان

داريم.

مختوم ميالد آقاي دوست عزيز
براي كه شعري  نموديم. دريافت را شما  نامه
اختيار در را بوديد نموده ارسال ندا ضميمه

شما از با تشكر داديم. ندا قرار مسئوالن
باشيد. پيروز

آفتابكاران سايت از عزيز دوست
توجه شما از تشكر با نموديم. دريافت را نامه شما
صوتي فايلهاي ضميمهكردن درمورد پيشنهادتان
قرار سايت قسمت فني در اختيار را تصويري و
را بررسي نمايند. آن اجراي تا امكان فني داديم

باشيد. پيروز

دوست عزيز آقاي سعيد
درخواست شما  كرديم. دريافت را شما  نامه
دريافت روزانه را مجاهد روزنامه كه بوديد كرده
شده توسط منتشر كتابهاي برخي كنيد. همچنين
دوست كرده بوديد. درخواست ايران را مقاومت
روي سايت بر نظرتان مورد كتابهاي عزيز، برخي
و ملي همبستگي سايت همچنين و مجاهدين
دارد. وجود ايران مقاومت هوادار سايتهاي برخي
كنيد. پيدا دسترسي به آنها بتوانيد كه اميدواريم
مقدور برايمان جايي كه تا ميكنيم سعي نيز ما

پاسخ بدهيم. شما به درخواستهاي است
شما تشكر از با

پيروز باشيد
موسوي صادق آقاي عزيز دوست

كه بوديد پرسيده نموديم. دريافت را شما نامه
را سازمان انتشارات كتابهاي ميتوان چگونه
را كتاب كدام كنيد مشخص لطفًا كرد. تهيه
به داشتيم دسترس در درصورتي كه داريد. نياز
شما به را آن دريافت نحوه و داده اطالع شما 
ليال» خنده «آخرين كتاب مثال بهطور ميگوييم.
دريافت ميتوانيد را نموديم معرفي اخيرًا كه
بعدي نامه پاسخ در آن دريافت نحوه كه كنيد
هستيم. شما نامه منتظر ميشود. داده توضيح

پيروز باشيد

دوست عزيز آقاي حميد فياض
شما، از تشكر  با كرديم. دريافت را شما  نامه
ميتوانيد ليال» خنده «آخرين كتاب دريافت براي
آن(١٥يورو) پست هزينه بههمراه را كتاب هزينه
نموده و واريز مجاهدآنالين اينترنتي حساب  به
كتاب تا بدهيد ما به نيز را خودتان پستي آدرس

باشيد. پيروز گردد. ارسال برايتان

طنزي نوشتة  آموزگار  س. عزيزمان دوست
متشكريم. ايشان از كه كرده اند ارسال برايمان
«باور ميكنيم: را نقل نوشته از اين بخشي زير در
انقالب مي دانستيم ما، ازاول همه ما، که بفرماييد

بسيجی و پاسدار امامزادههای و راحل امام که
هستند دوگوشهايی سر  يک  .تنها  چی کميته و
همه و کنند اختراع جمکران چاه ميتوانند. که
از بتوانند تا بکشانند زمين زير به را مافيها و دنيا
بمانند. امان در خدا ضد امپرياليستهای چشمزخم
احتياج بندی که مرکز دستار هست همين برای و
درصحت و اتمی دارد تا برای هميشه به بمبهای
يک حتي و . بگذرانند روزگار کامل سالمت

. شان کم نشود سر مو هم از خال
گفته تا / بودند فرموده راحل امام که نبود بيهوده
ميکنند.مکتبی مسخره  آقايان  . مکتبی ميشود

مي کند. مسخره را مکتبی آنکه اسالمی. يعنی
مرتد باشد  معتقد اگر ميکند. مسخره را اسالم 
مالش و است حرام  او بر زنش و  است. فطری
بايد هم خودش شود. داده او فرزند به بايد هم

. باشد مقتول
خودمان تا ما مکتبی شديم است که همين برای و
چپ بکند. نگاه به ما کسی نتواند و اسالم شويم
کافرانه مشرکانه. يا ميانه. راست.يا نگاه به رسد چه
يا نه يا اروپايی و چينانه و روسانه يا و منافقانه يا و
قبيل اين از نه. و يا صهيونيست يا نه و يا آمريکائی

قيچی». اندر چپ و ميانه و راست نگاههای

محدث طي نامهيي در  اسماعيل عزيز دوست
نوشته اند: نقدي حسين مقاومت سرفراز شهيد باره

