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در كه مهدوی فيض اعدام زندانی مجاهد ولی اهللا حکم  جهانی عليه اعتراضات
آمريکا و اروپا در جهان بزرگ شهرهای در همچنان باالگرفت، خبر اعالم اين پي
ضمن اعتراضي تظاهرات در باشركت آزاده، ايرانيان و مقاومت حاميان دارد. ادامه
سياسی زندانيان قتلعام فاجعه تکرار به نسبت جنايتكارانه، حكم اين محكومكردن

سازمان  ارگانهای و حقوق بشری و بينالمللی مجامع از و دادند سال٦٧ هشدار در
مجاهد زندانی جان آورند و فشار آخوندي رژيم روی تا بر خواستند متحد ملل
بررسی خواستار چنين هم تظاهركنندگان نجاتدهند. را مهدوی فيض ولیاهللا

تدابير اتخاذ و متحد امنيت ملل شورای در رژيم آخوندها حقوق بشر نقض پرونده
آكسيونهاي اعتراضي و تظاهرات اين شدند. ضدانساني ديكتاتوري عليه اين جدي
لسآنجلس، نيويورک، انگلستان، در بيرمنگام آلمـان، در کلن شهرهاي در ازجمله
در كانادا و مونترال ونكور در نروژ، تروندهايم اسلو و در آمريکـا، بركلي خوزه و سن

گرديد. اتريش برگزار در وين و
مجاهد ولیاهللا زندانی از مردمي تشکلهاي و انجمنها حمايتهای نيز داخل كشور در
درتهران طی ايران خلق مجاهدين هوادار فرهنگيان ازجمله و يافت فيض ادامه

كردند: اعالم فيض ولياهللا حکم جنايتكارانه اعدام بيانيهيی، ضمن محکومکردن
مجامع همه از و سكوت نكرده بيدادگري اين برابر معلمان در و فرهنگيان «ما
در اينك كه قهرمان اين مجاهد جان نجات ميخواهيم براي دنيا حقوقبشري
معلمان و فرهنگيان همة نمايند.از سريع اقدام است بند در كرج گوهردشت زندان
دادخواهي فرياد ميخواهيم دانشآموزان و دانشگاه محترم اساتيد و دانشجويان و

نمايند». محكوم اقدام جنايتكارانه را واين سرداده
رئيس جارويي، محمد جنايتكار پاسدار كه خبرميرسد كشور داخل از همزمان

داده  هشدار مهدوي فيض ولياهللا مجاهد زنداني كرج، به گوهردشت زندان بند٦
و در ندارد زندان را به بيرون از خويش اخبار مربوط به اعدام دادن حق است كه
همانند غيراينصورت در است وي تهديد كرده كند. پيشه سكوت بايد رابطه اين

گذاشت. خواهند به اجرا صدا و را بي سر وي حكم زماني حجت
نامساعد شرايط دليل به مهدوي  فيض ولي اهللا خلق جسماني مجاهد وضعيت
شديد بيماري دچار و نيست مناسب پزشكي رسيدگيهاي فقدان و بهداشتي

است.  و يكي از كليههايش از كار افتاده شده پوستي

يزد معدن ساغند از اورانيوم استخراج سنگ ـ
كارگاه اردكان در زرد تهيه كيك ـ

اصفهان كارگاه در زرد كيك فراوري ـ
راكتور براي نطنز تأسيسات در اورانيوم غنيسازي ـ

برق هستهيي
پلوتونيوم تهيه ـ

اتمي بمب ـ
اورانيومي بمب ـ

مي شود، رژيم حادتر بيروني و بحرانهاي دروني هرقدر
منطقه در را جنگ» «اعالن سياست طبلهاي آخوندها
٢٢فروردين، روز درميآورند. به صدا بلندتر جهان و
چرخه تكميل مشهد، در نمايشي  در احمدي نژاد
درسايت نطنز اورانيوم وغنيسازي اتمي توليد سوخت
ابعاد در غني سازي كه داد دستور علنًا و اعالم كرد را
شكل فني، هربحث در وراي يابد. گسترش صنعتي
بيانيه به سرباال جوابي اقدام، اين سياسي محتواي و
همه كامل توقف بر مبني متحد ملل امنيت شوراي

بود. غنيسازي فعاليتهاي
روزنامه يك زمينه اتمي، در اين تجري از بعد روز دو
كنار عراق در رژيم اهداف روي از را پرده حكومتي
منطقهيي بازي بستر به امروز  «عراق نوشت: و زد
آمريكا غربي بهويژه كشورهاي شده و تبديل تهران
ايران ميكنند… نفوذ درك را اين واقعيت خوبي به
سوريه مثلث ايران، ديگر بار خواهد توانست عراق در
تضمين را كشور منافع عاليه كرده و احيا را لبنان و
«امروزه مينويسد: سپس حكومتي روزنامه كند».
تحوالت با همراه كشور هستهيي  پرونده جريان
طرف رودخانه جاري عراق، دوشادوش يكديگر در دو
«پلزدن و است» حركت  حال در بينالملل  روابط
به مربوط مؤلفه» ميتواند «چالشهاي دو اين ميان
يك با و  تمام زيركي با  را  كشور  هستهيي پرونده 
تبديل مثبت جمع حاصل به بازدارنده ديپلوماسي

كند»(شرق٢٤فروردين).
عراق، و اتمي زمينههاي در رژيم رويكردهاي ظاهر
گارد دفاعي بستن ولي باطنش قدرتنمايي تهاجمي و
كه سياسي مسير دو اين است. پاياني مرحله در رژيم
احمدينژاد رويكارآمدن و رژيم انقباض سرفصل از

دو به را رژيم حياتي نياز است، پررنگترشده هرروز
مفهوم مي كند. بارز عراق و اتمي بغل زير چوب
ميخواهند نه آخوندها كه است اين حياتي» «نياز
بينالمللي با جامعه زمينه دو در اين ميتوانند نه و
گردونه از مؤلفه» «دو اين يعني برسند. تفاهم به
ديپلوماسي مقوله نتيجه از در قابلمذاكره و موضوعات
بازدارنده» «ديپلوماسي معناي اين، بنابر است. خارج
عراق، و اتمي مؤلفه» دو ميان «پل زدن و آخوندها
تسليح روي بيگفتگو و استراتژيك سرمايه گذاري
مثابه تضمين به تروريسم و بنيادگرايي و صدور اتمي
حكومتي شرق روزنامه كه است واليتفقيه رژيم بقاي
حل «كليد مسائل» و بسياري از «كليد حل را آن

ميكند. براي ايران» توصيف استراتژيك
در ذكرشده حقيقت در مورد غفلتنظري يا تجاهل
راه مذهبي فاشيسم مماشات با بهتعلل و عمل در باال،
فاجعهبار به نتايج كه دارد را خطر بزرگ اين و ميبرد
ازهمين شود. منجر هيتلري فاشيسم با مماشات
رژيم سردمداران وقيحانه ازتصريحات بعد كه روست
رئيس جمهور درمورددستيابيبه چرخه سوخت اتمي،
در تأخير و تعلل به «ادامة نسبت مقاومت، برگزيده
مذهبي» سياست قاطع در قبال فاشيسم يك اتخاذ
اعمال تحريمهاي ضرورت بر تأكيد با داد و هشدار
كه«اين خاطر نشان كرد آخوندي، عليه رژيم فراگير
خود استراتژيك  بقاي تضمين را اتمي بمب رژيم 
خاطر، كرد. بههمين نخواهد رها هرگز آنرا و ميداند
و رژيم تغيير آخوندها، اتمي بهتهديد قطعي پاسخ
كه مقاومت امري است؛ ايران در استقرار دموكراسي
مردمي، قادر به تحقق گستردة ايران با تكيه برپايگاه

ميباشد». آن

معناي«ديپلوماسيبازدارنده»رژيم
ديگر صفحات در

دريابيم!(١) را «پاسداران» اتمي پرونده بر حاكم فضاي ـ
حاجحمزه يزدان
٧ صفحه

ميكنند شكنجه را خودشان خودشان، مجاهدين ـ
اشرفيان شادي از سوزش ـ

عليمراداشرفي
مسير در شتابگيري سرخ مرز از آخوندي استبداد عبور ـ

سقوط
بهزاد سرمدي

و همبستگي رمز اصلي، درمان و اصلي درد تشيخص ـ
وحدت ماست

مهياربرومند
٩ صفحه

تروريست (١٧) بنيادگرايي با مرزهاي اسالم ـ
گنجهاي جالل

زمين ايران تاريخ ـ
عبدالعليمعصومي

فرانسه ١٩٩٨ جام جهاني يادي از ـ
محمدبهروزي
صفحه١٢

تيزدندان يك پنهان مهربانيهاي ـ
كاظممصطفوي

تحرير و بيان آزادي روي بر پنجرهيي وبالگ، ـ
مقدم ـ ح
صفحه١٣

صفحه٦ در

مقاالت:

خونعشاق نخفتهست
جهان به نخسبد و

١٨ شماره فرهنگي ندا ادبي و ضميمه
مي خوانيد شماره ندا مطالب زير را اين در

دلها فاتح پرندهيي ـ
توران عالءالدين از اگزوپري سنت دو آنتوان باره در

هنركشي … يا و وقاحت؟ ابتذال، ـ
لقايي ستار روباه از و جناب سياه كالغ ـ

معصومي عبدالعلي از فردوستي شاهنامه ـ
مهرنوش ـ ه ترجمه مريمه پروسپر از فالكون ماتئو ـ

از چند شعر كوتاه و از عهد عتيق برگي ـ
رحمان كريمي

نشريهفوقالعادهمجاهد
سخنرانيهاي و ديدارها ويژه

رئيسجمهوربرگزيدهمقاومت
روز پنجشنبه شوراي اروپا در

٣١فروردينمنتشرميشود

واكنش جهانينسبتبهاعالم رسميغني سازي اورانيوم توسط رژيمآخوندي
ترك كرد را تهران خالي دست با وي شد و باشكست روبهرو تهران به البرادعي سفر محمد

و مراحل اتمي بمب يا برق چگونگي توليد
ايران در آن اجرايي

ايراني احمد گردآورنده:

٥ صفحه در

سـرمقاله

سوي از قويتري گامهاي برداشتن ايران، رژيم توسط اورانيوم غنيسازي رسمي آمريكا: اعالم وزير خارجه ـ
ميكند ايجاب ملل متحد را امنيت شوراي

احساس ما چرا كه ميدهد نشان رژيم ايران اقدام اين متحد: سازمان ملل در آمريكا سفير بولتون جان ـ
ميكند طي را اشتباهي كه مسير كنيم تفهيم ايران رژيم به بايد است و اضطراري وضعيت ميكنيم

جلسه در مسكو تشكيل روز سهشنبه(٢٩فروردين) آلمان متحد و ملل شوراي امنيت عضو دائمي ٥كشور ـ
قرار بررسي را مورد رژيم اين عليه تحريم اعمال براي آمريكا پيشنهاد و ايران رژيم بحران اتمي تا ميدهند

دهند.
امنيت سازمان شوراي بيانيه با آن رويارويي و ايران رژيم رفتار سفيد: كاخ سخنگوي كللين اسكات مك ـ

شورا است اين براي تهديدي ملل متحد،
براي راهحل بهترين را ايران رژيم تغيير آمريكا جمهور رئيس معاون چيني ديك فيگارو: فرانسوي روزنامه ـ

دانست ايران بحران هستهيي به پايان دادن
است چين نگراني اعالم كرد مايه ايران رژيم آنچه متحد: ملل سازمان در چين سفير ـ

اعمال براي مواردي آمادهکردن در حال اروپا اتحاديه اروپا: خارجي اتحاديه سياست مسئول سوالنا، خاوير ـ
است عليه رژيم ايران تحريم

گامهاي ايران رژيم جديد اقدام به واكنش شوراي امنيت بايددر آمريكا: خارجه وزرات سخنگوي ارلي، آدام ـ
بردارد را بعدي

غنيسازي رسمي اعالم نسبت به را نگراني عميق خود با صدور بيانيه يي خارجه انگلستان وزير استراو جك ـ
كرد ابراز ايران رژيم توسط اورانيوم

جشنميالد
(ص) اسالم پيامبر

درمحلاقامترئيس جمهور
برگزيدهمقاومت

اورسوراواز گراميداشتي در مراسم (ص) مصطفي محمد اسالم عظيمالشأن پيامبر فرخنده ميالد بهمناسبت
و ايراني عرب و فرانسوي مسلمان شخصيتهاي برگزيده مقاومت و رئيسجمهور رجوي مريم حضور خانم با

شد. برگزار
اين از افزود: و گفت تبريك مسلمانان عموم را به محمد (ص) حضرت ميالد رجوي مريم خانم اين مراسم در
ميگويم. تبريك ويژه هموطنان مسيحي به جهان و به مسيحيان نيز پاك را و عيد مي كنم استفاده فرصت
ايران، بر حاكم دينفروش گفت: آخوندهاي مصطفي محمد يگانگي رحمت و پيام به اشاره ضمن رجوي خانم
پيامبر سيماي هستند. او دشمنان بدترين محمد(ص) نيستند بلكه پيروان زن ستيزي، و ترور مبلغان اين
با و وارونه كرده اند را محمد(ص) پيام آنها ميكنند. ترسيم تهران و ماليان بنيادگرايان كه نيست اكرم چيزي
جلوه ميدهند. مخدوش پاك را آيين اين چهره اسالم به رفتار ضدانساني خود و ارتجاعي افكار نسبتدادن

الجزاير، پيشين نخست وزير غزالي، احمد سيد ازجمله شركتكننده شخصيتهاي از برخي مراسم اين در
شوراي سبتي رئيس صلح، توفيق براي بينالمذاهب بينالمللي مجمع رئيس اسالمشناس و بنشيخ غالب
مسلمانان فدراسيون از بنيانگذاران شهر اوري و مسجد شيخ خليل مرون مدير فرانسوي، مسلمانان منطقهيي
چهرههاي و از تاورني مسجد مدير سانكوشارا فرانسه، شيخ ممدو بردوي شهر مسجد مدير طارق آبرو فرانسه،
انجمن رئيس كزباري دكتر مراكش و از زنان عفيفه مطرون، فعال خانم در فرانسه، اديان بين گفتگوي معروف

كردند. سخنراني فرانسه، مسلمان دانشجويان

سـروهـاي سـرفـراز فـرورديـن

حضور با و دانشگاه آليانس به دعوت كه جلسه اين در
برگزار دانشگاه اين  دانشجويان و  استادان از ٥٠تن
ملي شوراي عضو تسوجي محمدحسين پروفسور شد،
از نفره چهار يك هيأت سخنراني پرداخت. به مقاومت،

داشت شركت جلسه اين در ايران مقاومت

شهيدان ، خلق رهايي پپيشوايان خاطره
بـاد گـرامي ١٣٥١ و ١٣٥٤ ٣٠فـروردين

اولين شهادت سال سي وچهارمين مناسبت به
مجاهدين سازمان مركزيت اعضاي از دسته

١٣٥١ ٣٠فروردين خلق ايران در
اوين تپههاي سرخ شقايق ٩ ياد به

و بينالمللي» «رژيمايران تهديدجديمنطقه يي
سخنرانيدردانشگاه آليانسدركاليفرنيا

اسحاقي دكترحميدرضا مصاحبهبا
مقاومت ملي شوراي عضو

ملل سازمان حقوقبشر جديد شوراي تشكيل
داشت، بررسي وجود كميسيون در كه برخالف وضعيتي
حقوقبشر شوراي توسط مختلف كشورهاي در وضعيت
اين، بنابر بود. خواهد اتوماتيك حدودي تا و دورهيي
پرونده و ايران در وضعيت وخامت بهدليل عليالقاعده
اين به رسيدگي حقوقبشر نقض زمينه در آخوندها سنگين
رعايت با شورا كه باشد مواردي از يكي بايستي وضعيت

پرداخت. خواهد آن به اولويت
برخورد اين ارگان كيفيت داشت كه درنظر بهرغم اين بايد
كه تالشهايي دارد به بستگي ايران در حقوقبشر با وضعيت

آمد خواهد بهعمل موضوع اين طرح براي

فردا راديو به اطالعات بدنام وزارت ديكته
شوراي كار كميسيون مسئول داوري، عباس آقاي
به اشاره  با اشرف شهر از پيامي طي مقاومت ملي 
بر گذاشتن سرپوش براي  آخوندي  رژيم تالش
شرايط در  آخوندها تروريستي بي سابقه جنايات 
مردم كه كرد تأكيد فالحيان جلب حكم انتشار
به خوبي منصف و بيطرف وجدانهاي همه و ايران
فردا سوي راديو شده از كه خبرهاي منتشر ميدانند
از جداشدگان مجاهدين يا اعضاي سابق تحت عنوان
استثنا بدون و تمامًا گذشته، ٣سال در مجاهدين،
آدمكشي ماليان بوده و تروريسم وزارت بدنام ديكته

ندارد ارزش پشيزي و

زماني حجت شهيد مجاهد پيكر دادن از رژيم
بهخانوادهاشخودداريميكند

پس آخوندي جنايتكار رژيم رسيده، گزارش اساس بر
زماني مجاهد قهرمان حجت اعدام ماه از به دو قريب از
ميكند خودداري خانوادهاش به او پيكر دادن از همچنان

ياد به
سالروزشهادت

رجوي كاظم دكتر
شهيدبزرگحقوقبشر
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اخبار ايران
٢ ١٣٨٥ صفحة شمارة٧٩٦ دوشنبه ٢٨فروردين

رژيم عملي پاسخ
امنيت شوراي بيانيه به

مهلت از هفته دو درحاليكه
براي رژيم به امنيت شوراي يكماهه
هستهيي فعاليتهاي كليه كنارگذاشتن
سياستمداران درحاليكه و بود گذشته
موضوع اين بررسي  درحال  غربي
شوراي به خواست اگر رژيم كه بودند
واكنشي چه نگذاشت  گردن  امنيت
نشان آخوندها رژيم بدهند، نشان بايد
جواب هيچ گونه ندارد قصد كه داد

بدهد. امنيت شوراي به مثبتي
بار چند از  پس  ۲۲فروردين،  روز
به زودي كه رژيم توسط رسمي اعالم
پاسدار شد، خواهد اعالم خوشي خبر
تروريست رئيسجمهور احمدينژاد،
«جمهوري كه: شد مدعي رژيم،
هستهيي كشورهاي به ايران اسالمي
احمدينژاد است».  پيوسته  جهان
فروردين ماه بيستم تاريخ گفت: «در
سوخت توليد چرخه جاري، سال
كامل مقياس آزمايشگاهي در هستهيي
براي نياز مورد غناي با اورانيوم و شد
جوانان بهدست هستهيي نيروگاههاي
شدهاس»(خبرگزاري توليد ايراني

۲۲فروردين۸۵). ـ رژيم
با مسابقه يك در نيز رفسنجاني
۱۶۴دستگاه كرد اعالم احمدينژاد
شده راهاندازي نطنز در سانتريفوژ
گفت: به خبرگزاري كويت او است.
سانتريفوژ ۱۶۴دستگاه «راهاندازي
كه نطنز غنيسازي تأسيسات در
ميدهد نشان شده تزريق آن به گاز
يافته دست صنعتي توليد به ايران كه
دستگاه اين كار است الزم است…
كامل واحد دهيم تا يك گسترش را
يزد آيد»(آفتاب دست به صنعتي

۲۳فروردين۸۵).
اتمي انرژي سازمان رئيس آقازاده
اورانيوم توليد مسير در كه گفت رژيم
تا و هستيم صنعتي ابعاد در غني شده
سانتريفوژ دستگاه ۳هزار امسال پايان

ميكنيم. راهاندازي را

رژيم كار حاميان سختشدن
سوخت چرخه  كامل شدن اعالم 
تند واكنشهاي رژيم توسط هسته يي
كشورهايي برانگيخت. را جهاني
اعمال و سخت سياست خواهان كه
خواست در بودند، رژيم عليه تحريم
كه كشورهايي  شدند و مصرتر خود 
نجات و رژيم كمك به خواهان هنوز
شده گرفتار مهلكه يي كه در آن از آن
شريط در روسيه، و چين مانند بودند،

گرفتند. قرار سختتري
روسيه دوماي خارجه كميته رئيس
اقداماتش با ايران رژيم كرد: اعالم
سمت به را ملل متحد امنيت شوراي

ميدهد. تحريم سوق اِعمال
به مي تواند آينده تحوالت وي افزود:
شوراي شود.  منجر سناريوها بدترين 
به تصميم ميتواند  متحد ملل  امنيت

بگيرد. ايران رژيم تحريم
ايران رژيم اقدام كرد تصريح وي
اين به اورانيوم  غنيسازي  درمورد 
مي تواند رژيم  اين كه  معناست

بسازد. هستهيي تسليحات
رئيس دورهيي عنوان به چين نيز دولت
غني سازي رسمي اعالم امنيت شوراي
خواست رژيم ايران را مغاير با توسط
در چين سفير دانست. بينالمللي جامعه
رژيم ايران آنچه گفت: سازمان ملل
است. زيرا مايه نگراني چين اعالم كرد
خواست با اقدام اين هستم معتقد من

ندارد. همخواني بينالمللي جامعه
متحد ملل سازمان در چين سفير
همچنينخبردادكهنمايندگان٥كشور
اضافه به امنيت  شوراي  دائمي  عضو
آينده(٢٩فروردين) سهشنبه روز آلمان
آخرين تا ميدهند جلسه تشكيل
را ايران رژيم اتمي بحران وضعيت

كنند. بررسي

امنيت شوراي قويتر گام
اعالم كرد تأكيد آمريكا خارجه وزير
توسط اورانيوم غنيسازي رسمي
قويتري گامهاي برداشتن ايران، رژيم
را متحد ملل امنيت  شوراي  سوي از

مي كند. ايجاب
آنچه افزود: آمريكا خارجة وزير
به گامي تنها كرد، اعالم ايران رژيم
اين بيشتر هرچه منزويكردن سوي
رژيم كه ميدهد  نشان  و است  رژيم
بينالمللي جامعة به ندارد قصد ايران
آن به خواستهاي  و فرادهد گوش 
دوباره ما دليل همين به گذارد. گردن
نشست خواهيم رايزني و مشورت به
بارديگر تشكيل امنيت وقتي شوراي و
براي زمان  ميكنم فكر دهد جلسه، 
باشد»(سي. فرارسيده باره دراين اقدام

٢٣فروردين٨٥). ان.ان
سازمان در آمريكا  سفير بولتون  جان
ايران رژيم اقدام اين گفت متحد ملل
خواسته به رژيم اين كه مي دهد نشان

نمي كند. هيچ توجهي امنيت شوراي
آسوشيتدپرس خبرگزاري با كه وي
اقدام «اين  افزود: ميكرد، مصاحبه 
ما چرا كه  ميدهد نشان همچنين 
اضطراري وضعيت مي كنيم احساس
تفهيم كنيم ايران رژيم به و بايد است

ميكند». طي را اشتباهي مسير كه
خارجي سياست مسئول خاوير سوالنا،
در اروپا اتحاديه گفت: اروپا اتحاديه
اعمال براي مواردي آمادهکردن حال

ايران است. رژيم تحريم عليه
حاليكه در كرد اعالم انگلستان دولت
خواستار ملل سازمان امنيت شوراي
به مربوط فعاليتهاي  كليه  توقف
توسط اورانيوم تبديل و غنيسازي
اعالم انجامغنيسازي رژيمايراناست،
خواسته خالف اين ايران سوي رژيم از

نمي باشد. كمك كننده و است
خارجه وزارت سخنگوي يك
گفت: فرانسه خبرگزاري به انگلستان
شوراي خواسته از ايران رژيم اگر
مجددًا شورا اين  نكند، پيروي  امنيت
موضوع و اين جلسه خواهد داد تشكيل
كرد(خبرگزاري خواهد بررسي را

٢٢فروردين٨٥). فرانسه
رژيم اگر كرد اعالم نيز دولت كانادا
امنيت گردن شوراي خواسته به ايران 
حمايت رژيم اين مجازات از نگذارد،

خواهد كرد.
رژيم گفت کانادا  خارجه امور  وزير
جامعه خواسته هاي به بايد ايران
بينالمللي جامعه بدهد. تن بينالمللي
ارسال ايران رژيم به واحدي پيام بايد
جدي را رژيم خطر تحريمها اين تا كند

بگيرد.

سالح ساخت در  شكي هر
شد برطرف رژيم توسط اتمي
كساني بودند هنوز بينالمللي صحنه در

خود مماشات سياست توجيه براي كه
بهدنبال رژيم اينكه  سر  بر رژيم، با
شك است اظهار اتمي سالح  ساخت
رويداد اين ولي ميكردند. وترديد

برطرف كرد. را و ترديدها شك
اعالم گفت: سي.ان.ان تلويزيون
ايران رژيم توسط اورانيوم غنيسازي
ساختن مسير  در  عمده  قدم  يك
اگرچه قدم اين است. اتمي بمب
را غرب نگراني اما نبود، غيرمنتظره
بمب به  ايران  رژيم دستيابي به  نسبت 
كرد(آسوشيتدپرس چندان دو اتمي

٢١فروردين٨٥). 

ايران به البرادعي سفر
سوخت چرخه تكميل اعالم از پيش
محمد كه بود اعالم شده توسط رژيم،
كرد. خواهد سفر  ايران به  البرادعي
مذاكره براي بود سفرش گفته البرادعي
راضيكردن براي رژيم مقامات با
كنار را اورانيوم غنيسازي كه آنهاست
البرادعي به امنيت شوراي بگذارند.
مهلت پايان در كه است داده مأموريت
به رژيم، گزارش يكماهه شوراي امينت
شوراي خواسته رژيم آيا كه بدهد

نه؟ يا است برآورده كرده را امنيت
ايران از خالي دست البرادعي ولي
ديگر بار رژيم مقامات چون بازگشت،
از دست كه حاضر نيستند گفتند او به
تنها بردارند. خود هسته يي فعاليتهاي
حمله سفر اين از برادعي دستاورد
كه بود رژيم  روزنامههاي توهين  و
ناميدند. بازيگر را  او و شد نثارش
نوشت: ۲۲فروردين روز قدس روزنامه
مديركل چيست؟ … بهدنبال «البرادعي
كه اتمي انرژي بينالمللي آژانس
شطرنج عرصه در بازيگري دليل به
دست در مهرهيي  به ايران هسته يي 
از شده، تبديل  قدرتمند بازيگران 
مسئوليت دوره در آژانس  بياعتباري
ايران است… هراس در به شدت خود
از هستهيياش برنامههاي تأييد زمان تا
بهويژه اتمي بين المللي آژانس سوي
به ملزم  را خود  مديركل،  شخص 
بازرسيهاي و الحاقي  پروتكل  رعايت

۲۲فروردين). نميبيند(قدس سرزده
نيز رژيم  ديگر روزنامههاي برخي 

نوشتند. البرادعي عليه مقاالتي

بعدي اقدامات
امنيت شوراي دائمي اعضاي
روز آلمان و  متحد ملل  سازمان
تشكيل در مسكو سهشنبه(٢٩فروردين)
رژيم اتمي بحران تا ميدهند جلسه
اعمال براي آمريكا پيشنهاد و ايران
بررسي مورد اين رژيم را عليه تحريم

دهند. قرار
نيكالس اجالس اين در آمريكا نماينده
خارجه وزارت سياسي معاون برنز
كرده اعالم نيز چين ميباشد. آمريكا

كشور آن خارجه وزير معاون كه است
ميكند. شركت گفتگوها اين در

سخنگوي وزارت مك كورمك شان
«مقامات : گفت آمريكا خارجه
در سه شنبه نشست  در  آمريكايي
اروپا اتحاديه چين،  روسيه،  از مسكو

خواست براي  خواهند و ساير کشورها
ازجمله تحريمهايي ايران رژيم مقامات
و رژيم اين داراييهاي مسدودکردن

بگيرند». نظر ويزا را در محدودکردن

رئيسجمهور تند  سخنراني
رژيم عليه آمريكا

آمريكا رئيسجمهور هفته اين
وي داشت. رژيم عليه تندي سخنراني
گفت: ايران رژيم اتمي پرونده درباره
ميخواهيم تنها نه ما ميكنم تأكيد «من
توانايي ايران، رژيم كه شويم مطمئن
بلكه ندارد،  را هسته يي سالح ساختن
اطالعات و دانش  حتي ميخواهيم 
من بههمين دليل باشند. هم نداشته آنرا
رژيم كه اعالم كردم قوي لحني بسيار با
يك ايران، نبايد در معامله با روسيه به
چرا كند. پيدا دست تحقيقاتي مجموعه
كه ميگيرند ياد وسيله اين به آنها كه
دهند. انجام اورانيوم را بهتر غنيسازي
دستيابي از كه است  اين  ما هدف اما
كنيم جلوگيري هستهيي سالح آنها به
در بسياري اين است كه خوب خبر و

رسيدهاند». نتيجه اين به جهان
گفت: تروريسم عليه مبارزه درباره وي
رژيم از درستي به  اين  از پيش «من
شر محور سه از يكي  به عنوان  ايران
زيرا بودم. جدي آن روي و بردم نام
مشكل يك به عنوان را رژيم اين من
اين به  بسياري اكنون مي كردم. تلقي 
ايران رژيم كه رسيدهاند نتيجهگيري

كند». پيدا دست اتمي بمب به نبايد
با كه است اين «راه حل افزود: وي
رژيم دسترسي از يکديگر همکاري
كنيم. پيشگيري اتمي بمب به ايران
مسأله واشينگتن در که ميدانم من
تلقي نظامي معناي حمله به پيشگيري
استفاده معناي به لزومًا اين ميشود، اما
مورد، اين نيست. نظامي نيروي از

دارد». را ديپلوماسي از استفاده مفهوم
بر مبني شايعاتي مورد در وي
اين طي كه نظامي حملة طرحهاي
ذكر شده مختلف رسانههاي در هفته 
را مقاالت «من كرد: تصريح بود،
شما آنچه خواندم… روزنامه ها در

است». گمانهزني ميخوانيد
به پاسخ در آمريكا رئيسجمهور
رابطة و دموكراسي در مورد سؤالي
يك «تروريستها گفت: اسالم، با آن 
رفتار تا ربوده اند را صلحآميز مذهب
كشورها به من نمايند… توجيه را خود
عمل و فكر ما مانند  بايد  نميگويم
خود مردم به ميگويم، بلكه كنيد؛

باشند». آزاد كه بدهيد اجازه

يادآوري با ادامه در بوش جرج
كشورهاي و ايران  در زنان  سركوب
جنبش زنان، معتقدم من مشابه، گفت
خواهد خاورميانه در تغيير پيكان نوك
زنان خواهان كه ندارم من اعتقاد بود.
درجهدوم شهروندان بهعنوان زندگي
خواست يك  ميكنم فكر باشند. 
كه دارد وجود  زنان  ميان  در  جهاني
و منصفانه رفتار آنها با مي خواهند
سفيد كاخ شود»(سايت انجام برابري

۲۱فروردين۸۵).

رژيم دروني باندهاي وحشت
جامعه با رويارويي پيامدهاي از

جهاني
روز يادداشت در كيهان روزنامه
باندهاي وحشت  به خود ۲۲فروردين 
رويارويي پيامدهاي از رژيم دروني
و اتمي  برنامه برسر  جهاني  جامعه با 
اذعان رژيم دروني بحران اوجگيري
كردونوشت:«بعضيها”سياستمدارانه“در
به تدريج به كه خصوصي جلسات
ميكند، سرايت جامعه از اليههايي
در ايران ايستادگي كه ميكنند عنوان
به تنندادن و هستهيي چالش ميدان
كشور نامشروع، و ناحق  قطعنامههاي
آن و تداوم مي برد سمت بحران به را
مي دهند رهنمود و است تدبير“ ”خالف
صلح و عقبنشيني اوقات ”گاهي كه:
اين در واقع در است“. عين عقالنيت
شده تصوير شرايطي در ايران تحليل،
يا كند و صلح ماندن براي بايد يا  كه

قرباني مقاومت گردد».

بر قيمت جديد تحوالت تأثير
نفت

رژيم هستهيي بحران اوجگيري با
بازارهاي در نفت  بهاي  آخوندي،
گزارش به يافت. افزايش بازهم جهاني
برنت نفت هربشكه قيمت خبرگزاريها
رسيد. ۸۰سنت و ۷۰دالر از بيش به
باالترين سقف خود به نيز طال قيمت
انس طال هر و رسيد ۲۵سال اخير در
۶۰۰دالرخريدوفروششد(خبرگزاري

۲۲فروردين۸۵). رويتر

داخل در  سركوب تشديد 
ايران

رژيم، اتمي بحران باالگرفتن بهدنبال
تشديد نيز ايران داخل در سركوب

است. شده
روي فشار رژيم سياسي، زندانهاي در
خانوادههاي مبارز و مجاهد و زندانيان
گذشت از پس است. برده آنها را باال
حجت قهرمان مجاهد اعدام از دوماه
به او پيكر  دادن  از رژيم  زماني، 
مراجعه به تهران كه بارها خانواده اش
به و است كرده  كردهاند، خودداري
شده دفن  حجت پيكر گفتهاند آنها 

اطالعيههايدبيرخانهشورايمليمقاومت

او مزار  آدرس دادن از ولي است 
كردهاند. خودداري

ساير روي بر فشار  رژيم  همچنين
است. برده باال را  سياسي  زندانيان
عضو غيبي، حيات منصور همچنين
اتوبوسراني واحد شركت هيأتمديره
ميبرد، سر به اوين زندان در كه تهران،
غذا اعتصاب در ۱۳فروردين روز از

ميباشد.
مدت به اين تاريخ، يكبار از قبل وي

بود. كرده غذا اعتصاب روزه سه
شكنجه گرانرژيم به حيات غيبيوعده
فروردين سيزدهم روز كه بودند داده
نشد، عملي چون اما ميكنند آزاد اورا
زده غذا اعتصاب به دست مجددًا وي

است.
اعدام مختلف شهرهاي در نفر چند
محكوم اعدام به  نيز تعدادي  و شده

شدهاند.
را زن چندين اعدام خطر همچنين
حقيقتجو فاطمه ميكند. تهديد
كبري پرونده است. اعدام آستانه در
به ادارهاجراياحكام رحمانپورمجددًا
۱۸سالهيي دختر از نازنين، و است رفته
است، خبري شده محكوم به اعدام كه
خبرنگاران سركوب نيست. دست در
افروتن، الهام است. شده تشديد نيز
نوشتن جرم به كه  جواني  خبرنگار
اوين زندان در خميني عليه مقاله يي
محاكمه معرض در  نيز ميبرد  بهسر
زن خبرنگار يك همچنين دارد. قرار
است. شده كشته مشكوكي طرز به
روز در بهگزارش رسانههاي رژيم بنا
عضو پروازي، مرتضي ۲۰فروردين،
حكومتي روزنامه سردبيري شوراي
ساختمان از مشكوكي به طرز رسالت
و كرد سقوط تهران پالسكوي
را او مرگ وي، همكاران شد. كشته

ميكنند. تلقي مشكوك
كتكزدن جرم به زن يك همچنين
جريمه نقدي به زندان و مأمور رژيم
رژيم(فارس) خبرگزاري شد. محكوم
اينزنچندي روز۲۲فرورديننوشت:

دستگيري براي مأموران كه زماني قبل
سوي به بودند رفته او خانه به برادرش
را مأموران يكي از كرده و حمله آنها

۲ سال حبس  به شدت كتك زد. او به
جريمه تومان ۲۰۰هزار پرداخت و

كرد. محكوم نقدي
را خواهرش كه جواني مرد طرفي از
بود رسانده قتل به سوء ظن خاطر به
ديه پرداخت و حبس سال سه تنها به

شد. محكوم
دارد قصد كرد رژيم اعالم طرفي از
سركوبي طرح ماه ارديبشت اول از
با مبارزه عنوان تحت را ميهنمان زنان
مرتضي پاسدار كند. اجرا بدحجابي
تهران انتظامي  سركرده طاليي، 
با ارديبهشت اول از گفت: بزرگ،
برخورد تهران شهر در بدحجاب زنان
نوعي به کساني که با ميشود و قاطع
برخورد نيز هستند، ناهنجاريها منشأ
از تعدادي حال  همين در  ميشود.
خواستار ارتجاع مجلس اعضاي
بهانه به  ميهنمان زنان سركوبي 

شدند. بدحجابي خمينيساخته
«هفت داد: گزارش رژيم خبرگزاري
به مصطفي تذكري در نماينده مجلس
خواستار كشور وزير پورمحمدي،
با پديده نيروي انتظامي برخورد قاطع
جنايتكار اعضاي شدند». بدحجابي
كه شدند مدعي ارتجاع مجلس
امنيت با تعارض در بدحجابي پديده
رژيم است(خبرگزاري اجتماعي

۲۳فروردين۸۵).

دانشجويان سركوب
دانشجويان سركوب از زيادي موارد
يك است. شده گزارش هفته اين در
دانشجوي مومني، شهاب نام به دانشجو
محي الدين و اهواز  چمران  دانشگاه
به دزفول، دانشگاه دانشجوي دشتي،
اتهام شدند. احضار دزفول دادسراي
ايندو نفرتشويشاذهانعمومي عنوان
زندان ۱۰ماه حكم همچنين است. شده
وبالگنويس سميعينژاد، مجتبي براي

اكاذيب نشر او اتهام شد. تأييد زنداني
قصد تشويش اذهان عمومي عنوان به
يك پوربابايي،  هوشنگ  است. شده 
داشت: جلسهي اظهار نيز در يزد وكيل
تن از فعاالن چند رسيدگي به پرونده ي
هفته سهشنبه يزد دانشگاه دانشجويي
علتمحاكمه برگزارخواهدشد. آينده
تحريم بيانيه صدور  دانشجويان  اين
گفته دانشجويي تحصنهاي و انتخابات
رحيمي راد، يك محمدرضا شده است.
اهانت ديگر در يزد به اتهام دانشجوي

است. در آستانه محاكمه مقامات به

دستگير  ٣٠٠ جوان اراک در
شدند شكنجه و

٢٥فروردين، روز در رسيده بهگزارش
انتظامي نيروهاي سركوبگر مأمورين
عنوان تحت جوانان اراك سرکوب به
پرداختند. اوباش» و «اراذل با مبارزه
۳۰۰جوان حدود گذشته شب شنبه
نيروي توسط بودند دانشجو عمدتًا که

شدند. بازداشت انتظامي
تجمع با دستگيرشدگان خانوادههاي
شهر اجتماعي مفاسد اداره مقابل در
نيروي حرکت اين به اعتراض به اراک

انتظاميپرداختند.
مردم که است آن از حاکي ها خبر
اتنظامي نيروي فرمانده عليه شعار با
تجمع و شهر اين  جمعه امام  و اراک
برخورد خواهان آنها  منازل  مقابل در
مأمورين شدند. حرکت اين عامالن با
بودند سخت ترسيده انتظامي که نيروي

بامداد   ۲ ساعت در جوانان  آزادي  با
را خود خانوادهها خواستند آرامش از
ديگري اعتراض مبادا تا کنند حفظ
اعالم شده آزاد جوانان گيرد. صورت
طرز به انتظامي نيروي توسط کردند

شدهاند. شکنجه وحشيانهيي
حرکت اين دريافتي گزارشهاي طبق
آماده سازي منظور به انتظامي نيروي
صورت شهر اين به احمدي نژاد سفر
تمام نيرو با شهر اين در پليس گرفته و

شده است. جوانان مشغول سرکوب
بسيجيها ديدن با شهر اين در مردم
محافل و در ميپردازند آنها بهبرخورد با

ميکنند. صحبت افراد اين عليه خود
سهشنبه روز انتظامي نيروي فرماندههان
اراک بزرگ شهر از مساجد يکي در
انداخته راه به پاسخ و پرسش جلسه
بودندکهحتي باحضور نيرويسرکوب

شد. کشيده اغتشاش به جلسه اين
جوانان كردن بهمنظور آرام جلسه اين
جواناني اندک ولي بود شده برگزار
به نيز داشتند حضور مراسم اين در که
انتظامي نيروي فرماندههان با برخورد
انتظامي نيروي فرماندههان پرداختند.
همزمان با که داشتند آن بر سعي
را مراسم نماز عصر جلسه با اين کردن
ديدن با مردم که دهند جلوه شکوه با
خواندن هم نماز از مسجد در اين افراد

صرفنظر کردند.
هم به طنز  به شهر  اين  در جوانان 
شوينده مواد با احمدينژاد از ميگفتند

استقبالميکنيم.

حمله از جديدي موج آخوندي رژيم
است كرده آغاز را خبرنگاران و بهمطبوعات

آخوندها: انقالب دادستان
نيست» مطلق بيان و مطبوعات «آزادي

دادستان مرتضوي، سعيد گذشته، روز
در آخوندي رژيم انقالب و عمومي
كرد اعالم رژيم مجلس جمع خبرنگاران
مطلق بيان آزادي و  مطبوعات «آزادي
و شرعي موازين به رعايت مقيد و نيست

قانوني است».
بنا كه مرتضوي،  سعيد اظهارات 
قتل در مستقيمًا مختلف برگزارشهاي
كانادايي ايراني ـ كاظمي، خبرنگار زهرا
موج شروع  بيانگر داشت، شركت 
خبرنگاران عليه سركوبي  از جديدي
حاكميت تحت ايران در رسانه ها و

آخوندهاست.
بهخاطر خبرنگاران سوي از كه مرتضوي
ورزشي سرويس دبير مشكوك قتل
گرفته قرار سؤال مورد رسالت روزنامة
نرسيدهاند. بهنتيجهيي  هنوز  گفت بود
مرتضي رسانهها،  گزارش براساس 
ورزشي، خبرنگار يك  مقدم، پروازي
ساختمان باالي ١٩فروردين از شنبه روز

دم در و  كرد سقوط بهپايين پالسكو 
خبرنگار يك ثقفي، معصومة جانسپرد.
فروردين دوم روز نيز ديگر ورزشي
حلقآويز خانهاش در مشكوكي بهطرز

بود. شده
سهشنبه، روز در «روز» حكومتي روزنامة
خبرنگاران از ٣٠تن جمعي اخراج از
يك داد. خبر رژيم خبرگزاريهاي در
مورد نيز ملي اعتماد روزنامة خبرنگار

گرفته بود. قرار و شتم ضرب
موج محكومكردن ضمن ايران مقاومت
ايران، در خبرنگاران عليه سركوبي جديد
سازمان بيان آزادي ويژة گزارشگر از
مرز بدون خبرنگاران سازمان و متحد ملل
از جلوگيري براي عاجل اقدام خواستار
در ايران مطبوعات و سركوبي خبرنگاران

ميباشد.

ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانة
(٢٠٠٦ (١٣آوريل ٢٤فروردين١٣٨٥

تنگ آيد چون قافيه
جفنگ آيد! مال به

مقاومت جهاني افشاگريهاي از  بهشدت كه آخوندي رژيم
افتاده به تنگنا عراق مداخالتش در و جنايتهاي باره در ايران
مجاهدين متوجه را در عراق مرج هرج و ايجاد مسئوليت است،
جنگ راهانداختن براي مجاهدين سازمان كرد: اعالم و دانست

برنامه ميريزد. عراق بين مردم داخلي
منتشر نام الشاهد با كه در عراق آخوندي مزدور رژيم روزنامه
٢٢فروردين خود، در يك صفحه مخابره ميشود در شماره
روزنامه اين در  تحقيقات،  عنوان تحت كه  تهران  از شده
جعلي مطلب يك در خبر اين  نقل  با  ميشود، كپيچسبان
خبرگزاري فرانسه و از واشينگتن پست بهنقل سراپا دروغ و

است: افزوده
سازمان اعضاي  و  آمريكايي نيروهاي بين ثابتي  «همكاري 
رآكتورهاي از امر جاسوسي در خلق  مجاهدين تروريستي

مجاهدين  سازمان ازاعضاي «٨٠ نفر و دارد» وجود ايران اتمي
آمريكايي نيروهاي با در عراق آمريكا ارتش درلباس خلق
ميكند تالش تروريستي سازمان اين ميكنند. همكاري 
راهانداختن جنگ داخلي براي و كند ايجاد درعراق هرج مرج

ميريزد». برنامه عراق مردم بين
اينكه بر با تأكيد ايران خلق سازمان مجاهدين سخنگوي يك
چنين فرانسه هرگز خبرگزاري نه و روزنامه واشينگتنپست نه
خزعبالت كه است آخوندي رژيم اين و ننوشتهاند مطالبي
كرده جعل آنها از نقل به كند، پيدا بار اينكه براي را خود

آيد! جفنگ مال به آيد، تنگ قافيه است، گفت: چون

اراجيف رژيم سخنگوي مجاهدين به پاسخ يك

اصفهان در ديگر مرتضوي» «قاضي يك
که اصفهان  در رژيم قضات از يکی 
دقيقًا است  مرتضوی  قاضی نيز  او  نام
را تهران مرتضوی جنايتهای همان
يكبار وقت هرچند وي  میدهد. انجام
ضابط چند  از كه جنايتكاران از اکيپی 
انتظامی نيروی يا و  بسيجی دادگستری،
بعضی و  رسمي باماشينهای شده تشكيل 
اصفهان در شخصی ماشينهای با مواقع
با اشرار مبارزه نام تحت و بهراه می اندازند
هرکجا به آنها میکنند. دستگير را عدهيي
چراکه میکنند سرکشی میخواهند
جرائم دادگاههای رئيس  که قاضی اين
و باال بسيار اختيارات دارای است خاص
است و اصفهان در رژيم باالی مقامات از
اختيارات خود مزدوران به دليل همين به
و خصوصی هرمکان به تا ميدهد كامل

شوند. وارد عمومی
شروع را كارشان  جنايتكاران اين  وقتي
و کسی از است در خيابان کافی مي كنند
چه و پسر چه جوانی و زنی و مرد چهره يا
را او بالفاصله چون نيايد خوششان دختر

مي كنند. دستگير
كنوني موقعيت چنين اکيپی در راهانداختن
مواقعي تا حاال در است چون حيرتانگيز
اين و… چهارشنبهسوری يا و ۱۸تير مثل

مناسبتي هيچ ولي االن كه ميكردند را كار
تعجب برانگيز اكيپ اين انداختن راه نيست

است.
ميكنيم دستگير را اشرار ميگويند آنها
دختران يا آنها ادعاي مورد اشرار ولي
آنان موی تار چند  که هستند  خردسالی
از بعد که دانشجويانی يا است بيرون
سی.دی.هايی پيدا يا و کتاب تفتيش آنان
مشهور افراد هم مواقع برخی کردهاند.
در که هستند ورزشکارانی و معروف و

هستند. فعال جالدان مبارزه با جهت
مرتضوي دفتر جلو  امروز(۲۰فروردين)
که بود مراجعهکنندگانی از مملو جالد
مأموران ديروز عزيزانشان توسط و امروز
مرتضوی حکم در انتظار و شده دستگير او
مرداني و زنان زاري و شيون صداي بودند.
به بودند شده دستگير  فرزندانشان  كه
باز كه بود مشخص  و ميرسيد  گوش
ديگري شوم خبرهاي  شنيدن منتظر  بايد
پشت خانوادهها از ۱۰۰۰نفر حدود باشيم.
آنان و بودند ايستاده خيابان در دادگاه در
نمیدادند. راه دادگاه  بهمحوطه  حتی را
بيگناه جوانان دستگيری زياد از نشان اين
دادن احتماًال باطل و موهوم و جرائم تحت

بود. آنان سنگين به حکمهای

اصفهان از نامهيي

مشهد در در حضور احمدينژاد اورانيوم هگزافلوئوريد با لوله حاوي رقص مسخره نمايش
هستهيي چرخه سوخت هنگام اعالم كامل شدن

سـركوبي آخوندي موج رژيـم
جديد سال در را اعـدام و

افزايشميدهـد
۱۹فروردين، روز در آخوندي، رژيم ايرنا، حكومتي خبرگزاري گـزارش به
در آويخت. دار به شيراز عادلآباد  زندان در را ب.  علي نام به زنداني يك
به فارس در استان رژيم جنايتكار عمومي دادستان مجيد حسيني، روز، همين
كه كردهاند، فرار شيراز عادلآباد زندان زندانيان از ۵تن كه گفت خبرنگاران

بودند. اعدام به محكوم آنها نفر سه
به دار مألعام در كرمان در شهر را محمد به نام ديگر نفر يك آخوندي رژيم

آويخت.
اعدام به را نام حميدرضا به  زنداني يك ۱۹فروردين در روز رژيم آخوندي
حكم داد كه ۱۵فروردين گزارش روز در كيهان حكومتي روزنامة كرد. محكوم

است. شده صادر همدان در ديگر ۳نفر و تهران در ۳۷ساله زن يك اعدام
انقالب دادگاه كرد اعالم  فارس حكومتي خبرگزاري ۲۰فروردين، روز در

است. كرده صادر را ۳۱ و ۳۲ساله ۳جوان حكم اعدام اسالمي قزوين
ديوانعالي توسط شمساهللا نام به ۳۲ساله جوان يك اعدام حكم نيز گذشته روز

شد. تأييد رژيم
سازمانهاي مدافع و مراجع ديگر و حقوقبشر عالي كميسر توجه مقاومت ايران
و ميكند جلب ايران در  خودسرانه اعدامهاي فزاينده بهروند  را حقوقبشر
متحد، ملل امنيت شوراي به ايران در حقوقبشر نقض پرونده ارجاع خواستار
كشتار و اعدامها ادامه از جلوگيري منظور به الزماالجرا اقدامات اتخاذ جهت

زندانيان سياسي ميباشد.
ايران مقاومت ملي شوراي دبيرخانه
(۲۰۰۶ (۱۱آوريل ۲۲فروردين۱۳۸۵
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گزارش

قتل كاظم رجوي 
پانـزده سـال مصونيـت خفت بـار

پس از ۱۶ سال، 
انتظار خانواده رجوی برای شناخته شدن

قتـل کاظـم رجوی به  عنوان ترور سياسـی برآورده شـد

آسوشيتدپرس ٢٠فروردين: 

ژنو- يك روزنامه سوئيسي امروز نوشت قاضي تحقيق 
بين المللي عليه يك وزير  سوئيسي يك حكم جلب 
رهبر  يك  قتل  در  دخالتش  به خاطر  ايراني  پيشين 

اپوزيسيون صادر كرده است. 
لومتن ديمانش بخشي از حكم جلب صادر شده 
اين  آنتنن را چاپ كرده است كه در آن  توسط ژاك 
قاضي تحقيق در استان وود از مقامات فدرال سوئيس 
مي خواهد كه اقدام به دستگيري علي فالحيان، وزير 

تندروي پيشين اطالعات ايران، بنمايند.
اين روزنامه چاپ لوزان مقدمه اين سند كه «به كلي 
محرمانه» مي باشد را چاپ نموده است كه در ٢٠مارس 
به وزارت دادگستري فدرال سوئيس كه مسئول انتشار 
اين  در  است.  شده  ارسال  مي باشد،  آن  بين المللي 

حكم تقاضاي جلب فالحيان به خاطر «تصميم گيري 
و صدور دستور اعدام كاظم رجوي» شده است كه در 
سال١٩٩٠ در نزديكي منزلش در حومه ژنو به ضرب 

گلوله ترور شد. 
مقاومت  ملي  شوراي  رئيس جمهور  رجوي  مريم 
استفان  نمود.  خرسندي  اظهار  تحول  اين  از  ايران، 
رجوي فرزند قرباني نيز از «تحول فوق العاده دستگاه 
عدالت سوئيس كه به مدت ١٥سال به داليل حكومتي 

قفل شده بود» اظهار خرسندي نمود.
ترور  تهران  رژيم  مخالف  دهها  انقالب١٩٧٩  از 
شده اند. باور بر اين است كه مأموران وزارت اطالعات 
ايران به رياست فالحيان عامل اين ترورها بوده است. 
اين وزارتخانه خود به قتل پنج مخالف در سال١٩٩٨ 
اعتراف  وزارتخانه  اين  خودسر  مأموران  وسيله  به  

كرده است.

حكـم جلـب عليه وزير پيشـين اطالعـات ايرانحكـم جلـب عليه وزير پيشـين اطالعـات ايران

خبرگزاری هلند، ٢٠فروردين: 
خبرگزاری هلند و روزنامه های «ال سيوير» و «تراو»  به نقل از آسوشيتدپرس 
رژيم، علي  اطالعات  وزارت  وزير سابق  براي  بازداشت  خبر صدور حكم 

فالحيان، به جرم قتل كاظم رجوي، در سال١٩٩٠ در ژنو را درج کردند. 
در اين خبر تأکيد شده است که تا کنون دهها نفر از مخالفان رژيم بنيادگراي 
ايران به دست مأموران وزارت اطالعات، در خارج از مرزهای کشور به قتل 

رسيده اند. 

 TSR سوئيس  زبان  فرانسوي  تلوزيون 
٢٠فروردين:

١٦سال بعد از قتل يك مخالف ايراني كاظم رجوي در 
استان وود عدالت سوئيس حكم بازداشت بين المللي 
عليه يك وزير پيشين ايرانی صادر كرده است. ما با 
فرزند قرباني مالقات كرديم كه در اين رابطه اظهار نظر 

نمود. 
لومتن  می باشد.  پرونده  اين  در  جديدي  فصل  اين 
ديمانش امروز اعالم نمود كه دستگاه عدالت سوئيس 
يك حكم بازداشت عليه يك وزير پيشين ايراني صادر 
كرده است. براي فرزند مقتول كه درژنو زندگي می كند 
اين يك پيروزي است.  براي استفان رجوي بهار امسال 

طعم خاصي دارد. 
استفان رجوي چنين می گويد: اين زيباترين روز زندگي 
من است. يك لحظه رهايي. ١٥سال رنج و ابهام ناگهان 

از بين رفت. 
روزنامه لومتن ديمانش نوشت قاضي استان وود، ژاك 
آنتنن، حكم جلب بين المللي عليه علي فالحيان صادر 
كرده است. وزير پيشين اطالعات ايران باالخره رسمًا 
متهم به صدور فرمان قتل كاظم رجوي پدر استفان 

شده است. 

استفان رجوي: من با اين فكر روبه رو بودم كه پدرم 
به قتل رسيده است و اين موضوع به داليل منافع سياسي 

به فراموشي سپرده شده است. 
در سال١٩٩٠ كاظم رجوي مدافع پرتالش حقوق بشر 
مسلسل  گلوله هاي  به ضرب  سوئيس  در  تبعيد،  در 
در چند قدمي منزلش ترورشد. ١٣نفري كه در اين 
قتل شركت داشتند موفق به فرار شدند. يكسال بعد 
به نام  اما  فرانسه دستگير شدند  در  قاتلين  از  تن  دو 
منافع عالي حكومتي به جاي اين كه به سوئيس مسترد 
شوند به ايران اخراج شدند. متعاقبًا براي حفظ روابط 
ديپلوماتيك ميان سوئيس و ايران اين قضيه مسكوت 
ماند تا اين كه اين حكم جلب صادر شد، كه يك نشانه 

عالمت تعيين كننده محسوب می شود. 
اين گونه  كه  است  معني  بدين  اين  رجوي:  استفان 
شوند  تكرار  نيز  آينده  در  است  ممكن  كه  جنايات 
به شدت مجازات خواهند شد. از اين رو اين يك پيروزي 

براي دموكراسي در برابر بربريت می باشد. 
به رسميت شناختن اين قتل به عنوان يك ترور سياسي 
خانواده  كه  بود  چيزي  تنها  سوئيس  عدالت  توسط 
رجوي می خواست. پس از ١٦سال انتظار باالخره اين 

امر محقق شد.

صدورحکم بازداشت آخوند فالحيان از نگاه  رسانه های جهان
صدرو حکم بين  المللی جلب برای آخوند علی فالحيان توسط قاضي دادگاه سوئيس بازتاب گسترده يی در 
رسانه های خبری جهان داشت و صدها خبرگزاری، روزنامه و تارنمای خبری اين موضوع  را منعکس نمودند. 
هفته گذشته قسمتی از اين انعکاسهای خبری در صفحة٣ شمارة٧٩٥، منتشر شد. در اين شماره نيز  برخی 

قتـل کاظـم رجوی به  عنوان ترور سياسـی برآورده شـدبازتابهای اين خبر از نظر شما می گذرد. 

رويتر ٢٠فروردين: 
زوريخ- بنا به نسخه يی از يک حكم جلب كه به دست 
رويتر رسيده است، سوئيس يك حكم جلب بين المللي 
براي وزير پيشين اطالعات ايران در ارتباط با قتل يك 
مخالف ايراني صادر كرده است. اين حكم كه توسط 
قاضي تحقيق استان وود در سوئيس صادرشده است، 
علي فالحيان را متهم به صدور و دستور قتل كاظم 
رجوي می كند كه يك مقام ارشد شوراي ملي مقاومت 

ايران در ١٩٩٠ در سوئيس بوده است.
ارائه  تبعيد  در  ايراني  مخالفان  توسط  كه  سند  اين 
شده است می گويد: علي فالحيان در زمان طراحي و 
انجام ترور كاظم رجوي وزير اطالعات و امنيت ايران 
بود. او در سال١٩٨٢ يا ١٩٨٣ تصميم گيري و فرمان 

اعدام كاظم رجوي را صادر نمود.

را  قتل رجوي  زمينه  آمده است ١٣نفر  اين حكم  در 
فراهم آوردند كه همگي آنها پيش از اين تحت پيگرد 

بين المللي قرار گرفته بودند.
اين سند می گويد كه متعاقبًا يك گروه ٤ نفره اقدام به 
قتل اين پروفسور دانشگاه ژنو در اتومبيلش در نزديكي 

منزلش در شهر كوپه نمودند.
حكم جلب تصريح می کند که پيش از اين يك دادگاه 
آلماني در سال١٩٩٦ در حكمی مشابه، فالحيان را در 
ارتباط با پرونده ميكونوس به عنوان آمر قتل ٤مخالف 

كرد در سال ١٩٩٢ در برلين متهم شناخت.
متهم  را  او  و  است  فالحيان  به دنبال  نيز  آرژانتين 
يهوديان  مرکز  به  انفجاري  حمله  يك  طراحي  به 
آن  طي  كه  كرده است  سال١٩٩٤  در  بوئنوس آيرس 

٨٥نفر كشته و ١٠٠نفر زحمی شدند. 

حكم جلب سوئيسي 
عليه يك وزير پيشين سرويسهاي اطالعاتي ايران عليه يك وزير پيشين سرويسهاي اطالعاتي ايران 

روزنامه تاگس سايتونگ، ٢١فروردين: 
دادگستري استان وود يك حکم جلب بين المللي عليه وزير اطالعات سابق ايران صادر كرد.

علي فالحيان ١٦ سال پيش قتل مخالف ايراني دكتر كاظم رجوي در نزديكي ژنو را دستور داده بود. استفان رجوي، 
پسر مخالف كشته شده، خبر منتشره در روزنامه لومتن را تصديق كرد.

حکـم جلـب ۱۶سـال بعـد از تــرور

روزنامه نويه زوريخه سايتونگ، ٢١فروردين: 
قاضي استان وود، ژاك آنتنن، يک حکم جلب بين المللي عليه وزير اطالعات سابق صادر كرد. طبق خبری كه در 
اختيار خبرگزاري آسوشيتدپرس قرار گرفت. علي فالحيان وزير اطالعات سابق ايران در سال ١٩٨٠ دستور قتل 

مخالف سياسي ايراني دكتر كاظم رجوي را داده بود. رجوي در نزديك محل اقامتش در ژنو به قتل رسانده شد.

حکـم دسـتگيري وزيـر سـابق ايرانـي

روزنامه تريبون دو ژنو، ٢١فروردين:

نامه يي از استفان رجوي:
اولين روز بهار قاضي تحقيق استان وود ژان آنتنن حكم جلب 
بين المللي براي قاتل كاظم رجوي پدر من صادر كرد. به زودي 
در سراسر جهان مانيتورهاي پليس صورت و نام علي فالحيان 
را  ايران  اسالمي  رژيم  اطالعاتي  سرويسهاي  پيشين  وزير 

به نمايش خواهند گذاشت.
حقيقت  كه  مي باشد  لوزان  شهر  قاضي  افتخار  ماية  اين 
«تاريخي» با حقيقت «قضايي» را آشتي داد. هيچ سرويس 
اطالعاتي از دخالت مقامات ارشد حكومت ايران در اين جنايت 

ترديد نداشتند.
برابر  در  بايد  جانشينانش  و  رفسنجاني  تئوكراسي  اكنون 
دير  اين حكم  اگرچه  پس دهد.  جواب  سوئيس  دادگاههاي 
صادر شد اما استقالل قضائيه را نشان مي دهد: هيچ يك از 
سلسله مراتب نتوانست اخاللي در تفكيك قوا به وجود آورد. 
اين نتيجه كار چشمگير تحقيقات پليس استان وود مي باشد. 
كمي قبل از مرگ خميني و فتواي قتل عليه سلمان رشدي، رژيم اسالمي شيوه مخوف سرويسهاي اطالعاتي آلمان 
شرقي در دهه٥٠ را زنده كرده بود. بين ١٩٨٤و١٩٩٤ رژيم تهران بيش از ٢٥٠ تن ا ز مخالفان سياسي خود را در ٢١ 
كشور به قتل رساند. در پاريس شاپور بختيار نخست وزير سابق شاه به طرز وحشيانه يي سربريده شد. در ژنو سرهنگ 
شرافتمند مرادي طالبي در برابر همسر باردارش اعدام شد. در كوپه توسط يك گروه ١٣نفره از مأموران سرويسهاي 
اطالعاتي ايران پدر مرا با مسلسل از پاي درآوردند.  تمامي قاتالن، پاسپورتهاي در حال خدمت رسمي صادر شده 
از سوي وزير فالحيان را داشتند. دستگاه قضايي آلمان، آرژانتين و سوئيس ماشين تروريسم حكومتي ايران و پايگاه 
استراتژيك آن در اروپا، شبكه بانكي و پوششهاي ديپلواتيكش را فاش ساختند. من هيچ چيز براي تسلي دادن به مادرم 
كه صورت خونين همسر خود را بوسيده بود ندارم. هم چنين هيچ چيز  براي تسلي دادن به برادر و خواهر كوچكترم كه 
جوانيشان ناگهان در ٢٤ آوريل١٩٩٠ از بين رفت ندارم. به مدت ١٥سال ما در ساية تروريسم ايران و مصونيت شرم آور 
قضايي آن زندگي كرديم. بايستی اعتراف كنم كه اين سالها بسيار تلخ گذشت. اما اكنون اين حكم پاداشي به رنج و 

ابتالء گذشته ما مي باشد. اما بيش از هر چيز نشانه پيروزي آشكار دموكراسي است. 
در حالي كه احمدي نژاد دولت اسرائيل را «غده» مي داند كه بايد از روي نقشه پاك شود و قتل عام يهوديان را يك 

افسانه مي داند، قبل از اين كه مالها با سالح هسته يي فاجعه بيافرينند، ما بايد از تاريخ درس بگيريم.
بين ماهيت نازيسم، استالينسيم و ربنيادگرايی اسالمي ايران شباهت زيادي دارند. اين سه نوع استبداد مطلقه 
واكنش خشن در برابر نظم نوين دموكراتيك و آزادي طلبانه مي باشد. آنها به شيوه خشونت آميز بر توده ها مسلط شده 
و شيوه هاي نابود كننده يي را كه مقاير با جهانشمول بودن ايده انسانيت تدوين شده در دوران نور مي باشد را به كار 

مي برند.
پدر من در شهر مقدس كربال آرميده است. من مي دانم اكنون به ما لبخند مي زند. عدالت اجرا شده است.

پانـزده سـال مصونيـت خفت بـار

روزنامه الشرق االوسط  ٢١فروردين:
دستگاه قضايي سوئيس يک حكم جلب بين المللي عليه علي فالحيان وزير پيشين اطالعات ايران مظنون به قتل مخالف ايراني كاظم رجوي در آوريل 
١٩٩٠ در سوئيس صادر كرده است. قاضي از سال١٩٩٧ اين پرونده را دنبال مي كند و گفته مي شود وی حكم جلب بين المللي را در ٢٠ مارس امضا كرده 

و به دفتر فدرال عدالت سپرده است. استفان رجوي پسر مدافع مقتول حقوق بشر در گفتگو با خبرگزاري سوئيس اين خبر را تصديق کرد.  

حكم جلب بين المللي عليه  فالحيان  وزير اطالعات سابق 
رژيم ايران به اتهام دست داشـتن در تـرور دكتر  كاظم  رجوي

روزنامه الزمان ٢١فروردين
آخوند  دستگيری  حکم  خبر  فرانسه  خبرگزاری  از  نقل  به  روزنامه  اين 

فالحيان توسط دادگاه سوئيس را منعکس کرد و ازجمله نوشت:
از ژوئن ١٩٩٧ قاضی روالن شاتلن اظهار اطمينان کرده بود که دستور قتل 
از سوی وزارت اطالعات ايران صادر شده و اطالعات ١٣مظنون را در اختيار 

داشت. اما او عليه فالحيان حکم جلب صادر نکرد. 

روزنامه القدس العربي٢١فروردين
اين روزنامه به نقل از خبرگزاری فرانسه خبر حکم دستگيری آخوند علی 

فالحيان توسط دادگاه سوئيس را منعکس نمود و نوشت: 

…دستگاه قضايی سوئيس به ديپلوماتهای ايرانی که بالفاصله پس از ترور 
کشور را ترک کرده بودند، مظنون شد. 

راديو فرانسه ١٩ فروردين:  

شوراي ملي مقاومت ايران، امروز با انتشار اطالعيه يی در پاريس، گزارش 
داد كه حكم جلب بين المللي علي فالحيان وزير سابق اطالعات جمهوري 
اسالمي در دوران رياست هاشمي رفسنجاني، توسط يك قاضي سوئيسي به 
نام ژاك آنتنن صادر شده است. بنا بر اين گزارش، قاضي سوئيسي در حكم 
خود به همه افسران و مأمورين پليس و نيروهاي انتظامي مقرر كرده است، 
علي  فالحيان وزير سابق اطالعات و امنيت جمهوري اسالمي ايران را 

دستگير و به زندان ايالت وود در لوزان انتقال دهند.
كاظم  دكتر  ترور  از  قبل  كه  مي كند  تصريح  سوئيسي  قاضي  اطالعية 
رجوي، فالحيان هم چنين دستور ترور مسعود رجوي برادر وي را نيز صادر 

كرده بود.

فالحيان دستور ترور 
مسـعود رجـوي را نيز صادر كـرده بود

خبرگزاری فرانسه، ٢١فروردين:

الرس نوشل سخنگوي وزارت خارجه سوئيس پس از انتشار خبر صدور 
حکم جلب علی فالحيان، آن را تأييد نمود، حکمی كه توسط قاضي تحقيق 

استان وود، محل قتل كاظم رجوي در سال١٩٩٠، صادر شده است.
از سال ١٩٩٠  نوشل گفت: اين قضيه کماکان موضوع روابط دو جانبه 

مي باشد.
استفان رجوي پسر مقتول پيش از اين به خبرگزاري سوئيس گفت اين 
سند به وسيله قاضي تحقيق استان وود، ژاك آنتنن، در ٢٠ مارس امضا و 

براي انتشار بين المللي به دادگستري سوئيس ارسال شده است.
روزنامه لومتن گزارش كرد حكم مزبور عليه علي فالحيان وزير پيشين 
اطالعات ايران است كه گفته مي شود قتل كاظم رجوي را تصميم و دستور 

داده است.
مقامات سوئيسي در آن زمان ديپلوماتهاي ايراني كه بالفاصله پس از قتل 
رجوي كشور را ترك كرده بودند را مظنون مي دانستند اما تابه حال هيچ 

حكم بازداشتي صادر نشده بود.

سوئيس خواهان
 دسـتگيري وزير سـابق ايراني اسـت

خبرگزاري سوئيس ATS، ٢١فروردين: 

ايران حكم جلب بين المللي که توسط قاضي وود،  برن ـ سفارت رژيم 
ژاک آنتنن، در ارتباط با كشته شدن فعال اپوزيسيون كاظم رجوي در 
سال١٩٩٠ در شهر كوپه، صادر شده است، را بي اساس خواند.  در اين رابطه 

وزير سابق اطالعات علي فالحيان تحت پيگرد قانوني است. 
در باره اين قضيه قاضي مسئول ژاک آنتنن اواخر ماه مارس يك حكم جلب 
بين المللي براي وزير سابق اطالعات و امنيت جمهوري اسالمي ايران صادر 

كرد. به قول اين قاضي اين فرد دستور اعدام كاظم رجوي را داده بود.
در سالهاي ١٩٩٠ دستگاه قضايي سوئيس دنبال ديپلوماتها ايراني بود كه 
بعد از اين قضيه كشور را به سرعت ترك كرده بودند. اما هميشه رژيم ايران 

به عنوان منشاء اين ترور مورد سوء ظن بود.
يكشنبه در اطالعيه يي كه به خبرگزاري سوئيس داده شده، استفان رجوي 
فرزند فعال مقتول حقوق بشر از پيشرفت فوق العاده عدالت در سوئيس 

اظهار خرسندي كرد و قاضي استان وود را ستود.

اظهار خرسندی استفان رجوي 
ســوئـيس در  عدالــت  پـيشـرفت  از 

اما  که سوئيسی هستند   Ticionline و  swissinfo دوسايت خبري
مطالبشان در مطبوعات ايتاليا درج می شود، ضمن درج خبر صدور حكم 
جلب فالحيان نوشتد: اين پرونده به اهتمام استفان رجوي پسر دكتركاظم 
رجوي به جريان افتاده و منجر به صدور اين حكم ازسوي قاضي سوئيس 
شده است. استفان رجوي به خبرنگاران گفت كه امروز بهترين روز زندگي 

من است.

حكم جلب فالحيان درمطبوعات ايتاليا

سوئيس برای علی فالحيان حکم بازداشت صادر کرد
سايت بي.بي.سي ٢٠فرودين: 

گزارشها از سوئيس حاکی است که دولت اين کشور يک حکم دستگيری 
بين المللی برای وزير سابق اطالعات رژيم ايران صادر کرده است. علی 
فالحيان مظنون به دستور دادن به قتل کاظم رجوی يکی از فعاالن 
سياسی ايران در ١٩٩٠ است. فالحيان که مدتها وزير اطالعات ايران بود 

اکنون مشاور امنيتی رهبر رژيم ايران است.
قتل آقای رجوی که در ٢٤ آوريل١٩٩٠ (٤ارديبهشت  ١٣٦٩) به وسيله 
موضوع  زمان  آن  از  گرفت  صورت  ژنو  حومه  در  چهارنفره  گروه  يک 

مناقشه يي بين تهران و برن بوده است.  
يک روزنامه سوئيسی به نام لومتن ديمانش  بخشی از سند مربوط به 
حکم دادگاهی از ايالت وود را بازچاپ کرد، همان محلی که آقای رجوی 
در آن جا به قتل رسيده بود. سايت راديو بين الملل سوئيس نيز گزارشی از 
جريان اين پرونده منتشر کرده است. بر اساس گزارش رسانه های سوئيسی 
اين حکم از وزارت خارجه سوئيس می خواهد که حکم دستگيری آقای 

فالحيان را در سطح بين المللی به جريان بيندازد. 
دو نفر از ضاربان آقای رجوی مدتی بعد در فرانسه پيدا شدند و از سوی 
پليس بازداشت شدند. اما با وجود حکم دستگيری آنها از سوی مقامات 
سوئيس، دولت فرانسه آنها را با يک پرواز مستقيم به تهران بازگرداند. اين 

موضوع با محکوميت بين المللی از جمله از سوی آمريکا روبه رو شد. 
قاضی دادگاه گفته است که ١٣ نفر در برنامه ريزی و اجرای قتل مشارکت 
داشته اند. قاضی ژاک آنتنن افزوده است که همه اين افراد پاسپورتهای 
ديپلوماتيک داشته اند که با مهر «در مأموريت» ممهور شده بود. مقامات 

ايرانی همواره دخالت در اين قتل را انکار کرده اند. رسانه های سوئيس 
گزارش دادند که اين حکم بيستم ماه مارس (اول فروردين ٨٥) گذشته 

صادر شده بود. 
کاظم رجوی نماينده شورای مقاومت ملی از مجامع مخالف جمهوری 
اسالمی بود. وی که از ١٩٥٧ تا ١٩٦٨ مقيم فرانسه بود سپس در سوئيس 
اقامت گزيد و پناهندگی سياسی گرفت. كاظم رجوي، اولين نماينده ايران 
در مقر سازمان ملل متحد در ژنو پس از انقالب اسالمی ١٩٧٩ بود، اما 
کمی پس از انتصابش به اين سمت در اعتراض به "سياستهای سرکوبگرانه 
و فعاليتهای تروريستی حاکميت مذهبي  ايران استعفا داد. پس از آن 
به فعاليت خود عليه اعدامهای دسته جمعی و بازداشتهای خودسرانه و 

شکنجه شدت بخشيد.
استفان رجوی پسر آقای رجوی مستمرًا مقامات ناحيه وود را زير فشار 
گذاشته است تا حکم دستگيری فالحيان را صادر کنند. ده سال پيش 
آلمان نيز حکم دستگيری مشابهی عليه علي فالحيان صادر کرد. در 
١٩٩٦ دادگاهی در برلين شماری از رهبران و مقامات ارشد جمهوری 
اسالمی را متهم کرد که در قتل چهار ناراضی کرد در رستوران ميکونوس 

در برلين دست داشته اند.
به جز خامنه ای و اکبر رفسنجانی، وزير خارجه وقت علی اکبر واليتی 
و وزير اطالعات وقت علی فالحيان متهم به دست داشتن در ترورها 

شدند.
پس از قتل آقای رجوی ١٦٢نماينده کنگره آمريکا در نامه يی به مسعود 
رجوی، برادر وی و رهبر سازمان مجاهدين خلق ايران از شورای مقاومت 

و "اهداف صلحجويانه و دموکراتيک آن حمايت کردند.

سايت راديو صداي آلمان،٢٠فروردين:  

اطالعات  سابق  وزير  عليه  بين المللي دستگيري  دادگستري سوئيس حكم  مقامات  ـ  برن 
اين كه حدود ۱۶سال  به  را صادر كردند. علي فالحيان مظنون است  ايران، علي فالحيان 
پيش دستور سوء قصد به جان كاظم رجوي، از فعاالن سياسي اپوزيسيون، را داده است. 

روز يكشنبه (۹ آوريل) استفان رجوي، 
با  مصاحبه يي  در  رجوي،  كاظم  فرزند 
روزنامه سوييسي لومتن ديمانش تصديق 
كرد كه حكم دستگيري فالحيان صادر 
شده است. كاظم رجوي در سال۱۹۸۱ 
سوئيس  در  سياسي  پناهنده  عنوان  به 
شناخته شد. در سال۱۹۹۰ در ايالت وود 
به ضرب گلوله به قتل رسيد. تحقيقاتي 
كه انجام گرفتند نشان دادند كه برخي 
سران حكومت ايران نيز در طراحي اين 
كنون  تا  اما  داشتند.  دست  قصد  سوء 

حكمي عليه فالحيان صادر نشده بود. 
دستگيري  حكم  نيز  سال۱۹۹۶  در 
فالحيان در آلمان صادرشد. دادگاه آلمان 
علي فالحيان را يكي از آمران قتل چهار 
رستوران  در  ايراني  دگرانديشان  از  تن 
ميكونوس برلين در سال۱۹۹۲ دانست.  

صدور حكم دستگيري فالحيان، 
وزيـر پيشـين اطالعات ايـران، در سـوئيس 

تلويزيون صداي آمريكا، ٢٢ فروردين: 

بنا به گزارشها، قاضي دادگاهي در سوئيس، حكم جلب علي فالحيان وزير اسبق اطالعات 
جمهوري اسالمي و مشاور امنيتي فعلي رهبر جمهوري اسالمي ايران را صادر كرده است. 
در اين حكم جلب، خطاب به افسران و مأمورين پليس آن كشور مقرر شده است كه علي 
در  زنداني  به  و  دستگير  را  فالحيان 
بر  عالوه  دهند.  تحويل  وود  ايالت 
حال  عين  در  قاضي  اين  فالحيان، 
حكم جلب ١٣نفر ديگر را نيز به اتهام 
ترور كاظم رجوي برادر مسعود رجوي 
صادر  خلق  مجاهدين  گروه  رهبر 

كرده است. 
برلين  دادگاه  سال١٩٩٦  در  پيشتر 
در  را  فالحيان  آقاي  بازداشت  حكم 
صادر  ميكونوس  ماجراي  با  ارتباط 
كرده بود. دولت آلمان در آن زمان از 
تأييد حكم دادگاه و اجرايي كردن آن 

خودداري كرد.
كاظم رجوي در بيست و چهارم آوريل 
سال١٩٩٠ در سوئيس به ضرب گلوله 
كشته شد. علي فالحيان مظنون به 
صدور دستور ترور آقاي رجوي است.

قاضي دادگاهي در سوئيس 
حکـم جلب علي فالحيان را صادر کرده اسـت

اتومبيل دکتر کاظم  رجوی که در آن هدف تروريستهای رژيم قرار گرفت



۴ ١٣٨٥صفحة دوشنبه ٢٨فروردين ٧٩٦ ـ شمارة
گزارش

در تاريخ که نمايشگاهي بود صلح» نام «فرهنگ براي
صلح» براي انجمن «همکاري توسط ۱۴تا۱۶فروردين
يوتوبوري شهر مرکزي کتابخانه نمايشگاه سالن در

برگزارشد.
ايراني، هنرمندان از هنري کارهاي نمايشگاه اين در
به ساکن يوتوبوري مليتهاي ديگر عراقي و سوئدي،

نمايشگذاشتهشد.
با مقاومت ملي  شوراي هوادار ايراني زنان  انجمن
راه آزادي، شهيدان عکسهاي از برگزاري نمايشگاهي

خياباني اعدامهاي  گذشته، سال مردمي اعتراضات 
نمايشگاه اين در کتاب ميز برگزاري با نيز و وسرکوب

شرکت کرد.
سيمين خانمها نمايشگاه اين برگزاري روز سومين در
زنان پيرامون فعاالن انجمن از دشتي سهيال بخشايي و
سخنراني آخوندي بنيادگرايي تحميلي فرهنگ
چگونگی مورد ارائه توضيحاتی در سخنرانان با کردند.
به ايراني دختران فحشا، صدور زنان و شکنجه، اعدام،
تهديد فقر، خياباني، بچههاي معضل عربي، کشورهاي

فرهنگ تشريح به . . و. رژيم اتمي جهاني سالحهاي
مقابل فرهنگ در آنرا و پرداختند ضدبشري آخوندي
سوم خانم راه حل و ايران مردم مبارزة و اميد، مقاومت
پايان کشيدند. در تصوير به حضار رجوي براي مريم
با برنامه دادهشد. پاسخ شرکتکنندگان به سؤاالت
اتمام از جوابها بعد و سؤال شد و روبهرو استقبال گرمي

داشت. ادامه نيز برنامه
موسيقي از شعر و اجراي با آخر روز اين نمايشگاه در

رسيد. پايان به انجمنها ساير طرف

يوتوبوری سـوئـد صلــح» در بـراي «فرهنـگ نمايشـگـاه

كلنشاهدخاكسپاري پنجشنبه٢٤فروردينگورستانغربيشهر روز
معصومه مادر مجاهد بود، مجاهدين و مقاومت ياوران قديمي از يكي
ورداسبي. ابوذر بزرگ، انديشمند آزادي،  فروغ جاودانه مادر دولتي
هيچگاه و عشق ميورزيد مجاهدين وجودش به عمق از كه كسي
در گفت. نه صفتان خميني به مغرور و سربلند و نگذاشت تنها را آنان
خانوادههاي اعضاي از تعدادي ورداسبي، خانواده بر عالوه مراسم، اين
راههاي از مقاومت هواداران ايرانيان آزاده و از تن صدها و شهيدان
اين به را خود صبور مادر پيكر اين احترام به اداي براي نزديك و دور
گردهمايي اجتماعات سالن در مراسم ابتداي در رساندهبودند. محل
پيام نيز و خانواده ورداسبي پيامهاي آن و در شد برگزار باشكوهي
مادر اين فقدان ضايعة ايران بهمناسبت مقاومت برگزيدة رئيسجمهور

گراميقرائتگرديد.
زير که در خواند مادر رثای را در دشعری كريمي رحمان گرامي آقاي شاعر برنامه خالل اين در

میگذرد. خوانندگان نظر از
از پس و گرديد خاكسپاري منتقل محل سالن به سمت محل از پيكر مادر گردهمايي، از پس

شد. مراسم تدفين، مزار مادر توسط يارانش گلباران اجرای

رژيم سرنگوني فرداي در مردم بهروزي و ميهن آزادي براي ورداسبي مادر آرزوهاي تا باشد
كودكاني لبخند در را او انساني عواطف سرشار و تحقق يابد ايران ملت آزادي و آخوندي ضدبشري

بازيابيم. بود نخواهند خود شانههاي بر بيعدالتي و فقر رنج تحمل به مجبور ديگر كه
ابوذر آزادي فروغ جاودانه مجاهدش فرزند انديشمند و درود بر ورداسبي، مادر خاطرة باد گرامي

ورداسبي.

بهيادمادرمعصومهدولتي(ورداسبي)
آموزگار س.

میبينمت مادر ورداسبی
طوالنی درانتظاری افالک چرخ نشسته بر

نيمهجان جهان ميدانهای در مینشستی چونان که
فرياد. در هميشه و انتظار به

را. تلخ روزگاران حديث میخواندم نگاه تو نینی در
ياد باد مادر دو چشم پرغرور تو آن

بود بیآبی سالهای پرندگان آبشخور که
قفس در آن شير بردلت، و

ناکسان. زخم بسی جای

عشق! بيشهزار پلنگان مادر ای
بینسب صيادان کشيدند بهآتش را تو امن ُکنام

غرور غرورا،
سوختند بيداد آن در لهيب که نوپلنگانی آن از

شگفتا،شگفت

آمدند جهان خاموش قله های به تو با که نوپـاپلنگانی آن از
فرياد با

مرگ از حجلهگاه بربايند را خاکستر نشين ماه تا
زخم خويش. رنج و با

آه
ازسينهگاهکيست

رخشان ابر اين
است دامن افق نشسته بر که

چنينغمگين
کيست؟ سينه گاه از

ايران! من يتيم سرزمين ای
را غربت اين سالهای پرگداز حديث

ببر مازندران جنگلهای به
آيند. بيشه ها به پلنگان و جنگل به شيران دوباره تا

من،
بسايم واژگون شوکتت بر سر

يا
خون؟ در ات نُـدبه های ديواره بر

بباريم بگذار نيست، باک هيچ
پربارتريم هرچهبباريم،

خزان. ريزش در بهار روييدن چونان

اينک
ورداسبی! مجاهد مادر

غربت در رفتنت داغ از شانه بر فتاده سرم
خور نمی آيند در گان واژ که دريغا، دريغ

بدرقة راهت هرچه معنی باد نثار
هرچه معنی باد
باد! معنی هرچه

 ٢٣ فروردين ١٣٨٥

رحمان کريمی ورداسبی مجاهد مادر برای

شادکنيد دردل خاک دلم به سخن يادکنيد    ازمن گاهي
ميرزا ايرج

ورداسبي١٦ساله ابوذر برادر نازنينم دوستو محققبزرگ و شهيدمجاهدو
به پايان هفتگي برنامه وقتي کردم. زيارتش جوانان درانجمن اسالمي که بود
که علي موال درباره نوشتم کتابي يک من گفت و آمد من بهنزد رسيد.
حافظه قويش. و زيبا جمالت ومن مات تعريف کرد. از حفظ آنرا از مقداري
شناخت همين و شد. باز انجمن به پايش آرام آرام و گذشت ديدار اولين اين
شديم برادر و يار و دوست باهم که شده بود باعث ما سياسي و مذهبي کار از
حرف و شود و فروغها يکي با جاودانه ميخواست تا آخرين لحظهيي که
خداحافظي و زد کوتاهي زنگ باشد. داشته تطابق باهم عملش و نوشته
بيشتر مادر افتخار و باعث شد. حاکم رسواگر وقيحان هميشه و براي کرد

معصومه دولتي. گراميش، مرحوم
معلم بود من ١٦سالش بود. وقتي بيشتر خيلي ابوذر شهيد من از سن
اين بودم که بدانم دنبال خيلي همين براي و و يک فعال سياسي. بودم
دارد آگاهي و دانش همه که اين است متولد شده مادري ازچه نابغه اين
زمينخواري و ضد ضدارتجاع شديدًا سن کم اين در از همه مهمتر و
ميآمد اغلب راه يافت. دانشگاه به ابوذر شهيد وقتي است. سرمايهداري و
ضدديکتاتوري مبارزه راه به و بوديم. باهم هفته يک تا گاهي و ما خانه
خيلي چون ابوذر شهيد مي پاشيد. نور ما ضدارتجاعي و ضداستعماري و
همين علت به نيز. ايشان و داشتم او به خاصي عالقه من صادق بود مؤمن و
همراهان و اغلب خانواده که اينرا داشتم سعادت و مذهبي فکري نزديکي
را. راستش از ديدن پدرش و مادر مرحومان بهويژه فکريش را زيارت کنم.
دردناکي و سخت زندگي بسيار چون فراواني گرفته بودم. انگيزه مادرش
نگهداري هم نابيناي خود شوهر خواهر از بيچيزي و باهمه ميگذراند. را
ميکند. اولين پرستاري فرزندش انگار که از ميسوزاند دل چنان ميکرد و
عشق قهرمان، اين مادر بود. توأم ورداسبي مادر و آه اشک با ما ديدار
راه رزمندگان تکتک و قهرمان اشرفيهاي و مقاومت رهبران به عظيمي
آخرين تا و برخوردار بود عجيب استعدادي و از هوش و داشت آزادي
ميکردم نزديک زيارتش از بود. چون جايش حواسش سر عمرش لحظة
مقاومان تکتک به را ارادتش ميزان داشتم تماس او با تلفني اغلب و
گفتة به ـ نميگفت ديگران به مي زد، من با که حرفهايي واغلب ميدانستم
از اگر همين براي مني». ابوذر بهجاي «تو ميگفت: وهميشه خودشـ
حرفهاي از و اشرفيها میگويم. رهبري مقاومت به نسبت عالقهاش و عشق
عبادت بود درحال . ميرفتم خانهاش به وقتي اغلب است. خودش بامن
و خميني ميگفت ميگويي؟ ذکري چه مادر ميگفتم، ميزد. تسبيح و
جاري اشکش باران و ميکنم دعا مجاهدين به و ميکنم لعنت را يارانش
ابوذر وقتي کردم؟ چهجوري بزرگ را ابوذر مي داني من ميگفت و ميشد

برنامهدیسايد،٢٤ فروردين:  شبکهتلويزيونیفاکسنيوز،
قدرت  يك مثابه به بايد با ايران اکنون مي گويد مجری: احمدینژاد
كس هيچ اورانيوم با غنيسازي مورد در رژيمش و رفتار شود اتمي
آژانس كه رئيس شد منتشر زماني خبر اين شد. مذاكره نخواهد وارد
بهسر تهران در برنامه اتمي ايران اتمي برای بررسی انرژي بينالمللي
آقای شديم. جويا را جعفرزاده، عليرضا نظر خصوص همين در ميبرد.
با آيا ديپلوماتيک صحبت ميكنند، راهحل مقامات راجع به جعفرزاده،

است؟ عملي راه اين احمدي نژاد مثل فردي
كرد اعالم ديروز ايران چيزي كه فكر ميكنم جعفرزاده: عليرضا
امنيت شوراي مشخصًا كه زماني در آنهم اورانيوم غني سازي بر مبني
غنيسازي فعاليتهاي تمامي كه بود خواسته آنها از متحد ملل سازمان
رژيم با كنند، يك نشانه آشكار از مخالفت ٣٠روز متوقف ظرف را خود
كردهبودند برنامه ريزی سرپيچي اين براي آنها است. بينالمللي جامعه
كه زماني از چون است مرده ديپلوماسي من بهنظر ترتيب اين به و
سه در را طرحهای خود رسيدهاست، به رياستجمهوري احمدينژاد
اتمي ايران. برنامة سالحهاي به دادن شتاب پيش ميبرد. اول به محور
سوم، و پاسداران سپاه توسط برنامهها اين گرفتن كنترل زير دوم،
روياروييهاي براي تا اتمی، پروژههای كردن زيرزميني و مخفیکاری

با جامعه بينالمللي آماده شوند. آتي
رژيم  ادعای کردن باور برای دليلی استوديو: چه در حاضران از يكی

صلح آميز و انرژي براي مصارف برنامة اتمی آنها به نياز بر مبني ايران
کردن برطرف نفت براي كافي بهاندازة کشور اين چراکه در دارد. وجود

دارد. وجود مردم نيازهای
هستند  اين واقعيت بر گواه تمامي شواهد جعفرزاده: درواقع عليرضا
تمام كه نكنيد فراموش اتمي صلحآميز ندارد. برنامه يك ايران رژيم كه
ايران مقاومت ملي شوراي اصلي ايران، اپوزيسيون توسط برنامه اين
دست آنها رو شد، كه آنهنگام و از ايران، رژيم نه توسط افشا شد و
هنوز گرفتهاست. صورت رژيم جانب از نيز بيشتري خطاهاي و تقلب

نگرفتهاند. قرار بازرسي مورد كه دارند وجود سايتهايي
ديروز اظهارات از درسي بايد بينالمللي جامعة كه مي كنم فكر
كند، اتخاذ ايران مقابل در را جديد استراتژي يك و بگيرد احمدي نژاد
روي و فاصله بگيرد نظامي و راهحل ديپلوماسي از استراتژي بايد اين
اپوزيسيون ايران به به معني قدرتدادن اين شود. متمركز راهحل سوم
به بمب آنها اينكه ايرانقبلاز بر براي سرنگونكردنآخوندهایحاکم

است. يابند، دست
را  قدرت اين خود منشور برطبق ملل سازمان حاضران: آيا از يكي
هستهيي برنامه از پيشرفت جلوگيري نظامي براي نيروي از كه دارد

استفاده كند؟ رژيم ايران
دقيقا  و كرد؟ خواهند استفاده آن از و دارند قدرتي آنها مجری: آيا

كنند؟ استفاده آن از تا ميكشد طول چقدر

واقعشورايامنيتسازمانمللمتحدميتواند در عليرضاجعفرزاده:
باشند. الزم االجرا واقعی تصويببرساند، كه بهطور قطعنامههايیبه
فاصله دارد؟ چقدر تكميل بمب ايران تا رژيم نظر شما به مجری:

میرسد بهدستم داخل منابع از كه اطالعاتي جعفرزاده: عليرضا
زمانبندي يك بمب را در كه درصدد است است كه رژيم اين از حاکی
پروسه اين عواملي ميتوانند در اين بين بهدست بياورد. ساله سه تا يك
نمايد عمل مناسبي شيوه به بينالمللي جامعه اگر يا بخشند سرعت را

نمايد. را كندتر اين روند ميتواند

: فاکسنيوز با گفتگو در جعفرزاده عليرضا
اسـت آخوندها حکومت سـرنگونی برای سـوم راهحل جهانی از جامعـه حمايت زمـان اکنـون

گرسنه ابوذر و تشنه و ميکردم بغلش زود و شيرخوار بود. صبح کوچک
را درآن معصوم طفل و ميکندم مانندي قبر و ميبردم مردم به مزرعه را
ميشدم کار مشغول و نشود حيوانات ديگر و شغال خوراک تا ميگذاشتم
شاه اما کنم. حفظ را آبرويم و دربياورم جبين عرق با ناني لقمه بتوانم تا
همه شيطان خميني کرد و شکنجهاش آنهمه و بريد ابوذر را پاي جنايتکار
و فاطمه کشت. را ابوذرم و و شکنجه کرد انداخت زندان به مرا بچههاي
خواهرزادههاي از تا دو و بهمن و ذکراهللا و و مختار مهدي و حسن و علي
و عذاب کن را خميني پيامبرانت بهحق خدا اي رساند. بهشهادت متولي را
بهسر عمامه جنايتکاران دست اين از تا مردم کن عطا پيروزي مجاهدين به
را. ملت و بروند ايران تا به کن. کمک مرا و مريم مسعود خدايا آسودهشوند.