باشند کرده سياسی کار ايتاليا در کسانیکه برای
باشند خورد کرده بر کسانی به که اتفاق افتاده حتمًا
دقيقه چند و برای يکبار يک را فقط نقدی حسين که
آنها حسين در شور و ياد دارند به را او ديدهاند ولی
و زالل آدمها از برخی نمیدانم، است. کرده رخنه
نبود سادهيی آدم مطمئنًا حسين دلنشينند.  و شفاف 
و عيب از خالی حسين میرسيد. بهنظر ساده ولی
بسياری بود. حتمًا داشتنی دوست ولی بسيار نبود نقص
وقتی دارند مجاهدين به ياد با هواداران را او «دعواهای»

نيست!». شما مال فقط «مسعود میگفت که
ايران مردم دشمن نزد را مقامش شجاعت با حسين
او با پيوست. مردمی مقاومت به صميمانه و رها کرد
نبودن داد، انجام مهمی کارهای سياسیاش فعاليتهای
مقاوت يک در است اما بسيار زيانبار شک بی حسين
پر افتند می  خاک به  راه  در  افرادی  جای  مترقی
سالها دراين جای حسين من حداقل برای اما میشود.

تنگ است بسيار  دلم برای حسين
میسوزاند. همچنان مرا دل او مرگ خاليست. واقعًا
سرافراز شهيد نقدی، حسين  محمد صفای گرچه
بسيار برای حسين دلم اما  ماست،  با هميشه  مقاومت

است. تنگ

حضور

خاليست هميشه جايت
پرنده زيباترين

توست مالل و پر ز درد هفت سينه ام
رنگ خوش قناری

تو نحيف تن آن هست يادت
مهربان تو چشمهای برق و آن نور

زدند جانت بو به بد کثيف و گرازهای
را تو حقير کرمهای و

شعورشان بی آز خرج

مقاومت   شهداي خانوادههای سال هر معموًال  
حاضر شهدا مزار سر سال بر پنجشنبه آخرين در
بر مبنی آنها  با جديد  پيمانی و  عهد و میشوند 
مناسبي امكان تجمع اين مي بندند. راهشان ادامه

ميباشد. نيز هم با خانوادهها ديدار برای
به را مجددًا عيد اول روز از خانواده ها تعدادي

میروند. آنجا
عزيزان شهيدمان زيارت برای ما در اصفهان امسال
كه ديديم محلی در آنجا بوديم،  آنجا رفته به

به تبديل شدهاند،  سپرده خاك به ما  شهدای
آن خيابان تعريض بهانه به است. شده پارک

همان  ۳-۴ کيلومترطول دارد فقط هم خيابانی که
خراب  دارد، عرض ۱۰۰ متر قسمت را  که حدود
آن هستند. بقيه کردن خراب حال و در کردهاند
قبر سنگ حتی ،۶۷ سال به مربوط قبور از بسياری
نشان كه کوچک است  و فقط تپهيی ندارد هم
گورها از برخي کارگران، است. گوري وجود از
با را قبرها سنگ و مي كردند رو زيرو بيل با را

محل زير سازی  برای ميشكستند  و و كلنگ بيل
کوچک پارک همان  يا  سبز فضای  يا  تفريحی

می کردند. استفاده
از توضيح خواستار شدند بيشتر خانوادهها وقتی
لفظی سپس درگيری قسمت شدند و  آن مسئول
با موبايل با مأموران شد. مبدل فيزيکی درگيری به

و  آمده نيز آنان و گرفتند  تماس مزدوران  ۱۱۰
مورد آنها را و كرده حمله خانواده ها به باتون  با

شتم قرار دادند. ضرب

و اصفهان در مجاهدين شهداي تخريب مزار
عيد در روز رژيم درگيري خانواده ها با

کجاست تنت
رفيق شورترين پر

خاکی ستارة ای
تنت انار درخت

کشيدهاند میبينی قد بسيار سنبلهها و
خاليست هميشه جايت

صدا پر شهر اين بهاری هوای در
کارت کوچک اتاق در

شورا دفتر جای جای در
نفس می کشيم تو را حضور

تو از شوق را صبحها جيبهايمان و
                         [پر می کنيم

میرويم پيش به باری و
همه اين با

خاليست. هميشه جايت

وارده نامه يك از
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کشـور اين در آخوندی رژيم از يد خلع  برای عراقی وکيل و ٢٠٠٠ حقوقدان بيانيه

امروز در كشورما عراق، اشغال از سال سه گذشت بعد از
بهسر تاريخش از در دوران خطيري و تعيينتكليف مرحله
مشاركت و عمًال هنوز ثبات سياسي جديد ميبرد و شرايط
است. نكرده فراهم براي شهروندان را امنيت و بازسازي در
ديگر و بغداد در جنايت و جرم و قتل خشونت، بهنحوي كه
مسببان كه نيست بر هيچكسي پوشيده ميكند. بيداد شهرها
قتل و كساني هستند. آدمربايي اين جنايات چه پشتيبانان و
اتفاق روزانه به طور زياد تعداد به فرد هويت براساس آنهم
امنيتي دستگاههاي متوجه همه شكها تأكيد با و ميافتد.
حمايت ايران  طرف از كه است كشور وزارت به وابسته 

ميشود.
عليهماالسالم امام دو مراقد انفجار از بعد جنايات اين ابعاد
اشغال معرض در امروز عراق است. يافته افزايش سامرا در
واردكردن با  كه به نحوي است، گرفته قرار ايران  رژيم
از به منظور طائفهگري طرح اجراي و امنيتياش دستگاههاي
سياسي مقدرات عراق بر ارضي تماميت استقالل و بينبردن
دخالتهاي طريق از كرده است. ايران پيدا تسلط كشور اين
رويكار آوردن براي انتخابات جريان در آشكارش

دموكراتيك و ملي نيروهاي عليه خود به وابسته نيروهاي
دندان و چنگ سياسي صحنه از آنها راندن بيرون و عراقي

ميدهند. نشان
نيروهاي برايمجامعبينالمللي و عراق رژيم ايراندر دخالت
تأكيد آمريكا فرماندهان نظامي شده است. آشكار چندمليتي
سالحهاي و واردكردن مسلح از گروههاي ايران كه كردند
شهروندان عليه تروريستي عمليات انجام بهمنطور پيشرفته

پشتيباني ميكند.
از بين المللي افكار منحرفكردن بهمنظور ايران رژيم
كه ميكند القا اينطور داخلي اش، بههمريخته وضعيت
حل ايران در نظرگرفتن بدون را نميتوان عراق جامعه بحران
تصميمگيرنده رژيم اين كه ميكند وانمود اينطور و نمود

است. عراق به مربوط مسائل در
اعالم مي كنيم: رو اين از

در را عراق  طائفهگري، از برگ استفاده با ايران رژيم  .١
كه اين يا و تجزيه شود بايد يا كه داده است قرار وضعيتي
انفجار شعلهوركردن كند. هدف از حفظ را يكپارچگياش
داخلي فتيله جنگ روشنكردن سامرا در شريف ائمه مراقد

رژيم اتمي پرونده ارجاع بر سرپوش گذاشتن براي تالش و
بوده است. امنيت شوراي ايران به

در ايران رژيم نقش درمورد بينالمللي، جامعه نظر اتفاق .٢
را ملي عراقي نيروهاي اتمي به سالح دستيابي براي تالش
نمايند. حمايت بينالمللي اتفاقنظر اين از كه مي دارد براين
كافي متحد ملل سازمان  به رژيم  اتمي پرونده  ارجاع .٣
كه را عراق امور در آشكارش دخالتهاي كه اين مگر نيست

نمود. متوقف ميباشد، حسابهايش تصفيه بهمنظور
مردم خشونت، به ايران براي دامنزدن رژيم تالش به رغم .٤
وعيدهاي اين و وعده و تهديدات اين مرعوب عراق نبايد
روند. به پيش آن از خلعيد مسير در بايد شوند، بلكه رژيم

و نموده يكپارچه صفوفمان را است كه آن زمان اكنون .٥
فرزندان عليه ايران رژيم جنايات كليه افشاي براي فعاالنه

بكوشيم. كشورمان حاكميت حفظ وهمچنين خلقمان
براي قاطعي پاسخ ملي، وحدت دولت درتشكيل تسريع .٦
خواسته طبق از عراق ايران رژيم و اخراج خارجي دخالتهاي
ميليوني شان تظاهرات از طريق آنرا كه است عراق مردم

داشتند. بيان

سال سه از عراق در ايران رژيم دخالتهاي آشكار شدن .٧
نيازمند امر اين به دادن پايان كه است اين بيانگر پيش
عراق استقالل و دفاع از يكپارچگي به منظور قاطعيت يك
عراق بهوجود آمده در سياسي شرايط از ايران ميباشد. رژيم