. . کند. خوشحال را فرزندازدست داده مادران بهخصوص
بود. گفت: تو چي با ابوذر شهيد حرف آخرين که مادر گفتم يکبار به
نگذاري را تنها و مريم مسعود يادت باشد که من نبودم اگر روزي جان مادر
است من و برادر و خواهر دوست مجاهدين هست هرکس با بدان که اينرا و
من باشد. برادر خواهر و هرچند نيست. ازمن اين هست از هرکس غير و
و گفتم خنديدم بروي. ايران دوست داري به شنيدم که گفت من يکبار به
خاطر جمع نه پسرم ميکند. کار مغزم اما من بيسوادم. که درست است

بگو. همه به من از بعد مرا حرفهاي و نکن فراموش مرا و باش
مي خواهي بودند پرسيده دلسوخته مادر اين از لحظه آخرين در حتی
انگار هرگز. گفت تمام خشم با بفرستيم؟ ايران به را تو وفاتت از پس
دجاالن وقيحان و براي نفرين بود مسجدي مقاوم بزرگوار و اين مادر خانه

حاکم.
و رژيم عليه تظاهرات  در نتوانست  ديگر و  افتاد پا از  مادر وقتي
امضاي خواهي و گفتم مي زنگ زدم او مقاومت حضور يابد. به گردهمايي
طبق خوشحال شدهبود که چنان باشد. مقاومت ميان امضاهاي هواداران تو
نيست. الزم اجازه اصًال و گفت فراوان، دعايي کرد آه و اشک با معمول
به براي هر اطالعيهيي بنويس. مرا نام هم همه اول و اينکار را بکن هميشه

ناپذيراست. وصف ميشد که خوشحال . چنان مي دادم اطالع او
او باد بر اشرفيهاي جهان ويژه به خدا خلق خدا و رحمت سالم و
سر خمنکرد. درود شيخي و شاهي استبداد برابر در زيست اما با رنج که
و بودند. ننگ مجاهدين همه از که بهخون خفتهاش شهيدان و همة براو
ابوذر به ويژه، ايثارگرش و مجاهد بستگان و فرزندان قاتالن بر ابدي نفرت
(داربر فرنام جاويدان)، شهيد فروغ (همسر ابوذر فرشچيان فاطمه ورداسبي،
زيرشكنجه (شهيد داربر مهدي علينژاد جاويدان)، فروغ شهيد مادر داماد ـ
(شهيد متولي بهمن جاويدان)، فروغ داربر(شهيد مختار آخوندي)، رژيم در
که جوانش پسر اکبر و حسيني، برادران متولي، ذکراهللا جاويدان). فروغ
بيمار فراوان  فشارهاي اثر در  و بود خميني  در شکنجهگاههاي ٥سال
هم او ورداسبي که پدر بهرحمت ايزدي پيوست و درسن جواني و شد
فيض ديدار به جواني سن اطالعات در وزارت و ساواک مستمر فشار بهعلت
و شهدا مادران اشرفيان و و مقاومت رهبري به تسليت آمد. با نائل شهيدان

بقايتان. رنجش. باقي هميشه در خانواده

كاليفرنيا آليانسدر دانشگاه سوم ارائه شدههيأتمقاومتايراندر راه حل خاص بهطور و براي تغيير رژيم
توسطخانممريمرجويرئيسجمهوربرگزيدهمقاومت
سخنراني اين از قسمتهايي شد. گذاشته بحث به
و... زنان اعدام و سركوب تصاوير و اساليد پخش با
تأثير بهشدت تحت را شركتكنندگان بود، كه همراه

قرارداد.
اكثر و شد روبهرو حاضران استقبال با جلسه اين
مدعوين شدند. عموم بيشتر خواستار همكاري آنان
خواستار برخورد با رژيم تأکيد كرده و برضرورت مقابله

رژيم ايران شدند. با جديتر جامعه بينالمللي

١٦فروردين بهدعوت دانشگاه آليانس چهارشنبه روز
هيأت يك كاليفرنيا، ايالت در ساندياگو شهر در واقع
هما خانمها  شامل  ايران مقاومت طرف  از ٤نفره 
و طاهري مسعود آقايان و علوي پروين صالحي،
ملي شوراي از اعضاي محمدحسين تسوجي پروفسور

كردند. شركت مقاومت
دانشجويان اساتيد و از ٥٠تن بر بالغ جلسه كه اين در
تسوجي حسين محمد آقاي داشتند. حضور دانشگاه

جدي تهديد ايران  «رژيم  عنوان  تحت  سخناني
ابتدايسخنراني، در كرد. ايراد بينالمللي» منطقهييو
شد داده ضدسلطنتي ارائه انقالب از تاريخچة كوتاهي
از كشور در خارج رژيم سپس اقدامات تروريستي و
كشور داخل در وحشيانه اعدام و سركوب و عراق و
بعدي سخنراني بخش در دادهشد. بهتفصيل توضيح
تروريستي فعاليتهاي و رژيم اتمي برنامههاي تهديدات
موجود تابلوهای و عراق در آخوندی رژيم بنيادگرايانه و

و بينالمللي» منطقه يـي جـدي تهديد ايـران «رژيـم

با مصاحبهيی اسکاینيوز خبری شبکه ٢٢فروردين سهشنبه روز
رژيم ترتيب داد. هسته يی فعاليتهای خصوص مسعود ضابطی در

آمدهاست. تلويزيونی مصاحبه اين از خالصهيی زير در

 واشينگتندررابطهباادعاي احمدي نژادمبنيبرپيوستن
هستهيي تكنولوژي  داراي كشورهاي جرگة به  ايران
داريم گفتگويی رابطه همين  در میکند.  نگراني ابراز
در كه ايران رژيم مخالفان از و وكيل ضابطي مسعود با
كه معتقديد شما چرا ضابطی آقای ميكند. زندگي لندن
بازيهستهييرژيمايرانموضوعیادامهداراستورژيم

كوتاهنخواهدآمد؟
سال٢٠٠٢  اوت در  كه است اين واقعيت  ضابطي: مسعود
سايتهاي مقاومت رژيم ايران يعني شوراي ملي اصلي اپوزيسيون
سايتي است همان نطنز ـ كرد افشا را اراك و نطنز در اصلي رژيم
آنداريمصحبتمي كنيمجاييكهغنيسازي مورد در ما امروز كه
انجام ميشودـ آنجا در پلوتونيوم سنگين آب توليد اورانيوم و
سال هيجده از جامعة بين المللي بود كه افشاگري اين بهدنبال
مطلع هستهيياش ايران در ارتباط با برنامة رژيم نيرنگ و خدعه
تسليحات دستيابي به رژيم هدف كه ندارد شكي وجود هيچ شد.
از اين برنامه جامعة بينالمللي زمانيكه كه از هستهيي است و
به راستاي دستيافتن در توان حداكثر با رژيم ايران شد، مطلع
كه ميشود مطرح سؤال اين حاال است. كرده اتمي فعاليت سالح
بقایرژيم به بهدنبالتسليحاتاتمي هستنددليلشصرفا آنها چرا
داخل در مردم ٩٥درصد كه است اين واقعيت كه چرا برميگردد

هستند. ايران مخالف رژيم كامًال كشور

 اينراکهميگوييدبرنامههستهيیرژيمايرانپيشرفتهتر
چگونه هستيم، آن مطلع از در غرب ما كه است آن از

ميتوانتفسيركرد؟
مسعودضابطي: واقعيت اين استكهظرف سهياچهار سال گذشته، 
ايران زمانيكه شورايمليمقاومتايرانبرنامههايهستهيي رژيم از
شكي هيچ و است كرده اعتراف مسأله اين به رژيم اين كرد، افشا را
موقعيت كه سايتهايي ساير اراك، اصفهان و نطنز، نيست. آن در هم
در رژيم و دارند وجود كه اكنون سايتهايي هستند شدهاند، افشا آنها
سه بهخصوص اروپا اتحاديه متأسفانه است. مشغول فعاليت به آنها
در مماشات سياست يك انگلستان و آلمان فرانسه، اروپايي، كشور
انگيزه پشت انگيزه اگر كه اين بود ايدة آنها بردند. پيش را ايران قبال
را كه رژيم بود خواهند قادر آنها زمان طول در شود، ايران داده به
واقعيت اين شود. اما منصرف هستهيي خود از برنامة كه قانع كنند
سالي كه ظرف سه كه كردند اعالم خود ايران رژيم سران كه است
رژيم ميبردند و پيش را ايران با مماشات سياست كشور اروپايي سه
برنامه واقع در آنها زد، باز سر تعهداتش از متعدد دفعات به هم ايران
چنان چهدر سانديتلگرافاين هسته ييخودشانرا دنبالميكردند.
ارائه تهران با مذاكره رژيم در است، رئيس هيأت درج شده موضوع
تنها كرد. فاش را سال سه اين ظرف حاصل شده پيشرفتهاي ليستي،
قاطعيت اين در عمل سرعت و قاطعيت همانا رو، پيش در و چاره راه
كه است اين بگويم مايلم بينالمللي جامعة به من كه آن چه است.
غنيسازي رژيم براي متوقف كردن برنامه به فرصت ٣٠روز دادن از
فرصت همين به پاسخ در دقيقًا ميشود. اورانيوم، چه چيزي حاصل
و بوده پنهان رادار ديد كه از اولين موشك ايران رژيم دادهشده،

را شليك كرده. ميكند با خود حمل را كالهك جنگي چندگانه

نيوز: اسکای با مصاحبه در ضابطي مسعود

مخفيکاری١٨ساله
توسط اتمی ماليان

شد برمال مقاومت

روزنامه واشينگتن تايمز،٢٥فروردين:
با مقالهيی در ٢٥فروردين روز شماره در تايمز واشينگتن روزنامه
است بررسیبحران اتمیرژيمپرداخته نزديکتر» به عنوان«يکگام

میخوانيم : چنين مقاله اين از در قسمتی
احتمالحملهپيشگيرانه مورد بعدازشايعاتقوي در درستچندروز
يك مانند كه ايران هستهيي تاسيسات به اسرائيل حمله يا و آمريكا
بود، واشنگتن وزيده كمربندي جاده اطراف در و قوي پرزور آتش
. است. . پيشبرده را خود هستهيی برنامه كه كرد اعالم ايران رژيم

من گفت: يونايتدپرس بينالمللي خبرگزاري به جعفرزاده عليرضا
جدي خيلي را اين بايد دنيا است، توجه قابل اين كه ميكنم فكر
ميكند. تأييد از قبل هشدار مي دادم كه من را آنچه اين بگيرد.
هستهيی بمب اولين رژيم برای كه است بوده اين احمدينژاد وظيفه
میدهد هم چنين نشان اين را مي كند. اينكار دارد او کند و توليد را
بين المللي خواستههاي آژانس قبول قصدي براي هيچ رژيم  که

مقرر  امنيت شورای  توسط که روزی  آوريل  ٢٨ در اتمي انرژي
شدهاست ندارد.

به سيلي يك بهعنوان مي تواند همچنين نژاد احمدي سخنراني
و اروپا اتحادية و آمريكا به طور خاص بينالمللي جامعه صورت
ايران شدن هستهيي از داشتند سعي ديپلوماتهايشان كه روسيه

شود. تعبير كنند، جلوگيري
بمبمتوقف دستيابيبه از رژيمماليان را هيچچيزياحمدينژاد و
را تسليحات هسته يی برنامه ميتواند كه چيزي كرد. تنها نخواهد
پاشنه آشيل رژيم به المللي بين جامعه كه است متوقف كند، اين

اپوزيسيون ايران است. از حمايت آن ضربه بزند. و

بزنـد ضربـه رژيـم پاشـنه آشـيل بايـد بـه جامعـه بينالمللـي
است ايران اپوزيسيون از حمايت آن و
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كميسيون شدن منحل خبر اعالم پي در
شوراي تشكيل و ملل سازمان بشر حقوق
دكتر حميدرضا آقاي با آن، جاي حقوقبشر به
اين در مقاومت  ملي شوراي عضو اسحاقي، 
از ذيًال  كه آوريم عمل به مصاحبهيي باره

مي گذرد. نظرتان

شما،  از  تشكر ضمن  اسحاقي،  آقاي   
متحد ملل بشر حقوق كميسيون اخيرًا
و  شد منحل فعاليت، سال  ۶۰ از بعد 
چه بشر جاي آنراگرفت. حقوق شوراي
و بهتر، چه مسائل بيان به يا  و  وقايعي

؟ تحول بودند اين منشأ مشكالتي سر
اسفند   ۲۴ مورخ قطعنامه تصويب بهدنبال
بر  مبني متحد ملل عمومي مجمع  ۱۳۸۴
با بشر حقوق  كميسيون  كردن  جايگزين 
بشر، حقوق شوراي نام  به  ديگر ارگان يك
در ملل سازمان اجتماعي اقتصادي شوراي

تصميم به انحالل  ۱۳۸۵ فروردين سوم روز
كميسيون نتيجه، در گرفت، كميسيون اين
با گذشته فروردين هفتم روز در بشر حقوق
اعالم را خود انحالل كوتاه، برگزاري نشستي
از انحالل اين حقوقي نظر از چند هر كرد.

كرد،  خواهد پيدا تحقق آينده ۲۶ خرداد روز
كميسيون كه كرد تصور ميتوان عمل در اما

ندارد. وجود ديگر بشر حقوق
از اين به بعد اصليترين ارگان اين ترتيب، به
ارتقاي و وضعيت بررسي مأمور بينالمللي
ملل عضو  كشورهاي  سطح در بشر  حقوق 
تحت كه خواهد بود شوراي حقوقبشر متحد،
خواهد كرد. فعاليت جديدي ضوابط قواعد و
كردن جايگزين با كه گفت ميتوان بنابراين،
يك بشر، حقوق شوراي توسط كميسيون
جديدي صفحة و خورده ورق تاريخي برگ

است. شده گشوده
دليلي اصلي ترين به اختصار به بخواهيم اگر
فراهم را تحول اين زمينة كه كنيم اشاره
بن بستي حاصل كه اين امر گفت بايد آورد،
و بود شده  روبهرو آن با كميسيون كه  بود
براي ارگان اين ناتواني در را خود عمل در
مي داد نشان اهدافي به بخشيدن تحقق
مي دادند. آنراتشكيل وجودي دليل كه
اساسًا بنبست اين كه كنم تأكيد ميخواهم
و ثمرة نتيجه داشت چرا كه ماهيت سياسي
اختالفات بازتاب و سياسي انفعاالت و فعل
دو طي بهويژه كميسيون سطح در بين المللي
كوفي آقاي قول به شرايطي كه بود؛ اخير دهة
فروپاشي موجبات متحد، ملل دبيركل عنان،
و آورد فراهم را بينالمللي نهاد اين اعتبار

ساخت. روبهرو كارايي عدم آنرابا
مسائل كه  گفت ميتوان  ترتيب،  اين  به
ايجاد در فرعي  نقش ساختاري و  ارگانيك
طي ديگر،  بيان  به داشتند.  وضعيت  اين 
در كميسيون عضو  دولتهاي اخير  سالهاي
منافع تأمين براي  پيش از  بيش و عمل
در اقتصادي خود و تجاري  و حتي سياسي
معيارهاي رعايت به مربوط  تعهدات مقابل
دفاع و بشر حقوق بهرسميتشناختهْ شدة
اولويت بينالمللي سطح در ارزشها اين از
با بهخصوص و  بهتدريج لذا، بودند.  قائل
رعايت عدم از ناشي جدي مشكالت بروز
و مسائل كه  جهاني،  سطح در  حقوق  اين
فكر بههمراه ميآورد، نيز امنيتي را معضالت
شكل وضعيت اين مقابل  در  چاره انديشي
و حقوق بشر كميسيون انحالل به و گرفت

برد. راه شورا ايجاد
سياسي كه ديرينهترين كشمكش كنم اضافه
قرباني بشر حقوق مقولة و كميسيون كه
واقع، در است. سرد جنگ بودهاند، آن
جز چيزي  بشر حقوق منظر از سرد جنگ 
متضاد منافع حامي ديدگاه دو ميان تقابل
به حقوق را اولويت كه ديدگاهي نبود. يكي
و غرب) (بلوك ميداد سياسي مدني-
تعهدات از گريز براي كه نظرگاهي ديگري
سياسي، مبلغ مدني- حقوق رعايت مربوط به
اقتصادي اجتماعي حقوق به دادن ارجحيت
تفكيك دليل اصليترين شرق). (اردوگاه بود
حقوق به مربوط بينالمللي پيمان مندرجات
حقوق به مربوط پيمان مفاد از سياسي مدني
همين نيز فرهنگي و  اقتصادي  اجتماعي،
دو اين حالي است كه است. اين در شرايط
(سال رسيده  تصويب به  يكسال در پيمان 
فراهم همزمان نيز آنها اجراي شرايط و (۱۳۴۵
وجود، حقوق با اين .(۱۳۵۶ (سال است شده
حقوق بهعنوان عمل در اقتصادي اجتماعي،
برگزاري اينكه با تا تلقي نميشدند بنيادي
،۱۳۷۲ سال بشر در حقوق كنفرانس جهاني
از كنفرانس اين پاياني بيانية در اولينبار براي
برده نام بنيادي حقوق كنار در مقوالت اين
نيز به متحد ملل دبيركل حتي امروزه شد. 

متحد سازمان ملل بشر حقوق جديد شوراي تشكيل باره  در
مقاومت شوراي ملي عضو اسحاقي حميد رضا با دكتر مصاحبه

«تضمين كه است نظريه اين مبلغ وضوح
امنيت بدون تأمين توسعه امكان پذير نيست
ميسر بشر حقوق رعايت بدون توسعه ايجاد و
بدون امنيت تأمين  اين،  بنابر  بود،  نخواهد
بشر حقوق رعايت و توسعه امر به پرداختن

است». تحقق قابل غير

كارنامة واقعيت، اين گرفتن نظر در  با
ارزيابي چگونه را بشر حقوق كميسيون
و دستآوردها ديگر، عبارت به مي كنيد؟
و وظائف كادر و چيست آن ناكاميهاي
چه حدي در كميسيون توان تأثير گذاري

؟ بود
شصت كارنامة كه است اين واقعيت ببينيد،
بي ثمر تنها نه  بشر حقوق كميسيون  سالة
مثبتي بسيار دستآوردهاي بلكه است نبوده
ميتوان چند است، هر بههمراه داشته نيز را
انتظارات سطح در دستآوردها اين كه گفت
جامعة تاريخي اميدهاي پاسخگوي و مشروع
كافي واقعيت اين براي درك نبودهاند. بشري
كنيم تصور لحظه  يك خود ذهن  در است
بود نشده ايجاد حقوق بشر كميسيون اگر كه
حقوق رعايت نظر از بينالمللي جامعة امروزه
با داشت و نقطه يي قرار در چه اولية انساني
براي بنابراين، بود. روبهرو محروميتهايي چه
بايستي سؤال شما و منصفانه به درست پاسخ
كميسيون كه  ديد و كرد سفر گذشته  به
چه براي تحقق و شرايطي چه بشر در حقوق
را مسيري عمل چه در و تشكيل شد اهدافي

گذاشت. جاي بر ميراثي چه و نمود طي
 ۱۳۲۰ دهة اوايل احوال و اوضاع بياوريد بهياد
از متأثر آن جامعة بشري كه در را شرايطي و
و خانمانسوز بزرگ جنگ دو ناشي از فجايع
بود جناياتي تكرار  نگران و مترصد  جهاني،
قرباني دوبار قرن، نيم از كمتر فاصلة در كه
از يكي كه است اين واقعيت بود. شده آنها
كه جناياتي  و وقايع  اين بروز  عمدة علل 
بشري جامعة  همين حركت مسير و تاريخ 
دادهاند، قرار تحتالشعاع جدي بهطور را
حقوقي به  تجاوز و تعرض و گرفتن ناديده 
حيثيت اعتبار به انسان هر كه است بوده
باشد. برخوردار  آنها از  بايستي خود انساني 
زانو به و جهاني دوم جنگ فرداي در لذا،
براي انديشي چاره هيتلري، فاشيسم درآمدن
جهان آغاز شد. فجايع اين از تكرار ممانعت
براي بايستي كه بود رسيده  واقعيت اين به
تكرار از  جلوگيري  و خطرات  اين با  مقابله 
چنين كند. سازماندهي را خود فجايع اين
متحد در خرداد ملل منشور كه با امضاي بود
سازماندهي اين براي الزم شرايط ،۱۳۲۴
ايجاد آنها كه نهادهايي از يكي فراهم گرديد.
شده متحد پيشبيني منشور ملل همين در
متحد ملل اجتماعي» اقتصادي  «شوراي بود،
اساس بر تشكيل، بهمحض بايستي كه بود

بهمنظور  را كميسيونهايي منشور،  ۶۸ مادْه
يكسال ميكرد. ايجاد  خود  اهداف تحقق
اقتصادي شوراي ،۱۳۲۵ در سال بعد، يعني
حضور با كه خود نشست اولين در اجتماعي

گرديد،  تشكيل عضو كشور  ۵۴ نمايندگان
كرد بنيانگذاري را معروف كميسيون دو
و ديگري بشر» حقوق يكي «كميسيون كه
اولي گرفت. نام زنان»  موقعيت  «كميسيون
مستقر گرديد و نيويورك در و دومي در ژنو

عضو  ۵۳ كشور نمايندگان از متشكل هركدام
بود. متحد ملل

بشر حقوق  كميسيون كه  شرايطي در اما، 
تصويب و تنظيم وقف را خود ميبايد تالش
حقوق تدوين بشر، حقوق با مرتبط معيارهاي
رعايت آنها مبني بر تعهد و ايجاد اولية انساني
نشست در اجتماعي اقتصادي شوراي نمايد،
قطعنامهيي تصويب با ،۱۳۲۶ سال در خود
اتخاذ صالحيت «كميسيون كه اعالم داشت
مربوط شكايات در خصوص اقدامي هيچگونه
ترتيب، به اين ندارد». را بشر حقوق  نقض به
ارتقاي مأمور بينالمللي ارگان اصليترين
بر شكايات مبني رسيدگي به بشر از حقوق
كنار جهان اين حقوق در گوشه و تجاوز به
ملل عضو سطح كشورهاي در به خصوص و
يك نتيجة واقع در امر اين ميشد. منع متحد
منعكسكنندة و خاص سياسي قواي تعادل
از مختلف و داليل به كه بود دولتهايي ارادة
زمينة نقض در كه مسئوليتي جمله بهخاطر
داشتند، خويش شهروندان بنيادي حقوق
شكاياتي مي ديدند. چنين در معرض را خود

فشار افكار عمومي و زير عمل اين وجود، در با
كادر و رفت پيش ديگري بهگونة امور روند
جدي تغييرات كميسيون وظائف و اختيارات

پيدا كرد.
بهخصوص را جنوبي آفريقاي اوضاع حتمًا شما
در يا و  ميآوريد دهة۱۳۴۰بهياد  اوايل در

شنيدهايد. منظورم يا خوانده آن بسيار مورد
نظام يك عملكرد ثمرة كه است شرايطي
تضمين براي كه بود متعرض و نژادپرست
جنايتي هيچ به  دستزدن از  خود بقاي
كه شكاياتي و گزارشها نمي كرد. خودداري
به وضعيت اين با ارتباط در سالها آن در
حاوي شدند، منتقل بشر حقوق كميسيون
سال در سرانجام،  كه بود مواردي آنچنان 
خواست نمود تا به كميسيون را وادار ،۱۳۴۴
شده ايجاد محدوديت داده، تن عمومي افكار
ناديده را اجتماعي اقتصادي شوراي توسط
رسيدگي كند. چنين شكايات به اين بگيرد و
ضوابطي كميسيون به ناچار به تدوين كه شد
مسائل به رسيدگي براي دستورالعملي و
در و ادامه در پرداخت. نژادپرستي از ناشي
مناطقي در بشر نقض حقوق موارد با برخورد

 ۱۳۴۶ سال در كميسيون جنوبي، ازآفريقاي
براي از كارشناسان را متشكل ويژهيي گروه
سبب اين روند كرد. ايجاد اين وضعيت بررسي
ارتباط در علني را كميسيون مباحثات تا شد
از كشورهاي پارهيي در بشر وضعيت حقوق با

بعد، هشتسال كند. سازماندهي  آفريقايي
با بينالمللي جامعة ،۱۳۵۳ سال در  يعني 
پينوشه اوگوستو دولت جنايات و شيلي فجايع
ناچار را كميسيون وضعيت اين گرديد. روبهرو
يك ايجاد به اقدام ،۱۳۵۶ ساخت تا در سال
حقوق وضعيت بررسي براي ويژه كار گروه
سال در كه گروهي بنمايد، شيلي در بشر

ويژه  گزارشگر يك به را خود جاي  ۱۳۵۸
اين در  ناپديدشدگان وضعيت بررسي براي 
با ارتباط در كه بود داد. اينها تحوالتي كشور

گرفت. صورت خاص وضعيتهاي
بشر كميسيون حقوق ،۱۳۶۰ سال در متعاقبًا،
رسيدگي بهمنظور را گروهي اولينبار براي
از ناشي اجباري ناپديدشدگان سرنوشت به
و كرد جهاني ايجاد سطح بشر در حقوق نقض
سطح در شكايات به پرداختن ترتيب، اين به
ادامه در بخشيد. رسميت را عضو كشورهاي
شدند ديگري ايجاد گزارشگران گروهها و نيز،
(گزارشگران جهاني گاه  مأموريتشان كه
مأمور (گزارشگران ويژه گاه و موضوعي)
خاص) است. كشور يك در بررسي وضعيت
وضعيت بررسي براي ويژه گزارشگران نصب
محكوم براي قطعنامه دهها تصويب و ايران در
مذهبي رژيم توسط بشر حقوق نقض كردن
همين رديف در نيز كشورخودمان بر حاكم

هستند. تصميمگيريها
نرمهاي تدوين به كه آنجا تا ديگر، سوي از
از بعد برمي گردد، بشر حقوق به مربوط
بشر حقوق جهاني بيانية ايجادكميسيون،

مجمع  تصويب به  و تدوين  ۱۳۲۷ سال در
سال در سپس رسيد. متحد ملل عمومي
بيانية تصويب سال بعد از هيجده يعني ،۱۳۴۵
به يكي مربوط بينالمللي دو پيمان جهاني،
به مربوط ديگري  و سياسي  مدني و حقوق
تدوين فرهنگي و اجتماعي اقتصادي حقوق
ده سال البته، رسيد. كميسيون به تصويب و
اين ،۱۳۵۵ در سال تا بود الزم وقت ديگر
كشورهاي از حدنصابي امضاي با سند دو
شوند. بعد از اجرا گذاشته به عضو ملل متحد
همت ديگري به بيانيه هاي و نيز، پيمانها آن
به و تصويب تدوين، بشر حقوق كميسيون
تمامي اسامي ارائة از كه شدند گذاشته اجرا

مي كنم. خودداري آنها
بودند. كميسيون دستآوردهاي جمله از اينها
اشاره ارگان اين ناكاميهاي به بخواهيم اگر اما
در را مقوله اين ميتوان ميكنم تصور كنيم،
عمدهترين گفت كه و خالصه كرده كالم يك
موفقيت عدم واقع در كميسيون ناكامي
و ضوابط  تحقق  و  گذاشتن اجرا  به  در آن 
ايجادكنندة و خود مبتكر كه است معيارهايي
همان طور نيز  ناكامي اين است. بوده  آنها
و نفوذها  اعمال محصول شد، اشاره كه 
طي بهخصوص كه است سياسي مالحظات
عضو كشورهاي و تعهدات رفتار اخير سالهاي
بهعنوان بود. داده قرار خود تحتالشعاع را
در كه كرد اشاره وضعيتي به ميتوان مثال
شرايطي يعني آمد، به وجود ايران با رابطه
قطعنامه و ارائه كنندة كشورهاي آن كه طي
سياسي، مالحظات به خاطر كميسيون عضو
خواستهاي تحقق نسبت به تعهدي كمترين
نميكردند احساس قطعنامهها اين در مندرج
دادن ارجحيت  از  ناشي جمله از  نيز اين  و
رژيم و اقتصادي با روابط تجاري منافع و به
مرور به دليل، همين به بود. ايران بر حاكم
تأثير تحت نيز كميسيون اثرگذاري توان زمان

شده بود. بسيارمحدود تلخ همين واقعيات

اجالس كميسيون كه دومين و  شصت
ژنو در  گذشته هفتههاي طي بود قرار 
بررسي به  سال هر مثل  و شده برگزار 
كارش دستور در كه بپردازد موضوعاتي
كار به  مباحثه يي هيچ  بي داشت، قرار 
بايستي را وضعيت اين آيا داد، پايان خود
به پرداختن در فترت نوعي بهعنوان
بينالمللي سطح در بشر حقوق مقولة

نمود؟ تلقي
دوران و شرايط اين تأثير تحت متأسفانه بله،
بياعتبار بهدليل بهخصوص و فعلي گذار
اجالس در  تا نبود قادر كميسيون شدنش، 

وضعيت بررسي به جدي به طور خود امسال
تصميم اتخاذ و بينالمللي سطح در بشر حقوق
كار دستور در كه بپردازد مقوالتي مورد در
دولتهاي از پارهيي آنكه حال داشت، قرار آن
از بينالمللي  سازمانهاي از بسياري و عضو 
خواهان جدي بهطور بينالملل، عفو جمله
دومين شصت و در كميسيون بودند كه آن
پارهيي به رسيدگي حداقل خود اجالس
پيمانهاي بعضي تصويب جمله از موضوعات
شده آنها آماده نهايي متن كه بينالمللي را
يكبار اما، دهد. خود قرار كار دستور در بود،
تا باعث شدند انفعاالت سياسي و فعل ديگر
كند. عمل مؤثر بهگونهيي  نتواند  كميسيون
اقتصادي شورا طبق تصميم كه شد اين نتيجه
كميسيون) مافوق ارگان (يعني اجتماعي
برگزار كوتاه بسيار اجالس دومين و شصت
از بعد در نيمروزه نشست يك حد (در شد
تصويب با و گذشته) فروردين هفتم ظهر
را موضوعاتي كلية به رسيدگي قطعنامه، يك
شوراي به داشتند قرار آن كار دستور در كه

نمود. موكول بشر حقوق

اولين ديد كه و ماند منتظر بنابراين، بايستي
اندازه مجال چه تا بشر حقوق اجالس شوراي
موضوعات اين كلية بررسي به يافت خواهد
همانطور شايد، شرايطي چنين در بپردازد.
دوران يك  از بتوان  كرديد، اشاره  شما  كه
حقوق وضعيت به رسيدگي زمينة در فترت
شورا اگر كرد. صحبت بين المللي سطح در بشر
آن ايجاد توجيهكنندة كه را انتظاراتي بتواند
صورت ميتوان در آن بودهاند برآورده سازد،
قابل است بهايي فترت دوران اين كه گفت
بينالمللي براي جامعة كه قبول و قابل فهم
است. كرده پرداخت انتظارات اين برآوردن
كه اين صورت متأسفانه بايد پذيرفت غير در
بهاي ديگر يكبار بشر حقوق نقض قربانيان
سياسي مالحظات و بينالمللي مناقشات
كردهاند. نگراني پرداخت را دولتهاي مختلف
حاكم بر ضوابط تدوين مرحلة كه اين است

بكشد. درازا به شورا كار روش
نظر آن از ما براي بهخصوص وقفه دوران اين
وخيمتر با همزمان امسال كه است ناخوشايند
حقوق تشديد نقض و ايران اوضاع در شدن
جدي زمينه هاي آخوندي، رژيم توسط بشر
داشت ايران وجود بررسي وضعيت در  براي
غيردولتي يكطرف سازمانهاي از كه بهطوري
در گستردهيي اقدامات بشر حقوق مدافع
آورده بهعمل  وضعيت اين افشاي راستاي 
از سوي ديگر شانس اين وجود داشت بودند و
اين مورد در چارهانديشي به كميسيون كه

بپردازد. وضعيت

در بشر حقوق شوراي تشكيل ايدة  
زمان تا  و گرفت شكل  چگونه و  كجا
متحد، عمومي ملل توسط مجمع تصويب

؟ كرد روندي را طي چه
بشر حقوق شوراي ايجاد و كميسيون انحالل
نظر در رفرمهايي مجموعه كادر در بايستي را
عنان، دبيركل كوفي آقاي ابتكار كه به گرفت
نهاد اين سطح در است  قرار  ملل، سازمان
رفرمهايي شوند. گذاشته اجرا به بينالمللي
سطح در را گستردهيي تحوالت بيترديد كه

داشت. خواهند بهدنبال متحد ملل
حقوق بشر شوراي تشكيل به كه آنجا اما، تا
ايجاد ايدة كه كنم اشاره بايستي برميگردد،
سرشناس استاد متعلق به يك نهادي چنين
كالن والتر پرفسور به نام بينالملل حقوق
بشر حقوق متخصص كه  است سوئيس از
سال كه در نظريهيي در وي دوستانه است.
شوراي تشكيل «بهسوي عنوان تحت ،۱۳۸۴
منتشر گزينشها» و چشماندازها بشر، حقوق
صحبت نهادي ايجاد از اولينبار براي كرد،
و اختياراتي مستحكمتر از موقعيتي كه نمود
ساختاري نظر از و بوده برخوردار بيشتر
كميسيون به مربوط نقايص از را خود بتواند
وضعيت ترتيب، وي سه كند. به اين خالص
گرفت، نظر در شورا اعضاي تركيب نظر از را

 ۱۵ از متشكل  كه محدود تركيبي يكي 
ديگري  محدود)، (فرم باشد كشور  ۲۵ تا
 ۵۰ تا   ۴۰ از متشكل  يعني  متوسط  فرم 
دربرگيرندة و گسترده فرم سومي و كشور
از جمله تمامي اعضاي ملل متحد. خود وي
همزمان چند هر متوسط بود فرم طرفداران
داراي تهديدهاي تركيب اين بود كه معتقد
سوي از سياسي نفوذ اعمال نظر از جدي

است. عضو كشورهاي
در متحد ملل  دبيركل  ،۱۳۸۴ سال در
بيشتر: آزادي «در عنوان تحت گزارشي
براي بشر حقوق رعايت  و  امنيت توسعه،
متحد ملل اجالس به ارائه براي كه همه» 
كادر پيشنهادي در رفرمهاي به كرد و تهيه
تشكيل ايدة داشت، اختصاص  سازمان اين
خود و بخشيد رسميت را بشر حقوق شوراي
از ممانعت  براي جمله از پيشنهاداتي نيز 
اين در بشر حقوق ناقض كشورهاي عضويت
عالي حقوق متعاقبًا كميسر كرد. ارائه ارگان
خود در سندي جداگانه نقطه نظرات نيز بشر
منتشر حقوق بشر شوراي مورد ايجاد در را

نمود.
برگزاري با همزمان گذشته، ماه شهريور در
متحد، ملل عضو  كشورهاي سران  اجالس

با كميسيون  جايگزينكردن به مربوط اصل 
اجالس اين  تصويب به  بشر،  حقوق شوراي 
بهعهدة آن مبادي كادر  تعيين و رسيد
سوئدي رئيس و متحد ملل عمومي مجمع
از پس ترتيب. اين به گرديد. واگذار آن
هيأتهاي سطح  در گسترده  گفتگوهاي 
با نظر تبادل و عضو كشورهاي نمايندگي
رتبة داراي غيردولتي سازمانهاي بسياري
حاوي كه متن قطعنامهيي سرانجام مشورتي،
ارگان ايجاد اين به مربوط و طرح كلي اصول
متحد ملل عمومي مجمع رئيس سوي از بود،
در اين شد. اين مجمع ارائه به تصويب براي
در اين نظراتي اختالف هم هنوز كه بود حالي
كشورهاي از و بعضي داشت وجود خصوص
مورد اين را در ايراداتي جمله آمريكا، عضو، از
بهرغم حال، اين با ميكردند. مطرح طرح
پيشنهادي ايرادات، طرح قطعنامة اين وجود
در و گذاشته رأي به عمومي مجمع رئيس

مثبت  با ۱۷۰ رأي گذشته، ۲۴ اسفند تاريخ
ممتنع  چهار رأي مخالف و ۳ رأي مقابل در

رسيد. تصويب به

نام بشر كه شوراي حقوق جديد   ارگان
كميسيون با تفاوتهايي چه است، گرفته
چيست آن اختيارات  دارد، بشر  حقوق
كه بود اميدوار  ميتوان اندازه چه  تا و

كند؟ را جبران قبلي نارساييهاي نهاد
با كميسيون شده ايجاد شوراي تفاوتهاي ميان
جايگاه و ساختار در عمدتًا بشر سابق حقوق
اول، قدم  در  مي كند.  جلوه دو  اين  حقوقي 
بشر حقوق كميسيون كه كرد اشاره بايستي
اجتماعي اقتصادي شوراي زيرمجموعة يك

۵۴ كشور  متشكل از خود كه بود ملل متحد
ملل عمومي مجمع نظارت  تحت و است
حقوق شوراي كه حالي در دارد، قرار متحد
مجمع عمومي به متصل اصلي يك ارگان بشر
نظارت اين مجمع تحت مستقيمًا و بود خواهد
خود را فعاليتهاي گزارش و كرد عمل خواهد
از داد. خواهد اين نهاد ارائه به ساالنه به طور

۵۳ كشور  از گذشته، كميسيون متشكل آن
عضو  ۵۴ كشور آراي اكثريت با كه بود عضو
از ميان به نوبت و شوراي اقتصادي اجتماعي
انتخاب منطقهيي مختلف گروههاي  اعضاي
بشر حقوق شوراي آن كه حال ميشدند،

آراي ۱۹۱  اكثريت با كه است ۴۷ عضو داراي
انتخاب متحد ملل عمومي مجمع عضو كشور
انتخاب شرايط ترتيب،  اين به  شد. خواهند
داوطلب دولتهاي مشكلتر است و بسيار شدن
در گستردهتري اعتبار و حمايت از بايستي
سوي از باشند. برخوردار  بين المللي  سطح
بشر حقوق شوراي كشورهاي از يك هر ديگر،
شورا، اين توسط وضعيتش بررسي از پس كه
شناخته بنيادي حقوق  سيستماتيك  ناقض
مجمع اعضاي دوسوم رأي با ميتواند شود،
گذاشته شود. در شورا كنار عضويت عمومي از
يكبار قبًال بشر حقوق كميسيون اين، عالوه بر
هفته تشكيل شش بهمدت مجموعًا و سال در
حقوق بشر شوراي آنكه حال جلسه ميداد،
مجموع در  و  سال در نشست سه  مينيمم 
خواهد نمود برگزار هفته ده حداقل بهمدت
آن اعضاي از سوم يك كه صورتي در و
فوق العاده جلسات ميتواند كنند درخواست
بشر، حقوق كميسيون  در  كند. برگزار  نيز
بهطور دائم دائمي شوراي امنيت عمًال اعضاي
هيچ بشر، شوراي حقوق اما در بودند، عضو
سه دورة دو از بيش توانست نخواهد كشوري
متوالي سال شش مجموعًا سالةمتوالي يعني
حداقل بايستي حالت  اين در  و باشد عضو

برود. كنار دوره يك براي
اينكه است، توجه قابل كه ديگري نكتْه

بشر،  حقوق  شوراي در عضويت كرسي   ۴۷
گروههاي و بين ثابت سهيمهبندي بهصورت
اين به است. شده توزيع مختلف جغرافيايي
آفريقا و آسيا گروه عضو كشورهاي صورت،

آمريكاي  گروه كرسي،  ۱۳ داراي يك هر
اروپاي  گروه ۸ كرسي، داراي كارائيب و التين
غرب و ساير  ۶ كرسي و گروه داراي شرقي

۷كرسي خواهند بود. كشورها داراي
اختيارات و وظائف مأموريتها، خصوص در اما،
كه آن جا آن، تا بر كار ضوابط حاكم و شورا
به برميگردد، مجمع عمومي قطعنامْه متن به

كرد: اشاره ميتوان زير موارد
حقوق تمامي از دفاع و رعايت بر نظارت -
با و  تبعيض  بدون بنيادي آزاديهاي و  بشر 

انصاف. و عدالت نهايت رعايت
موارد بهخصوص و نقض موارد بررسي -
ارائة و بشر حقوق سيستماتيك  و مشهود

مورد. اين در توصيه هايي
سيستمهاي كلية  بين  الزم  هماهنگي -
حقوق ارزشهاي در جهت نشر  ملل سازمان

سيستمها. اين سطح در بشر
بودن جهانشمول اصل به پايبندي -
و عينيبودن بيطرفي، رعايت بشر، حقوق
وضعيتها بررسي در كردن عمل غيرگزينشي
همكاري و ديالوگ  برقراري همچنين  و
به كه بهگونهيي بين المللي سطح در سازنده
(سياسي، حقوق بشر تمامي دفاع از و ارتقا
حق از جمله فرهنگي، و اقتصادي، اجتماعي

توسعه) كمك نمايد.
حقوق زمينة در تربيت و تعليم ارتقاي -
كمكهاي و مشورتي خدمات ارائة و بشر

اينكه تاچهاندازهميتواناميدواربودكهشورايحقوقبشرنارساييهاينهادقبلييعنيكميسيونراجبرانكند، بستگي
ملل نهادهاي سازمان كه است واقعيت اين كند. عمل ضوابط كار خود موفق و برنامه در تدوين اندازه چه تا دارد كه اين به
به تعيين كننده است. امري و تعهدات براي تحقق قولها آنها ارادة همين دليل هم و به هستند دولتها نهايت متشكل از در
انتظاراتناشيازاينتحولبرآوردهنشده اندوراهينسبتًاطوالنيتارسيدنبهپيروزي هنوز قولكميسرعاليحقوقبشر،

ننشست. از پاي و بود هوشيار بايستي اين، بر دارد. بنا وجود

با هماهنگي  در  توانمنديها تحكيم  و فني 
ذيربط. دولتهاي

ملل عمومي مجمع به توصيههايي  ارائة -
حقوق توسعة به ادامه دادن بهمنظور متحد

بشر. زمينة حقوق بينالملل در
تعهدات كامل  رعايت به دولتها تشويق  -
بهمنظور بشر حقوق زمينة در شده پذيرفته
رعايت همچنين تعيين شده و اهداف تحقق
بشر حقوق دفاع از و ارتقا مربوط به تكاليف
سطح در شده  برگزار نشستهاي ثمرة  كه

سازمان ملل هستند.
بشر حقوق رعايت دورهيي  بررسي -
سطح جهاني، در دولتها از هر يك توسط
معتبر دريافتي اطالعات عيني و مبناي بر
آنها تكاليف و تعهدات گرفتن نظر در با و
متضمن كه به گونهيي بشر حقوق زمينة در
برخورد برابري و شورا كار بودن جهانشمول

دولتها باشد. با تمامي آن
از پيشگيري براي همكاري و ديالوگ -
صورت در آني  اقدام  و بشر  حقوق  نقض

فوريت. وجود
مسئوليتهاي و نقش گرفتن بهعهده -
فعاليتهاي قبال در بشر حقوق كميسيون
ملل، سازمان بشر حقوق عالي كميسارياي

 ۴۸/۱۴۱ شمارة قطعنامة  در كه آنطور 
عمومي  مجمع  ۱۹۹۳ دسامبر   ۲۰ مورخ

مقرر شده است.
دولتها، با  تنگاتنگ همكاري و همياري  -
مدافع ملي سازمانهاي منطقهيي، سازمانهاي
حقوق حوزْه در مدني جوامع و بشر حقوق

بشر.
از و دفاع ارتقا زمينْه در ارائْه توصيههايي -

حقوق بشر.
مجمع به ساالنه گزارش يك ارائة  -

عمومي.
موارد اين ميكنيد، مالحظه كه همانطور
كه كلي هستند در برگيرندة خطوط اساسًا
حول و شورا  روز دستور كادر در بايستي 
مشخص تدقيق موضوعات كاري محورها و
به عهدة خود شورا كه است شوند. اين امري
اولينبار براي كه است  عضوي دولتهاي و
توسط آينده ارديبهشت نوزدهم تاريخ در
خواهند انتخاب ملل متحد  عمومي مجمع

 ۲۹ روز در را شورا نشست اولين تا شد
برگزار كنند. خرداد آينده

بشر، كميسرعالي حقوق آربور، لوئيز  خانم
بتواند شورا كه است كرده  اميدواري ابراز
كار برنامة قوي در زمينة پيامي سرعت به
كند. عرضه عمومي  افكار به خود  نيات و
ميتواند شورا كه است معتقد همچنين وي
دولتها از سؤال براي طرح را علني جلساتي
گزارشهاي مورد در آنها از پاسخ دريافت و
كشور در  بشر  حقوق  نقض  به  مربوط 
البته اينها نمايد. پيش بيني متبوعشان
و ماند منتظر بايستي  كه است  ايدههايي

خواهند شد. عملي كجا تا ديد كه
كه بود اميدوار ميتوان اندازه چه تا اين كه
قبلي نهاد  نارساييهاي  بشر حقوق  شوراي 
بستگي كند، جبران را كميسيون يعني
تدوين در  اندازه چه تا كه دارد اين  به
كند. عمل ضوابط كار خود موفق و برنامه
سازمان نهادهاي كه است اين واقعيت
و هستند دولتها متشكل از نهايت در ملل
تحقق براي آنها ارادة  هم  دليل همين به
به است. تعيين كننده امري تعهدات و قولها
انتظارات هنوز بشر، حقوق كميسرعالي قول
راهي تحول برآورده نشده اند و از اين ناشي
وجود پيروزي به رسيدن تا طوالني نسبتًا
پاي از و بود هوشيار بايستي بنابراين، دارد.