است. سوءاستفاده نموده
عراقي، ووطن پرست ملي  نيروهاي كليه  از رو اين از
ملل عرب، سازمان اتحاديه اروپا، عضو اتحاديه كشورهاي
در را ما كه خواستاريم جهان، مختلف كشورهاي و متحد،

ياري نمايند. نبرد سرنوشت اين

عراقي مستقل حقوقدانان تجمع

به: رونوشت
متحد ملل سازمان

اروپا اتحاديه
عرب اتحاديه

اسالمي كنفرانس سازمان عضو كشورهاي
و… متحد ملل عضو كشورهاي

است گرفته قرار ايران رژيم اشغال معرض در امروز عراق
مردم  به خشونت، دامنزدن براي ايران تالش رژيم بهرغم
رژيم اين وعيدهاي و تهديدات و وعده مرعوب نبايد عراق

روند پيش به آن از يد خلع مسير در بايد بلكه شوند،
به قاطعي پاسخ ملي  وحدت دولت تشكيل  در تسريع
امري است از عراق ايران رژيم اخراج خارجي و دخالتهاي
كردهاند اعالم آنرا تظاهرات ميليوني خود با مردم عراق كه
سال سه كه از عراق در رژيم ايران دادن به دخالتهاي پايان
يكپارچگي از دفاع بهمنظور قاطعيت نيازمند شده، آغاز پيش
سياسي شرايط از ايران رژيم ميباشد. عراق استقالل و

است نموده سوءاستفاده كشورمان در آمده بهوجود

است آخوندي رژيم از يد خلع گرو در عراق در ملي وحدت دولت تشكيل و يكپارچگي استقالل، كردند: اعالم عراقي وكيل و ٢٠٠٠حقوقدان

از امضاكنندگان: برخي اسامي

حميد العاني، خلف محمود  الجابري، خلف حميد لوي رثيع،  خلف ابراهيم
خلف، محمود خالد الدليمي،  كطوان صالح ابراهيم الدليمي،  لوي خلف
عناد مازن حسين، محمد صالح عناد، احمد نبيل الفهداوي، نوري  صالح 
الحديثي، محمود فلف حمد رياض الفهداوي، رمضان محمد حمادي، سعود
متعب، ثائر وليد العلواني، محمد جاسم الكبيسي، كامل جالل الخالدي، احمد

الجابري، عبيد  شجيل الكبيسي، محمد جاسم علوان الجبوري، خميس  وحيد
ناصر الحديثي،  حسن عبدالمجيد علي، حمادي سعدون عبد، محارب جاسم
رمضان، الفلوجي، كامل عابد فاضل عواد الكبيسي، الويسي، سعيد محمود ماجد
الهندي، احمد عجاج حامد عويد الجابري، سيف الراوي، رنا خالد محمد متعت
حاتم العزي، رمضان رشيد مؤيد احمد، ريكان احمد العبيدي، علي نزار ناهي
محمود حامد الدليمي، عبدالسالم الرواي، مجيد خلف صالح الحديثي، احمد
عبدالرحمن نور علي،  انور تقليد ضياءالدين، تيسر احمد، خزعل  فياض عبد،
ذكري سوادي، عبد طاهر زيدان، جمعه طبق عناد، محمد فاطمه الفلوجي،

الجنابي، اكرم محمد، مكارم عزيز كيالن فرحان، شهاب شاكر كاظم، صباح
الكبيسي، خليل حسين صدام ابراهيم، عدي درك العاني، محمد روكان سعيد
الحديثي، جاسم فؤاد حواس محمد، انس حسن،  هذال رياض احمد، شهاب
حواس علي، انس سعيد كمال خلف احمد، شامل الراوي، محمد حسن جمال
عليوي، عزيز رامي الجنابي، عبداهللا مرزوك الكبيسي، حردان فندي الحلبوسي،
الخالدي، مرتضي ميسر هندي، ساجد وسيم الحديثي، جمعه الفهداوي، منير واثق
خلف، رحمن حامده الفهداوي، جبار نمار رضا، كريم جمال حسين، ناجي والء
خميس ربيع فرحان، راضي صدام عبيد، خلف سالم الجنابي، فؤاد جاسم اكرم

شهاب الخالدي، صالح المفرجي، أميره شدهان الدليمي، شكر النصراوي، ياس
مصطاف عالء الفلوجي، ضياءشكري الجنابي، تركي رمزي عباس، محسن عادل
صداع وليد الريشاوي، عبدالقادر دهر الراوي، صالح احمد قندي الدليمي،
نايله سلمان، هالل راجي جواد، حميد كاظم االنباري، خالد منتهي النصراوي،
وديع ساجد الدليمي، اسود مضفر المحمود، توفيق كريم السامرايي، عبدالكريم
عطيه، سرحان مزهر الجابري، مقداد نوفل االنباري، جميل فرهان الحلبوسي،
محمد كامل، اسعد منال الخالدي، سلوان دنيا الحديثي، اكرم شامل سفيان، ابتهال

حسين. الزم مشتاق عبدالباري، راضي الدليمي، عبداهللا

كشـور اين در مطبوعـات عـراقي ٢٠٠٠حقوقـدان بيـانيه انعـكاس

استادان وكال،  حقوقدانان، ١٨فروردين، جمعه روز
عراق عشاير شيوخ و سياسي شخصيتهاي دانشگاهها،
«برقراري عنوان ديالي با استان سميناري در برگزاري با
ضمن ايران» رژيم از يد  خلع  با قانون حاكميت
آدمربايي و جنايات و قتل روزافزون موارد برشمردن
صورت ايران بهرژيم وابسته نيروهاي توسط كه
براي بههمبستگي را عراق سياسي جريانهاي ميگيرد،
تضميني ضروري و شرط بهعنوان رژيم از اين يد خلع

فراخواندند. حكومت وحدت ملي تشكيل براي
اين بر تأكيد ضمن سمينار اين در شركت كنندگان
وابسته بهرژيم جريانهاي تحمل ديگر جامعة عراق كه
در مليتي چند نيروهاي  از ندارد، را ايران  بر حاكم
ژنو كنوانسيونهاي  طبق بهوظايفشان خواستند عراق 
آنان از كشتار و نمايند عمل از شهروندان حفاظت در
و آخوندي به رژيم شبهنظامي وابسته نيروهاي به دست

كنند. جلوگيري آن امنيتي دستگاههاي
جامعة و متحد ملل سازمان از هم چنين سمينار اين
و انساني وظايف به تا خواست عرب كشورهاي
عمل عراق بي پناه مردم به كمك در خويش اخالقي
نيروهاي توسط كه جناياتي از جلوگيري براي و نموده
ارگانهاي و  كشور وزارت در ايران رژيم به  وابسته
عاجل اقدام ميگيرد، صورت بهآن وابسته امنيتي

آورند. بهعمل
جمعيت دبيركل و حقوقدان عباس، سفيان آقاي ابتدا
خوشامدگويي ضمن عراق،  مستقل  حقوقدانان
عراق كه شرايط سياسي خطيري با اشاره به و بهحاضران
انتخابات عراق از ماه چهار گفت: مي برد، آن بهسر در
دستهبندي براساس آنهم آدمربايي و قتل اما ميگذرد،
گذشته يكسال طي كه بهنحوي دارد ادامه افراد مذهبي
گروههاي توسط بيگناه مردم از تن ٤٠هزار از بيش 
به وابسته شبهنظاميان يا  ايران  رژيم طرفدار مسلح
برايران حاكم رژيم رسيدهاند، قتل به امنيتي نيروهاي
بهخود وابسته احزاب طريق از عراق در دخالتش با نيز
كشورمان در  قدس سپاه و پاسداران  سپاه واردكردن 

بهوجود آورده است. فرهنگ جديدي را

دانشگاه استاد  العبيدي، عدنان دكتر آقاي  سپس
رژيم دخالتهاي فهرست برشمردن ضمن يرموك،
ترور و  تهديد سياست  بهكارگيري و عراق  در ايران 
قبيل اين و مرگ تيمهاي گفت: رژيم اين توسط
عراقيان ارادة از چيزي هيچ تنها نه كشتارها و كارها
بيشتر بهروز روز را آنها ارادة به عكس بلكه نميكاهد،