ننشست.

بر  كه كرديد اشاره اختالفاتي به شما
ميان اين شورا و اختيارات تركيب سر
اين داشت. وجود مختلف كشورهاي
آنها و ماهيت بود قبيل از چه اختالفات

چگونه تحليل ميكنيد؟ را
داشتند. سياسي ماهيت اساسًا اختالفات اين
اين خواهان كشورها بعضي نمونه بهعنوان
شده محدودتر شورا اعضاي تعداد كه بودند
اين شوند، به سختتر شرايط انتخابشدن و
نياز براي مورد تعداد آراي مثًال كه ترتيب
هم درخواستهايي يابد. افزايش انتخابشدن
تحت نهاد  اين اين كه  بر مبني  بود مطرح 
گيرد متحد قرار ملل شوراي امنيت پوشش
بهطور امنيت شوراي دائم اعضاي اينكه يا
بعضي است كه باشند. طبيعي عضو آن دائم
نيز مواردي و توجيه قابل انتظارات اين از
آنچه به هرحال، بودند. توجيه غيرقابل
تعادل قواي يك محصول است ايجاد شده
نظر در بايست است. مشخص سياسي
گرفته تصميم عمومي  مجمع  كه داشت
از تأسيس پنج سال از گذشت كه بعد است
دهد. قرار  بررسي آن رامورد كارنامة شورا، 
آينده در كه  بود اميدوار بنابراين، مي توان
احتمالي نقائص رفع جهت در تصميمهايي

شوند. اتخاذ ارگان اين

سازمان دبيركل پيشنهادي طرح  در
صحبت ضوابطي ايجاد از متحد ملل
عضويت مانع بتوانند كه بود شده
ارگان در بشر حقوق ناقض كشورهاي
اين بر  كشورها بعضي باشند. جديد 
مجمع مصوب قطعنامة در كه عقيده اند
تحقق براي  كافي تضمينهاي عمومي 
تا نظر  اين نشده اند. ايجاد انتظار اين 

دارد؟ درست اندازه چه
و واقعي نگراني اين كه گفت مي توان
حدود تا نيز  نقطهنظر اين و است  موجه
سهيمه بندي واقع در است. درست زيادي

بهخصوص شورا اعضاي ثابت و جغرافيايي
قارة آسيا دو كه نكته اين گرفتن در نظر با
در را اكثريت تنهايي به همواره آفريقا و
اين توجيهكنندة داشت، خواهند شورا اين
چنين حفظ با اينكه چگونه است. نگراني
ناقض كشورهاي ورود مانع ميتوان تركيبي
كه است سؤالي شد شورا  به بشر حقوق
نتيجة كار منتظر بايستي آن به براي پاسخ
مسلم كه آنچه ماند. شورا اعضاي تركيب و
تنزهطلبانه نگاهي با نميتوان اينكه است
اعضاي كلية كه  بود ارگاني  ايجاد  منتظر
رعايت زمينة در منزه كارنامهيي داراي آن
دفاع خللناپذير براي و ارادهيي بشر حقوق
سطح جهاني و تحقق آنها در اين حقوق از
حاكم نيز اين جا در نسبيت قاعدة باشند.
شوراي حقوق كه بود اميدوار  بايد و  است
حقوق نقض از ممانعت مسير در بتواند بشر
دولتهاي قبال در قاطعيت اعمال و بشر
بگذارد سر پشت را موانعي حقوق اين ناقض
بود. ناتوان آنها از عبور براي كميسيون كه

ايجاد مربوط به تصويب قطعنامة  آيا
بايستي را عمومي مجمع توسط شورا
موجود اختالفات پايان نقطة بهعنوان
عمل شورا حوزة ماهيت و سر شكل، بر
نگران بايستي اينكه يا نمود تلقي
و عملكرد روي بر اختالفات اين بازتاب

بود؟ كار شورا نتيجة
سياسي ماهيت اختالفات اين كه  آن جا از
و جدي منافع منعكسكنندة گاه و داشته
كه داشت انتظار نميتوان هستند، متعارض
شورا به تشكيل و قطعنامه تصويب از بعد 
اينكه، به خصوص شوند. سپرده فراموشي
طريق از كه اجماع  با  نه قطعنامه  اين
اين و است رسيده تصويب به رأيگيري
اخير دهة دو سنت خالف  بر  است  امري 
بينالمللي ارگان  يك اساسًا ملل، سازمان
موفقيت براي  شانس بيشترين از  وقتي
فضاي در و  اجماع با كه است برخوردار 
منطقي بنابر اين، شود. ايجاد عمومي تفاهم
دوره يك براي اختالفات حداقل اين كه است
بيندازد سايه شورا كار روند بر بهدرجاتي و
خالف وقايع سير كه است اين اميد چند هر
مربوط به اگر اخبار اما ثابت كند. را اين امر
متوجه كنيد دنبال دقت به را موضوع اين
هم هنوز اختالفات اين  كه شد خواهيد
از پارهيي كه بهطوري ميكنند عمل دارند
كانديداي عضويت كه كردهاند اعالم كشورها
اين بود. نخواهند شورا اين تركيب اولين در
اولين كه دارد اهميت  جهت  آن از نكته
تدوين در چشمگير نقشي واقع در تركيب
موضوعات تعيين و شورا كار بر حاكم ضوابط
چنين بنابراين، داشت. خواهد آن كاري
منعكسكنندْه نوعي به انفعالي برخورد
اين سرنوشت به بيتفاوتي نسبت از ميزاني
ريشه كه امري است. متحد ملل نوپاي نهاد

دارد. اوليه اختالفات همان در
آيا بشر حقوق  شوراي ايجاد  با  
نوين سياست يك اتخاذ از ميتوان
با در برخورد جامعة بينالمللي توسط
آن صحبت نقض بشر و مقولة حقوق

كرد؟
است الزم  سؤال اين به  دقيق پاسخ براي
نوين» «سياست از را  خود  برداشت ابتدا
مسلم كه آنچه حال، اين با كنيم. مشخص
قرار است در جديد ارگان كه است اين است
و بشر مقولةحقوق با جديد برخوردي خدمت
مجمع كه بگيريم در نظر اگر باشد. آن نقض
همزمان خود، اخير نشست در عمومي
گرفت تصميم جديد ارگان اين ايجاد با
برابر دو را بشر حقوق به مربوط بودجة تا
اين كه  شد خواهيم اميدوارتر كند، قدري
مؤثر البته و نوين سياستي از حاكي تحول
بهخصوص بشر حقوق نقض با مقابله براي
سوابقي اين نظر از كه كشورهايي باشد در
پاسخ در بايستي شرايط اين در دارند. سياه
تغيير هر حال، شما بگويم كه به سؤال به
موضوع حقوق با برخورد  زمينة  ضوابط در
سياست يك اتخاذ محصول هم اگر بشر،
عليالقاعده بايستي نباشد زمينه اين در نوين
معتقدم باشد. امري چنين بروز زمينهساز
بشر حقوق مدافع غيردولتي سازمانهاي كه
تحول اين اثر  در كه فرصتي از  بايستي
نموده بهرهبرداري را نهايت شده است ايجاد
در جدي پيروزي يك به آن تبديل براي و
تالش بشر حقوق عليه نقض مبارزه زمينة
را عمومي افكار تأثير گذشته در ما كنند.
شاهد بشر حقوق كميسيون مسير تغيير در
مقولة كه گفت  ميتوان بنا براين،  بودهايم. 
با گذشته  از بيش  دارد بشر  حقوق نقض 
به ميآميزد و هم در امنيت و مقولة ثبات
از جديتر برخوردي شايستة دليل همين

است. گذشته
امروزه نمونه، بهعنوان كنيد، مالحظه
ناشي خطرات به مربوط بحث با همزمان
از صحبت اتمي، به سالح رژيم از دستيابي
نقض بهخاطر آخوندي نظام كه است اين
مورد بايستي نيز بشر حقوق سيستماتيك
خطر ديگر، بيان به گيرد. قرار بازخواست
وقتي اتمي سالح به  رژيم  يافتن  دست
رژيم اين ماهيت به  ميشود كه  فهم بهتر
بشري با دستاوردهاي جامعة خصومتش و
بنيادي آزاديهاي و بشر حقوق زمينة در
طي كه افشاگريهايي واقع، در كنيم. توجه
عليه ايران مقاومت مدد به و اخير قرن نيم
آن ماهيت معرفي و رژيم اين جنايات

است، گرفته صورت

                   بقيه در صفحه ۱۱



٦ دوشنبه ٢٨فروردين١٣٨٥صفحة شمارة٧٩٦ ـ
گزارش

کوچکی بازفرآوری نسبتًا تأسيسات با حال عين در کافی است. تن ۲۰کيلو
کرد.  توليد سال پلوتونيوم در ۱۲ کيلوگرم حدود چيزی ميتوان

پلوتونيومی بمب
 

پوستهيی آنرا اطراف که پلوتونيومياست گوی شامل هستهيی کالهک
از معموال که پوسته اين است. گرفته فرا نوترونی کننده منعکس به موسوم
فرايند از را که آزادی نوترونهای مي شود، ساخته پلونيوم بريليوم و ترکيب

بازميتاباند. فرايند اين داخل مي گريزند، به بيرون به هستهيی شکافت
و ميدهد کاهش را بحرانی جرم عمًال نوترونی کننده منعکس  از استفاده
کمتری پلوتونيوم زنجيرهيی مداوم به برای ايجاد واکنش که ميشود باعث

باشد. نياز
با پلوتونيوم توليد اتمي بسازد، بمب بخواهد که تروريستی گروه يا کشور برای
خواهد شده آسانتر اورانيوم غنی تهيه نظامياز راکتورهای هستهيی غير کمک
يک ساخت و طراحی برای و فناوری الزم که دانش معتقدند کارشناسان بود.
اعصاب گاز با کنندگان که حمله فنآوری و از دانش پلوتونيوميابتدايی، بمب

نيست.  داشتند پيشرفتهتر اختيار ۱۹۹۵ در سال شبکه متروی توکيو در به
شود،  منفجر تی ان تی ۱۰۰ تن معادل قدرتی با پلوتونيوميميتواند بمب چنين
در کنون تروريستی که تا بمبگزاری قويتر از قدرتمندترين ۲۰مرتبه يعنی

داده است. جهان رخ
اتمياورانيومي بمب

يا اورانيوم  از ) بحرانی  فوق جرم  يک اتميايجاد  بمبهای  طراحان هدف 
نشده، کنترل مداوم و يک واکنش زنجيرهيی طی بتواند است که پلوتونيوم)

کند. آزاد حرارتی انرژی متنابهی مقادير
به موسوم  طرحی از اتمي استفاده بمب  ساخت  شيوههای سادهترين از يکی 
کمتر بحرانی جرم از که اورانيوم از کوچکی گلوله آن در که است «تفنگی»
در که گونهيی به ميشود شليک اورانيوم از بزرگتری جرم سمت به بوده
واکنش آغاز باعث و شده بحرانی فوق کلی جرم قطعه، دو اين برخورد اثر

ميشود. هسته يی انفجار و زنجيرهيی
ميدهد. رخ ثانيه کسر کوچکی از در فرايند اين کل

شده را غنی اورانيوم فلوئوريد اتمی، هگزا بمب نياز مورد سوخت جهت توليد
انجام ميکنند. تبديل اورانيوم فلزی شمش به سپس و اورانيوم اکسيد به ابتدا

است. امکان پذير شيميايی فرايندهای از طريق کار اين
 

کمک  با اما است، تن ۵۰ کيلو حداکثر اتمي معمولی بمب يک انفجار قدرت
است هستهيی گداز يا مهار خصوصيات جوش بر متکی که خاصی روش

داد. را افزايش قدرت بمب ميتوان
جوش يکديگر هيدروژن به ايزوتوپهای هستههای گداز هستهيی، فرايند در
که مي دهد هنگاميرخ فرايند ايجاد ميکنند. اين را هليوم اتم هسته و خورده
انفجار قرار بگيرند. شديد فشار و گرما معرض در اتمهای هيدروژن هستههای
ميکند. فراهم را فرايند اين آغاز برای نياز مورد شديد فشار و اتمي گرما بمب
واکنش تغذيه با که ميشوند رها بيشتری نوترونهای هستهيی گداز فرايند طی
اتميتقويت بمبهای اينگونه بهدنبال ميآورند. را شديدتری انفجار زنجيرهيی،

موسومند. اتميحرارتی بمبهای يا هيدروژنی بمبهای به شده

باشد. بزرگتر اورانيوم هگزافلوئورايد مولکول قطر از قدری بايد متخلخل
بيشتری در  ۲۳۵ با سرعت اورانيوم حاوی سبکتر مولکولهای کار اين نتيجه در
مانند بايد نيز غنی سازی اين روش تفکيک ميشوند. و شده منتشر ستونها اين

شود. تکرار بارها و بارها سانتريفوژ روش

هستهيي  راكتور مورد در كلي اطالعات
بهصورت هستهيی شکافت فرايند آن در که وسيلهييست هستهيی راکتور
را طريق اين از آمده  به دست حرارتی انرژی ميگيرد. انجام  شده کنترل
و بخار توربينهای درآوردن گردش به و آب کردن بخار برای ميتوان

داد. قرار استفاده مورد الکتريکی ژنراتورهای
اندازه به مقطعشان سطح صورت قرصهايی که شده، معموًال به غنی اورانيوم
راکتورها در است سانتيمتر نيم و دو حدود در ضخامتشان و معمولی سکه يک
تشکيل را ميلههايی و شده قرار داده روی هم قرصها اين ميرسند. مصرف به
بستههای در سپس سوخت ميلههای است. موسوم سوخت ميله به که ميدهند
نگهداری شده در محيطی عايقبندی تحت فشار و شده و دسته بندی چندتايی

ميشوند.
در سوخت بسته های شدن گرم از جلوگيری برای نيروگاهها از بسياری در
نيروگاههای در ميبرند. فرو سرد  آب را داخل بستهها اين راکتور، داخل
شکافت که فرايند جايی يعنی راکتور، هسته داشتن خنک نگه برای ديگر
کربن اکسيد دی گاز يا (سديم) مايع فلز از ميدهد، رخ آن در هستهيی

ميشود. استفاده

١

در هستهيی، اورانيوميکه طريق فرايند شکافت از انرژی گرمائی توليد برای
باشد. بحرانی) (فوق بيشتر بحرانی از جرم بايد ميشود داده قرار راکتور هسته
يک آغاز امکان که باشد غنی شده به حدی بايد استفاده مورد اورانيوم يعنی

باشد. داشته وجود مداوم زنجيره يی واکنش
ميله های از راکتور  يک در هستهيی  شکافت فرايند  کنترل و  تنظيم برای
ميلهها اين مي شود. استفاده  است کادميوم  جنس از  معموًال که کنترلی
زنجيرهيی واکنشهای تسريع از راکتور داخل در آزاد نوترونهای جذب با
زنجيرهيی واکنشهای تعداد نوترونها، تعداد کاهش با زيرا مي کند. جلوگيری

مييابد. کاهش نيز
 ۱۷ تقريبًا  که هستند فعال  جهان سرتاسر  در هستهيی  نيروگاه ۴۰۰ حدودًا
کاربردهای جمله از ميکنند. تأمين را جهان در مصرفی برق کل درصد
ناوها جابهجايی برای الزم محرکه نيروی توليد هستهيی، راکتورهای ديگر

اتمياست. زيردرياييهای و

توليد بمب براي تهيه پلوتونيوم
اتميآب راكتور از كنند:١- تهيه صورت پلوتونيوم به دو مي توانند درايران
-٢ كنند. ايجاد يا  و  باشند داشته كه  مشابهي  راكتور هر  و  اراك سنگين
معمولي در راكتورهاي شده مصرف هستهيي فرآوري سوخت باز ازطريق

بوشهر راكتور نظير
عمليات از راکتور در از سوخت هستهيی مصرف شده اورانيوم بازيافت برای
پوسته ابتدا عمليات، اين در ميشود. استفاده بازفرآوری به موسوم شيميايی
داخل در را آنها سپس و ميسازند جدا را شده مصرف سوخت ميلههای فلزی

ميکنند. حل داغ نيتريک اسيد
و اکتيو به شدت راديو زائد مواد ٪۳ پلوتونيوم، ٪۱ اين عمليات، نتيجه  در
مصرف به راکتور در ميتوان آنرا دوباره ميآيد که بهدست اورانيوم ٪۹۶

رساند.
و ميدهند. راکتور انجام مؤثرتری بسيار بهطور را کار راکتورهای نظامياين
بهطور پنهانی را ميتوان پلوتونيوم توليد برای مورد نياز تأسيسات بازفرآوری
به پلوتونيوم توليد همين دليل، به کرد. معمولی جاسازی ساختمانهای داخل در
اتميتوليد تسليحات مخفيانه بهطور بخواهد که کشوری هر برای طريق، اين

بود. خواهد جذابی گزينه کند

پلوتونيومي بمب ساخت
بسياری اتميمزايای  بمب ساخت  در اورانيوم به جای پلوتونيوم از استفاده 
انفجار قدرت اتمي با بمب ساخت برای پلوتونيوم کيلوگرم چهار تنها دارد.

  

ماده ميشود شناخته ساده هگز نام با صنعت در اورانيوم که هگزافلوئورايد
به کرد. جابهجا و نگهداری آنرا با احتياط بايد که ايست خورنده شيميائی
فراوری در تأسيسات گاز اين انتقال برای که لوله هائی پمپها و دليل همين
شوند. ساخته نيکل آلياژهای و آلومينيوم  از بايد  ميروند بهکار اورانيوم
بايد برگشتناپذير شيميايی واکنش هرگونه از پيشگيری منظور به همچنين

کرد. نگهداری کننده ديگر مواد چرب روغن و از معرض دور را گاز اين

نطنز تاسيسات در اورانيوم غنيسازي
ايزوتوپ از بااليی درصد دارای که اورانيومي است توليد غنی سازی از هدف

U۲۳۵ باشد. 
حاوی شود که غنی حدی به اتميبايد راکتورهای در استفاده اورانيوم مورد

بمب  در ساخت اورانيوميکه که در حالی اورانيوم ۲۳۵ باشد، ۲ تا ۳ درصد
اورانيوم ۲۳۵ باشد.  ۹۰ درصد حاوی بايد حداقل ميرود اتميبهکار

گاز سانتريفوژ دستگاههای از استفاده غنیسازی معمول روشهای از يکی
كه باشيوه ميشود (يادآور ميشود. استفاده نطنز تأسيسات در كه ازآن است.

مي پردازند) اورانيوم غنيسازي به درايران نيز ليزري
زياد بسيار سرعت که با شده تشکيل شکل اتاقکی سيلندری از سانتريفوژ

هنگاميکه  ميچرخد. خود محور حول دقيقه) درهر دور ٦٤ هزار (حدود
نيروی گريز از شود دميده سيلندر اين داخل به اورانيوم گاز هگزا فلوئوريد
حاوی که سبکتری که مولکولهای باعث مي شود آن چرخش از ناشی مرکز

سنگينتری  و مولکولهای سيلندر متمرکز شوند مرکز در ۲۳۵ است اورانيوم
شوند. انباشته سيلندر پايين در هستند ۲۳۸ اورانيوم حاوی که

داخل  به سپس ميآيد طريق بهدست اين از که شده يی ۲۳۵ غنی اورانيوم
اين هم باالتر رود. باز آن خلوص درجه تا ميشود ديگری دميده سانتريفوژ
يکديگر به سری بهطور که متعددی سانتريفوژهای توسط بارها و بارها عمل

خلوص  درصد ۲۳۵ با اورانيوم جايی که تا ميشود ميشوند تکرار متصل
تأسيسات اتميايران، انرژي سازمان اظهارمعاون به آيد.[بنا بهدست نياز مورد
ساخته شده وسعتي به شده) ايجاد ٣٥متري زمين درعمق (كه نطنز زميني زير
همين به گفته بهكارافتد. و شود نصب درآن ٥٤هزاردستگاه سانتريفوژ كه

نصب  سال ٨٥  ماه دي تا ها سانتريفوژ تعداد ازاين ٣٠٠٠ دستگاه منبع
خواهد شد].

اورانيوم خالی  نام به ۲۳۵ باقی ميماند اورانيوم جدا سازی از پس که آنچه
است.  يافته ۲۳۸ تشکيل اورانيوم از که اساسًا شده شناخته مي شود فقير يا
اکتيويته راديو خاصيت اندکی است که سنگينی  بسيار فلز خالی اورانيوم
برخی اجزای و زره پوش ضد توپ گلوله های برای ساخت آن از و دارد
بمب اتمياستفاده در نوترونی کننده منعکس جمله از افزارهای ديگر جنگ

ميشود.
انتشاری روش يا  ديفيوژن به موسوم  روشی  غنیسازی ديگر  شيوه يک

است.
جدار آنها ستونهايی که داخل به اورانيوم گاز هگزافلوئورايد دراين روش
جسم در موجود سوراخهای ميشود. دميده شده تشکيل متخلخل اجسام از

ايران در آن اجرايي مراحل و اتمي بمب يا برق توليد چگونگي

يزد ساغند معدن از اورانيوم سنگ ١-استخراج
اردكان زرد در كارگاه كيك تهيه -٢

كارگاه اصفهان در زرد ٣-فراوری كيك
برق راكتورهستهيي درتأسيسات نطنزبراي اورانيوم سازی ٤غنی

اورانيومي توليد بمب براي يا
برق هستهيی راکتور

پلوتونيوم تهيه
پلوتونيومی بمب

اورانيومي بمب

ميگيرد؟ گونه صورت هستهيي» چه «شكاف
صلحآميز در برنامههای انرژی نياز برای توليد مورد خام اصلی ماده که اورانيوم
بهدست باز سر يا زيرزمينی معادن از استخراج طريق از است، نظاميهستهيی يا
اما يافت ميشود جهان سرتاسر در طبيعی بهطور عنصر اين اگر چه ميآيد.

موجود است. معادن در متراکم بهصورت آن از کوچکی تنها حجم
مقداری شود زنجيرهيی شکافته واکنش يک در اتم اورانيوم هسته هنگاميکه

شد. خواهد آزاد انرژی
در و ميشود شليک آن هسته به نوترون يک اورانيوم، اتم هسته شکافت برای
نوترون تعدادی و شده تجزيه دو اتم کوچکتر به مذکور اتم فرايند، اين نتيجه
جديدی هستههای ميتوانند خود نوبه به هرکدام که ميشود آزاد نيز جديد

تجزيه کنند. زنجيرهيی فرايند در يک را

هسته شكاف زنجيرهيي واكنش

 
ميآيد بهدست اورانيوم اتم تجزيه  از که  کوچکتری اتمهای جرم مجموع
جرم از مقداری که معناست بدان اين و است کمتر اتم اين اوليه جرم کل از
انرژی اين و است، شده تبديل انرژی به واقع در شده ناپديد ظاهرًا اوليه که

اينشتين  آلبرت انرژی که و  جرم رابطه يعنی  E=MC۲ رابطه از استفاده با
است. محاسبه آنرا کشف کرد قابل نخستينبار

يعنی ميشود. يافت طبيعت در مختلف  ايزوتوپ  دو صورت به اورانيوم
تنها  و بوده يکسانی پروتون تعداد دارای دو هر U۲۳۵ يا U۲۳۸ که اورانيوم
اعداد  دارد. U۲۳۸ وجود هسته است که در اضافهيی نوترون تفاوتشان در سه
اين  کدام از هر هسته در نوترونها و پروتونها تعداد ۲۳۵ و ۲۳۸ بيانگر مجموع

است. ايزوتوپ دو
هسته شکافت زنجيرهيی  فرايند در بازدهی باالترين آوردن بهدست برای 

سادگی شکافته ميشود.  به آن که هسته ۲۳۵ استفاده کرد اورانيوم از بايد
آزاد بر مي شود عالوه کوچکتر تجزيه اتمهای اورانيوم به اين نوع هنگاميکه
که ميشود  رها  نيز جديد نوترون  سه يا دو حرارتی  انرژی مقداری  شدن 
بيشتر و حرارتی انرژی بازهم اورانيوم جديد اتمهای با برخورد در صورت

ميشود. آزاد جديد نوترونهای
ايزوتوپ  اين آن، سريع فروپاشی ۲۳۵ و اورانيوم کوتاه عمر» «نيمه بهدليل اما
در  موجود اورانيوم ۱۰۰۰ اتم هر از که به طوری است نادر بسيار طبيعت در
 U۲۳۸ سنگينتر  نوع از مابقی و بوده  U۲۳۵ نوع از اتم هفت تنها طبيعت

است.
 

اردكان كارگاه در زرد كيك تهيه
دركارگاههاي يزد، ساغند  معدن از استخراج از بعد اورانيوم  معدن سنگ
گرد مي شود. تبديل نرم گردی  به  و شده  آسياب  آردكان شهر نزديك
جامد زرد رنگی تبديل ماده فرايند شيميايی به يک بهدست آمده سپس در
راديو خاصيت  دارای  زرد کيک است.  موسوم  زرد کيک به  که ميشود 

مي دهد.  تشکيل اورانيوم آن را ۶۰ تا ۷۰ درصد و است اکتيويته

اصفهان كارخانه در زرد كيك فرآوري
هسته يی  انرژی توليد در U۲۳۵ که نادر ايزوتوپ به بيشتر هرچه دستيابی برای
برای ميکنند. استفاده غنیسازی به موسوم روشی از دارد، کليدی نقشی
نام به جامدی ماده به  شيميايی فرايندی طی را زرد کيک  ابتدا کار، اين
دمای در شدن داده از حرارت بعد که ميکنند اورانيوم تبديل هگزافلوئورايد

مي شود.  تبديل به گاز سانتيگراد ۶۴ درجه حدود

ايراني احمد از گردآوري

انقالب» «مركزاسناد در كارگزاررژيم روايت به از ١٣٥٧ تا ١٣٧٧» ايران تحوالت هستهيي بر «مروري

آنرا  تا ٧٠ درصد  ٦٠ و است اكتيويته راديو خاصيت داراي زرد كيك
ميدهد تشكيل اورانيوم

اعضاي باشگاه هستهيي
باشگاه هستهيي اصطالحي است  شرق ٢٢فروردين٨٥، شرق  روزنامه
كار به هستهيي  سالح  توليد و ساخت توانايي داراي كشورهاي براي كه
هستهيي بمب تعداد و هستهيي باشگاه عضو كشورهاي نام جدول در ميرود.

كشورهايي  ۹ كشور، بر اين است عالوه گفتني البته شده است. ذكر آنها
سالهاي در و... ژاپن استراليا، برزيل، مصر، آلمان، عراق، آرژانتين، همچون
بودند گذاشته اجرا به هستهيي ساخت سالحهاي به منظور را طرحهايي قبل
نيستند سالح هستهيي داراي اكنون هم اما يافتند، دست هم موفقيتهايي به و
معاهده كشورها اين همه ندارند. خود هستهيي فعاليتهاي ادامه براي طرحي و
ميرسد نظر به همه اين كردند. با امضا هسته يي را سالحهاي گسترش منع
توانستهاند و... ايتاليا ژاپن، آلمان، كانادا، همچون صنعتي پيشرفته كشورهاي
در آنكه بهرغم  و  يابند دست هستهيي سالح توليد و ساخت فناوري به 
باشد الزم كه صورتي در اما نيستند، سالحي هيچگونه حال حاضر داراي
چند (از كوتاهي زمان مدت در توانند مي بگيرند، سالح توليد تصميم به و

كنند. توليد استفاده قابل هستهيي سالح چند سال) يك تا چند ماه هفته و

٢٣ فروردين ٨٥: فارس، خبرگزاري رژيم -
دوران  در ايران هستهيي تحوالت سير بررسي ادامه در
تحوالت روند بررسي اين مقاله به در شاه، محمدرضا
جنگ دوره در خصوصًا انقالب، بعد از هستهيي ايران
هاشميرفسنجاني جمهوري رياست دوره و تحميلي

ميگذرد: از نظرتان ذيًال كه است. پرداخته

مقدمه
ايران هسته يي فعاليتهاي جنگ، آغاز و انقالب پيروزي با
و مي كرد طي صعودي كه سيري آن از قبل دهه به رغم
ركود دچار ابتدا در ميشد، مبذول آن به خاصي توجه
و، سير شدند متوقف هسته يي طرحهاي از و بسياري شد

نمود. تشديد ايران را فعاليتهاي هستهيي نزولي
(بهمن   ١٩٧٩ فوريه در  انقالب وقوع  تا  راستا اين در
٨٥ درصد  ميزان راكتور شماره يك بوشهر به ،(١٣٥٧
پيشرفت  درصد  ٦٥ نيز دو شماره  رآكتور احداث  و
موقت، دولت  انقالب، پيروزي  با اما  داشتند، فيزيكي
بزرگترين عنوان به بوشهر، نيروگاه ساخت عمليات
را خود زمان در  خاورميانه هستهيي اجرايي  پروژه
هستهيي ديگر برنامههاي از بسياري و متوقف ساخت

شد!(١) كشانده تعطيلي به نيز
تأسيسات  دالري  ميليارد ٢ بزرگ  قرارداد فسخ  
به منجر كه  فرانسه، (يوروديف) اورانيوم غني سازي 

ايران  سوي از فرانكي ميليون  ٩٠٠ خسارت پرداخت 

پي در  ايران هستهيي فعاليتهاي براي تبعاتي شد، نيز 
داشت.(٢)

تكميل به حاضر زيمنس، آلماني شركت همچنين
ايران هستهيي فعاليتهاي و نشد بوشهر هستهيي نيروگاه
توسط ساخت حال در نيروگاه دو به مربوط عمدتًا كه

البته  گرديد. ١٣٦٤ معلق سال تا بود فرانسويها و آلمانيها
حمالت هدف كرات به تأسيسات اين زمان، اين در
نيز غربي شركتهاي و گرفته قرار عراق رژيم هوايي
آلستوم، فراماتوم، شركتهاي نبودند. كار ادامه به حاضر
چند پرداخت  عدم بهانه به فراماتك و باتينول اسپي 
به مبادرت  نيروگاهها قرارداد  در  مقرر اقساط از قسط 

نمودند. نيروگاه قرارداد فسخ سپس و كارها تعليق

هستهيي فعاليتهاي مجدد احياي
قوت  ايران هستهيي پروژه احياي انگيزه وجود اين با  
كه گرفتند تصميم نظام مسئوالن و گرفت. بيشتري
بوشهر نيروگاههاي  ساخت براي تالش با همزمان
دنبال نيز را هستهيي سوخت تأسيسات دارخويين، و

كنند..
خارج كه ايراني هستهيي متخصصين نظام زمان، اين در
كوشش و گرفت خود استخدام به را بودند ايران از
راهي عنوان به را خود رآكتور نيروي برنامه تا كرد
در سال اين راستا در نوسازي كند. براي غنيسازي مواد

آغاز  مجددا را بوشهر راكتور مجتمع در ١٣٦٣ فعاليت

كرد.
در راكتور پروژههاي مكررا عراق وقتي بههرحال
آن تكميل براي ايران تالشهاي كرد، را بمباران بوشهر
در شد. مواجه عمدهاي عقبماندگيهاي و خسارات با
با انرژي اتميايران سازمان (اسفند ١٣٦٦) ١٩٨٧ م مارس
آرژانتين و اسپانيا غربي، آلمان شركتهاي از كنسرسيومي 
مذاكره وارد نيروگاه بوشهر سرگيري كار از منظور به
اسالمياقدامات اوليه جمهوري سال همان پائيز در شد.
سال يك تا اين، با وجود فراهم آورد. را سايت اين در
نه ،(١٩٨٩) ١٣٦٨ سال در تحميلي، جنگ خاتمه از بعد
ادامه از آلمانيها بلكه آغاز نشد بوشهر نيروگاه كار تنها

دادند. انصراف ايران با همكاري
اتميمعتقدند انرژي بينالمللي آژانس بازرسان از برخي
(١٣٦٣و١٣٦٤)، ١٩٨٠ دهه نيمه اسالميدر «جمهوري
تحقيقات مركز از را هستهيي تجهيزات و متخصصين
هستهيي تحقيقات مجمع يك به آباد امير هستهيي
،(١٣٦٣) ١٩٨٤ سال در و كرده منتقل اصفهان نزديك
در فرانسه كمك با جديد هستهيي تحقيقات مركز يك
مركز اين تأسيس و است داده تشكيل اصفهان دانشگاه
نشد، داده اتمياطالع انرژي بينالمللي آژانس جديد به

بود  يافته اجازه كه ١٩٩٢ وقتي فوريه بعدًا در آژانس لذا
گزارشهاي كه ايران  هستهيي فعاليت جايگاه  شش از
سالحهاي با مرتبط فعاليتهاي وجود از حاكي موجود،
از دهد، انجام سريعي بازرسي بود آنها در ايران هستهيي

اصفهان در هستهيي فعاليتهاي و تحقيقات مركز وجود
شد». آگاه

ساغند  منطقه در فعاليت و ١٣٦٤ اكتشاف سال از ايران
تن)  هزار  ٥ مهمي(حداقل اورانيوم ذخاير از كه يزد
اعالم  ١٣٦٥ سال در و نمود آغاز را است برخوردار
نياز مورد مواد تا دارد طرحهايي يزد استان در كرد،
در مزبور تجهيزات تهيه كند. هستهيي را فعاليتهاي براي

در  . داشتند. قرار ساخت ١٣٦٧ تحت سال تا يزد استان
مشكالت با هستهيي تأسيسات سوخت ايجاد دوره اين
برنامه مربوطه در مسئوالن و روبرو شد چالش هاي و
سازي غني  براي را راه دو هستهيي» سوخت «چرخه 

نظر گرفتند: اورانيوم در
گازي  سانتريفوژ طريق از سازي غني – 

غني سازي از طريق ليزري  - ٢
در سانتريفوژ بوسيله غنيسازي برنامه اندازي راه تصميم

المللي انرژي  بين آژانس نظر (از ١٣٦٤ اتخاذ شد. سال
ميانجامد).  طول ١٣٧٦ به تا برنامه اين اول اتميفاز

به دستيابي اسالميبراي جمهوري راستا، اين در 
اورانيوم سازي غني و هستهيي سوخت چرخه فنآوري
(روسيه، طلبيد. همكاري به را مختلفي كشورهاي
اوكراين، مولداوي، اتريش، كانادا، آرژانتين، چين،
جنوبي، آفريقاي اسپانيا، جمهوري چك، شمالي، كره

(... و لهستان پاكستان،
                                              بقيه در صفحه ٧

نوتروني مولد يا منبع -١
پلوتوليومي هسته -٢

(بريليوم) كننده منعكس پوسته -٣
ماده منفجره پرقدرت -٤

چاشني انفجاري -٥



٧ دوشنبه ٢٨فروردين١٣٨٥صفحة شمارة٧٩٦ ـ
اقتصادي

روز واليت فقيهي ايران، حكومت «رئيسجمهور»
به  خطاب نمايشي مراسم يك در ٢٢ فروردين ٨٥ 
«شوراي به حكومت اين پاسخ منتظر كه جهاني
سوخت توليد «چرخه -١: كرد است اعالم امنيت»
در نياز مورد غناي با و آزمايشي مقياس در هستهيي
اسالميايران جمهوري و شد تكميل ايران خاك
«من -٢ پيوست». جهان هستهيي كشورهاي به
صنعتي در مقياس اورانيوم دستوردادهام غنيسازي
«برگشت صورت به -٣ شود». سريعترآغاز هرچه

. داد ادامه خواهيم را اين كار ناپذير»
خود جواب امنيت» «شوراي هم حركت اين با
انرژي بينالمللي «آژانس هم گرفت، رژيم از را
تقال كه روسيه كشورهايي همچون هم و اتمي»
اورانيوم غنيسازي كار تعليق قبوالندن با ميكردند

درآورند! ازمخمصه را رژيم ايران، در
«پيوستن» تبليغ اينچنيني اعالم و كارگزاران رژيم
الزمه به هم را جهان»  «كشورهاي هستهيي به خود
افزايش كشيدن رخ به و موجود قواي تعادل زدن
اين «از  ميگويند:  و ميكنند تلقي قدرت خود 
قدرتها همه با هستهيي كشور يك موضع از پس

فروردين   ٢٤ (احمدينژاد ميكنيم»  صحبت
رژيم ديپلوماتيك ازمنابع يكي درمشهد).
شكاف و ايران، ضعف اعالم «اين برآنست كه 
مي داند غرب ميكند، تشديد امنيت شوراي در را
نمي توان يابد، دست فناوري اين به كه را كشوري

كرد. فعاليتهايش توقف به وادار
به دستيابي راه آغاز در  نيز  پاكستان و هند بر
اما شد اعمال زيادي تحريمهاي هستهيي، فناوري
تحريمها اين بايد كه پذيرفت جهان همه باالخره
و اين پس آمريكا از كنند. تعامل و با آنها شود رفع
(خبرگزاري هستند» با ايران تعامل به مجبور اروپا

.( ٢٣ فروردين ٨٥ فارس
نگران و  شاهد كه خارجي،  مخاطبهاي  اينكه 
تروريستي حكومت «خطرناكترين مجهزشدن
جهان» تروريستي ابزار «خطرناكترين به جهان»
چه رژيم جواب سرباالي مقابل اين در هستند،
سؤال البته  داد، خواهند  نشان  عملي واكنش 
اما ميكند. خود مشغول را به ذهن كه مهمي است
مهمتر برميگردد، سؤال ايرانيان ما كه به آنجا تا
با كننده، دعواي تعيين اين در كه  است اين آن از
اينجا به را ماجراجويي اتميخود كار رژيميكه
قيمت به  ولو قيمت، هر به ميخواهد، رسانده و
مي توانيم چه پيش ببرد آنرا به جنگ، و تحريم
اين پاسخ به پرداختن بكنيم؟ بايد چه و بكنيم
سه با ابتدا كه  ميكند ايجاب اساسي،  سؤال

رابطه تعيين تكليف كنيم: موضوع دراين
پايهيي ادعاي پيشداوري، نوع هر از دور به -١
اتمي با راكتور برق توليد بر ضرورت مبني رژيم
اين سوخت براي اورانيوم غني سازي و ايران در
منطقي بازبيني مورد ديگر  يكبار  را، راكتورها

حمزه حاج يزدان

(١) را دريابيم! اتمي«پاسداران» حاكم برپرونده فضاي

انقالب» «مركزاسناد در كارگزاررژيم روايت به از ١٣٥٧ تا ١٣٧٧» ايران تحوالت هستهيي بر «مروري
بقيه از صفحه٦

كردن وارد به منظور كه ايران كشورهايي بودند جمله از
فنآوريهستهييوتجهيزاتموردنيازدراينخصوص،
معدن راه اندازي براي و شد آنها با و رايزني گفتگو وارد
آلمان، مانند مختلفي كشورهاي كارشناسان از ساغند

چكسلواكي،مجارستان،روسيهاستفادهشد.
و موضوع پيرامون اين ايران قرارداد مهمترين طرف اّما
دهه از اواسط ايران بود. چين كشور غني سازي، برنامه
زمينه در و شد مذاكره وارد ها چيني با هشتاد ميالدي
كشفواستخراجاورانيوموتأسيساتمربوطبهفن آوري
،(١٣٦٣) ١٩٨٥ سال در و يافت دست خوبي توافقات به
يك رآكتورتحقيقيغير حساس ازجمهوريخلقچين و
نيزيك(Calutron)كوچكدريافتكردكهدرسال
استفاده غنيسازي تحقيقات براي آن از (١٣٦٥) ١٩٨٧
(Milliamp) ماشين يك (Calutron) فقط اين شد.
ايران داده شدوبسيار كوچك بودبهطوري كه به بودكه
فقطبراياهدافتحقيقاتي وبه ويژهآزمايشعايقسازها
توليد و (Liners) دهندهها  خط و  (Insulators)
دارويي اهداف براي (Zinc) زنيك محكم ايزوتوپهاي

ميشد. استفاده آن از
ليزري ايزوتوپ تفكيك به مجددًا ايران سال ١٣٦٣،  از
يك (١٣٦٦) ١٩٨٧ سپتامبر در و داد نشان عالقه (LIS)

كنفرانسدراينخصوصبرگزارنمود.
و آرژانتين  ايران ١٣٦٧ قراردادي بين سال همچنين در

جهتانتقالفن آوريغني سازياورانيوممنعقدگرديد.
هستهيي همكاري موافقتنامه يك ،(١٣٦٥) سال١٩٨٧ در
متخصصين آن طي  و شد امضا  پاكستان  و  ايران بين
آموزشي دورههاي گذراندن اتميايران انرژي سازمان
كه آغاز كردند و «دكتر عبدالقادرخان» را پاكستان در
سالحهاي مواد توسعه براي پاكستان تالشهاي بسياري از
بمب (پدر لقب او به و بود نموده مديريت را هسته يي

ژانويه ١٩٨٧  ١٩٨٦ و فوريه در بودند، داده اتميپاكستان)
كرد. بوشهر ديدن تهران و از (١٣٦٥)

 
جمهوري رياست و جنگ پايان

هاشميرفسنجاني
كه  زيادي خسارتهاي ١٣٦٧ و سال در جنگ پايان با
تأسيساتو فعاليتهايهسته ييايراندراينزمانبا آنمواجه
هاشميرفسنجاني، به جمهوري رياست آغاز با شده بود،

فعاليتهايهستهيي نيز توجهويژهييشد.
دوگانه كاربرد با هستهيي فناوريهاي واردات زمان اين در
كردن وارد  براي ايران نهاني  تالشهاي  استمرار نيز و
در را زيادي غرب، شايعات كنترل از تحت فناوريهاي
هستهيي تسليحات به دستيابي براي ايران تالش با ارتباط
گروهك انداخت و راه به جهاني محافل مختلف در

منافقيندر اينرابطهفعاليتزيادي مي كردند.
متخصصين به كه  كرد موافقت دوره آرژانتين اين در
(Jose Balasero) بهنام خود هسته يي مؤسسه در ايراني

به  ميليون دالر ٥/٥ به ارزش اورانيوم بعد و آموزش دهد

ايرانفروختكهدرسال١٩٨٧ دررآكتور كوچكمركز 
تحقيقاتهستهيياميرآباد مورداستفادهقرارگرفت.