مستحكمتر مينمايد. و
به اشاره ضمن  وكيل، المشهداني، ناجح  آقاي
نمونههاي افشاي به ايران بر حاكم رژيم جنايتهاي
عراق پرداخت رژيم به از تروريسم صادراتي مشخص
و شيعه اعم از عراقيان را رژيم آخوندي همة وگفت:
با دادن پول به رژيم اين است. سني هدف قرار داده
غالبيه، منطقه در حسينيهيي در بمبگذاري با عواملش،
چشمان جلو دانشآموز در دختر كشتهشدن سه باعث
معاد در مسجد همچنين است؟ مسلماني آيا اين شد. ما
شهر، اين اسالمي در حزب مقر در يا و خالص واقع در
معلوم آمد بهدست كه اسنادي با نمودند، بمبگذاري
گرفته صورت ايران رژيم پول با عمليات اين كه شد

است.
قانوني كميته عضو و وكيل  الجواري،  كريمه خانم
و آخوندي رژيم جنايات به اشاره با مرام، جبهه
از بعد ايران رژيم عوامل گفت: عراق در مزدورانش
در رژيم شهرهاي مرزي، وارد عراق شدند. اين اشغال
وزارت بر تسلط و حكومت تشكيل و سابق انتخابات
آدمربايي دوران اين كرد و در آشكاري دخالت كشور،

شد. رايج افراد مذهبي گرايشهاي اساس بر قتل و
كه ميخواهيم متحد ملل سازمان از ما وكال وي افزود:
دادگاههاي مقابل در مسلح را گروههاي و آخوندها
كردهاند عراق مردم عليه كه جناياتي بهخاطر بينالمللي

بكشانند. محاكمه ميز بهپاي
حزب وفاق ملي نمايندة و وكيل آقاي هيثم المسعودي،
در بهخصوص رژيم دخالتهاي به اشاره با در كربال،
را حياتي گفت: رژيم ايران تمام مراكز عراق، جنوب
وزارت رژيم عناصر آورده است اين خود در كنترل به
تأسيس ديني كه خودش را در مؤسسههاي اطالعاتش

نموده گمارده است.
اشاره با از موصل وكيل الحمداني، عبدالكريم  آقاي
تروريستي گروههاي  با  برخوردي االن  تا بهاينكه
كرد: تأكيد نشده ميكشند را بيگناه مردم كه مسلح

شوند». محاكمه بينالمللي دادگاههاي در بايد «آنها
الجواري كريمه خانم توسط سمينار  اين پاياني بيانية

است: آمده كه در آن از جمله گرديد قرائت
مردم عراق ارادة كه است كرده ثابت حوادث تاريخي
سختيها با مقابله توان زيرا داد شكست نميتوان را
بهرغم و آمده فائق مشكالت بر مي توانند دارند و را
پاي روي دوباره شر، نيروهاي با درچنگبودن چنگ

بايستند. خود
بهميزان در عراق ايران رژيم حصر بيحد و دخالتهاي
نموده است. تضعيف را اجتماعي زيادي زيرساختهاي
شبهنظامي نيروهاي كه  ايران طرفدار  سياسي احزاب
آدمربايي، و قتل و جنايت به دست زدن با دارند، مسلح
قرار دادهاند. از اين داخلي آستانة جنگ كشور را در

رو:
و آدمربايي جنايات و قتل روزافزون روند توجه به با ١ـ
بهرژيمايراندرعراقصورت كهتوسطنيروهايوابسته
كه ميخوانيم را فرا عراق جريانهاي سياسي ميگيرد،
براي تضميني و ضروري شرط را رژيم اين از يد خلع

دهند. ملي قرار حكومت وحدت تشكيل
بهرژيم وابسته جريانهاي تحمل ديگر عراق جامعة ٢ـ
عراق در  چندمليتي  نيروهاي از لذا ندارد. را  ايران 
ژنو كنوانسيونهاي طبق وظايفشان به كه ميخواهيم
مردم از كشتار و نموده عمل از شهروندان حفاظت در
بهرژيم ايران وابسته شبهنظامي نيروهاي بهدست بيگناه

كنند. جلوگيري امنيتي دستگاههاي و
عرب كشورهاي  جامعة و متحد  ملل سازمان از  ٣ـ
خويش اخالقي و انساني بهوظايف تا ميطلبيم استمداد
براي و نموده عمل عراق بي پناه  بهمردم كمك در
بهرژيم وابسته نيروهاي توسط كه جناياتي از جلوگيري
بهآن وابسته امنيتي ارگانهاي و كشور وزارت در ايران

آورند. بهعمل اقدام عاجل مي گيرد، صورت

سميناربرقراريحاكميتقانونباخلعيدازرژيمايران
باحضورحقوقدانان، وكال،استاداندانشگاهها،شخصيتهايسياسيوشيوخعشايراستاندياليعراق
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