اواخر در نيز (CENA) آلماني شركت از گروه يك
نظر به و كرد ديدن ايران از ،(١٣٦٦) اوايل ١٩٨٨ ١٩٨٧ و
و راهاندازي براي فناوري ضروري فروش براي مي رسيد
ميزان غنيشده به اورانيوم ارائه و مزبور فعاليتهاي رآكتور

سطح  غنيشده مواد براي جايگزيني بهعنوان ٢٠ درصد
فناوري و غنيشده اورانيوم احتماًال نيز و آمريكا باالي
عملآوريمجددپلوتونيومموافقتايرانراكسبكرده

باشد.
اين تمايل آرژانتين دولت در تغييرات از بعد بههرحال
كشوربرايحمايتازگسترشسالحهايهسته ييبسيار
،(١٣٧٠)١٩٩٢ فوريه در آرژانتين دولت يافت. كاهش
امضاي موافقتنامه حفاظتهاي دليل عدم به كرد كه اعالم
به هستهيي فناوري فروش قرارداد لغو به اقدام هستهيي

ارزش١٨ميليوندالربه ايراننمودهاست. منابعمطبوعاتي 
همكاري آرژانتين كه كردهاند مطرح بههرحال آرژانتين
قطع فشارهاي آمريكا را به علت ايران خود با هسته يي

نموده است.
همكاري در غربي دول ساير قبول عدم و آلمان انصراف
با رايزني وارد اسالميايران جمهوري شد، باعث با ايران
دي در نهايت در كه شود (١٣٦٨) ١٩٨٩ سال در روسها

ميليوندالري  ماه١٣٧٣ منجربهانعقادقراردادسنگين ٨٠٠
نيز آمريكا بهدليل فشارهاي (اگرچه روسها شد، روسيه با

را  برنامه هاي خود نتوانستند ١٣٧٧ به طور جدي سال تا
عملياتي كنند).

گزارش ،(١٣٦٨)١٩٩٠ فوريه در اسپانيايي نشريه يك
دو تكميل  براي اسپانيا  زنجيرهيي شركتهاي  كه داد 
مذاكره در حال بوشهر در ايران نيروي هستهيي مجتمع

 ENUSAبه يك شركت اسپانيايي ديگر موسوم هستند.
ميكرد عرضه ايران سوخت به اورانيوم ملي) (شركتهاي

 Kraftwerk) يونيون كرافتورك شركت با كه
داشته است (٣). زمينه همكاري اين Union) نيز در

گزارشاتبعدينشان دادكهيكهيأت دهنفرهازوزارت
شركتهاي مدير با تا كرد سفر مادريد به ايران صنايع
رودريگوئز» گارسيا «آدولفو بهنام فوق زنجيرهيي
و تكميل تعمير براي اسپانيا با همچنين ايران مذاكره كند.
آغاز بوشهر در را آنها  ساخت  شاه  كه رآكتورهايي
شركت و (Kraftwerke Union) كرده بود و نيز با

اوايل ١٩٩٠  ١٩٨٠ و در آلمان در اواخر دهه (CENA)
را رآكتور قطعات تا كرد تالش ايران كرد. مذاكره
در (Skoda) شركت و آلمان در زيمنس شركت از

چكسلواكيواردكند.
بازسازي زمينه در ايران مشكالت تالشها اين هيچيك از
تالشها اين  بههرحال اما نكرد رفع را برنامه رآكتوري

است. امور اين به ايران توجه عمق از حاكي
«كيك كارخانه توليد گرفت تصميم زمان ايران اين در

و  نمايد ١٣٧١ تأسيس يزد در سال اردكان زرد» را در
كه ازاواخردهه ١٩٦٠ فعال  راكتور٥ مگاواتيامير آبادرا
غني (U٣٠٨AL) سوخت از نمايد و مجددًا طّراحي بود،

هم چنين  استفاده كند. ٢٠ درصد غناي با (U٢٣A) شده
نوتروني  راكتور  ١٣٧٠ دهه اواسط در داشت نظر در
 ٣٠ رآكتور يك  كه (MNSR) به موسوم مينياتوري
كيلوواتي آبسبكاسترا در مركزتكنولوژي هستهيي

اصفهانتأسيسكند.
صفر نيروي سنگين آب رآكتور راستا، اين در
سنگين آب ١٠٠واتي رآكتور يك  كه (HWZRP)

١٣٧٠ راه  دهه اواسط در اصفهان هستهيي مركز در است
اندازيشدوايرانتكنولوژيطراحيماشينهايسانتريفوژ

نيز بهدست آورد. را
هستهيي برنامه تقويت براي ديگري اقدامات ايران

سال ١٩٩١  در و داد ١٩٩٠ انجام اوايل دهه خويش در
بلژيكي لوازم از استفاده با (Cyclotron) يك ،(١٣٦٨)

٢١ ژانويه  در كشور اين كرد. نصب كرج تأسيسات در
فناوري علمي، كميسيون موافقتنامه يك ،(١٣٦٨) ١٩٩١
وصنعتبرايدفاعمليچينجهتساختيكرآكتور

تحقيقات  تأسيسات در واتي ٢٧ كيلو كوچك تحقيقي
اينرآكتوركه سالحهايهستهييدراصفهان امضانمود.
مشخصًا باسوختپلوتونيومكارميكرداحتماًالدرسال

گرفته است. قرار فعاليت در مسير ،(١٣٧٢) ١٩٩٤
كه (١٣ آبان ١٣٦٩)، اعالم نمود ٤ نوامبر ١٩٩١ چين در

با  تجاري همكاري ١٩٨٩ و ١٩٩١ موافقتنامههاي سال در
تفكيككننده يك آن موجب به كه نموده امضا ايران
هستهيي رآكتور يك و الكترومغناطيسي ايزوتوپ
صلحآميز اهداف براي داد كه خواهد ايران به كوچك
در همچنين گرفت. خواهند قرار استفاده مورد تجاري و

سال١٣٧١ ايرانقرارداديبا چينيها برايساختتأسيسات 
با  ميليون دالرمنعقدكرد، يو.سي.اف اصفهان بهمبلغ١١٠
فشارهاي به واسطه ساير كشورها، مانند هم چين حال اين
فوق زمينه در ايران با خود همكاري به نتوانست آمريكا

ادامه دهد.
تحقيقي سيستمهاي فوق تفكيككننده  و رآكتور
كوچكيبودند وارزشو اثرمستقيم درتوليد موادفسيلي
دانش افزايش وسيله موجب دو بههرحال اين نداشتند.
و شدند غنيسازي فناوري و رآكتور خصوص در ايران
معتقدندكهچيناطالعاتاضافيدر متخصصينآمريكا
خصوصتفكيكشيمياييو ديگر فناوريهايغنيسازي

 UF٦ به اورانيوم تبديل به مربوط تجهيزات طرح نيز و
رآكتور سوخت تهيه جهت اورانيوم)(٤) فلورايد (هگزا

 Yellow) زرد  كيك  عمل آوري  براي كمك  نيز  و 
است. داده قرار ايران اختيار در (cake

ايرانتجاربغنيسازياورانيوموفنآوريمتمركزرادر
دانشگاه گرفت. در تهران به كار شريف صنعتي دانشگاه
وارد به مربوط فعاليتهاي عرصه وارد همچنين شريف
مواد عملآوري براي كه (٥) فلورين سيلندرهاي كردن
غنيسازيمناسبهستند، شد و از تالشهاي مربوط بهوارد
كردنمغناطيسهاي تخصصيكهميتوانند برايفعاليتهاي
متمركزهسته ييمفيدباشند،مشاركتكرد.مغناطيسهاي
تهيه شد. در آلمان (Thyssen) از ١٩٩١ سال در مزبور
ايران كه ميدهد وضوح نشان ايران به واردات ويژگيهاي

متمركز فناوري جستجوي  در ديگر زمان  هر از بيش
ايران تالشهاي از بسياري چه اگر است. بوده هستهيي

 ١١٠ انگليس، گمرك مقامات ولي نشدهاند علني هرگز
پيوندفوالد تحتفشار كهدر جوالي١٩٩٦(تيرماه١٣٧٤)

ايرانفرستاده مي شدرا توقيفكردهاند. به
بازرسانايتاليايينيز هشتدستگاه فشاربخاركهبهمقصد
نهائي برنامه در استفاده قابليت و ميشد ارسال ايران
كرده توقيف (١٣٧١) ١٩٩٣ سال در را داشتند رآكتور
كه براي باال با فناوري هشت دستگاه و همچنين بودند
بندر در را بودند مناسب  رآكتور آزمايش  در استفاده

توقيف كردند. (آذرماه١٣٧٢) ژانويه١٩٩٤ در (Bari)
١٠ سپتامبر ١٩٩٢ (شهريور ١٣٧٠)، در هاشميرفسنجاني
مذاكراتي موجود گزارشات طبق و كرد ديدار پكن از

از  ٣٠٠ تا ٣٣٠ مگاواتي رآكتور دو يا يك خريد براي
رآكتور يك خريد براي اوليه موافقتنامه داد. انجام چين
فوق اعالم خالل ديدار در ايران دفاع وزير توسط مزبور
شد.جالباينكهمورد فوقدرست درزمانيبودكهچين

بهپيمانمنعگسترشسالح هايهستهييپيوست(٦).
اعتراض موجب و ايران چين هستهيي بين همكاري اما
به چين فروشهاي ويژگي لذا شد، چين به آمريكا فوري
براي فروش چين بعد از آن تمايالت و كرد تغيير ايران
از پذيري اثر ضمن ايران به هستهيي تجهيزات و لوازم

شد. نوسان دچار آمريكا ـ چين روابط
سپتامبر در آمريكا، در شده تهيه گزارشات برخي
چين براي توسعه مطرح نمود كه (١٣٧٣ شهريور )١٩٩٥

 ١٦٠ در واقع كرج  در (calutron) توليد تجهيزات 
و ميكند ايران كمك به تهران شمال شرقي كيلومتري
حال در كه چين مطرح كرد خارجه آمريكا نيز وزارت
كمكبهايرانبرايتوسعهتجهيزات(diffusion)واقع
(١٣٧٤ ١٩٩٦(فروردين آوريل نزديكي اصفهان در در
ممكن چين كه بود آن از حاكي ديگر گزارشهاي است.
رآكتور فروش خصوص در ايران با خود قرارداد است
و كند تجديد (١٣٧٤) اوايل ١٩٩٧ ١٩٩٦ و نوامبر در را
گزارش زمان همان در (CIA) آمريكا اطالعاتي سازمان
ايرانخريدهايفراوانودرعينحالنامشخص از داد كه

چيندرخصوص وسايلهستهيي داشتهاست.
شد موجب داد انجام آمريكا با چين كه مذاكراتي نهايتًا
چينقولدهدكههيچنوعمساعدتيبهتجهيزاتهسته يي
نظارت تحت  ،(١٣٧٤ مي ١٩٩٦(ارديبهشت ١١ در كه
نداشتهاند قرار  هستهيي انرژي بينالمللي آژانس  ايمني
ارائه ننمايد.چينسپسمقرراتتفصيليبراياجرا كردن
از بعد شهريور ١٣٧٤) را در١١ سپتامبر ١٩٩٦ ( قول مزبور

گفتوگوهايبيشتربا آمريكامنتشرساخت.
 ١٩٩٦ دسامبر گزارش آمريكا، چين همچنين در بطبق
(آذر١٣٧٣)،موافقتكردكهمجتمعتبديلهگزافلورايد

اورانيوم رابهايران نفروشد.
دراينراستا،چينبه نخستوزيروقت اسرائيل(نتانياهو)،
آگوست١٩٩٧ (مرداد ١٣٧٥)، چين از ديدارش خالل در
ديگر فناوريهايي يا رآكتور فناوري چين داد كه اطمينان
مورد هستهيي سالحهاي برنامه يك در ميتوانند  كه
وزيرخارجه استفادهقرارگيرنددر اختيارايران قرارندهد.

منتشر يك بيانيه در٢١ اكتبر ١٩٩٧ (مهر ١٣٧٤)، چين نيز
بين انرژي از صلحآميز «استفاده نمود: اعالم آن در كرد و
قرارداد بهدليل وجود برخي اختالفات در ايران و چين

انجامنشدهاست.»
اعالمكرد ادامه، ايراندر٢٠ نوامبر ١٩٩٤ (آبان ١٣٧٢) در

يك  تكميل براي دالري ميليون ٧٨٠ معامله با روسيه كه
در آلماني احداث آن را شركتهاي رآكتور در بوشهر كه
ايران اين است. كرده موافقت بودند كرده آغاز زمان شاه
امضا باروسيهدر٨ ژانويه ١٩٩٥ (دي ١٣٧٢)، موافقتنامهرا

دالر  ميليون ٨٥٠ به معامله ارزش امضا زمان در و نمود
افزايش يافت.

يكي فوالدي  شناورهاي و اصلي ساختمانهاي ساخت
٪٨٥ ميزان به شاه سقوط تا زمان بوشهر در رآكتورها از
شده تقريبًا تمام ديگر رآكتور ساخت و بود شده تكميل

بود(٧).
از  بعد را ١٥٠ متخصص سريعًا حدود توانست روسيه
بوشهر نيروگاه تكميل جهت ايران با موافقتنامه امضاي
را تجهيزات و ارسال لوازم اين راستا، در گيردو بهكار

در نظر دارد  كه نمود و اعالم كرد آغاز ١٩٩٦ سال در
حدود به و گيرد بهكار را روسي نفر هزار دو حداكثر

(شايانذكراستكه  ٥٠٠ متخصصايرانيآموزشدهد.
روسيه طبقموافقتنامهموجود اساسًا ميبايستامورمربوط
ميرساند).  پايان سال٢٠٠٠ به از قبل تا را اول رآكتور به
اين به بستگي موافقتنامه هزينه و تكميل تاريخ بههرحال
مطلوب استفاده موجود تجهيزات از روسيه كه داشت

(١٠٠٠ ـ  بهنام خودش رآكتور ازطرح اين كه يا ميكرد
برايتكميلآناستفادهميكرد. (VVER

عراق ايران و فوق در خالل جنگ رآكتور دو تجهيزات
رآكتور  VVER با رآكتور روسي و بودند تخريب شده
اينكه  مضافا داشت. تفاوت زيمنس مگاواتي  ١٣٠٠
شركتزيمنسهنوزخودرآكتورهاومولدهايبخاركه

بود. نصبنكرده بخار توليدمي كردند را برايتوربينها

درسپتامبر   كارشناسانومتخصصانروسيدورآكتوررا
اين و به مورد بازرسي قرار داده ،(١٣٧٢ ١٩٩٤(شهريور
لذا و است گسترده موجود خرابيهاي كه رسيدند نتيجه
ضرر و آنها لطمه كار به ميتواند آلماني اسناد فني فقدان
استنباط نهاييآنان اينبودكه تغييرطرحقديمي لذا بزند.
جديد  طراحي و دهه١٩٧٠ است به مربوط كه رآكتورها
ظرفيت با رآكتور روسي از استفاده ساختمانها براي براي
براي آب از كه (VVER ١٠٠٠ ـ) بهنام مگاوات هزار

خنكسازيآن استفادهميشد ضرورياست.
كه كرد ١٣٧٣)، اعالم ١٨ مارس ١٩٩٦(اسفند در روسيه
بازسازي رآكتورها، برنامه اجراي كليدي براي مشكل
بوشهر شده در آلمان نصب فني تجهيزات ساخت اسناد
صورت در روسيه نيست و اينكه دسترس در كه است،
عدمتواناييايرانبرايتهيهاسنادمزبوركهآلماننيزمايل
جديدي جايگزين تجهيزات ميبايد نبود آنها ارائه  به
جديد نيروگاه يك ساخت كه و كند آلماني تجهيزات
قبلي نيروگاه همان داشت اصرار ايران ولي است آسانتر

تكميل شود.
نسبت ايران گزارشات،  برخي اساس بر اينكه  جالب
دربخش كه  روسي افراد از برخي كه واقعيت اين  به
سرمايهگذاريبانكيپروژهنيروگاهبوشهرفعاليتداشتند

يهودي بودند معترض بود!
انرژي سازمان وقت رئيس امراللهي) (رضا اگرچه
ادعا ،(١٣٧٥ (تير   ١٩٩٧ جوالي در هنوز اتميايران

خواهد  ٢٠٠٠ فعال سال در مزبور رآكتور كه ميكرد
رآكتور طرحهاي صدور براي روسيه قبلي تالشهاي شد،
منجربهتأخيرهاي مهموافزايشهزينهشد والبتهدرقالب
تجهيزات كه بود اعالم كرده گفتگوها در تعارفات و
آلمان ساخت فوق كه رآكتور دو براي  شده طراحي
خواهد استفاده بودند روسيه فناوري با متفاوت كامًال و

كرد.
طريق از كرد سعي آمريكا متحده زمان اياالت اين در
بهنام خود دولتي منع كردن شركت براي اوكراين تشويق
نيروگاه به توربينها عرضه از (AOA Turboa Tom)
و آمريكا كند. ايجاد ايران براي را مشكالتي بوشهر
پيشنويس ٦ مارس ١٩٩٨ (اسفند ١٣٧٤)، در اوكراين
به شركتهاي آمريكايي كه امضا رساندند را به توافقي
اوكراين هستهيي نيروگاه مجتمعهاي  با مي داد اجازه
همكاريكندواين توافقزمانيبهامضا رسيدكهاوكراين

متعهدشدفناوريهسته ييبهايرانعرضهنكند!
در تسريع خواستار ١٩٩٨ (آبان ١٣٧٦)، نوامبر در ايران
ساختمجتمعنيروگاههستهييبوشهرشدوميخواست
از نيمهمه٢٠٠٣ (ارديبهشت ١٣٨١)،كهطبقبرنامه زودتر
رسد. پايان به بود شده اعالم عمليات زمان اتمام تهيه شده
اتمي روسيه انرژي وزير آدماف) (يوگمن راستا، اين در
ساخت روسيه كرد كه تأكيد ايران ديدارش از خالل در
رآكتور از استفاده با را اتمي بوشهر  نيروگاه مجتمع
اسرائيل و آمريكا  مخالفت  بهرغم  و (١٠٠٠-VVER)

ادامه خواهد داد.
سوق پيرامون اسرائيل  و آمريكا فشار افزايش  از پس
يافتنفعاليتهستهييايران بهسمتدستيابيبهتسليحات
تكذيبيهيي صدور طي اتميايران انرژي سازمان هستهيي
ايران برنامه اعالم كردكه (مرداد١٣٧٥) در١٩ اوت ١٩٩٧

تهيهسالحهايهستهيينداشتهوندارد.

پانويس:
هستهيي فعاليتهاي (چگونگي آغاز اتم و شاه رك، -١

ايران)،ازهمين نگارنده– مهديعليخاني
رك، همان -٢
رك، همان -٣

گازي  اورانيوم، هگزافلورايد – Hexafluoride -٤
به گاز ،F٢ گاز فلورايد كردن اضافه با است كه خنثي
اختصار به آن به و ميآيد دست به اورانيوم تترافلورايد

نيزاطالقميشودوهمانگازياستكهماشينهاي  UF٦
سانتريفيوژغنيسازيميشود.

 Fluorine -٥

و بيپايه ادعا اين شويم كه مطمئن و دهيم قرار
است. پوچ

اين ازپيگيري هدف سياسي رژيم به توجه با -٢
با جديد سياسي تعادل به رسيدن همانا كه ماجرا،
شكست رژيم در كه بگيريم نظر غرب است، در
خداي نا كالني دارد و سود چه ما براي ماجرا، اين
ميتواند كالني زيان چه ما براي او كاميابي كرده

بارآورد؟ به
ميتوانيم چه حد تا رژيم ايرانيها درشكست ما -٣

باشيم؟ داشته سازنده نقش

با برق توليد  نه  ايران  در  -چرا
اقتصادي توجيه اتمي راكتور

سوخت اتمي؟ توليد و نه  دارد
مراسم  در  اتميرژيم انرژي  سازمان رئيس   
دستيابي براي «ما كرد اعالم ديگر بار مذكور
نيروگاههاي در  برق انرژي مگاوات  ٢٠هزار به
ايجاد دستاويز اين با كردهايم». برنامهريزي اتمي،
سوخت توليد «چرخه» مربوط به تأسيسات مخفيانه
ميكنند توجيه را  اردكان، اصفهان، نطنز در اتمي
سوخت ميخواهيم تأسيسات اين با ميگويند و
ايران را در اتميخود برق نياز نيروگاههاي مورد
اين زير وقتي اقتصادي واقعيتهاي اما كنيم، توليد

ميكنند. نفي را ادعا

براي  اقتصادي  جايگزين –وجود الف   
ايران مصرفي برق تأمين

ايجاد طريق  از ايران برق توليد ظرفيت افزايش 
بازي دستاويز شرايطي در اتمي، نيروگاههاي
آخوندها و پاسداران حكومت اتمي خطرناك
كشور اوًال بخش عظيمياز برق توليدي كه شده
ميشود، تلف برق خانگي و صنعتي مصرف در
پذيراست امكان ملي  اتالف اين از جلوگيري 
از بخشي به  جوابگويي  براي آن از  ومي توان 
براي ثانيا  و كرد استفاده  مصرف افزايش 
برق، توليد ظرفيت اقتصادي و منطقي افزايش
راههاي ايران مصرف سوخت، در افزايش بدون
برق از توليد بيدرد سرتري و كم هزينهتر سالمتر،
به زير در است. دسترس اتميدر درنيروگاههاي

ميشود: اشاره واقعيتها اين

برق  مصرف در جويي ١- صرفه
در توليدي ايران برق غيرعادي اتالف از صرفنظر
صنعنتي مصرف ترانسفورماتورها، و انتقال خطوط
شديد اتالف نيز با  كنوني برق در ايران خانگي و
مصرفي «انرژي  است. همراه پيشگيري قابل  و
١٠برابر ايران در صنعتي قطعه يك توليد براي
«آژانس رئيس را تلخ واقعيت اين است». ژاپن
از پس دركنفرانسي  ژاپن» بينالمللي همكاري 
را ايران صنعتي توليد در برق مصرف وضع آنكه
ايسنا خبرگزاري و آورده  زبان  به كرد، بررسي

در  توليد است. كرده نقل ٨٤ آن را ٢٨اسفند روز

كارخانههاي شيشهسازي، فلز، ذوب كارخانههاي
برق انرژي شديد اتالف با  ايران نساجي و قند 
مصرف صنعتي  مصرف بر  عالوه  است.  همراه
وسايل است. همراه با اتالف شديد نيز خانگي برق
برق متعارف بيش از حد برقي در ايران شده توليد
برقي خانگي وسيله  ميليونها و ميكنند  مصرف
پاسداران تحت حاكميت در ايران كه يخچال نظير
جمله از ميشوند توليد قديمي تكنولوژي با
را آن جلو ميتوان كه هستند انرژي عوامل اتالف
درجريان ايران برق ازانرژي ديگري بخش گرفت.
كه مي شود تلف مسكوني ساختمانهاي گرمايش

هستند. حرارتي عايقبندي    فاقد
برق توليد ظرفيت افزايش -٢   

نوسازي ازطريق ظرفيت  افزايش -
قديمي نيروگاههاي

به وزارت  وابسته توانير» » شركت كه  مطابق آماري
نصب قدرت ،٨٤ سال درآغاز نيرومنتشركرده

كشور ٣٧٣٠٠ مگا  موجود نيروگاه  ٣٧٥ شده در
ميتوان نيروي برق هرمگاوات است. (با بوده وات
١٠٠٠خانواده ايراني دراختيار برق كيلووات يك
طور به باشند   داشته را  آن  امكان تا قرارداد  

١٠٠ واتي  ١٠واحد المپ مصرف معادل همزمان
برق ١٠٠واتي، ١٠هزارالمپ معادل  درجمع  و 
٦٧درصد گزارش همين مطابق  كنند).  مصرف

در  مگاوات)  ٢٤٩٤٥) ايران برق توليدي  توان
و بخار توربين با كه شده متمركز نيروگاههايي
كار بازده و راندمان گازكارميكنند. توربين يا

درصد  حداكث٣٧/٥  بخاري گازي و يا توربينهاي
اين در گاز مترمكعب يك مصرف از (يعني است

ساعت  ٣/٧ كيلووات حداكثرميتوان نيروگاه نوع
عمرنيمي آنكه  به  توجه با گرفت)  برق  انرژي
در حال  ١٦ تا ٤٧ سال است، بين توربينها اين از
فوقالذكر دارند. حال رقم از حاضر بازدهي كمتر
گازي- جديد نيروگاههاي كار راندمان آنكه
٥٥درصد حدود به  تركيبي) (سيكل بخاري 
دراين گاز  مترمكعب  يك  مصرف (از  ميرسد 

يعني  ساعت كيلووات  ٥/٥ ميتوان نيروگاه نوع
قديمي نيروگاههاي از بيشتر ٥٠درصد حدود
نيروگاههاي اگر حساب  اين با كرد).  توليد برق
مستهلك آنها موجود را كه اغلب وگازي بخاري
تبديل تركيبي سيكل مدرن نيروگاههاي به شدهاند
در سوخت مصرف آنكه بدون مي توانند كنند،
دهي برق ظرفيت برود، باال  كشور نيروگاههاي

(معادل  مگاوات هزار  ١٢/٥ كم دست را  آنها
بوشهر) نيروگاه  اتميدرحد ١٥نيروگاه  ظرفيت
كه ميكنند برآورد منابع  (برخي  دهند. افزايش
امكان سرمايه گذاري دالر ٦ميليارد اين نوسازي با

است). پذير

با ايران برق توليد  ظرفيت  -افزايش
طبيعي انرژيهاي از استفاده

فراوان،  طبيعي انرژيهاي  ايران پهناور  خاك در  

ميتوان كه دارد وجود وپايان ناپذيري سالم
استفاده مورد و كرد تبديل برق انرژي به را آنها
حرارتي انرژي دريا،  امواج آفتاب، باد،  قرارداد.
هم هستند. انرژيها  اين ازجمله زمين،  اعماق
بخش كه ميدهند گزارش رژيم منابع اكنون

برق  مگاوات  ١٠٠٠ توليد براي ايران  خصوصي
بينالود و منجيل بادخيز منطقه بادي نيروگاههاي در
مورد رسيدگي هنوز داده،كه دولت درخواست به

٢٥ بهمن ٨٤  فارس است (خبرگزاري نگرفته قرار
ايران). نو  انرژيهاي سازمان مديرعامل از  نقل به
و ساده نيروگاههاي در  برق از  ميزان اين توليد
آن داوطلب ايراني سرمايهگذار بادي،كه سالم
در است قرار كه است برقي ميزان معادل است،

شود! توليد بوشهر اتميوخطرناك نيروگاه

برق توليد گذاري براي سرمايه ب-
سوخت توليد و اتمي نيروگاه در

اتمي ناموجه است
منافع با  اتميرژيم فعاليتهاي ناسازگاري درباره 
مصارف براي فعاليتها اين آنكه ايران(ولو ملي
هم حال به تا باشد) برق توليد غيرنظاميمثل
انجام عملي اقدامات هم و شده نظري استدالل
انقالب، موقعي كه پاسداران اوايل در است. گرفته
نكرده حكمفرما را بر كشور اختناق فضاي هنوز

بررسي  به ٣٠ نفره كارشناسي گروه يك بودند،
قراردادهاي و اتميبوشهر نيروگاه در برق توليد
بلند آنكه  از پس و پرداخت  مربوطه خارجي 
منافع و  مصالح با شاه، اتميرژيم پروازي 
اين موقت دولت در شد، ديده تضاد در ملي
تعطيل بوشهر نيروگاه ساخت و شد لغو قراردادها
كه نيز عراق و جنگ ايران از پس حتي گرديد.
فعاليتهاي سراغ به مخفي صورت به پاسداران
اقتصادي غير بحث رژيم درون در اتميرفتند،
در است. بوده مطرح برق هستهيي نيروگاه بودن
هفتم مجلس پژوهش مركز ١٣٨٢كارشناسان سال
در را مجلس گزارش محرمانهيي اين خواست به
امده است، نيروگاه درآن كه باره تهيه كردند اين

گازي  نيروگاه برابر  ٢/٤ برق توليد اتمي براي
هزينه و ميطلبد سرمايهگذاري منظور همين براي

نيروگاههاي  ٢/٣ برابر حدود آن از استفاده جاري
مسأله اصل مي بينيم اوصاف اين با است. گازي
با راكتور برق توليد يعني رژيم، مبناي ادعاهاي و
و ندارد. واقتصادي مشروعيت ملي درايران اتمي،
سوخت اتميبراي مسأله، كه توليد آن فرع تبع به
نيزنميتواند اتميباشد، نيروگاههاي سوخت تأمين
بر مضافًا باشد . داشته اقتصادي ملي و مشروعيت
آن ازمصرف سوخت اتمي، مستقل توليد آنكه
درايران نيز خود خودي به اتمي، نيروگاههاي در

ندارد. اقتصادي توجيه

ازنظرسنگاورانيوم! فقرايران
در  مجلس درمركزپژوهش رژيم كارشناسان  

روي هفتم،  مجلس به خود محرمانه گزارش 
ايران هرگونه در  كه انگشت مي گذارند واقعيتي 
اقتصادي مصارف اتميبراي سوخت توليد ادعاي

ميكند.  را نفي
وجود با كه است  آمده  گزارش  اين در  
اكتشاف براي پيگير  تالش و سرمايه گذاري
اندازه به حتي حال، به تا شاه زمان از اورانيوم
قابل اورانيوم  بوشهر اتمينيروگاه سوخت تأمين 
اين واقعيت نشده است. ايران كشف استحصال در
قرار تأييد مورد نيز مربوطه بينالمللي مراجع توسط
طبق اتمي  انرژي  بينالمللي  آژانس  است.  گرفته
اورانيوم نظرمعادن از ايران فقر بر ضميمه جدول
رساني اطالع «سرويس درگزارش گواهي ميدهد.

ازگزارش  نقل  به  «WISE انرژي درمورد جهاني
اتميآمده  انرژي بينالمللي آژانس  ٢٠٠٢ سال

معادن در اورانيوم شده اثبات «موجودي است
برآورد  اين  بر اضافه و است  تن  ٤٩١ ساغند
معادن  اين در اورانيوم ديگر تن  ٨٧٦ كه ميشود
هركيلو گرم شده تمام قيمت باشد. قابل استحصال
مورد دو هر در اورانيوم معدن ازاين زرد كيك

كه  است دالر ٨٠ تا ١٣٠ بين و باال فوق الذكربسيار
اين اوصاف  با است». بازار جاري ٣ تا ٥ برابر قيمت
موجود ايران در غنيسازي اورانيوميبراي وقتي
از زرد كيك يا معدن سنگ واردات با و نيست
شده توجيه اقتصادي غني نيز توليد اورانيوم خارج
چرخه ايجاد و اين اقدام سرمايه گذاري براي ندارد،
برداري بهره منظور به جز اتميدرايران سوخت

نمي تواند داشته باشد. نظامي، توجيه ديگري
 

                                         ( ادامه دارد )

: نويس پا

سال ٢٠٠٤  دنيا در بهرهبرداري قابل برداري و بهره اورانيوم درحال معادن زرد»  ميزان« كيك

 (به هزار تن)

در شود. می تبديل زرد»  «کيک به موسوم پودري به تصفيه و آسياب از اورانيوم پس معدن -سنگ
معدن  سنگ تن ١,٥ ميليون حدود باشد، می ايران در اورانيوم معدن بزرگترين که يزد ساغند معدن
ميتواناز  ايندرجهازخلوص، با اورانيوم يافتهشدهکهدرجه خلوصآن٥٥٣ گرمدريکتناست،
اردكانتهيهكردوبهكارخانه فرآوري  معادن ساغند در مجموع حدود٨٢٩ تنکيک زرددركارگاه

. تبديل شود اورانيوم فلورايد هگزا گاز به تا اصفهان فرستاد

جهان- ذخاير كل در كشور هر سهم
١٣٠دالر كيلويي از كمتر توليد هزينه

با توليد  هزينه
دالر ١٣٠  كيلويي
برداري بهره قابل

با توليد  هزينه
١٣٠  كيليويي
درحال  دالر
بهرهبرداري

با توليد هزينه
٨٠دالر كيلويي

قابل معادن
بهرهبرداري

تا ماه هر توليد  هزينه
دالر ٨٠

حال در  معادن
بهرهبرداري

كشور

۲۳ ۳۲۳ ۷۳۵ ۲۸۷ ۷۱۴ استراليا

۱۸/۵ ۳۱۷ ۵۳۱ ۲۳۸ ۳۸۵ قزاقستان

۹/۷ ۹۹ ۳۴۵ ۸۵ ۲۸۷ كانادا

۵/۶ ۸۷ ۱۷۱ ۷۴ ۱۳۹ نامبيا

۸/۶ ۸۰ ۳۱۵ ۷۰ ۲۳۲ جنوبي افريقاي

۷/۵ ؟ ۳۴۵ ؟ ۱۰۲ آمريكا

۳/۱ ۵۷ ۸۶ ۵۷ ۸۶ برزيل

۵/۷ ۱۲۱ ۱۴۳ ۳۴ ۱۲۴ روسيه

۵ ۱۲۶ ۱۰۲  ۱۲۶ ۱۰۲ نيجر

۲/۶ ۳۹ ۸۰ ۳۲ ۶۲ ازبكستان

۱۰/۷ ۱۶۵ ۳۲۷ ۵۶ ۲۹۲ كشورها بقيه

۰/۰۳ ۰/۵ ۰/۹ ۰ ۰ ايران

۱۰۰ ۱۳۱۳ ۳۱۸۰ ۱۰۵۹ ۲۵۲۵ دنيا در مجموع

۷۰سال ۲۱سال ۴۹سال ۱۶سال ۴۰سال مصرف به توجه با دوام
تن  ۶۵ -هزار كنوني

IAEA هستهيي انرژي بينالمللي سازمان منيع:



٨ دوشنبه ٢٨فروردين١٣٨٥صفحة شمارة٧٩٦ ـ
گزارش

عراق مداخالت رژيم در
بودهاند ميخواهند قدرت كه در عراق: احزابي ملي جبهة گفتگوي رئيس

بمانند باقي قدرت در عراق مردم خون بهحساب
رژيم تروريستي مداخالت

دارد ادامه عراق در
و دارد ادامه عراق در رژيم تروريستي مداخالت
هستيم. دخالتهاي اين از تازهيي موارد شاهد هرروز
جنگ يك كردن آتش شعلهور قصد دخالتها با اين
يك بار اولين براي كه چيزي ميشود، انجام داخلي
شخصيتها نمود. عراق آن را تأييد كشور وزارت مقام
پرداخته دخالتها اين افشاي به نيز عراقي رسانههاي و
اشاره خبر چند به زير در ميكنند. محكوم را آن و

ميكنيم:

تروريست آموزش پادگان يك كشف
عراق مرز ايران و در

اعالم عراق استان ديالي نيروهاي مرزي فرماندهي
اقدامات به دست ايران و عراق مرزي نوار در كرد:

زده است. شديد امنيتي
افسر نيروهاي يك ملي عراق گزارش خبرگزاري به
يك كشف از بعد اقدامات «اين كه گفت مرزي
پست ٢/٥كيلومتري فاصله در  آموزشي پادگان 
افراد آن در كه  گرفت صورت «حّران»  مرزي
آموزش پاسداران سپاه سوي  از ناشناسي عراقي

بود». هفته آنها دو آموزش و مدت ميشدند داده
آموزش افرادي پادگان اين در مذكور افسر گفته به
داخل در تروريستي عمليات براي تا ميشدند داده
كشور اين ارتش سابق اعضاي ترور و عراق خاك
عراق خاك به افراد اين ورود شوند. عمل وارد
« «َقزاّنيه»  منطقه فاصله در غيرقانوني مسيرهاي از 
عراق ميگرفت(خبرگزاري صورت «نفتخانه» تا

٢٠فروردين٨٥).

هنگام آخوندي رژيم عوامل از تن دو
دستگير عراق داخل به سالح انتقال 

شدند
عراق پليس افسر يك از نقل به الشرقيه تلويزيون
استان مرزي پليس فرماندهي  از  نيروهايي گفت:
در آموزشي قرارگاه ازيك  كه  را نفر دو ديالي
پاسگاه بخش در مرزي خط پشت در واقع ايران
مسلحانه انجام عمليات منظور صالحالدين به مرزي
كردند. دستگير عراق شده بودند، ديالي استان وارد
تعدادي كاتيوشا، ٢٠موشك خود با نفر، دو اين
ميكردند. حمل موشك چاشني و مينزميني
را نفر  دو اين ديالي مرزي  پليس  افزود: منبع اين 
دستگير عراق و  ايران مرزي خط  نزديكي در

٢٢فروردين٨٥). الشرقيه كرد(تلويزيون

عراق در ايران ساخت كشف سالحهاي
افسر يك از نقل به ٢٠فروردين آلمان خبرگزاري
جديد سالح قبضه  چند كشف از عراق  ارتش 
در شنبه، روز افسر عراقي داد. اين خبر ايران ساخت
و صالح الدين حسين جّباره استاندار عبداهللا با ديدار
در قبايل رؤساي و مسلمين علماي هيأت اعضاي
قبضه چند  عراق ارتش نيروهاي گفت: تكريت 
چاههاي از يكي در  ايران ساخت  جديد سالح

كردند. كشف تكريت غرب در عميق

مراسم تشييع جنازه محمود الهاشمي،  در
ايران، ايران، ميدادند شعار مردم

اخراج اخراج،
برادر الهاشمي، محمود جنازه تشييع مراسم در
كه عراق، اسالمي حزب دبيركل  الهاشمي طارق
شعار مردم، شد،  برگزار بغداد در پنجشنبه  روز

سردادند. اخراج اخراج، ايران، ايران،
توسط  جنازه تشييع الجزيره، تلويزيون گزارش  به
مهندس گرفت. صورت بغداد، اعظميه منطقه اهالي
افراد به دست ٢٤فروردين روز الهاشمي، محمود
٢٥فروردين٨٥). الجزيره شد(تلويزيون ترور مسلح

مرزي شليك گارد با ماهيگير عراقي يك
شد كشته ايران رژيم

استان پليس نيروهاي درفرماندهي امنيتي منبع يك
ماهيگيران از  يكي  جسد  كشف  از  عراق  ميسان
با شليك گارد مرزي رژيم ايران كشته عراقي كه

داد. خبر است شده
شماره در عراق چاپ  الجديد الصباح  روزنامه
اين نوشت: خبر اين  اعالم با خود ٢٦فروردين
صورت آوريل  هفتم گذشته جمعه روز حادثه 

نيست. آن مشخص داليل و گرفته است

درگير عراق عراق: كشور وزير معاون
است داخلي جنگ يك

براي عراق، كشور وزير معاون كمال، علي حسين
جنگ يك در كشورش كرد كه تأييد بار اولين
با كه وي است. گرفته قرار نشده اعالم داخلي 
ميكرد، مصاحبه انگلستان تلويزيون عربي برنامه
از سنيها، روزانه گذشته بهطور ماه در دوازده گفت:
آنچه كشته ميشوند و و مسيحيها شيعهها، كردها
بهطور كه است  داخلي جنگ يك دارد  جريان
هستند، مسأله اين درگير كه احزابي توسط رسمي
را خبر اين كه فرانسه خبرگزاري است. نشده اعالم
يك است كه اولينبار اين گفت مخابره ميكرد
در داخلي عاليرتبه دولت عراق وجود جنگ مقام

تأييد ميكند. كشور را اين
خبرگزاري با مصاحبه در همچنين وي
بهمدت داخلي كه اين جنگ گفت آسوشيتدپرس
است(خبرگزاري جريان در بيشتر يا سال يك

٢٠فروردين٨٥). فرانسه

عراق حقيقي اشغال المستقل: الشاهد
به دست كه است ايران رژيم توسط

ويراني ميزند انفجار و
اوضاع تحليلي از در المستقل الشاهد هفتهنامه عراقي
آن از ملت عراق كه حقيقي نوشت: اشغال عراق،

ايران توسط رژيم عراق پنهان مي برند اشغال رنج
مي زند». ويراني و انفجار به دست كه است

كه حالي  در ايران، «رژيم افزود: هفته نامه اين 
ميراندكه سمت اين به را آمريكا يكطرف از
روحيه داراي كه را عراقي ميهنپرستان پايگاههاي
سوي از بكوبد، اشغالگرهستند با مبارزه حماسي
با آمريكا كه مبارزه سعي مي كند با خباثت ديگر
به خوبي كه هرچند كند ترويج افراد اين بين در را
نيست»(هفته برابر طرف دو نيروي حجم كه ميداند

٢٢فروردين٨٥). المستقبل الشاهد نامه
هزار دو بيانيه همچنين المستقل الشاهد نامه هفته
از يد خلع آن در كه را عراقي وكيل و حقوقدان
استقالل، برقراري ضروري شرط آخوندي رژيم
عراق ملي در وحدت دولت تشكيل يكپارچگي و

كرد. درج شده، دانسته
وكيل و هزار دو كه به امضاي بيانيه از در قسمتي

است: آمده رسيده حقوقدان
از كه عراق در ايران رژيم بهدخالتهاي دادن پايان
به منظور قاطعيت نيازمند شده، آغاز پيش سال سه
ميباشد. عراق استقالل و يكپارچگي از دفاع
در آمده به وجود سياسي شرايط از ايران رژيم
كليه از رو اين است.از نموده سوء استفاده كشورمان
عضو كشورهاي عراق، وطنپرست و ملي نيروهاي
و ملل متحد سازمان عرب، اتحاديه اتحاديه اروپا،
در را ما كه خواستاريم جهان، مختلف كشورهاي

نمايند». ياري سرنوشت نبرد اين
شماره آخرين نيز در االخر االتجاه عراقي هفته نامه
با عراق  مستقل حقوقدانان «تجمع نوشت: خود 
عليه كه خطرناكي طرح به نسبت بيانيهيي، انتشار
كه ايران رژيم  توسط  عراق، وحدت  و  استقالل
است، حاكم شده عراق سياسي بر مقدرات امروزه

داد». ميشود، هشدار اجرا
اين بيانيه افزود: «سوءاستفاده نقل از االخر به االتجاه
در را عراق مذهبگرايي توسط رژيم ايران عامل از
بيانيه اين است. داده قرار نابودي و تجزيه معرض
دركنار مقاومت و ايستادگي به را عراق مردم
رژيم خائنانه طرح شكستن درهم براي ايران مردم

١٩فرودين٨٥). فراخواند»(االتجاهاالخر آخوندي

بر سوارشدن با ميخواهد ايران رژيم
پيدا دست منافعي  به عراق مردم  گرده

كند
اول صفحة عراق  چاپ االتجاه االخر هفتهنامة
كنوني شرايط ترسيم به را خود شمارة تازهترين
براي آخوندي رژيم  تالش  و نقش و عراق 
داخلي جنگ يك به كشور اين سوقدادن

است. داده اختصاص فرقه گرايانه
رئيسجمهور زمينة تصوير صفحه بر اين باالي در
لباس با شبهنظامي  يك  و رژيم  پرچم آخوندها، 
توطئه مرگ گروههاي است: شده نوشته سياه،

صفوي
تابوت از تصاويري زمينه بر صفحه پايين در و
شده نوشته عراق مردم نالة و آه و تروريسم قربانيان

فرقهگرايانه جنگ مذهبي كوج است:
بيان چاپ شده كه درشتي تيتر پايين اين تصاوير در

است: تصاوير تيترها و اين همة
عراق. ايران عليه طوالني جديد و جنگ سناريو

ايران رژيم نيات مقالهيي طي هم چنين هفتهنامه اين
بلعيدن براي زمينهسازي  را آمريكا با  مذاكره از
كشور اين جنوب و مياني بخش الاقل يا عراق 

است. دانسته
درمورد موجود است: «اطالعات آمده مقاله اين در
ايران مذاكرات كار خط و برگزاري زمان و محتوا
دو ولي نشده است علني كافي به اندازه آمريكا و
گفتگوها كرده اند اعالم ايراني و آمريكايي طرف
ايران رژيم يعني دخالتهاي گسترده عراق، امور به
اين مقاله بهنقل امور عراق، اختصاص دارد. در در
در چيزي ايران  رژيم واقعي نيات ايراني منابع  از
احتمالي بارة مذاكرات در اعالم شده اهداف وراي

است: شده و آمده دانسته
جريان در تا است صدد در ايران دقيقتر معني «به
و عراق مردم منافع حساب از آمريكا با مذاكره
سوارشدن «با و باشد» داشته دستاوردهايي ايران
كند پيدا دست منافعي به  عراق مردم گرده بر
ايران ملي  مقاومت خارجكردن ازدور ازجمله 
و ميشود  متبلور خلق مجاهدين  سازمان در كه 
عليه مخالفت در آن نقشآفريني متوقفكردن از
سطح در  آن مؤثر  و گسترده نقش و ايران  رژيم 

بينالمللي. و داخلي
ايجاد رژيم ديگر «هدف مي افزايد: االخر االتجاه
زير عراق جنوب در ايران براي ثابت جاپاي يك
صورتيكه در تا است. نفتي سرمايهگذاري پوشش
ايران رژيم شود ايجاد  مركز و  جنوب فدراليسم
جنوب ثروتهاي در و باشد داشته درآن كاملي نقش

شود. سهيم كامل بهطور عراق
سازمان پيشتاز نقش و ايران اپوزيسيون مورد در اما
آن بهطور برداشتن ميان از هدف مجاهدين خلق،
بسياري اينكه از بعد بهخصوص  مي باشد. كامل
ايران به را مربوط سازمان جهان اين كشورهاي از
كار مردم كمك صلحجو و آينده ميبينند. ايراني

انساني. زمينه هاي همه در جهان كشورهاي
ميافزايد: خود مقالة در  االخر االتجاه هفتة
هدف خلق مجاهدين كه دوراني در عراق «مردم
و قتل فيزيكي، حذف  جنايتها، تنفرانگيزترين 
شكنجةحاكمانايرانقرارداشتند،درسرزمينهايشان
دشمني و از موردي و هيچ كردند حفاظت از آنان

نديدند». آنها در تروريسم
و دخالتها اشاره به مقاله با پايان اين االخر در االتجاه

مينويسد: عراق در ايران رژيم جنايتهاي
هركس از قبل وحشيانه و گسترده «دخالتهايي
نجف مردم داده است. قرار را هدف عراق شيعيان
مواد با را رژيم ايران اذيتهاي آزار و كربال اشرف و
وارد رژيم عوامل اين توسط مخدري كه و منفجره

كردهاند». لمس شده عراق

را ٢٠نفر  كه عراق كشور وزارت عناصر
دستگير شدند ميبردند براي اعدام

روز عراق اسالمي حزب ارگان روزنامه دارالسالم
عراق دفاع وزارت تيمهاي  داد:  خبر ٢٤فروردين
را كه عناصر كشور وزارت تعدادي از خودروهاي
كردند. دستگير وزارتخانه در آن بودند اين امنيتي

براي  كه شده ٢٠ دستگير كشف به منجر اقدام اين
گرديد. اعدام برده ميشدند حكم اجراي

دفاع آگاه در وزارت يك مقام از روزنامه به نقل اين
بازجويي تيمها در اين شدة اعضاي بازداشت نوشت:
حنين انجام سرلشكر فرمان تحت كه اعتراف كردند
كاري دستگيرشدگان  اعدام و ميكردند وظيفه 
نيست اولين بار اين و دارند عادت به آن كه است

به چنين كاري مي زنند. دست كه
و شد  دستگير مذكور  افسر اعترافات اين  دنبال به 
بازگرداندن براي كشور وزارت درخواست بهرغم
رد را درخواست وزارت دفاع اين دستگيرشدگان،
تكميل بعد از كه دارد قصد دفاع است. وزارت كرده

دهد. ارجاع دادگستري به را آنها قانوني اقدامات

موضعگيريمقاماتخارجي
عليه دخالتهاي رژيم و عراقي

در عراق آمريكا تأكيد سفير
بدر مانند شبهنظامياني برمنحلشدن

گفت: عراق در آمريكا سفير خليلزاد زالماي
را تهران خود با گفتگوهاي اينكه پيش از واشينگتن
منتظر عراق آغاز كند، در نقش رژيم ايران مورد در

تا دولت جديد عراق تأسيس شود. خواهد شد
كنيم ايجاد را احساس اين نمي خواهيم ما گفت: وي
دولت درباره تصميمگيري براي متحده اياالت كه
باره اين در عراقيها  مينشيند. ايران رژيم  با عراق
بعد تا را مالقات ما رو اين از گرفت. خواهند تصميم

انداختهايم. تعويق به عراق دولت شكلگيري از
تصريح سي.ان.ان با ديگري مصاحبه طي خليلزاد
باشند. داشته وجود نبايد شبهنظاميان عراق در كرد
غيرمجاز نظامي تشكلهاي و گروهها ساير بايد
اين طي عراق  در  آمريكا سفير كرد.  منحل  را
فعاليت به بايد كه بدر مانند نيروهايي از گفتگو
(خبرگزاري نام برد شود، داده آنان پايان غيرقانوني

فرانسه٢٠فروردين٨٥).

امور در  آمريکا خارجه  امور  وزير مشاور 
تروريستي گروههاي از ايران رژيم عراق:

ميكند حمايت عراق در
در جفري، مشاور وزير امور خارجه آمريکا جيمز
گروههاي از ايران رژيم كرد تصريح عراق امور

حمايت ميكند. عراق تروريستي در
نمايندگان از  جمعي با  ٢١فروردين روز كه وي
افزود: ميكرد، مصاحبه آمريكا خبري رسانههاي
از عراق به و تجهيزات سالح ارسال ايران با رژيم

ميكند. حمايت شورشي گروههاي
و آمريكا  مذاكرات مورد در سؤالي به پاسخ در 
مشاور كاندوليزا عراق، جيم جفري ايران برسر رژيم
دخالتهاي رژيم مورد در ما مذاكره رايس، گفت:
اين دولت تشكيل درباره نه است عراق در ايران
شده موكول بعد حاضر گفتگوها به حال در كشور.

است. نشده تعيين شروع آن براي تاريخي و
گفتگوي يك طي ٢٤فروردين، روز در همچنين او
خاطر به رژيم ايران با ما گفت: «مشکل تلويزيوني
روند متزلزل ساختن براي آن برخي مأموران فعاليت

است». عراق در سياسي
از و مداركي شواهد كه آيا سؤال به اين پاسخ در
مشاور دارد؟ وجود در عراق ايران رژيم دخالتهاي
نشانههايي شخصًا رايس گفت: من كاندوليزا ارشد
است، نگراني مايه که را ايران رژيم دخالت از

کردهام. مشاهده
بر ايران رژيم  نفوذ اعمال مورد در جفري  جيمز
شيعيان از بسياري از ما آنچه گفت: عراق شيعيان
عراقي، را خود آنها که است اين شنيدهايم، عراقي

ميدانند. شيعه مسلمان و عرب
عراق امور  در  آمريكا خارجه وزير ويژه  مشاور 
و كرد توصيف خطرناك بسيار  را عراق اوضاع
با مقابله براي كارآمد دولت يك ايجاد برضرورت
آمريكا صداي نمود(تلويزيون تأكيد وضعيت اين

٢٤فروردين).

عراق در داخلي جنگ مصر: رئيسجمهور
ميكند را تهديد خاورميانه

سعودي عربستان خارجه امور وزير الفيصل سعود
يک عراق  در خشونتها كرد: اعالم گذشته روز

است. داخلي جنگ
مردم که است اين داخلي جنگ تعريف افزود: وي
اين و از باشند يکديگر با جنگ حال کشور در يک

داخلي دانست. جنگ يک گرفتار را بايد عراق رو
نيز مصر رئيسجمهوري  مبارک شنبه حسني روز
داخلي يک جنگ درگير عراق که داده بود هشدار
تهديد مورد را خاورميانه سراسر كه جنگي است.

ميدهد. قرار

شيعي عراق: ائتالف از حزب فضيلت دبيركل
رسيدهايم و خفهكننده بحراني نقطه به ما

شيعي ائتالف از فضيلت حزب دبيركل نديم جابري
گفت: «ما تلويزيون العربيه مصاحبهيي به عراق طي
بگويم ميتوانم كه نقطهيي رسيديم، بحراني نقطه به
بدتر خطرناكي بهصورت وضعيت است، خفهكننده
شكلگيري وسوي سمت وضعيت اين ميشود…
آيا پرسيد: برنامه مجري دارد…» داخلي جنگ
در يا است؟  يافته  پايان عمًال متحد  عراق ائتالف
شده تمام  ائتالف عمل  در  آيا  است؟  پايان مسير
ائتالف وحدت روي «ما داد: پاسخ وي است؟
قرار نظر  مد را ملي  منافع كه اگر  داريم تأكيد 
دست و گروهي حزبي كوتهبينانه از منافع و بدهيم

١٩فروردين٨٥). العربيه برداريم»(تلويزيون

رژيم نفوذ عراقي: سرشناس روحاني يك
نيست قابلتحمل درعراق ايران

عراقي برجسته الدين روحاني سرشناس و جمال اياد
و نيست قابلتحمل درعراق ايران رژيم «نفوذ گفت:
مقابل در يا چشمپوشي سكوت و براي جايي هيچ

است». نمانده باقي آن
از جمعي مقابل  در و  واشينگتن  در  كه وي
آمريكايي محققان و مطبوعات دستاندركاران
گفتگو ميكرد، سخنراني عراق امور به عالقمند
بينتيجه را عراق پيرامون آمريكا و ايران رژيم بين
عراقي طريق احزاب از ايران گفت: «رژيم و دانست
اين جانب از قويًا و ميباشند داراي شبهنظامياني كه
و گستردهيي واضح دخالت حمايت ميشوند رژيم

دارد».
اياد اظهارات كه عراق چاپ شرقاالوسط روزنامه
رژيم با گفتگويي اگر افزود كرد درج را جمالالدين
توضيح داده را دخالتهايش ميزان بايد ايران ميشود
٢٤فروردين٨٥). بخشد(شرقاالوسط پايان آن به و

عراق: مسلمين  علماي هيأت سخنگوي 
از بسياري در ايران حکومت عوامل
دارند حضور فعال بهطور عراق شهرهاي

مسلمين علماي هيأت سخنگوي الُكبِيسي عبدالسالم
كشور است اين سني در بزرگترين تشكل عراق كه
در ايران حکومت «عوامل گفت: ٢٤فروردين روز
بصره و بغداد ازجمله عراق  شهرهاي از بسياري

دارند». حضور فعال بهطور
افزود ميكرد مصاحبه الحيات روزنامه با كه كبيسي
دست کم جعفري، ابراهيم نخست وزيري دوران «در
از اهل آنها بيشتر که شدهاند بازداشت ٣٦هزار نفر

هستند»! سنت
مسلمين علماي الكبِيسي سخنگوي هيأت عبدالسالم
كشور است اين سني در بزرگترين تشكل عراق كه
در ايران حکومت «عوامل گفت: ٢٤فروردين روز
بصره و بغداد ازجمله عراق  شهرهاي از بسياري

دارند». حضور فعال بهطور
افزود ميكرد مصاحبه الحيات روزنامه با كه كبيسي
دست کم جعفري، ابراهيم نخست وزيري دوران «در
از اهل آنها بيشتر که شدهاند بازداشت ٣٦هزار نفر

هستند»! سنت

ملي وحدت دولت تشكيل موانع
احزابي عراق: ملي گفتگوي جبهة رئيس

به حساب ميخواهند بودهاند قدرت در كه
بمانند باقي در قدرت عراق مردم خون

ملي گفتگوي  جبهة رئيس مطلق، صالح دكتر 
عراق جديد دولت در تشكيل تأخير پيرامون عراق
عراق واقعي نماينده موجود، فراكسيونهاي گفت،
مي خواهند از آنها برخي به خصوص اينكه نيستند،
سرعت كه معتقديم ما گفت، وي كنند. قدرتطلبي
مهم و بزرگ ضرورت يك دولت تشكيل در
واقعًا كه ملي وحدت دولت خواستار ما است…
خواست عمًال فعلي فراكسيونهاي هستيم. باشد ملي
نمايندگي را عراق مردم حقيقي و واقعي اراده و
با كه سخت است بسيار همينخاطر و به نمي كنند
ملي را وحدت دولت بتوان موجود اين فراكسيونهاي
احزاب كه اين است ديگر اين داد. موضوع تشكيل
كه مشخصي زمان مدت در سياسي فراكسيونهاي و
و مالكيت انحصار به قدرت را قدرت بودهاند، در
مردم خون حساب و ميخواهند به درآوردهاند خود
غيرقابلقبول اين و بمانند باقي قدرت اين در عراق

٢٠فروردين٨٥). الشرقيه است(تلويزيون

تشكيل براي عراقي نيروهاي تالش
ملي وحدت دولت

عدنانپاچهچيرئيسسنيپارلمانعراقروزيكشنبه
برگزاري جلسه به آينده روز سه «طي اعالم كرد:
ضروري اقدامات تكميل بهمنظور عراق پارلمان
فراخوان اصلي قوه سه رؤساي انتخاب و تعيين براي

٢٠فروردين٨٥). الشرقيه داد»(تلويزيون خواهد

با عراق كردي فراكسيون شديد مخالفت
ايران و تكرار تجربه مذهبي مذهبگرايي
و عراق اوضاع از تحليلي  در الجزيره  تلويزيون
نخستوزيري منصب فراكسيونها بر سر اختالفات
ابقاي است معتقد كردي «فراكسيون گفت:
مذهبگرايي نشانده شدن كرسي به بمثابه جعفري
آنها اعتقاد به كه است ايران مذهبي تجربه تكرار و
داراي كه عراق مانند كشوري در تجربهيي چنين
هرگز ميباشد مختلفي طيفهاي و متعدد گرايشهاي
گزارش خود در ادامه شد». الجزيره موفق نخواهد
خود داخلي مسائل  وقتي «كردها داشت  اظهار
با ليست مقابله تنها راه فهميدند كه حل كردند را
و داخل در  آن مخالفين جستجو كردن ائـتالف 
اعراب آن مخالفين رأس  در  و ميباشد خارج
الجزيره ميباشند»(تلويزيون الييك افراد و سني

٢٣فروردين٨٥).

ائتالف در بنبست فرانسه:  خبرگزاري
ادامه دارد كماكان شيعي عراق

ائتالف در بنبست داد خبر فرانسه خبرگزاري
سهشنبه روز جلسه دارد. ادامه كماكان عراق شيعي
سرنوشت مورد براي تصميمگيري در ائتالف اين

يافت. خاتمه نتيجهيي هيچ بدون جعفري ابراهيم
هيچ تصميمي جلسه اين در ائتالف مقامات گفته به
مالقاتها نيز چهارشنبه روز شد قرار و نشد گرفته

ادامه پيدا كند.
ادامه بنبست درحاليكه افزود: فرانسه خبرگزاري
حاضر و  ايستاده سرسختانه جعفري ابراهيم دارد، 

بخورد. جايش تكان كه از است نشده
كميته نوشت: نيز بغداد چاپ الشرقاالوسط روزنامه
براي عراق شيعي  ائتالف توسط كه سهگانهيي
قبول براي ديگر سياسي فراكسيونهاي  قانعكردن
بعد بود شده تشكيل جعفري ابراهيم كانديداتوري
با بلكه نياورد، بهدست چيزي تنها نه ٢٤ساعت از
جعفري كنارگذاشتن براي فراكسيونها اين اصرار

شد. مواجه
رئيس عالوي، اياد الجزيره تلويزيون گزارش به
كه خواست شيعي ائتالف از ملي، العراقية  ليست
منصب كانديداي معرفي بحران سريعتر هرچه
جلو وي گفته به تا دهد پايان را نخست وزيري
بگيرد(خبرگزاري را حاكميت» خأل «پيامدهاي

٢٢فروردين٨٥). الشرق االوسط فرانسه و

بين معامله شكستخوردن االتحاد:
دولت يك تشكيل به سياسي نيروهاي

مي برد راه ملي نجات
كردستان ميهني اتحاديه ارگان االتحاد روزنامه 
توسط ٢٤فروردين، نوشت: «طرحي كه روز عراق،
استرا جك و رايس كاندوليزا  به  سياسي نيروهاي
جبهه نجات تشكيل حول عراق از هنگام ديدارشان
سياسي عراق با نيروهاي همه طرف از ملي داده شد،

شد». پذيرفته رضايت
سه بغداد در انگليس «سفراي آمريكا و افزود: االتحاد
اختالفاتشان تا بودند داده فرصت عراقي رهبران به روز
قبل را كنند و رؤسايجمهور و پارلمان حلوفصل را
دوشنبه تعيين كنند». در روز شروع جلسات پارلمان از
«عدمتوافق افزود: كردستان ميهني اتحاديه ارگان
يك انجام  شكستخوردن و مسائل اين همه حول 
حول درپارلمان سياسي نيروهاي بين كامل معامله
كه ملي نجات يك دولت به تشكيل مناصب اين كليه

راه ميبرد». داشت، خواهد يكسال مسئوليت مدت
درمورد در خاتمه نوشت: «پيشبيني روزنامه االتحاد
اياد عالوي فراخوان  با ملي دولت وحدت تشكيل 
دولت تشكيل  راهحل كه گفت وقتي شد تقويت 
فروپاشي است راه حل نجات كشور از وحدت ملي
داخلي جنگ از در وضعيتي بدتر ما االن كه وگفت

سرميبريم». به
شماره در نيز كيهان  روزنامه زمينه  همين در
سفير خليلزاد، زالماي نوشت: خود ٢٤فروردين
سياستمداران عراقي اگر كرد تهديد بغداد آمريكا در
به دست آمريكا تشكيل ندهند، جديد دولت زودتر
عالوي اياد  رهبري  به ملي  نجات دولت  تشكيل 

خواهد زد».

منجر توافق اگر عراقي: پژوهشگر يك
نميتوان نشود نجات ملي دولت بهتشكيل

بحران كرد  پايان سخن از
پژوهشگر و نويسنده شعبان عبدالحسين دكتر
به عراق كنوني  بحران  مورد در بيروت  در  عراقي
قربانيان اجساد در «مشكل گفت: الجزيره تلويزيون
مشكل است. مرگ جوخههاي در مشكل است،
اين به تا است. اشغالگر و سياسي فرقه گرايي در
پايان از كه امكان ندارد داده نشود پايان موضوعات
ايجاد ميشود». پشت سرهم بحران خبر داد. بحران

اگر توافق صورت «حتي داشت: در ادامه اظهار وي

نجات ملي دولت منجر بهتشكيل توافق اين گيرد اما
تشنج و خفقان از را كشور بتواند كه دولتي ـ نشود
پايان رسيده داخلي جنگ نقطه به اكنون هم كه
بحران كرد»(تلويزيون پايان از نميتوان سخن ـ دهد

٢٧فروردين٨٥). الجزيره

احتمال نخست وزيري رژيم از نگراني
اياد عالوي

به نسبت را خود  نگراني آخوندي  رژيم
كرد. در عراق اعالم عالوي اياد نخستوزيري

«زالماي كرد:  ادعا  ٢٣فروردين،  روز رژيم راديو
اظهارات با ديگر بار بغداد، در آمريكا سفير خليلزاد
تهديد را عراقي سياستمداران مداخله جويانهيي
تشكيل را كشور اين دولت سريعتر چنان چه كرده
عالوي اياد  رهبري  به ملي  نجات دولت  ندهند 
راديو آمد. آمريكا روي كار خواهد حمايت با و
رهبران با خود خليلزاد كه در نشست افزود: رژيم
آمريكا حاضر افزود، ميگفت سخن سياسي عراقي
منافع به خاطر را خاورميانه در خود طرحهاي نيست

ببيند. خورده شكست افراد برخي شخصي

اتمي پرونده بين پل زدن و آخوندي رژيم
عراق در دخالت و

نيات خود ٢٤فروردين شماره در شرق، روزنامه
منطقه كل قبال در آخوندها توسعهطلبانة و شوم
استراتژيك «كليد حل نوشت: ساخت و آشكار را

بود». خواهد نوين عراق فعًال ايران براي
عنوان تحت مقالهيي در حكومتي روزنامة اين
جريان «امروزه كرد: تأكيد بازدارنده»، «ديپلوماسي
عراق، تحوالت  با همراه كشور هستهيي پرونده
جاري رودخانه طرف دو  در  يكديگر دوشادوش
چگونه ما است. حركت حال در بين الملل روابط
زيادي مؤلفه تا حد دو اين ميان زدن ميتوانيم با پل

كنيم؟» كمك منافع ملي خود ارتقاي به
امروز «عراق ادامه نوشت: حكومتي در روزنامة اين
كشورهاي و شده تبديل تهران منطقهيي بازي بستر به
واقعيت را درك اين خوبي به آمريكا غربي به ويژه
ذينفع با كشورهاي ايران كه اجماع چرا ميكنند.
آينده در را تاريخي نفوذ  يك  ميتواند عراق در
ايران براي زمان و فرصت و زند رقم كشور براي
در شيعيان سياسي  قدرت و ثبات است.  آماده
سياسي بازدارندگي نوعي بيانگر ميتواند عراق
تركيه مصر، مانند منطقهيي قدرتهاي قبال در ايران
در ايران نفوذ  آيد. همچنين حساب به عربستان  و
سوريه ايران، مثلث ديگر بار توانست خواهد عراق
تضمين را كشور منافع عاليه كرده و احيا را لبنان و
كشور هستهيي پرونده به مربوط چالشهاي كند…
به بازدارنده ديپلوماسي يك با و تمام زيركي با را

كند». تبديل مثبت جمع حاصل
دو عراق،  در حاضر شيعي  «جريان  افزود: شرق 
و حزبالدعوه يعني كربال و نجف  مكتب طيف
دارا تهران با را استراتژيك روابط يك مجلس اعال
كشورهاي خواهد بود… چنين آينده نيز و هستند
عراق در ايران نفوذ از شدت به منطقه عربي
آمريكا ايران و بين مذاكرهيي هرگونه بيمناكند، لذا
بحثهاي خود خود به عراق موضوعاتي مانند سر بر
خواهد را مطرح ديگري و تعارضآميز اختالف زا
را مسائل از بسياري كليد حل ميتوانيم ما كرد…
براي استراتژيك كليد حل كنيم و پيدا راحتي به

بود». خواهد نوين عراق ايران فعًال

عرب كشورهاي اجالس برگزاري
قاهره در همسايه عراق

اجالس عراق،  در  اوضاع وخامت ادامه  پي  در
شد برگزار قاهره در كشور اين همسايه كشورهاي
را درعراق ايران  رژيم دخالت نفوذ و گسترش تا
در اجالس اين  دهد. قرار بررسي و بحث  مورد
بود. شده كشورها برگزار خارجه اين وزيران سطح
دعوت نيز عراق نخستوزير جعفري، ابراهيم از
ولي كند، شركت اجالس اين در  كه بود شده 
قبل حسني روز چند سخنان به اعتراض جعفري در
دخالتهاي به كه نسبت رئيسجمهور مصر، مبارك،
اجالس اين در بود، هشدار داده كشور اين در رژيم
حضور بدون اجالس اين اما كرد، شركت نخواهد

شد. برگزار جعفري
دعوت اجالس اين به رژيم كه است ذكر الزم به

بود. نشده

براي عرب خارجه وزيران نشست الحيات:
در عراق ايران رژيم دخالت و بررسي نفوذ

٢٤فروردين شماره در الحيات چاپ لندن روزنامه
روز كه عرب خارجه وزيران نشست نوشت: خود
و نفوذ گسترش شد برگزار  درقاهره  چهارشنبه
بررسي و بحث مورد را درعراق ايران رژيم دخالت

قرار داد.
مصر رياستجمهوري سخنگوي عواد، سليمان
رژيم دخالتهاي عليه مبارك حسني اخير هشدارهاي

كرد. تكرار عراق را در ايران
نماينده سفارت ديويدساترفيلد، الحيات خاطرنشانكرد:
تا و سوريه خواست ايران رژيم از در بغداد نيز آمريكا
عراق صحنه در غيرمستقيم خود و  مستقيم دخالت به
در را نبايد عراقيها ايران رژيم وي گفت: دهند. خاتمه

دهد. قرار فشار زير خود متبوع دولت تشكيل راه

است كرده سرنگونيش از جلوگيري براي خود بالي سپر را عراق ايران رژيم



٩ ١٣٨٥صفحه دوشنبه ٢٨فروردين ٧٩٦ ـ شماره
مقاالت

و خوشخدمتيعواملرژيمدرراديوفردا نعل وارونهزدناطالعاتآخونديدر منگنهبحرانها

مجـاهـدين خـودشـان خـودشـان
ميكنند  وشكنجه راميكشند

مهيار برومند
«خبرخوش» اين در معظم» «رهبر از خبری چرا
يا و نيست!  «خبری» اصًال که نکند  نيست!

سنگين است! قيمت آن
تروريستهای پاسدار- تمام حاليکه در
لورفته حرف پا، تا  سر  از  مذهبی فاشيسم
تهديد و شانتاژ ادبيات با را احمدینژاد
خرمشهر «فتح از آنرا و مي کنند حلوا حلوا
آنها ملی» «غرور قولنج و ميدانند مهمتر هم
پيامی و خبر هيچ است، نموده مقبول» «عود
از بعد نيست، انگار معظم و رهبر ولیفقيه از
حسابی بزرگ» «شيطان با مذاکره به دادن تن
و شده شيطانزدگی» و «افسردگی دچار
را بزرگ» «فتح اين از  خوشحالی  ابراز توان
هم رژيم سران از مشخصی تعداد ندارد. هم
توانست رفسنجانی فقط و نمودهاند! سکوت
حسابی و داده لو را احمدینژاد خوش» «خبر
گويا کارش که کند معرفی دومی را دست او
رفسنجانی که است خبری تشريح و توضيح
«در بود! نموده  اعالم آنرا قبل روز يک از
و اتمي انرژي  سازمان مقامات كه  حالي
گستردهيي روز اخير تبليغات سه طي رسانهها
آينده هستهيي در خوش اخبار درباره دادن را
رفسنجاني، هاشمي داده اند، انجام نزديك
از پيش نظام، مصلحت تشخيص مجمع رئيس
(سايت كرد» اعالم را خبر رئيسجمهور اين

با هم  خاتمی  .(۱۳۸۵ فروردين   ۲۲ بازتاب
آخوندی خبرگزاری با  مصاحبه  در نيشخند
داشتهاند». آنرا انتظار «اروپاييها گفت فارس
كه همه است کشک احمدینژاد خبر يعنی 
نيست تازه، معلوم قبل ميدانستهاند؟ از عالم
و شهرها به چه هر احمدینژاد پاسدار چرا
و «ادبيات ميرود، دورافتاده تر روستاهای
مي کند؟ رو بيشتر را خود حرفهای و نيات»
«خبر اين اعالم از محکوميتها موج  هنوز 
مذکور نشده پاسدار تروريست شروع خوش»

که: اعالم کرد جام در تربت
فاسد قدرتهاي هسته يي خلعسالح «خواهان
«صلحآميز مي گويند اين به واقعًا هستيم»
آخوندها، در دست تکنولوژی هستهيی» بودن
اورانيوم غنیشده به دستيابی هنوز ادعای كه
که را اصلی خود قصد آزمايشگاهی دارند،
کردند. رو است، جهانی عيار تمام جنگ
خواهند چه باشد دستشان اتمی بمب وقتی
تروريستی» «فتح اين چرا طرفی از کرد؟
از نشان نظام، درون  در  وحدت بهجای
ذاتی سگدعواهای و  تضادها اوجگيری
خامنهای چرا و دارد! آخوندی باندهای درون
آينده در که ميآيد بهنظر کرده؟ سکوت
صفر و صفر تيغکشی يک ما شاهد نزديک
درونی نظام فاشيسم مذهبی خواهيم بود! برای
تلفات تاکنون بدون هيچ خبرخوشی آخوندها

بود! نخواهد و نبوده

موج و  برمي آيد نظرها ابراز از که چنان 
نه مسأله اين گويا بينالمللی، محکوميتهای
متحدين حفظ در «شکست» بلکه «پيروزی»
سرعت را جهانی پهنه در آخوندها سنتی
خارج به رفسنجانی سفر ضمن در بخشيده!
که است آن گواه بيشتر احمدینژاد بهجای
منطقه، در يارگيری با پيشاپيش ميخواهد
آورده پايين رژيم را ايزوالسيون کل ضريب
شريک جرم بينالمللی جديد در چالشهای و
کرده اعتراف سفر اين آستانه در او نمايد. پيدا
با «مسائل موضوع اعالم اين از بعد رژيم که
از قبل پنداری لذا میباشد». روبهرو جديدی
باشد، وحشت  و  هراس دچار جهان  اينکه 
عبور سرخ اين مرز عواقب رژيم از سران خود
ميباشند! چشمانداز بيمناک نگران و کردن
بايد روزهایاوجگيری کارزارجهانی آيندهرا
تمام با بايد باز هم آخوندی دانست! رژيم عليه
به دست که آخوندها شکر کرد را وجود خدا
ماهيت و نيات بيشتر افشای برای را راه خود
آزادهيی و آگاه انسان هر بر مذهبی فاشيسم
جلو خودشان و ميکنند. سادهتر و هموار
راه مقابله تنها که ميکنند اثبات به دنيا جلو،
مذهبی تروريستی فاشيسم ميان برداشتن از و
مردم بالفعل تهديد خطر و عنوان به آخوندها
سياست قاطع و متحد اعمال ايران و جهان در
راهحل شمردن رسميت به در و رژيم عليه

الغير. و مردم ايران است مقاومت

«فتحتروريستی»

است! سقوط مسيـر در شتاب گيری مرزسرخ، از آخوندی استبداد عبـور

و جشن هرگونه به نسبت واليتفقيه كينه رژيم دشمني و
نيست، رژيمي پوشيده كسي بر البته زندگي، و روح شادي
عزا و ماتم فرهنگ ترويج جمله از تاريخياش رسالت كه

سال تالش  ٢٧ اين در قوا  تمام با ماست، در ميهن مرگ و
نابود نطفه در را زندگي به  اميد  و عشق گونه هر كرده
هرگونه جشن به سركوبگرش  و نيروهاي كند. پاسداران
مردم كرده و هجوم و حمله شاديآفرين مراسم سرور و و
و تحقير مورد و يا انداخته زندان به جوانان را خصوص به و
خوشحالي شادي و هر گونه قرار داده اند. رژيمي كه شكنجه
شادي وقتي كه البته ميداند. منكرات جزء و لعب و لهو را
او چرا كه ميكند، پاره افسار ميبيند، اشرف در نشاط را و
خويش قطعي نابودي استراتژيك طور به اشرف وجود در
شهر اشرف، مراسم كه در هنگامي هم نظاره ميكند و را
مضاعف، گونهيي به ديگر شود، برگزار پايكوبي و جشن
به است سال سه رو، همين از نيست. تحمل قابل برايش
نشاط و همين روحيه به ضربه زدن روي شبانهروز بر طور
است سه سال است. كرده سرمايهگذاري رزمندگان اشرف
رأس در را سرنگوني به اميد و مبارزه به عشق كشتن كه
طرق انحاي به است. داده قرار خود برنامههاي و فعاليتها همه
و عشق توفاني از با اكنون پاشيده و را و نااميدي يأس تخم
واكنشهاي به كه طبيعي است مواجه شده، نشاط و انگيزه

زد. دست خواهد و ديوانهوار هيستريك
عنوان با كه  مطلبي به واكنش در ديدبان ايران  سايت
و اشرف در نوروزي جشنهاي چهارشنبهسوري، «خيزش
رژيم طرحهاي شكست به بودم، نوشته آخوندها» هراس
و كرده اعتراف اشرف شهر درون از زدن ضربه براي
بيان اشرفيان چنين روحيه و سرزندگي را از خود سوزش

كرده است:
بهعنوان مختلف، مراسمهای و جشنها برگزاری به «میتوان
برگزيدند، اين مسير در رجوی بقايای تمهيدی که اصليترين
آن کردن وصل و چهارشنبهسوری بهانه به مثًال کرد. اشاره
آمادهسازی در نيروها کليه کردن وارد و نو سال جشنهای به
برای آنها اين مراسم و تهيه فيلم و سريال از در شرکت و
و با سرزنده نيروهايی آنها کنند وانمود که پخش بيرونی

هستند!» روحيه
رزمندگان آواز و رقص از را خود سوزش ديگري جاي در

كرده و مينويسد: بيان
وضعيت خصوصًا و خلعسالح صدام، سقوط «ليکن
که نيروها ريزش  و عراق در گروه نامعلوم و  بیآينده
اين مهار تا باعث گرديد داد، جديد روی تحوالت متعاقب
مجاهدين تشکيالتی اصليترين اولويت به درهمشکستگی
نيروهای دادن نشان با که میکنند احساس و گردد.... بدل

را فرو نشاندهاند!». بحران آواز، حال رقص و در
زنجيرهيي اش، سايتهاي در  آخوندي اطالعات وزارت
رزمندگان نوروزي شاد برنامههاي از شديد سوزش بر عالوه
كه رزمندگان پايداري خود را از هراس همچنين اشرف،
ايام كه در محتوايي با و زييا بسيار مصاحبههاي سلسله  در
آخوندي خاص با زبان گرديد، نشان داده و پخش نوروز
رزمندگان توان  و قدرت به دجاليت و وقاحت  يعني

كرد: اعتراف
بزک دنبال مجاهدين به رهبری که مديدی است «مدتهای

برای تشکيالت خود درهمشکسته و تکيده کردن چهره
نيروها میکوشد گوناگون انحاي به است، بيرونی نمايش
زدن دهل ساز و اجباری بکشاند و با مصاحبههای پای به را
و با ميل بیروحيه،  و سرخورده نيروهای که کند وانمود

ماندهاند». اشرف اردوگاه در خود انگيزه
نيز، گذشته سال اطالعات وزارت  زنجيرهيي سايتهاي
و كرده توصيف بحراني  را اشرف قرارگاه  وضعيت

نوشتند:
نقطه  در و شديد بحران در اشرف قرارگاه در  «مجاهدين
فضاي يك با فقط قرارگاه اينكه و ميبرند، سر به سقوط
شده است. حفظ مجاهدين رهبران توسط و سركوب رعب
سرخ صليب پرچم اگر كه دارند حكايت گزارشها آخرين

درصد   ٨٠ از بيش  بگيرد، را آمريكا ارتش پرچم جاي 
خواهند رفت». شمال قرارگاه به نفرات قرارگاه

و  گوبلز دستان شانتاژ، و فرومايگي دروغ، در كه  رژيمي
سياسي دريدگي وقاحت و مرزهاي و پشت بسته از را هيتلر
خواهان همه كه  ميكند ادعا درنورديده، را  اخالقي و
اگر ندارد. را اين هيچكس توان گفتن اما هستند، جدايي
چيست؟ از ترسشان پس  هستند، جدايي  خواهان همه
شدهاند. خلعسالح مجاهدين خودش قول به اين كه تازه
بي سالح ٢٠درصد دست از  نميتوانند چگونه ٨٠درصد 
بارز اينجا  آخوندي  دروغبافيهاي تناقض يابند.  خالصي 

كه مي نويسد: ميشود
جدايی بگويد خواهان جرأت اينکه رسمًا هيچکس «ديگر
نيروهايی که از با هجوم مقابله که توان چرا است را ندارد.
سؤال را اطالعات وزارت استخدام به آمدن در علت وی

ندارد!». میکنند،
جديترين اخير، توفاني سال سه در اشرف پايداري حماسه
رژيم كه سالي سه در است.  تاريخي  تجربه يك سند
در توطئه يي هيچ و مذاكره و معامله هيچ از آخوندي
شرف شهر به زدن ضربه منطقهيي  براي و بينالمللي سطح
و طرحهاي اين توطئه ها شكست اثبات  فروگذار نكرد.
درآمد با دولت يك حاكميت امكانات تمامي از كه رژيم
موجود ظرفيتهاي و تمام نفت  پول دالر ٥٠ميليارد بيش از
به نياز استفاده كرد. غيردولتي و ارگانهاي اپوزيسيون براي

دليل آفتاب. آمد آفتاب ندارد، استدالل و توضيح 
نوع هر  از را ما اشرف، خورشيد تابش و درخشش 
به عنوان تداوم اشرف و حضور توضيحي بي نياز ميكند.
سال سه قطعي شكست بيان ضدبنيادگرايي، مستحكم دژ
تا گرفته مذاكره و معامله در آخوندي رژيم تالش و توطئه
كثيف جنگ و شيطانسازي كارزار تا و آدمربايي و ترور
و سال پايداري سه امسال،پس از است. عيد عليه آنان رواني
سياسي، پرشورترين مرزبنديهاي و اصول بر همان استواري
به را اميد و از عشق توفاني و بود در اشرف عيد زيباترين و

گذاشت. نمايش
با توأم مبارزاتي، و سياسي مرزبنديهاي و اصول بر پايداري
و دروني يك سازمان تشكيالتي اصول و تعميق  پايبندي
مجاهدين براي  است، پيشروي و موفقيت الزمه انقالبي،
رژيم كه شرايطي در مشخصًا اشرف، شهر  رزمندگان و
و سازشها نيرنگها، توطئهها،  همه  آخوندي ضدبشري
اين كردن نابود و كردن متالشي براي را خود معامالت
همينسه سالبيشتريندستاورد تشكيالتبهكارگرفته بود،
بر در آخوندي رژيم عليه مقاومت تاريخچه در را مبارزاتي

قدمهاي بعدي نبرد در را خود نتايج و و آثار داشته است
و اطالع جهت كرد. خواهد  بارزتر كنوني  سرنوشتساز
خودفروخته مأموران و  رژيم آخوندي سران بيشتر وحشت
ايران كل مقاومت اكنون كه بگويم وزارت اطالعات بايد
سال سه رهاتر از و منسجمتر قدرتمندتر، مجاهدين، بسا و
نتايج از كاين هنوز بدمد، دولتت صبح باش تا هستند، پيش

است. سحر
اشرفيان فرستاد و اشرف به بار ديگر درودي كه بايد الحق
مجاهدين رفته اند، نشانه را بنيادگرايي و ارتجاع قلب كه
پيام مختلف، جشنهاي و  مراسم در  امسال، بيسالح
براي نوري مصداق  به را خود اميدبخش و شاديآفرين 
دنيا نقاط اقصي به دشمنان چشم به دودي و دوستان
به و فزع انداختند. و را به جزع دشمن ضدبشري و فرستادند
راستي مرگبارتر به آخوندها براي كه دست يافتند سالحي
قلبهاي اكنون اشرفيان سالح است.  قبلي سالحهاي از
سراسر ميهن در آزاده ايرانيان شريف و همه تسخير شده

است. جهان و
اگرمجاهدينومقاومت ايران، درحال فروپاشيوبيروحيه

محاصره  در رژيم  كه شرايطي در بودند، كرده  ريزش و 
اطالعات وزارت چرا است، بينالمللي و داخلي بحرانهاي
مأمور لجنپراكني، بنگاه و كتاب و نشريه و سايت همه اين
كارزار شيطانسازي را در و هزينههاي نجومي مزدور، و
گرفته كار به اشرف شهر زدن به ضربه براي رواني جنگ و

است؟
بينالمللي فرمان اكنون بدنامي كه وزارت از اساسي سؤال
صادر و جنايت ترور سابقش به جرم دستگيري وزير براي
اشرف شهر رزمندگان و مجاهدين اگر كه است اين شده،
در وضعيت و شده نيرو ريزش دچار و هستند حال نابودي در
بدون معاملهيي و مذاكره هيچ چرا ميبرند، سر به نامعلومي
تمام مجاهدين كردن محدود براي التماس و دريوزگي
ظريف جواد محمد پيش روز چند همين چرا نميشود؟
و از توانمنديها گداز به سوز و ملل  در سازمان رژيم سفير

گفت: و پرداخت مجاهدين فعاليتهاي
كنفرانس  ايران در تروريستها  كه نيستيد  شاهد «شما  
گروههای هستيم  شاهد ما اما كنند، برگزار مطبوعاتی 
عنوان تروريست به هم اروپا و آمريكا توسط تروريستی كه
شناختهمی شوند،آزادانهدراينكشورهاكنفرانسمطبوعاتی
وجود دارد. گزينشی برخوردی بنابراين برگزار میكنند.
تروريستی كه يك گروه می توان به مجاهدينخلق ازجمله
تروريستی گروههای ليست در آنها كرد. اشاره است،
آنها حالیكه در كه هميناست نگرانی و هستند آمريكا
ديگر كشورهای و انگلستان آمريكا، در هستند، ليست در

برگزار میكنند». مطبوعاتی و كنفرانس تظاهرات
رژيم سركردگان ٢٢فروردين در پيش  روز  چند  چرا 
درخواست آلمان، كشور وزارت معاون با مالقات در
در را مطرح و آلمان در مجاهدين محدود كردن فعاليتهاي

كردند. منتشر حكومتي رسانههاي
و بيحساب كه نكردهاند تناول حمار مغز كه رژيم  سران
كنند صرف موضوعي را روي و انرژي هزينه همه اين كتاب
است. فروپاشي و نابودي حال در و نداشته موضوعيتي كه
تابعه، سايتهاي گردانندگان و اطالعات وزارت اينكه مگر
سران وليفقيه و كه كه بگويند پشت پرده اطالعات اساس بر

تناول كرده اند! چنين چيزي رژيم

اشـرفيـان شـادي از سـوزش
اشرفي عليمراد

حتی يا و ايرانيان که ميبينيم كرات به سالها اين طی اگر
مختلف کشورهای در آنها نمايندگان و شريف انسانهای
را خود نه نه مجاهدند و نه مسلمان،  و  ايرانی هستند نه که
از مجاهدين به حمايت میدانند، مدعی مبارز! و انقالبی! و
هر و آورده روی رجوی، خانم توسط شده ارائه راه حل و
يا از و میشود افزوده در اين کار آنها جزم عزم بر روز نيز
و جوش يک به فراتر گذاشته و پا  نيز سياسی  طيف حلقه
دليل اول قدم در دارد تبديل ميشود. انسانی و جهانی خروش
شريک همدرد و ايران مقاومت و مردم با را خود آنست که بر
جهانی مشترک جامعه درد که دريافته اند ميدانند. يعنی آن
را آن و است. ايران بر تروريستی حاکم مذهبی فاشيسم همانا
انسانی کرامت و آزادی برای بالفعل تهديد و خطر اصليترين
و ملی فرهنگی و و فلسفی نگرش نوع هر ماورای مي دانند که
آزادی که انسان حياتی نياز مشترک مخرج در و.. اقتصادی
اينک يک که بنايی سنگ بنابراين ميخورد. گره هم است به
به از عشق با قلبی آکنده وجدان با از انسانهای آگاه و جبهه
يکديگر به دنيا  سرتاسر در را ديگران و برای خود زيستن
انسانيت، از کمانی رنگين ميتوان آن در و نموده نزديک
داشتن جز چيزی نمود، مشاهده را بشری ذات پاکی و شرافت
همين دليل به اتفاقًا اصلی نيست! درد تشخيص مشترک و درد
نيز را اصلی درمان آنست که راه تشخيص و مشترک درد
درمان راه اين همه که حاال بهويژه میکند و همهگير تثبيت و
باد زنده میگويد يکی ميزنند. فرياد بيانی به و زبانی به را
و ميآيد کسی باز ايران، پاينده ميگويد، يکی آن صلح،
ديگری آزادی، باد  زنده بنيادگرايی به نه ميزند،  فرياد

بمب يکی ميگويد آن مالها نه! ايران آری، مردم ميگويد
جدايی ميآورد، خروش به بار فاجعه ماليان دست در اتمی
میزنند مردم فرياد برمیخيزد، ديگری از جای دولت از دين
کارگران، کارتنخوابها، دهيد، نجات آخوندها دست از را ما
ايران مردم اقشار  همه و زنان خصوص به و  دانشجويان
مردم ميکند، و مقاومت اشرف شدهاند، دست بهکار خود
ضدبنيادگرا حکومت يک خواهان و پيوسته آنها به عراق
عقالنيت و شده گشوده چشمها ميشوند، غيرآخوندی و
برابر در مالی کالن  منافع مي افتد، کار به انسانی خدادادی
مقدم ندای، انسان ميرود، سؤال عالمت زير به مردم خواسته
اشرف قرارميدهد، برسودمادی،حاميانآخوندها را درتنگنا
نشان نبرد اين تپبنده به عنوان قلب را خود و ميگشايد چهره
جرار تيغ زير از اميد را می توان هست و قلبی پس ميدهد،
و نجات داد فاشيسم بيماری زای ويروسهای هجوم دجاليت و
تضمين نه رويايی، و مادی اعتمادی با در پيوند و کرد ترميم
شده مشخص عاجل بيماری درد اصلی و کمکم بقا داد! حاال
درپس را خود نمی توانند وضدبشر بنيادگرا آخوندهای و
نمايند! پنهان مستعضفين و ناسيوناليسم يا و پيامبرش و خدا
درد اصلی به بهجای پرداختن نبود، دکترنماها قبًال اين طوری
میکردند، راه عالج معرفی را بزک کردن اشاره ماليان، با
نمود، ذبح اقتصادی منافع به خاطر  نميتوان را حقيقت اما
و از اتحاد حقيقت و ميگذرد اصلی درد از افشای مصلحت

اصلی! درمان با همبستگی
تضاد انسانيت، تشخيص مانع و مسير اول نبرد انسان در درس
به داد، نشان ما به را اشرف اين مقاومت است، مسير اصلی
گرد ديگر ببيند، ميتواند بخواهد که هرکس داد، نشان همه
صاف نيست، هوا کسی چشم در خاکی و غبارها فرونشسته و
و گرفته تابيدن پايداری آفتاب است عيان چيز همه و شده

تا راه زد فرياد بيشتر را درد بايد هم باز است. طلوع کرده
با آخوندها شود. داده تشخيص و شود باز بهتر درمان برای
نه آزادی، و انسان با ضديت و بنيادگرايی ويروس ترويج
وجود آنها عقب بزنند، ميتوانند نه هستند و مماشات قابل
اصلی علت درد اين به ميدانند، انسانها نابودی در  را خود
اينکه خاطر به و فقط شدهاند، خودبهخودی عاجل خطر و
تنفر سمبل خودشان  آنها نيست.  هستيم  متنفر آخوندها  از
رحمی نيز هيچکس  بر و هستند  خونريزيها  و دشمنيها  و
يعنی نميآيند کوتاه هيچ و هستند اصلی تضاد آنها ندارند!
وجود تا که دردی هستند نوع از نه ميتوانند. و مي خواهند نه
ميکنند. تالش بقيه کشتار برای و میباشند خطرناک دارند،
بيشتری تعداد که ميکنند پخش طوری را خود ويروس آنها
نمیشوند و جايی وارد دجال بدهد، آخوندهای کشتن را به
جوانان مغز باز از اال اينکه بخواهند ندارند، گفتن برای حرفی
هرگونه بگيرند. خود بقای ادامه برای باج و کرده ارتزاق
منتهی مرگ گسترش  به فقط  آنها برابر  در آمدن  کوتاه
را آخوندی فاشيسم که روزی از و لحظه از راستی ميشود.
تشخيص ايران مردم اصلی دشمن و درد و تضاد عنوان به
نيل برای مقاومت جهانی خانواده از عضوی ميشويم دهيم،
ملی و شرافت چنين اين که ايرانيانی انسانيت. و به آزادی
حراست کردهاند. و حفظ و نموده کسب خود را وجدانی
به ميکنند شروع ميشوند وارد که غيرايرانی جمع هر در
از را ايران مردم حساب اينکه و آخوندها دست کردن رو
و... درد اين قربانی اولين ايرانيان و دانست جدا بايد آخوندها
وجوه از تا کردند درست را اشرف هم خاطر اين به هستند.
بيشتر کمی بايد نمايند. دفاع ديگران و خود انسانی و خدايی

زد. هم به را آخوندها کرد و نقشه توجه ليوان پر نيمه به

در مسير انسانيت(۱) از نبرد انسان پرتوی

ماست! و وحدت همبستگی رمز اصلی، درمان و درد اصلی تشخيص

يك در فردا آخوندي در راديو رژيم عوامل
توسط كه  دروغ سراپا  و  مسخره گزارش 
راديو پخش اين از سجادي علي فردي بهنام
ادعا كردند اسامييكصد تناز مجاهدين شد،
گذشته دو دهه در گردآوري كردهاند كه را

! رسيدهاند مجاهدين به قتل خود توسط
شوراي ميان منگنه  در  كه آخوندي  رژيم
مردم عراق روزافزون تنفر و متحد امنيت ملل
اكنونبا انتشارحكم واحزابملي اينكشور،
پيشين وزير فالحيان، جنايتكار آخوند جلب
عنوان ولي فقيه، به كنوني و مشاور اطالعات
تروريسم انكارناپذير و بينالمللي سند يك
فزاينده گونه يي به را محاصره حلقه دولتي،
اين از برونرفت براي ميبيند، تنگ خود بر
از كرد تالش مذبوحانه وضعيت فالكت بار،
فقره يك با فردا راديو در خود ايادي طريق
مسئول نعلوارونهآخوندي،خودمجاهدينرا
تن يكصد درگذشت همچنين و شهادت
دهد گذشته جلوه ۲۰سال طي اعضايشان از
تنگناي از خروج براي راهي ترتيب اين به و
زهرا شهيد مجاهدان بيابد. كنوني نفسگير

 ۱۳۷۴ در اسفند سال علي مرادي كه رجبي و
به آخوندي حكومت تروريستهاي توسط

شمارند. اين در رسيدند، شهادت
پليس  است كه دادگستري و در حالي  اين
اسامي  ارديبهشت۱۳۷۵  سوم  در  تركيه
آخوندي رژيم ۴ديپلومات-تروريست
آزاد، كارگر محسن بهنامهاي استانبول در
مجيد اشرف و علي محمدرضا بهروزمنش،
روز در نامبردگان كردند. اعالم را شادكار 

از  نامطلوب عناصر ۱۱ آوريل ۱۹۹۶ به عنوان
شدند. اخراج ايران به تركيه

يك  استانبول جنايي دادگاه  ۷ شعبه متعاقبًا
جنايت، اين در ماليان اطالعات نفوذي عنصر

۲۴ ژانويه  در معصومي را برزگر نام رضا به
حبس و ۴ماه ۳۳ سال به (۱۳۷۵ (۵بهمن ۱۹۹۷

محكومكرد.
بود كرده تالش آخوندي رژيم پيشتر اين از
محدثين محمد آقايان نافرجام ترور پي در
مسئولكميسيونخارجهشورايمليمقاومت
در كميسيون اين  عضو  يني  عابد  حسين و
حساب به را ۱۳۶۸،آن اسفند در استانبول
بگذارد. مجاهدين دروني تصفيههاي

ترور  دنبال به نيز  ۱۳۶۹ سال در كمااينكه
آخوندي رژيم ژنو، در  رجوي كاظم دكتر
خود كار آنرا ابلهانه فرافكني يك با هم باز

مجاهديناعالمكرد.
خميني از است كه كثيفي روش  همان اين
دجالبهارثماندهواطالعاتآخونديهرگاه
حقوقبشر و نقض اتهام تروريسم معرض در

ميشود. متوسل آن به ميگيرد، قرار
افشاگريهاي  از پس  ۱۳۵۹ سال در خميني
توسط شكنجه و كشتار باره در مجاهدين
شرايطي در نظام،  اراذل ديگر و  پاسداران
بيمانند وقاحتي با نبود، انكار جاي ديگر كه
و ميكشند را خودشان خودشان گفت:

شكنجهميكنند...!
جلب حكم صدور كه شرايطي در نيز اكنون
رژيم نقش وضوح به فالحيان، سردژخيم
بانكدار و پدرخوانده عنوان به را آخوندي
مركزيتروريسمبينالملليبهاثباتميرساند،
به مضحكي به نحو فردا در راديو رژيم ايادي

آوردهاند. وارونه زدن روي نعل
«در ادعا كرد كه دروغ به گزارشگر اين راديو
عراق در حسين صدام حكومت آخر سالهاي
بار عراق چند در مجاهدين زندانهاي سازمان
حقوقبشر مدافع بينالمللي سازمان طرف از
از گزارشهايي و قرارگرفت بازرسي مورد

.« شد منتشر حقوقبشر....... نقض
آنگاه فردا  راديو معلومالحال گزارشگر 
اطالعات سياه پيشاني و افشاشده مأمور يك
اين از كه  را  حقي كريم نام به  آخوندها 
كشتار جمعي تسليحات بود، كرده پيشتر ادعا
است، شده قرارگاه مجاهدين پنهان در عراق

سازمان از جداشدگان از «يكي عنوان تحت
۱۰۰ نفر  مورد مجاهدين» به صحنه آورد تا در
اعضايمجاهدينكه توسط خودمجاهدين«يا
شدهاند يا اعدام يا رسيدهاند قتل به زير شكنجه
وادار يا و درگذشتهاند مشكوك بهصورتهاي

كند. ياوهگويي شدهاند» خودكشي به
محكوميت در اروپا پارلمان قطعنامه

كثيف آخوندها روش
اينروشتنفرانگيزدروغپردازيولجن پراكني
عليهمجاهدين توسطيكراديوي فارسيزبان،
سال در اروپا پارلمان سوي از پيشتر اين از

پارلمان  قطعنامه در بود. شده ۱۹۹۶ محكوم
اقدام  شده، ۲۰فوريه۱۹۹۶ صادر در كه اروپا
اسير يك از بازجويي به ايران رژيم عامل يك
چه آن تا او به  آوردن و فشار درهمشكسته
به زبان ميخواهد آخوندي اطالعات كه را
به عنوان بازجويي اين پخش سپس بياورد و
محكوم زبان،  فارسي راديوي در مصاحبه 

است:  آمده قطعنامه ۸ اين بند در است. شده
و اخير دستگيريهاي گسترده اروپا از «پارلمان
شكنجهزندانيان عقيدتيواز پخشاعترافهاي
راديوهاي فارسي زبان، طريق سياسي از اسيران
ميباشد، كنوانسيونهاي بينالمللي ناقض كه

انزجارمي كند». ابراز
و ديكتههاي وزارت جاسوسي

فردا راديو به آخوندها آدمكشي
شوراي  كار مسئول كميسيون داوري،  عباس
با اشرف  شهر از پيامي طي مقاومت، ملي 
سرپوش براي رژيم آخوندي تالش اشاره به
تروريستي بيسابقه  جنايات بر  گذاشتن
آخوندها درشرايطانتشارحكمجلب فالحيان

تأكيد كرد:
و بي طرف وجدانهاي همه و ايران مردم اوًال-
منتشر خبرهاي كه ميدانند خوبي به منصف
عنوان اعضاي راديو فردا تحت از سوي شده
مجاهدين، جداشدگان از مجاهدين يا سابق

ديكته  استثناء بدون و تمامًا گذشته، سال ۳ در
ماليان آدمكشي و تروريسم بدنام وزارت
اينكه كما ندارد. ارزش پشيزي و بوده
مزدور و حقي كريم جمله از مزبور مزدوران
و طريق ايادي از بارها محمدحسين سبحاني
كه كردند ادعا فردا  راديو در  رژيم رابطين
تسليحاتكشتارجمعيعراقدرقرارگاههاي

است. مجاهدينپنهانشده
شده ديكته دروغهاي از نمونه چند

ميموني آخوندي-  خيزهاي و جست ثانيًا- 
عليه فردا راديو در بدنام  وزارت مأموران
ترور قربانيان مسئوليت و فرافكني مجاهدين
خود جانب به آخوندي  رژيم  تروريسم
اثري هيچ بيشتر، رسوايي جز ديگر مجاهدين

ندارد.
جنايتهاي حساب بايد جالد آخوندهاي ثالثًا
قطره خوني كه آخرين تا را خود عليه بشريت
و حقير ترفندهاي اين و بدهند پس ريختهاند،
را آخوندي رژيم سركردگان نميتواند ابلهانه

ببرد. در به محاكمه از
علي قهرمان مجاهد از بايد خصوص به
سازمان اول مسئول پيشين جانشين زركش،
كه ۶۱ تا ۶۴، در سالهاي ايران مجاهدين خلق

برجستهترين  شمار در پيش ۱۸ سال نام او از
ثبت به جاويدان فروغ بزرگ عمليات شهداي
آخوندها اطالعات كه ببرم نام است، رسيده
خودشان هم را او مجاهدين  است مدعي
فرط از ناشي، دزد ميرسد بهنظر كشته اند!
سردژخيم جلب حكم برابر  در استيصال

است. زده كاهدان به فالحيان،
اطالعات اين كه ديگر مضحك نمونه
كريم عيال بابايي محترم  اسم آخوندها
هلند در كه را اطالعات وزارت مأمور حقي
به حساب مجاهدينگذاشته خودكشيكرده،
خانه جسد را از كه است اين در حالي است.
تمام هلند پليس و آوردند بيرون حقي كريم

ديگر مأمور يك است. كرده ثبت را جزئيات
ترتيبي  ۱۳۷۹ به سال در نيز اطالعات وزارت
توطئههاي  «طرحها و ۶۹ كتاب در صفحه كه
آمده است، مجاهدين» عليه اطالعات وزارت
از قبل  ۳روز  بابايي محترم  كه كرد  فاش
بود: گفته او به حمام سقف از خود حلقآويز
زياد قدري به حقي كريم «كثافتكاريهاي
و تصميم مي شود تمام طاقتم گاهًا كه شده

بكشم». را خودم كه ميگيرم
تشريح  تفصيل به كتاب ۱۰۹ همين صفحه در
امامي در سعيد معاون چگونه كه شده است
به كشور خارج ترورهاي  و  قتلها جريان
جداشدگان عنوان تحت  اطالعات  مأموران
برقرار آموزش مجاهدين  سابق  اعضاي يا
مي داد زبان فارسي راديوهاي با ارتباط كردن
آنها اسم به با اين راديوها در را رابطين آنها و

معرفيمي كرد.
فردا راديو در رژيم ايادي امدادرساني
سياست بقاياي امدادرساني همچنين و
آمريكا دولت كه شرايطي در نيز ايرانگيت
شر، فعالترين محور در را پليد آخوندي رژيم
تهديد و چالش بزرگترين و تروريسم حامي
است، شناخته امنيت در عراق و ثبات اصلي

نيست. ديگرمفيدفايده
سوي از شكايت و جرم اعالم

خانوادهها
رسواي دروغپردازيهاي و لجنپراكني
مافياي اطالعات رذيالنه اهانتهاي و آخوندي 
محكوميت از موجي شهيدان، به آخوندها
سوي از جرم اعالم و اعتراضي  نامه هاي  و

برانگيخت. ا ر خانوادهها
به خطاب نامهيي در شفابين خانواده جمله از
كه توسط متحد، ملل حقوقبشر كميسر عالي
فرمان مجاهد خلق پدر خليفه شفابين آقاي
صبريه و شكريه خانمها او، شفابين و خواهران
جرم، اعالم ضمن است، شده امضا شفابين
مذبوحانه آخوندي رژيم اينكه نوشتهاند:
و آتشسوزي سانحه است كرده تالش
را شفابين فرمان آنها، برادر و فرزند درگذشت

براي  دهد، نسبت مجاهدين ۱۳۷۷ به سال در
شفابين خانواده است. رواني شكنجه يك ما
فرزند كه كردهاند خاطرنشان خود نامه در
در سانحه، از پس روز چندين آنها برادر و
بيمارستانسوانحبغداد درزيرمراقبتپزشكان
و پزشكي اسناد  و او نامههاي و  درگذشت
همچنينگواهيپزشكيقانونيموجوداست.

نامه  از ديگري شفابين در قسمت خليفه  آقاي
آخر روز چند در شخصًا «من خود مينويسد:
كنار بود، در بستري بيمارستان فرمان در كه
كردم، صحبت او با و داشتم حضور فرمان
زودتر هرچه كه بتواند اين بود خواسته اش تنها
بهبوديحاصل كندوبهدوستان وهمرزمانش
همين در و بپيوندند. مجاهدين سازمان در
مجاهدين سازمان براي هم نامهيي رابطه

نوشت».
فشارهايي به اشاره با  آنگاه  شفابين آقاي
عنوان به خانواده آنان آخوندي به رژيم كه
آورده، وارد عراق در  پناهنده كردهاي
همه از فراتر «اما  است:  كرده  خاطرنشان
رژيم جنايتكار كه محنتي و و رنج تهديدها
خانوادهام و من سر ساليان طوالني بر طي ايران
شكنجه روحي اقدام اخير، باعث آورده است،
فرمان كه عاشق فرزندانم و ساير همسر و من
را كه رژيم عواملش شده است. اين بوديم،
ما خود عليه فرزندم مرگ از تا كرده مأمور
ظالمانهترين و شنيعترين  كند،  سوءاستفاده
داده انجام ما حق تاكنون در كه است اقدامي
عذاب باعث تنها نه رژيم عمل اين است.
موجب بلكه است، شده  ما  خانواده روحي
هتكحرمتفرزندم كهسالها عليهديكتاتوري

ميباشد». مبارزه كرده، رژيم اين

بهزاد سرمدي
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نخفته ست عشاق خون
                 و نخسبد به جهان

اسديان حميد
است کهن اين دعویِخون که دفع مگو «تو
جهان نخسبد به و عشاق نخفته ست خون
ناگه اثرش ز کسی يافت کوی در اين هم
نشان» ببينيد اوست، شدة خون پر جامه

مولوي

و   ١١ ساعت  در ميگذرد.  ارديبهشت٦٩  چهارم از ١٦سال
زندگياش كه  تپيد در خون خويش مردي اين روز ٥٠دقيقة
كه مردي بود. كرده و زندانيان ايران شهيدان دادخواهي وقف را
در نوشت». خواهد حقوق بشر را با خون خود «تاريخ بود گفته
كوچههاي در تروريستها يوزي رگبار وقتي خونين ساعت اين
كاظم دكتر دست «كوپه» باريدن گرفت، كوچك شهر خلوت
دقايق بعد تا و صدايش داشت ماشينش قرار بوق رجوي روي
شدند، حاضر او برسر منطقه شريف اهالي وقتي جنايت، پايان از
هولناك جنايت آن از پس ١٦سال امسال، و مي رسيد. گوش به
و است شده افكن طنين  جهان تمام در بوق  آن صداي هنوز

مي شنود. را آن بسياري گوشهاي
دهنده تكان بسيار ملل، سازمان مقر در هم آن كاظم، دكتر ترور
كه به طوري بودند. شده شناخته بسيار آن عامالن و  قاتالن و 
مسأله پيگيري كار اندر دست كه قضايي مقامات از بسياري از
قضايا پشت را در ايران اطالعاتي سرويس دست وضوح بودند به
پيگيري را پرونده اين گذشته سالهاي كه شاتلن قاضي ميديدند.
توسط سوءقصد فرمان مي كنم فكر «من كرد: بارها اعالم ميكرد

از تن «دو گفت: او همچنين باشد». داده شده ايران اطالعات وزير
همچنان ترور هستند، انجام متهم به كه سوءقصد كوپه، متهمان
در آنها ميباشند. ايران دولت در مهمي مسئوليتهاي داراي

دسامبر١٩٩٣ توسط  در ولي شدند، دستگير فرانسه در سال١٩٩٢
خودداري سوئيس دادگستري تحويل آنها به از ـ كه فرانسه دولت
انجامقتلبراساسهويتي متهمبه ايرانفرستادهشدند. به بودـ كرده
شريفاصفهاني. نام محسن به است داشته، فردي سوئيس در كه
خودداري سوئيس به وي تحويل از پاريس كه ديگري ايراني
شك بدون و طاهري دارد...اصفهاني نام احمد طاهري بود، كرده
ما دارند. ايران دولت مهميدر مشاغل هنوز كه هستند مسئوالني
اطالعاتي سرويسهاي از كارمندان عاليرتبة آنها ميشناسيم، را آنها
توسط استفاده شده تقلبي گذرنامههاي كه ميدانيم ما ... ميباشند.
هرچند تهران بودهاند، اطالعاتي سرويسهاي به متعلق تروريستها،
سياست ادامة اما نمي شناسد». را افراد اين كه است گفته ايران كه
از مانع ايران، مقاومت هشدارهاي همة رغم به مرتجعان، با سازش
و گوش جهانيان برسد به مردم ايران صداي مظلوميت بود كه اين
بود. خود شهيدان راه آرمان در از استواري ناگزير ايران مقاومت
پرخون» «جامة  داستان كنون تا روز از آن ١٦سال، اين داستان
جهاني و تنگاتنگ فشرده ، نبردي است در رجوي كاظم دكتر
و سازشكاري عليه و ارتجاع  عليه  بيداد،  عليه  تروريسم، عليه
«قرباني و قاتل» سرنوشت قاتالن. درنگ در معامله با و مماشات

است آموز عبرت و حيرتانگيز انساني، حماسة اين در
ميدان در ممارستش  ساليان  تجربه  سرمايه  علميو  جايگاه  او
نام با شهيدان از شهيد هزار خون دادخواهي پشتوانه را ديپلوماسي
مجامع در و بين المللي صحنة در بود. ميهنش كرده نشان بي يا و
و بود. محبوب شده و شناخته و عنصري كارآمد بشري حقوق

داد. قرار حقوق بشر، آرمانش، تحقق گرو خود را جان باالخره
در كنار دانشگاهي، آرام و زندگي از يك پيش، از ساليان او

باالي تخصص علميو تماميسرمايه و پوشيد چشم خود خانواده
در داد. قرار ايران مردم و انقالب خدمت در را حرفهيي خود
كه بود او آور حيرت و روزي شبانه فعاليتهاي يمن به شاه زمان
نشيني عقب به مجبور ابهت اهريمني شان همة با ساواك و شاه
خدمتي است اين آمدند. «مسعود» كوتاه حكم اجراي از شدند و
شد و نخواهد زدوده ايران مردم تاريخي حافظة از كه هيچگاه
گرو در دل در كه ايرانياني بود ميان در محبوبيت او راز همان اين

دارند. زنجير بدون ميهني
و شاه سرنگوني از پس ايران مقاومت به تاريخي خدمت اين
نيست و هست تمام با كاظم دكتر نيافت. پايان آخوندها حاكميت
آمده مبارزان و مجاهدان خون از دادخواهي و دفاع ميدان به خود
بود كه چشمگير چنان و صميمتش سادگي راستا اين در بود و
بدان بود گذرانده را ساعتي يا و قدميزده او با كه هرآنكس
كه افشاگر خوني شد خونش، كه نيست جهت ميكرد. بي اذعان
و مماشاتگران دولتي تروريستهاي مشت بين المللي سطحي در
سالهايي دشوار و شرايطي در هم آن ميكرد. باز المللي را بين
او، خون اگر بود كه به قدري بستها بند و و حّدت شدت كه پرفتنه
برباد ميرفت چندان ديگر، ناگرفتة انتقام همچون هزاران خون
جامة بخسبد، عشاق» «خون نيست قرار كه آنجا از اما نبود. عجب
است مرتجعاني شده عليه فرياد و عدالتخواهي او پرچم پرخون
تماميجهان تهديد ايران كه مردم فقط دشمن نه ديگر اكنون كه

هستند.
روز به روز كه اند گرفته قرار بيآبرو و رسوا قاتالني برابر، در
شده شناخته از او دشمنان ميشوند. غرقه بيشتر فالكتي در
در بشر حقوق دشمنان كه  ايران ملت تنها  نه دشمنان ترين

از تصويب  ٦٥ پس سال در كه خميني بودهاند. از جهاني سطح
را قتلش فتواي ملل سازمان در  محكوميتش قطعنامه اولين
تا ديپلومات و  فالحيان و ريشهري و رفسنجاني تا كرد. صادر

در ايران وقت (سفير آبادي نجف هادي چون تروريستهايي
(مديركل روابط بسطي آخوندزاده محمدمهدي امارات عربي)
ناصري سيروس و وقت وزارت خارجه) بينالمللي و سياسي
قتل به تهديد علنًا را كاظم دكتر كه رسوا، و بدنام رشوهگير
وحيدي(معاونت احمد چون سياهي پيشاني پاسداران تا كرد.
چون كار»ي «فرنگي تروريستهاي  تا و سپاه)  اطالعات وقت 
خائني چون درهم شكستگان تا محمد آزادي و كاظم دارابي
ملعون همة اكنون آنها در ذلتي گريزناپذير و سعيد شاهسوندي
سوئيسي ژاك آنتنن حكم قاضي شده اند. آگاه بشري وجدانهاي
از كاظم يكي دكتر ترور خاطر به فالحيان دستگيري بر مبني
دارد. دنبال به را  بسياري شعلههاي كه است جرقههايي  اولين
قدري به ايران مقاومت شهيدان خون دادخواه خون مظلوميت
فراز كه به اندازه قرني اين ايام، كه در تمام كننده است خيره
كه نشده گذر زمان مخدوش در تنها كرده ايم، نه طي نشيب و

است كشيده شعله روز به روز اتفاقا
بر رسواييشان روز به روز حقير و دشمنانش بنگريم كه خوار به

١٩٩٢ در  اوت در آوريم كه فالحيان افزوده ميشود. به خاطر
دولتهاي مماشاتگر با آخوندها سياسي كثيف و بندهاي زد پرتو
يكي وقاحت را مرزهاي تلويزيوني علني مصاحبه اروپايي در
دكتر كاظم ترور نه تنها مسئوليت درمينورديد و از ديگري پس
كه را تماميپناهجوياني صراحت. با كه ميگرفت عهده به را
و عربده ميكرد اند تهديد خارج گريخته به ظلم آخوندي از
كار ما به اما شدند، كشور از فرار به مجبور ««آنها ميكشيد كه:
موفق ما دنبال ميكنيم… خارج در را آنها ميدهيم و ادامه خود
حال و بزنيم». ضربه خارج در گروهها اين از خيلي به كه شدهايم
بينديشيمكه قاضي سوئيسيدستور بهعاقبتهمين قاتل جنايتكار
بنگريد كه و است. داده را وود كانتون زندان به بردنش جلب و
آغاز از چگونه كاظم دكتر فرزند استفان ١٦سال، از پس اكنون
تشكيل دادگاهي مژدة و خود ميگويد ١٥ساله عظيم» «رنج پايان
در اين غيبتشان، ميدهد. در چه و حضور در را، چه قاتالن براي
و هستند، آزاده ايراني هزاران قاتالن كه تماميقاتالن، دادگاه
حاضر بايد ميهنمان در بشر حقوق نقض آمران و كليه عامالن

شوند.

در كربال حسين(ع) ، موال پاي سرور آزادگان رجوي، در خاك دكتر كاظم  بزرگ حقوق بشر، شهيد مزار

چهارم بخش ميكنيد مالحظه ذيًال كه يادآوري: آنچه
ضد تروريسم و امنيت كميسيون افشاگريهاي سلسله از
شهيد بزرگ ترور نحوه  بارة مقاومت در شوراي ملي
آن اجرايي عامالن و رجوي كاظم دكتر حقوقبشر، 

است.
نشريه  شمارة ٥٧٢  در بهمن ٨٠   ٢٣ در افشاگري  اين 

است. رسيده چاپ به مجاهد

شهيد رجوي كاظم دكتر جنايتكارانه ترور
بشر حقوق بزرگ

سال٦٥  را در رجوي كاظم دكتر قتل فتواي خميني 
خامنه اي، مركب از ويژه امور كميتة بود  كرده صادر
محسن پاسدار و فالحيان ريشهري، واليتي، رفسنجاني،
به كالني و بودجة كرد تصويب ترور را طرح رضايي
در تحقيق مسئول  سوئيسي قاضي داد اختصاص  آن
در را ايران» دولت بلندپاية مقام «يك ١٣٧٦رسمًا سال
دوماه بعد از كرد  معرفي اين عمليات تروريستي پشت
٥٢صفحهيي گزارش يك در سوئيس پليس ترور،
داريم «ما عميقًا يقين كرد: اعالم جنايت اين پيرامون
در مستقيمًَا ايران  رسمي  سرويس  چند  يا يك كه 
ترور در پي داشتهاند» دست رجوي آقاي كاظم قتل
در ايران دكتر كاظم رجوي، رهبر مقاومت جنايتكارانة
سوئيسي، بلندپاية مقامات و جمهور رئيس به تلگرامي
آورده بهدست ايران مقاومت كه به اطالعاتي استناد با
و شخص آخوندي رژيم سران  مستقيم  نقش بر بود، 
ننگين جنايت اين در وقت، جمهور رئيس رفسنجاني،
از كه حاكم تروريستي ديكتاتوري گذاشت. انگشت
نقش افشاي بهويژه و مقاومت افشاگريهاي وسيع بازتاب
تالش بود، افتاده وحشت به ترور اين در رفسنجاني
تلگرام كه سوئيسي خبرنگار يك از شكايت با كرد
منعكس را مقاومت  ملي شوراي مسئول افشاگرانه 
افشاگريها اين بيشتر هرچه بازتابهاي از بود، كرده
بررسي پي  در ژنو دادگاه اما  آورد. به عمل ممانعت 
دعوا، اظهارات طرفين و شهود استماع پرونده و مبسوط
در نمود محكوم آخوندي را و رژيم تبرئه را خبرنگار

سوئيس  به تروريستها از ويژهيي اكيپ ارديبهشت٦٨ 
به دليل اما دادند. شناسايي را انجام اول مرحلة و آمدند
طرح اين پيگيري سال همان خرداد در خميني مرگ
خميني مرگ پس از هفته چند تعويق افتاد. به چندي
كار دستور بيشتري در جديت با دكتر كاظم ترور طرح
براي و رفسنجاني خامنهاي كه گرفت. چرا قرار رژيم
داشتند بيشتري قدرت نمايي به نياز خميني خأل پركردن
براي زيادي داليل  خميني شخص و آخوندي رژيم 
رجوي شهيد كاظم از پروفسور گرفتن انتقام دشمني و

داشت. حقوق بشر بزرگ
كه با كارزار  بود كسي رجوي كاظم از هر چيز  قبل
بين المللي، سطح در  خود تبليغي  و  سياسي بيسابقة
اقتدار اوج در را شاه و شد مسعود جان نجات باعث
حبس به او را اعدام تا حكم كرد اهريمني اش مجبور

كند. تبديل ابد
كاظم  دكتر خستگيناپذير و پيگير مبارزة اين بر عالوه
خميني رژيم توسط بشر حقوق نقض افشاي زمينة در
آتش همچنان آخوندها، حكومت  سالهاي اولين از
از بيش  او به  نسبت را خونخوار ماليان كينة و خشم
سازمان در كه بود كسي كمتر ميكرد. شعلهور پيش
حقوق مجامع ديگر در و نيويورك در و ژنو در ملل
او رجوي كاظم دنيا، كه سوي و آن سو اين در بشري
باشد. هنوز مطلع نكرده رژيم آخوندي از جنايات را
وقتي دكتر، شهادت از پس ١٢سال نزديك به بعد از
رژيم عليه نيويورك و ژنو  ما در برادران و خواهران
و همكاران و دوستان ميكنند، افشاگري آخوندي
آنها كمككار و مشوق بيشترين كاظم دكتر شاگردان
كاظم رجوي، دكتر جنايتكارانة ترور پي در هستند. 
جمهور رئيس به  تلگرامي در ايران مقاومت  رهبر
كه اطالعاتي به استناد با سوئيسي، بلندپاية مقامات و
مستقيم نقش بر بود، آورده  بهدست  ايران مقاومت
رئيس رفسنجاني، شخص و آخوندي رژيم سران
گذاشت. ننگين انگشت جنايت در اين وقت، جمهور
وسيع بازتاب از كه حاكم  تروريستي  ديكتاتوري
رفسنجاني نقش و بهويژه افشاي مقاومت افشاگريهاي
با شكايت كرد تالش بود، افتاده وحشت به ترور اين در

وزيد بشر تاريخ حقوق صفحات بر نسيم كه چون خوني خروش
مسئول افشاگرانة كه تلگرام سوئيسي خبرنگار يك از
بازتابهاي از بود، كرده منعكس را مقاومت ملي شوراي
اما آورد.  به عمل  ممانعت افشاگريها  اين بيشتر  هرچه 
استماع و پرونده مبسوط  بررسي  پي  در ژنو دادگاه
رژيم و تبرئه را خبرنگار دعوا، طرفين اظهارات و شهود
افشاگريهاي ترتيب به اين نمود. محكوم را آخوندي
در آخوندي در مورد نقش سران رژيم ايران مقاومت
نيز سوئيس دادگستري قضايي تأييد از پليد جنايت اين

گرديد. برخوردار
ميكند  را صادر فتواي ترور  خميني

دستور  و سال٦٥ فتوا كه خميني در اين ترتيب بود به
اولين قطعنامة تصويب كرد. صادر را دكتر كاظم قتل
آخوندي رژيم  توسط بشر حقوق نقض محكوميت 
دكتر كه پاييز٦٤، در متحد ملل  عمومي  مجمع در
خشم كرد،  ايفا آن  در كننده يي تعيين  نقش كاظم 
از بود. كرده شعلهورتر او به نسبت را خميني كين و

ارگانهاي  ترور در دستور اين سال١٣٦٦ اجراي اوايل
در اين ترور قرار گرفت. ابتدا اجراي تروريستي رژيم
پاسدار احمد رياست به سپاه اطالعات واحد كار دستور

پيشنهاد  به سال٦٧  اواسط از اما داشت.  قرار وحيدي
رفسنجاني، موافقت و وقت  اطالعات  وزير ريشهري

شد. سپرده اطالعات وزارت به اين مسئوليت

ميشوند داده آموزش و دستچين تروريستها
از  گروهي و شد بهكار دست بهسرعت ريشهري  
رذيالنه جنايت اين براي را  خود عوامل زبدهترين

طي  سال٦٧  اسفند در ريشهري نمود. دست چين
عمليات اين جهت كه را تروريستها از ١٢نفر نامهيي
آموزش تكميل براي بود، گرفته نظر در جنايتكارانه
مدرسة آموزشي مربي مزينيراد" مسعود سرهنگ به
نمود. معرفي لويزان پادگان در واقع ضدجاسوسي
به آقايان دانش، كه: نوشته بود اين نامه ريشهري طي
كامل آموزش و… سجاديان كمالي، فاضلي، عراقي،
پس از آموزش ١٢َتن اين كه نظر داشته باشيد در بدهيد!

لذا  كنند، عمادالدين طاهرپور٠٤١ مراجعه به آقاي بايد
بكنيد… اين افراد با همكاري را نهايت

كيست؟ طاهرپور٠٤١ عمادالدين
بهمعناي  ُكد٠٤١  لويزان،  مدرسة ُكد دفترچة در 
وزارت عامل طاهرپور يك آلمان است. دوسلدورف
شهر را در استراحتگاه يك ظاهر در كه اطالعات است
در اين استراحتگاه اما ميكند. آلمان اداره دوسلدورف
است. اطالعات وزارت اعزامي تروريستهاي واقع سرپل
از ردي نميخواهد اطالعات وزارت كه مواقعي در 
نمي كند استفاده هتلها از بگذارد بهجا ترددها در خودش
مينمايد استفاده اينكار  براي سرپلها  يكسري از و
توسط كه است استراحتگاهي مراكز اين از يكي كه
داير آلمان دوسلدورف شهر  در  طاهرپور عمادالدين
ايناست كه استراحتگاه اين از استفاده ريل شده است.
بعضي آلمان (و در رژيم كنسولگريهاي يا سفارت و از
با طاهرپور كشورهاي ديگر) يا سفارتخانة از ايران وقتها
از او و داريم ميهمان كه مي دهند اطالع و گرفته تماس
نميخواهد. آدرس شناسايي كارت شده افراد معرفي

ميباشد: زير بهشرح ارتباطي سرپل اين
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اين پايين  طبقة در طاهرپور  عمادالدين  كار دفتر 
عالمت و تابلو  هيچ مركز اين است. ساختمان 
دفتري نيز اين ساختمان دوم در طبقة ندارد. مشخصهيي
را استقرار ميهمانان و پشتيباني كه كارهاي داشت وجود
بنيجاهد بهنام فردي آن مسئول و ميكرد برنامهريزي
استراحتگاه اين كه به اطالعات وزارت مزدوران بود.
خانة يك در بني جاهد توسط ميكردند، مراجعه
از يكي آدرس ميشدند. داده اسكان مخفي مسكوني

است: زير بهشرح مخفي منازل اين
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ضدجاسوسي تروريستها در مدرسة آموزش

آبيك آموزشي مركز و لويزان پادگان در
و اطالعات  تئوريك آموزش لويزان مدرسة در
و جاسوسان به ارتش سركردگان توسط ضداطالعات

جاسوسي كامل آموزشي دورة داده ميشود. تروريستها
پادگان در واقع  ضدجاسوسي مدرسة تروريستي  ـ
آن قسمت سومين كه ميباشد ٥قسمت شامل لويزان
تروريستي عمليات در  سالح دقيق كارُبرد به  مربوط
ساير همراه را تئوريك آموزشهاي ١٢نفر اين است. 
مستقيم نظر  زير  ماه دو بهمدت مدرسه اين  شاگردان 
را پراتيك مراحل اما گذراندند. مزيني مسعود سرهنگ
جادة در واقع آبيك" آموزش "مركز در مستقل بهطور
طي رجايي، برق نيروگاه به نرسيده قزوين، كرج- قديم
شده كه مانند تأسيس پادگاني قزوين كردند. در آبيك
مي باشد. و… مغازه، منزل نيمهساخته داراي شهر يك
نماي و فقط و ساختمانهاي اين شهر كاذباند خانهها
اين در دارد. پادگان وجود آن  در شهر يك ظاهري
ميشود. مانور ترور يك انجام  نهايي مرحلة شهر،
بيصاحب اجساد از موردنظر سوژة مانورها، اين در
سوژه انجام واقعي روي بهطور و شليك انتخاب ميشود
اجرا عينًا صحنة ترور، چندينبار به مانور، در ميگيرد.
ترور، اصلي  منطقة شرايط اگر مثًال ميشود. گذارده
در نيز مانور داده شود، تشخيص يا… يخبندان يا باراني
مراحل، تمام اينترتيب به ميشود. انجام شرايط همان
شدن نحوة نزديك مغازهها، و منازل رفتن بهداخل مانند

مانور ميشود. تمامًا فرار و… سوژه، به
براي مركز اين در مزينيراد به شده معرفي ١٢نفر
اول دو هفتة در بودند. شده تقسيم  ٣تيم به تمرينات
بعدًا ولي مي شد انجام موتور با ١٢نفر اين تمرينات
بهوسيلة آن بهجاي  و حذف تمرينات ريل  از موتور

دادند. ادامه را تمرينات خودرو
اين  سازماندهي شد. خودرو يك در تيمها كدام از  هر
يوزي سالح با فشرده ١٢ساعت بهطور روزانه ٣ماشين
حركت مشخصي آرايش با پادگان اين خيابانهاي در
متواري و بسته رگبار تعيينشده يي را به هدف و كرده
يك ابتدا كه بوده شكل بدين آرايش نحوة ميشدند.
به رسيدن از بعد و  سوژه ميآمد پِي از ٣نفره ماشين
ميكرد. سپس عبور و ميبست  رگبار  به آنرا سوژه 
سوژه عبور از كنار دونفره يك تركيب با ماشين دوم
موفقيتآميز انجام از چك و را عمل موفقيت و كرده
با ميكرد.  شليك خالص تير و ميشد  مطمئن عمل
حركت ماشين  دو اين از  سوم ماشين  فاصله، اندكي 

فيلم ميگرفت. عمليات صحنة و از ميكرد
تروريستها  تمرينات بارندگي در اروپا فضاي به توجه  با
تمرينات انجام مي شد. لغزنده جادة و بر روي باران زيِر

عنوان  به ٤ جسد مدت در اين و انجاميد به طول دوماه
اين همة و گرفت قرار تروريستها شليك هدف سوژه،

متالشي شدند. كثرت شليك كامًال اثر در  اجساد
 شروع طرح

سوئيس  به تروريستها از ويژهيي ارديبهشت٦٨ اكيپ در
به دليل اما دادند. شناسايي را انجام اول مرحلة و آمدند
طرح اين پيگيري سال همان خرداد در خميني مرگ
خميني مرگ پس از هفته چند تعويق افتاد. به چندي
كار دستور بيشتري در جديت با دكتر كاظم ترور طرح
براي رفسنجاني و خامنه اي كه چرا گرفت. قرار رژيم
داشتند. بيشتري قدرت نمايي به نياز خميني خأل پركردن
ميگويد: باره اين در (Cشاهد) مصباحي ابوالقاسم
رياست ابتداي كه در بود رجوي اين حذف از «هدف
كه كنند ثابت ميخواستند رفسنجاني، جمهوري

داريم». دست را در همة امكانات و قدرتمنديم

آلترناتيو طرح  سه
رئيس  در پست هنوز (كه رفسنجاني متعاقبًا به دستور
براي زير تركيب با جلسهيي بود)، ارتجاع مجلس
سرتيپ - شد: تشكيل طرح ترور و شناساييها ارزيابي
سپاه) اطالعات  وقت (معاونت  وحيدي  احمد پاسدار
اطالعات) وزير ريشهري وقت  (قائممقام  فالحيان -
تروريست ديپلومات بسطي آخوندزاده محمدمهدي -
وزارت وقت بينالمللي و  سياسي روابط (مديركل
از مطلع بهعنوان  خائن شاهسوندي  سعيد  - خارجه)
تجربه با تروريستهاي آزادي از محمد - سوژه وضعيت
محمد - شركت كرد) بختيار ترور در طرح بعدًا (كه
ترور) تيم (جزو - محمد عراقي ترور) تيم (جزو دانش
در آلمان اطالعات وزارت عوامل (از دارابي كاظم -

- كرد)  شركت شرفكندي ترور  طرح در بعدًا كه
سرمدي - رژيم سابقة با تروريستهاي از شريفيان محسن
وزارت امنيت معاونت و اطالعات مسئوالن وزارت (از
در بود) نجفآبادي دري وزارت دورة در اطالعات
براي اوليه سه طرح اوليه براساس شناساييهاي جلسه اين
گرفت. قرار بحث مورد رجوي كاظم پروفسور ترور
خانواده در اعضاي تمام با را رجوي دكتر طرح اول:
خودرو به بمب نصب دوم: طرح  كنند. قتلعام خانه
ماشين سرعت باالرفتن با بمب اين رجوي.  دكتر

طبق  ميشد. منفجر ٤٠ كيلومتر) از بيش  (در سرعت
وصل ماشين سوييچ به ترمز و يا به يا بمب طرح اين
و خانه حين تردد به در دكتر طرح سوم: ترور مي شد.

از خانه. يا
 

بودجه تخصيص و نهايي  تصميم گيري
ترور در  طرحهاي اولية فوق، برگزاري جلسة  پس از
فقيه)، (ولي خامنه اي از تركيبي با ويژه امور كميتة
و خارجه) (وزير واليتي (رئيس جمهور)، رفسنجاني 
جديد (وزير فالحيان و سابق اطالعات) (وزير ريشهري
و شده بود) منصوب سمت اين به بهتازگي اطالعات كه
قرار بررسي مورد پاسداران سپاه فرمانده رضايي محسن
طرح بودجة اين براي اجراي شد. و تصويب گرفت

سال٦٨  ٨شهريور در متعاقبًا يافت.  اختصاص  كالن
بسطي آخوندزاده مهدي محمد بهرياست اكيپ يك
بههمراه ديپلوماتيك پاسپورت با تروريست ديپلومات
براي كاظم) پروفسور قاتلين از (يكي همتي سعيد
اين ارزيابي براساس رفتند. ژنو به طرح عملي بررسي
شد روي طرح اول قرار و شد اكيپ طرح دوم منتفي
مراحل وارد ترور طرح بعد به اين از كنند. كار سوم و

شد. عملي مشخص
ترور تيمهاي اعزام  

ترور  تا بسطي آخوندزاده  اكيپ بازگشت  از پس  
تروريستي بار تيمهاي سه كاظم، جمعًا دكتر جنايتكارانة
خالي و دست اول نوبت دو در كه شدند. اعزام به ژنو

٢٦مهر٦٨  در ترور تيم اولين بازگشتند. تهران به ناموفق
صمدي، يداهللا شامل جمله  از تيم اين  شد. ژنو وارد 
بود. اين كمالي علي و سجاديان محمود صادق بابايي،
اعضاي تمام قتلعام يعني اول طرح اجراي قصد تيم
سوم طرح اين اما داشت، را كاظم پروفسور خانوادة
٣٠مهر روز در پاريس به رجوي  كاظم  دكتر سفر با
تهران بازگردند. به شدند مجبور تروريستها ماند و ناكام
تا ١٥بهمن شدند و ١١بهمن٦٨ وارد ژنو دومين تيم ترور
بابايي، صمدي، شامل از جمله تيم اين بودند. ژنو در
ميشد هادوي جزايري و سجاديان، محمدرضا محمود
اقدام آنها آمده بودند. ژنو خدمت به پاسپورت با كه
قدم در تيم اين كردند. مجدد ارزيابي و شناسايي به
اول طرح موفقيت ضريب كه پرداخت ارزيابي به اول
تيم اختالف اين اعضاي بين است. بيشتر سوم كدام يا
عمل اين كه از قبل مجبور شدند آخر دست و آمد پيش

بازگردند. تهران به كنند
ترور تيم سومين

نامهاي با تروريستها از نفر شش  روز ٢١فروردين١٣٦٩،
سعيد صمدي، يداهللا رضواني، سعيد محمد پاسپورتي
همداني، ناصر بياني عليرضا پورشفيعي، همتي، محسن
اير ژنو ايران - پرواز تهران دانش با سعيد پورميرزايي و
هادي محمدعلي شدند. - ژنو خدمت وارد پاسپورت با
پاسپورت با عربي امارات در  ايران سفير نجفآبادي

٢٨فروردين٦٩  در شماره٠٠٦٦٤٦، ايراني ديپلوماتيك
مستقر  اتاق٦٢٥  انتركنتينانتال هتل در و رفت ژنو به
با ٢٨فروردين بسطي آخوندزاده  محمدمهدي  - شد.
شد. مستقر هتل همان و در ژنو رفت به اير ايران پرواز
را عمليات بر نظارت نجفآبادي هادي و آخوندزاده
مستمر ارتباط در اقامتشان  طول در و  داشتند بهعهده
مرتبًا را طرح پيشرفت چگونگي و بودند تهران با
به نياز كه  مواردي  و ميگذاشتند ميان در  تهران  با
هادي مشورت ميكردند. تهران داشت با تصميم گيري
سيروس با تهران  با  تماس  بار هر  بعداز  نجفآبادي 
سازمان نمايندگي دفتر در رژيم وقت (نمايندة ناصري
تروريستهاي ديگري - مي گرفت. تماس در ژنو) ملل
علي سجاديان، محمود كمالي، علي دارابي، بهنامهاي

جزايري محمدرضا مصلحيعراقي، علي هادوي،
روز در باالخره و شدند.  ژنو وارد ديگر  پروازهاي با
٥٠دقيقه پروفسور كاظم ساعت١١و ٤ارديبهشت١٣٦٩
منزل از بانكي كارهاي جهت كه حالي در رجوي
به و شده واقع تروريستها تهاجم مورد بود شده خارج
و هادي روز آخوندزاده عصر همان شهادت ميرسد.
ايران پرواز با تروريستها، از ديگر شماري و نجفآبادي

بازگشتند. تهران به اير

رفسنجاني به گزارش  
گزارش  يك تهران به بازگشت بعداز تروريستها  
تهيه براي رفسنجاني فجيع اين جنايت از ٤٠صفحهيي
از ابتدا عمليات نظامي فرماندة گزارش اين كردند. طبق
آنها ابتدا بود. علي مصلحي عراقي او معاون و دارابي
عمل خانه به تهاجم يعني اول طرح براساس ميخواستند
دارابي كرد و بروز اختالف آنها بين در در عمل اما كنند.
طرح و نبودن اصولي «بهعلت نوشت: تهران به در نامهيي
كار نميباشم، آقاي انجام به شخصًا حاضر طرح سوختن
نمينمايد را اطالعاتي اصول رعايت بههيچ وجه عراقي
نامه اين در ميكند…». وي برقرار بومي رابطه افراد با و
علي همزمان مي شود. تهران  به  تيم بازگشت خواهان
بدون طرح  او نظر از ميكند اعالم تهران به  مصلحي
مي كنند فكر دارابي آقاي «گويا ميگويد: و است اشكال
كه گزارشي عراقي در نميشود». انجام ايشان كار نبود با
اشكالي مورد در اطالعات وزارت مرزي برون مسئول به
نوشت: بود گرفته با افراد محلي ارتباطات او به دارابي كه
و نقليه وسايل كراية مسئول خانم با من دوستي «طرح
بهدنبال است».  بوده اجباري دالر  ١٠هزار كردن خرج
با بسطي توسط دارابي، آخوندزاده طرح كردن كنسل
تهرانبرايتعيينتكليفتماسميگيرد.مسئولينوزارت
كه رفسنجاني خواهان ميكنند تهران تأكيد اطالعات در
مي كند. تأكيد روي انجام آن است و طرح اين اجراي
كرده خارج عملياتي دارابي را از دور بسطي، آخوندزاده

وي نمود. واگذار  مصلحي تيم به را ترور مسئوليت  و
دكتر) خانة به (تهاجم را اول طرح مجدد، بررسي ضمن
منتفي كرده و بود گرفته دارابي كه اشكاالتي به توجه با
اين پس تروريستها از ميآورد. در را به اجرا سوم طرح
بهطور را رجوي دكتر ترددات و خانه يكهفته بهمدت
فراهم را كار  عملي  مقدمات و گرفته نظر  زير  فشرده
ميكنند.طبقطرح، عملياتترورتوسط٣ماشينطراحي
-يك اتومبيلبهفرماندهي شخصمصلحي كه شده بود.
از كه تيم اين داشت. به عهده نيز را كلعمليات فرماندهي
خودروگلفاستفاده ميكرد، تيمآتش راتشكيلمي داد.
را پشتيبان تيم كه دانش سعيد فرماندهي به دوم اتومبيل -
فيلم صحنه بود از قرار كه سوم اتومبيل داشت. - بهعهده
تروريستهادر روز٤ارديبشهت ازساعت٩صبح تهيه كند.

خانة دكتركاظمرازيرنظرگرفتند.در ساعت١١,١٥ دقيقه 
از ولي ميشود به بانك از خانة خارج مراجعه براي دكتر
اتومبيل از و  نميكند استفاده خودش معمول  خودرو
اين گلف، ماشين با مصلحي ميكند. استفاده ديگري
وقتيدكتربراي مراجعه ازخانهتعقيبميكند. اتومبيل را
كه ميشوند مطمئن تروريستها ميشود، پياده بانك به
سرنشيناينخودرودكتررجوياست.مصلحيبابيسيم
از خروج از پس دكتر ميكند. هماهنگ را ماشينها بقيه
مصلحي ميشود، متوقف مدتي مغازه يك در بانك
خاطر بههمين و لو رفته تعقيب آنها كه ميكند تصور
تصميم ابتدا نشده است. بهطوريكه خارج مغازه از دكتر
كاظم دكتر حين همين در اما كنند، عقبنشيني ميگيرد
بهمأموريت شومخود ازمغازه خارجمي شودوتروريستها

ادامهميدهند.

آرايشخودروهايتروريستها 
دانش سعيد خودرو تيم خانه، به دكتر كاظم بازگشت در
طرف به گلوله دو و ميگيرد قرار دكتر ماشين پشت در

شليكميكند، اتومبيلاو
                                       بقيه در صفحه ١٢

شهادت او سالگرد در رجوي كاظم شهادت دكتر در محل گل هنگام گذاشتن استفان رجوي و ميشل لورا، چپ: به از راست



١١ دوشنبه ٢٨ فروردين ١٣٨٥صفحة ٧٩٦ ـ شمارة
مقاالت

١٠ صفحه از بقيه
به دوم گلولة اما ميرود انحراف به اول گلولة
سومين مي شود، منحرف كرده اصابت خودرو
دكتر خودرو  به بهسرعت تروريستها ماشين 
به سميعي و مصلحي خودرو همزمان ميكوبد.
و ميپيچد چپ به سمت ميآيند، دكتر دكتر سمت
مدت اين تمام در ميكند، برخورد درخت يك با
سپس دو بوده است. ماشين روي بوق دست دكتر
طرف و از دو پياده شده تروريست از ماشين دانش
فاصله اندكي با مي بندند. رگبار به را دكتر خودرو
ماشين به دنبال و آمده سوژه پشت از سوم ماشين
ادامه ميدهد. سالح دشمن حركت  دوم به و اول

است.  بوده صداخفهُكن كاليبر٩ با يوزي
گزارش در  عمليات صحنة از زير (كروكي 

است): به رفسنجاني آمده ٤٠صفحهيي

تروريستها معرفي
تروريستها ديپلومات الف.

مهدي  محمد  بسطي:  آخوندهزاده (١
ديپلومات  از متولد١٣٣٤  بسطي آخوندزاده
سياسي مديركل خارجه، وزارت تروريستهاي
كه بود، خارجه وزارت وقت بينالمللي روابط و
داشته سمت سفير مختلف در كشورهاي نيز مدتي

بهشمارة٠٠٦٥٨٨ به  خدمت پاسپورت با وي است.
كه بسطي آخوندزاده ميكرد. مسافرت سوئيس
ژنو در مختلف ارگانهاي هماهنگي و فرماندهي

ارزيابي  ٨شهريور١٣٦٨ براي در داشت، بهعهده را
٢٨فروردين١٣٦٩  در و  آمد ژنو به ترور طرح 
بليت با ايراناير پرواز با مجددًا ترور) قبل از (٦روز
اين در شد. ژنو وارد (٨٣١١٧٤ ٤٢٦١  ٠٩٦) شمارة
حضور نيز  پورميرزايي ناصر و دانش سعيد پرواز 
هتل در نجف آبادي  هادي همراه به وي داشتند. 
ژنو در رژيم توسط كنسول قبل كه از اينتركنتينانتال
وي چند شد. مستقر بود، شده رزو مالئك محمد

ايراناير٧٣٧ همراه  پرواز با عمليات از پس ساعت
بازگشتند. تهران به نجفآبادي هادي

نجفآبادي:  هادي محمدعلي (٢   
متحدة عربي  در امارت رژيم متولد١٣٢٧ سفير وقت
از  قبل روز ديپلوماتيك٠٠٦٦٤٦ چند پاسپورت  با
هتل و در همان آمد به ژنو ٤ارديبهشت، از ابوظبي
در وي پيوست. به آخوندزاده بسطي اينتركنتينانتال
تلفني تماسهاي ٤ارديبهشت تا  فروردين فاصلة٣١ 
با تماس هر بعداز و است داشته تهران با متعددي
ملل دفتر سازمان ناصري نمايندة رژيم در سيروس

است. ارتباط ميگرفته ژنو در
نمايندة  متولد١٣٣٤ تهران، ناصري: سيروس (٣  
ترور زمان در ژنو در ملل سازمان دفتر در رژيم

كينة شخصًا ناصري سيروس كاظم. پروفسور
همة كه چرا داشت. بهدل رجوي دكتر از عميقي
خنثي ژنو ملل سازمان در را رژيم دجالگريهاي
رژيم تروريستهاي ديپلومات ماهيت و ميكرد
اين ميكرد. برمال را ناصري سيروس جمله از
كميسيون در رژيم شدن محكوم  به دنبال مزدور
و گفت كرد علنًاتهديد را كاظم بشر، دكتر حقوق

ديد! ميكشيمت». «خواهي
ژنو،  در رژيم وقت آبادي: كنسول كريم  (٤  
محموله هاي از استفاده  با را تروريستها  سالح
را آنها بليتهاي و  بود كرده تأمين  ديپلوماتيك
توجه قابل بود. تهران رزرو كرده به بازگشت براي
مكالمة نوار زمان همان در  ايران مقاومت اينكه
شهادت به راجع تروريستها از يكي با آبادي كريم

نمود. افشا را كاظم دكتر

اسامي همان تروريستها، اسامي تروريستها:  ب-
ژنو به صادر و برايشان پاسپورت نام با آن كه است

كردهاند. مسافرت
ترور نظامي فرماندة عراقي مصلح علي (١  

خدمت  پاسپورت با تهران متولد١٣٢٦  صحنه: در
معاون  ابتدا كه وي كرد. مسافرت ژنو ٠٥٦٥٠٣ به
ترور، انجام  با دارابي مخالفت بعداز بود عمليات 
قبلاز روز و مشخص شد فرماندة عمليات بهعنوان
رضواني كه محمد به هتلي (٣ارديبهشت) عمليات
با او در آنجا و رفت داشت قبل در آن اقامت از

٤ارديبهشت٦٩  روز  ساعت١٣٥٠  در  شد. ساكن 
سوئيساير پرواز با وي جنايت، بعداز بالفاصله
رضواني، با همراه ژنو فرودگاه شمارة٤٣٤از
بهقصد پورميرزايي، ناصر  و بياني  همداني عليرضا

كردهاند. پرواز وين
تهران  در سال١٣٣٣  متولد دانش سعيد (٢
شمارة٠٦٤٢٣٩٣  به خدمت پاسپورت با وي است.
در  بود شده صادر ٢٠فروردين٦٩  تاريخ در كه
با  همراه  و  ايراناير پرواز  با  ٢١فروردين٦٩  روز
و پورشفيعي همداني، بياني  رضواني، صمدي،
بليت هواپيمايي شماره شد. وارد ژنو پورميرزايي به

كه  است جالب بود.  ٨٩١٩٦٠٤٢٦١٠٩٦ وي
يعني روز يك در خدمت  پاسپورتهاي  اكثر
عمليات بود. دانش بعداز شده ٢٠فروردين٦٩صادر

پرواز  در بازگشت. تهران به ايران اير پرواز٧٣٤  با
رزرو وي براي هم يك صندلي وين به سوئيس اير

نكرد. از آن استفاده كه بود شده
تهران  متولد١٣٣٧  همداني بياني عليرضا (٣  
شمارة  با و خدمت٠٦٤٣٩٩  پاسپورت با كه
٢١فروردين روز  در بليت٠٩٦٤٢٦١٩٦٠٨٩٠ 
ترور از بعد  وي شد. ژنو وارد  ايراناير پرواز  با

از   SRپرواز٤٣٤ با ساعت١٣,٥٠ در بالفاصله
كرد. وين پرواز ژنو بهقصد فرودگاه

با  خوانسار متولد١٣٣٧  پورشفيعي محسن (٤  
١٣تيرماه١٣٦٦  در  كه  خدمت٠٤٣٧٨٢  پاسپورت
وارد ٢١فروردين روز همان  در بود  شده صادر 

 ٩٦٠  ٨٨٩) پورشفيعي بليت شمارة شد. ژنو

اتاق پورميرزايي همراه وي بود. (٠٩٦  ٤٢٦١
ژنو  ويرية  در دوسالو الرزيدانس هتل شمارة١٦
روز كرد. رزو ٨ارديبهشت تا ٢٩فروردين براي را
كه ميدهد اطالع هتل به  ميرزايي ٣١فروردين،
كرده ترك برن قصد به را هتل امروز پورشفيعي
ميزند به هتل زنگ ١١ارديبهشت در شفيعي است.
خودش با را هتل اتاق كليد اشتباه به ميگويد و
تصفية حساب ميآيد. آن و است براي دادن برده
اتاق آنها ٢٤آوريل در بعداز ديگر برنميگردد و اما
استفاده مورد اتومبيل گلف كه در بود غذايي همان

بود. شده ترور كشف صحنة در
سال١٣٣٥  متولد پورميرزايي ناصر (٥  
در  صادره خدمت٠٦٤٣٨٨  پاسپورت با تهران
با  ٢١فروردين٦٩ همراه وي در روز ٢٠فروردين٦٩.
و دانش پورشفيعي همداني، بياني صمدي، رضواني،

 ٨٨٧) هواپيما بليت است. شمارة شده وارد ژنو به
ترور بعداز جنايت است. وي بوده (٩٦٠ ٤٢٦١ ٠٩٦

پرواز سوئيساير٤٣٣  با ترور  روز ساعت١٣٥٠ در
كرد. پرواز ژنو، بهقصد وين فرودگاه از

پاسپورت  با متولد١٣٣٧ تهران صمدي يداهللا (٦ 
٢٤مهر در  تهران از  صادره  ٠٦٠١٩٨ خدمت
بهمحض وي ميكرد. سفر سوئيس سال٦٨به

شناسايي  براي  ٦٨/٧/٢٤ در پاسپورت دريافت
در صمدي بعدي سفر بود. كرده سفر ژنو به

بابايي،  صادق همتي، سعيد بههمراه ١١بهمن٦٩ 
علي و جزايري، محمودرضا  سجاديان،  محمود
سوم سفر ماند. ناكام ترور توطئة كه بود هادوي

با  و  اير ايران  با  ٢١فروردين٦٩  روز در ژنو به وي
بوده (٠٩٦  ٤٢٦١  ٩٦٠  ٨٩٢) هواپيما بليت شمارة
جمله از ترور امكانات تهية صمدي مسئوليت است.

است. بوده ماشينها كراية
با  تولد١٣٤٥  تاريخ رضواني سعيد  محمد  (٧  
در ٢٠فروردين٦٩  خدمت٠٦٤٣٩٤ صادره پاسپورت
با  و ٢١فروردين٦٩  ايراناير ژنو  - تهران  پرواز با
شد.  ژنو (٨٨٨  ٩٦٠ ٤٢٦١  ٠٩٦) وارد شمارة بليت
روز همان تروريستها از ديگر شماري مانند نيز وي
دوم كرد. خودرو ترك وين قصد به ژنو را عمليات

است. بوده كرايه شده توسط رضواني تروريستها
پاسپورت  با تهران متولد١٣٢٧  همتي سعيد (٨
تاريخ  در  تهران  از  صادره  خدمت٠٥٨٨٣٣ 
در  كه ترور بهمن٦٨ بود تيم وي جزو ٨شهريور٦٨

رفت. ژنو به ايراناير پرواز با ١١بهمن٦٨
پاسپورت  با متولد١٣٣٧ تهران صادق بابايي (٩ 
از تهراندر ٢٧ارديبهشت٦٨   خدمت٠٥٦٥٤٣ صادره
در ١١بهمن٦٨  كه بهمن٦٨ بود ترور تيم جزو بابائي

رفت. ژنو به
با  گرگان متولد١٣٣٦  هادوي علي  (١٠  
تهران  از  صادره  خدمت٠٦٢٥٩٢  پاسپورت
بهمن٦٨ بود  ترور تيم جزو هادوي علي ٩بهمن٦٨.

رفت.  ژنو ١١بهمن٦٨ به در كه
با  تهران متولد١٣٣٧  سجاديان محمود  (١١  
٢آبان تاريخ  در  صادره  خدمت٦٠٣٤٨  پاسپورت

در  كه بود بهمن٦٨  ترور تيم جزو وي ١٣٦٨

رفت. ژنو به ١١بهمن٦٨
پاسپورت  با متولد١٣٣٥ تهران علي كمالي (١٢ 
خدمت٠٥٦٥٤٠ صادره در تاريخ ٢٦ارديبهشت٦٨ 
صمدي  يداهللا بعداز دو روز ٢٦مهر٦٨ در تهران. وي
صمدي و به شد ژنو وارد ايراناير پرواز مستقيم با

و  بودند ژنو آدريس هتل ٣٠مهر٦٨ در تا پيوست و
ژنو بودند.  ٤آبان٦٨ در و تا هتل مدرن رفته بعد به

 
كاظم دو قاتل دكتر دستگيري

رژيم به آنها استرداد و فرانسه در رجوي
١٤نوامبر٩٢  تاريخ در آلمان مخفي سرويسهاي
مأمور دو كه دادند اطالع فرانسه  ٧١)به (٢٣آبان
كرده عبور استراسبورگ مرز از ايران رژيم مخفي
به اطالعات در اين آلمانيها فرانسه شدهاند. وارد و
سجاديان محمود نفر اصلي اين دو نام گفتند فرانسه
در شاتلن قاضي از طرف كه  است كمالي علي و
تحت مخالف يك ايراني با قتل رابطه در سوئيس
احمد بهنام  هويتهايي  با نفر دو اين تعقيب هستند. 

شماره٣٠٤٩٤٣٤  به  ايراني  پاسپورت با  طاهري 
به ايراني پاسپورت با اصفهاني شريفي محسن و

با  بنز مرسدس يك به وسيله  ٣٧٩٨٠٨٦ شمارة
شدند.  وارد فرانسه به  HHJHآلماني٢٤٤٨ پالك
دو اين فرانسه (٧١ (٢٤آبان ١٥نوامبر٩٢ تاريخ در
واقع در شدگان دستگير البته كرد. دستگير را نفر
وقت سفير آهني علي  دخالت با اما  بودند. ١٢نفر
ولي به شدند، آزاد آنها ١٠نفر از فرانسه در رژيم
علي براي سوئيس تحقيق قاضي شاتلن، درخواست
محمود و اصفهاني) پاسپورتي شريف نام (با كمالي
حكم طاهري)، احمد پاسپورتي نام (با سجاديان
از طي هفتههاي قبل افراد شد. اين بازداشت صادر
با ارتباط در بودند. آنها آلمان شده وارد بازداشت
درمگزين يحيي بهنام  هومن ايراني  شركت يك

ديماه١٣٣٤  متولد درمگزين يحيي بودند. آخن در
كه بود اطالعات وزارت سابقهدار مأموران از تهران

داشت.  اقامت آلمان سال١٣٦٦ در از

رژيم به آنها و پس دادن تروريستها آزادي
 شاتلنقاضيسوئيسي پروندة پروفسوركاظمچندين 
رجوي دكتر قاتلين تا خواست فرانسه از رسمًا بار
دهد. پس كشور به اين در سوئيس محاكمه براي را
به يك ملي» «منافع تحتنام فرانسه وقت اما دولت
در آخرين زد. دست آخوندي رژيم با معاملة كثيف
سهنفره هيأت يك (ديماه١٣٧٢) سال١٩٩٣ روزهاي
رئيس عمليات حجازي آخوند رياست رژيم به از
هماهنگكنندة نفر (باالترين خامنهاي دفتر ويژة
معاونت تقوي حسين زنجيرهيي)، قتلهاي و ترروها
مشاور معيري عليرضا و  اطالعات برونمرزي
از فرانسه) رژيم در كنوني رفسنجاني (سفير سياسي
معاملة كثيف يك بعداز و آمدند پاريس تهران به

تهران  به خود با را تروريست دو ٨ديماه٧٢ اين در
طي خارجه وزارت (٨دي)، ٢٩دسامبر در بردند.
منافع به دليل كه داد  اطالع سوئيس به يادداشتي
مسترد سوئيس به ايراني دو فرانسه كشور عالي

فرانسه اعتراض به اين اقدام سوئيس نخواهند شد.
نقض حقوق اين براي فرانسه عالي دادگاه و به كرد
اين به فرانسه عالي دادگاه كرد. شكايت بينالمللي

كه  اعالم كرد و رسيدگي ٢آذر٧٣ در درخواست
كاظم قتل به متهم تروريستهاي نميبايست فرانسه

ميفرستاد. ايران به را رجوي

پروفسور ترور در پليس جاسوس  نقش
كاظم رجوي

پليس «يك  :٧٦ ١٧مرداد دوژنو تريبيون روزنامة  
٣٠ژوئن در خود، ايراني همسر همراه ژنو اهل زن
كنفدراسيون، دادستان پونته، كارالدل بهدستور
سهروز پساز شدند. دستگير جاسوسي بهاتهام
قتل پساز ٧سال .... شدند. آزاد آنها بازداشت
امكان رسيد: نتيجه اين به شاتلن قاضي رجوي،
سوئيس در جاسوسي شبكة  يك  كه دارد زيادي
كنفدراسيون عمومي وزارت او باشد. داشته وجود
مطلع است  امور اين در ذيصالح نهاد تنها كه را
خود تحقيقات پونته كارالدل خانم سپس ساخت.
عمومي ژوييه وزارت سوم تاريخ كرد. در آغاز را
كه دارد  وجود ظن اين  كرد: اعالم  را خبر  اين
قرار مورد جاسوسي سوئيس در رژيم ايران مخالفان
دستگير دونفر تنها  كه ميدانيم اكنون  گرفتند.…
در دستگيريها اين همسرش. و زن پليس آن شده اند:
صورت منزل اين زوج در (٩ تير ٧٦) ٣٠ژوئن بامداد

و  آلمان در كه شهادتي در  Cشاهد گرفت…»
اطالعات كه دارم  يقين  من گفت:  داده  سوئيس
(كاظم) مورد در جاسوسي با ارتباط در بسياري
رژيم) (به ژنو در پليس كارمند اين طريق از رجوي
محمود از ابتدا را اطالعات  اين من  است. رسيده 

او  كه زماني  سال١٩٩١  در آوردم. بهدست رجبي
مهرآباد فرودگاه در جمهوري رياست دفتر رئيس
در اطالعات مشروحي گفت كه من به بود، تهران
سوئيس پليس نزد منبع از رجوي كاظم با رابطه
عنوان تحت  منبع اين از او است. آورده بهدست 
شركت دفتر در  همچنين ميبرد. نام «حاجخانم» 
داشتيم، صحبت  كمالي و  هادوي با سمساكاال 
اضافه و داديم». را شكست رجوي «ما گفت كمالي
كرده كمك بهما رابطه اين  در خانم» «حاج كرد
در رجوي. ترددات با رابطه در بهخصوص است.

 ١٥ ساختمان به ديداري براي من ،(٧١) ١٩٩٢ سال
را خودم هرازگاهي بايستي چون بودم. رفته واواك
استفاده فرصت  اين از مي كردم، واواك معرفي به
در در واواك قديميام دوستان با براي اينكه كردم

نزد  كه وقتي كنم. صحبت ساختمان١٥ درخواست
اوست نزد  كمالي كه متوجه شدم  رسيدم، دوستم 
او با رابطه سوتلو كه من پرسيدم با ژاك كمالي از
سوتلو (ژاك  است؟  كرده چه بودم، كرده  برقرار 
بوده ديركت آكسيون فرانسوي گروه اعضاي از
(قاتل دكتر كمالي است). داشته رابطه با رژيم كه
كه پاسخ داد رژيم پس داد) او را به كه فرانسه كاظم
ما طريق او، از كه داشته، فرانسه پليس منبع نزد يك
سوئيس پليس در منبع يك با ارتباط در (واواك)

با اين ما كه دهد نشان ميخواست و قرار گرفته ايم
او حرفهايش، اثبات براي رسيدهايم. كجا به تا منبع
نزديك از فاصلة كه درآورد پرونده عكسي يك از
آشپزخانه در  را رجوي  كاظم  و  بود شده  گرفته
در چاي فنجان يك كه حالي در مي داد نشان منزلش
در آن رنگي بود كه عكس آن يك دست داشت. 
را اين عكس ميشد. ديده نيز سماور از يك نيمي
ساختمان بيرون از آشپزخانه درهاي از يكي پشت از
بيرون در عكاس كه بود اين احساسم من گرفتهاند.
و خيابان در يا حياط يك در شايد بوده، ساختمان
دفتر در زن يك از عكسي يكبار من ديگر. جاي يا
فالحيان، جانشينان از (امامي) يكي  اسالمي سعيد
منبعي در پليس او كه گفته شد رابطه ديدم. در اين
در زن آن كه نشد داده توضيح ولي است. سوئيس

است. داشته شركت رجوي كاظم كيس

قتلهاي عامالن رجوي،  قاتالن دكتر
سياسي زنجيرهيي

كه بودند همانها  رجوي  دكتر  قاتالن  از بسياري  
دست زنجيرهيي قتلهاي جريان در بعد سالهاي در

داشتند.
خارجي در معاونت ريشهري در زمان امامي سعيد
و ميكرد حجازي كار آخوند اطالعات با وزارت

خانم»  «حاج گزارشهاي شاهدC ميگويد چنان كه
ميرسيد او به دست سوئيسي جاسوس همان يعني
در زمان ميكرد. دنبال را كاظم دكتر طرح ترور و
ترورهاي هم چنان امنيت، معاونت در هم فالحيان
را دكتر  ترور  طرح مشخص بهطور و  را خارج 
خرم آباد نمايندة فوالدي كورش مي كرد. هدايت
در كه تروريستي (همان رژيم پنجم مجلس در
بود) زنداني و شد دستگير انفجاربمب در انگليس
تاريخ٧تير در خرداديها دوم  خصوصي محفل در

 …» بود: گفته امامي سعيد خودكشي به دنبال  ٧٨
خودكشي و خورده آرسنيك  مي گويند  اينكه
حتي كه  مهمي آدم يك  نيست…  واقعي كرده 
را دارند چگونه اينكار نظر را زير هم او توالت در
كه بشود روشن اين تكليف بايد حاال است؟ كرده
كرده. اينهمه قتل كه است شده؟ آدمي چطوري
رجوي كاظم كشتن مسئول كه است كسي اين
در كشي كند؟» خود كه شده است. چطوري بوده
جريان در رجبي محمود كاظم، دكتر قاتالن ميان
شد دستگير محمدي نام  تحت  زنجيرهيي  قتلهاي
خارج در رژيم ترورهاي از اطالعاتش بهعلت ولي

كردند.  آزاد او را سريعًا رژيم جاسوسي امكانات و
رجوي نيز پروفسور كاظم از قاتلين سعيد رضواني
كه است  زنجيرهيي قتلهاي دستگيرشدگان جزو 
از كه صمدي يداهللا كردند. آزاد سريعًا هم  را او
رجوي در شهادت پروفسور كاظم جنايتكاران فعال
در ارتباط و زنجيرهيي قتلهاي قاتلين نيز جزء است

براي  بهمن٧٨  در كه است امامي سعيد با نزديك
بود. رفته مسكو به مدتي دستگيري از فرار

توسط يادبود لوح يك رجوي، كاظم دكتر سالگرد شهادت پانزدهمين در ژنو شهرداري ابتكار به
شد دكتر رجوي نصب سكونت محل ساختمان درنزديكي و شهر مركز در شهردار سابق ژنو

سرخ موزه صليب سالن در آخوندي رژيم جنايات و رجوي كاظم دكتر فعاليتهاي و زندگي نمايشگاهي از
 ٢٠٠٥ ژنو،آوريل شهر در

مرواريد قطعه كاظم رجوي در دكتر بزرگ حقوق بشر شهيد تصوير
اشرف شهر در خلق مجاهد شهيدان مزار

وزيد بشر تاريخ حقوق بر صفحات نسيم كه چون خوني خروش

اسحاقي با دكتر حميد رضا مصاحبه
متحد سازمان ملل بشر حقوق جديد شوراي باره تشكيل در

صفحه۵ از بقيه
در برخورد جامعة بين المللي خود را تأثيرات
ديگر، بيان به مي دهد.  اتمي نشان پروندة با
و يا دموكراتيك نظامي معرف رژيم، اگر اين
بود، امروزه افشا نشده اين حد به جناياتش تا
در كمتري حساسيت بينالمللي جامعة حتمًا
تكنولوژي به دستيابي براي تالشهايش قبال
آنكه، حال  ميداد. نشان  خود از هستهيي 
قرار خطر با بشريت اكنون كه گفت ميتوان
دست زنگي مستمواجه گرفتن سالح اتمي در
ناگزير ماهيت، اين گرفتن نظر در با و است

استچارهانديشيكند.

متحد ملل سازمان كادر در كه  ميدانيم
بشر ارگانهاي حقوق كنار كميسيون در و
يا و سوكميسيون  مانند  نيز ديگري 
وضعيت بررسي براي مختلف كميتههاي
ارزشها به ارتقاي اين و كمك كشورها در
بودند. شده ايجاد بينالمللي  سطح در
حقوق شوراي ايجاد با كه است اين سؤال

بشرتكليف اينارگانها چهمي شود؟
يكي دستهاند.  دو كل در ارگانها اين بله، 
ديگري متحد و بر منشور ملل ارگانهاي مبتني
توضيح بينالمللي. پيمانهاي از ناشي ارگانهاي
بشر حقوق مدافع ارگانهاي از بعضي اينكه
پيشبيني تدابير منشور اساس بر ملل سازمان
مشخص اهداف براي و  منشور  اين در شده
كه بشر حقوق كميسيون مانند شدهاند ايجاد
حقوق يا كميسيون به شورا داد و را خود جاي
زنان كه همچنانوجود دارد. پاره ييديگر از اين

بر كميتههايمختلف هستند، كهعمدتًا ارگانها
بر نظارت براي و بينالمللي پيمانهاي اساس
لذا و شده اند ايجاد پيمانها همين مفاد اجراي
حقوق كميتة مانند است خاص آنها مأموريت
حقوق به مربوط مفاد پيمان اجراي بر كه بشر
حقوق كميتة يا نظارت دارد و مدني-سياسي
كودكان حقوق  كميتة و اجتماعي اقتصادي 
است آنها كار موضوع كه پيماني بر يك هر كه
به محدود هم تصميماتشان و ميكنند نظارت
هم ديگر فرعي ارگان يك است. موارد همين
بشر است حقوق سوكميسيون كه وجود دارد
و مستقل  كارشناس  تعدادي از متشكل  كه 
منحل چند  هر كه بود كميسيون منتخب 
شوراي پوشش تحت القاعده علي و است نشده
وظايف ولي كرد، خواهد عمل قرار بشر حقوق
تغييراتي دستخوش احتماًال آن اختيارات و
اخير اجالس  مصوب قطعنامة شد. خواهد
را بشر حقوق شوراي ايجاد كه عمومي مجمع
شورا ميكند كه ميدهد، تصريح نظر قرار مورد
در از انجام دوبارهكاري نمود تا خواهد تالش
بنابراين. ممانعتبهعملآورد. سطحاينارگانها
همچنان ارگانها اين كه داشت انتظار بايستي
صورت طوري برنامهريزيها ولي بمانند باقي
هم با آنها كار دستور حتياالمكان كه گيرد

را تكميل كنند. و همديگر متفاوت بود

كه بحثبرانگيز  موضوعات از يكي   
يا ميشد سبب هم را نگرانيهايي اغلب
در غيردولتي سازمانهاي نقش ميشود،
متحد ملل بشري حقوق نهادهاي كادر
باتأسيس شورايحقوق بهنظر شما، است.

تقويت سازمانها اين نقش و موقعيت بشر
شد؟ محدودتر خواهد يا اينكه ميشود

كه طي ماههاي است يكي از موضوعاتي اين
ابهامات و است بوده بحث مورد همواره اخير
است؛ داشته بههمراه نيز را متعددي سؤاالت و
و سياسي داليل  گاه كه  ابهاماتي  و سؤاالت
داشتهاند. حقوقي ماهيت نيز موارد پارهيي در
كههمواره درسطح ميگويمداليلسياسيچرا
حضور با ارتباط گونه تمايل در دو ملل سازمان
در رو يكديگر با غيردولتي سازمانهاي فعاليت و
سازمانها اين حذف به تمايل يكي بودهاند. رو
آنها و حقوق عمل آزادي محدود كردن يا و
بهعنوان آنها دادن شركت به تمايل ديگري و
تصميمگيريها. بحثها و طرفمشورت در و ناظر
بشر ناقض حقوق كشورهاي سوي اول از تمايل
دموكراتيك طرف كشورهاي از دوم تمايل و
از يكي است. شده ابراز دموكراتيك يا نسبتًا
در كه با است عمده نيز اين سؤاالت حقوقي
جانب از اساسًا سازمانها اين اينكه گرفتن نظر
مشورتي رتبة  اجتماعي اقتصادي كميسيون 
كميسيون در اعتبار اين به و كرده اند دريافت
شوراي كه بشر شركت داشتهاند، حاال حقوق
ايجاد مستقل ارگان يك بهعنوان بشر حقوق

ميشود. چه آنها تكليف است، شده
عمومي  مجمع  اسفند   ۲۴ مورخ قطعنامة
كيفيت و سؤال  اين به  صراحت به  هرچند
حقوق شوراي با غيردولتي سازمانهاي ارتباط
شورا ميكند كه تأكيد اما پاسخ نميدهد بشر
موظفبههمياريو همكاري تنگاتنگازجمله
مدني جوامع و بشر حقوق مدافع سازمانهاي با
بايستي اين،  بر بنا است. حوزه اين در  فعال

خود نشست اولين  در شورا كه بود  منتظر
ارتباط در نيز را دولتي غير سازمانهاي جايگاه

كند. مشخص خود با
بحث جلسات  كه است يادآوري به الزم 
سازمان سطح در ماههاي اخير در كه متعددي
بر ذينفع  طرفهاي اغلب  گرديد  برگزار ملل 
غيردولتي سازمانهاي فعال حضور ضرورت
تأكيد بشر حقوق شوراي فعاليتهاي كادر در
ملل سازمان دبيركل اين، هم بر عالوه داشتند.
تأكيد امر بر اين بشر كميسرعالي حقوق هم و
شوراي ارزيابي و بررسي سيستم كه كردهاند
دولتي سازمانهايغير كار بايستياز حقوقبشر
است اين واقعيت نيز عمل در كند. بهره گيري
بدون ملل حقوق بشري سازمان ارگانهاي كه
غيردولتي سازمانهاي كمك و كار از استفاده
را خود و اعتبار كارآئي بسيار زيادي بهميزان
ميرود انتظار اين، بنا بر داد. خواهند دست از
پيشبرد در همچناننقشفعاليرا اينسازمانها
بر عهده بشر حقوق شوراي برنامههاي اهداف و

داشتهباشند.
 پاسخبهسؤاالتفوقماهيتوروند كلي
روشن ساخت. حدود زيادي تا تحوالت را
را خاصتري سؤال ميخواهيم اينجا در
تحوالت اين تأثير آنهم و كنيم مطرح
بشر وضعيت حقوق بررسي ارتباط با در
جديد، ارگان تأسيس با است. ايران در
گزارشگر حذف از بعد سال چهار آنهم
ميتوان آيا ايران، در بشر حقوق ويژة
جديت بينالمللي جامعة كه داشت انتظار
حقوق مقولة نقض با در برخورد بيشتري

دهد؟ نشان خود از ايران در بشر
كه وضعيتي خالف بر كه داشت نظر در بايد
در وضعيت وجود داشت، بررسي كميسيون در
بشر حقوق شوراي توسط مختلف كشورهاي
تا حدودي اتوماتيك خواهد بود. بنابر دورهيي و
در وضعيت وخامت بهدليل القاعده علي اين،
نقض زمينة در آخوندها سنگين پروندة و ايران
بايستي وضعيت اين به رسيدگي بشر، حقوق
اولويت با رعايت كه شورا مواردي باشد از يكي

پرداخت. خواهد آن به
كيفيت كه  داشت نظر در بايد اين، بهرغم 
نهادهاي ساير و بينالمللي ارگان اين برخورد
با جامعة جهاني و متحد بشري ملل حقوق
زيادي حدود ايران تا بشر در حقوق وضعيت
گستردگي فعاليتي و تالشها حجم به بستگي
آمده موضوع بهعمل اين براي طرح كه دارد
ميدهند نشان تاريخي سوابق آمد. خواهد و
موارد از مستند گزارشهاي كه ميزان هر به كه
گردد منتقل نهادها اين به بشر حقوق نقض
از حمايت در عمومي افكار كه ميزان هر به و
جدي تدابير اتخاذ و موارد  اين به رسيدگي
بسيج جنايات اين ارتكاب از ممانعت براي
داشت. خواهيم دستاورد ميزان همان به شود،
و مقاومت فعالين همة هواداران و از اين، بر بنا
بررسي خواهان جدي به طور كه كساني تمامي
انديشي چاره ايران و بشر در حقوق وضعيت
كه كرد دعوت بايد هستند، خصوص اين در
و بشر حقوق نقض موارد انتقال براي فعاالنه
زمينه اين در تحقيق امكان كه مداركي و اسناد
حقوق عالي كميسارياي به ميسازند، فراهم را
فعال ارتباط خصوص، اين در كنند. ياري بشر

كشورهاي در  مقاومت ملي  شوراي دفاتر  با
مختلفبسياركمككنندهخواهدبود.

آمدهبودكهرژيمآخوندي  درخبرها
در شوراي را كانديداي عضويت خود
را موضوع كرده است. اين بشر حقوق
چگونهبايستي تحليلو ارزيابيكرد؟
اينهمازطنزهاي روزگاراستكهرژيمي خوب،
كانديدايعضويتدر آنسوابقننگينخود را با
شرايط از يكي كه بنمايد بشري حقوق شوراي
و آبرو كمترين از بودن برخوردار آن در عضويت
اوليْه حقوق به سيستماتيك تجاوز از بودن بري

انسانياست.
براي رژيم كانديداتوري كه گفت بايد متأسفانه
واقعيتنيست. اشغالاينمسندخبريخالياز
و است رسيده ثبت  به كه است  درخواستي
رژيم كه دارد شومي خيال و خواب از نشان

ژنو در سازمان ملل متحد مقر

به براي بينالمللي سطح در همقطارانش و
نهاد اين تاريخي و تجرية كشاندن اين شكست

دارند. سر در تأسيس تازه
دولت و آخوندها است بهتر وضعيت اين در

را  محكوميتي ۵۲ قطعنامْه احمدينژاد پاسدار
متحد و ملل ارگانهاي توسط اين از كه پيش
بهخاطرنقضسيستماتيكابتداييترينحقوق
به عنوان شدهاند، صادر رژيمشان عليه انساني
اين ضميمة  خود  شايستگي سند  و دليل 

كانديداتوريكنند!
اما، اگرچهاينخبرنشانازوقاحتبيحدو مرز
وجدان رژيم به از جانب اين و توهين آخوندها
دارد، ولي بينالمللي جامعة حيثيت بشري و
و اطمينان كرد برگزار تمسخر است آنرابه بهتر
توسط درخواست اين بررسي روز در كه داشت
جنايتكاران رژيم متحد، ملل عمومي مجمع
اين به جواب در شايستهيي پاسخ سر به عمامه

كرد. خواهد دريافت وقاحت همه



١٢ ١٣٨٥صفحه دوشنبه ٢٨فروردين ٧٩٦ ـ شماره
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(١٧) مـرزهاياسـالمبابنيـادگراييتـروريسـت
دورانكهـن

ساساني) پايان دوران پيشداديان تا (از
(١٧)                                                      

تاريخايـرانزمين 

جبران تأخير
بنيادگرايي با اسالم «مرزهاي مبحث كه احترام به عزيزاني با
ماهه تأخير دو معذرت از دنبال ميكنند، و با تروريست» را

از گذشته  فشردهيي يادآوري به اين بخش، ميان قسمت١٦ تا
ميپردازيم: بوديم، آورده گذشته ١٦قسمت در كه

تعريف به بحث، ضرورت به اشاره از پس الف:
داديم توضيح و پرداخته اسالمي» تروريست «بنيادگرايي 
اسالمي مذاهب  ديگر كنار در مذهبي نحله اين يك كه
به حكومتي قدرت است كه خواهان حركتي تنها و نبوده
را قدرتي  چنين  نگهداري و كسب و ميباشد اسالم  نام
«فريضه» و دانسته فقه) يا (شريعت الهي احكام اجراي شرط
تابع را ديني ارزشهاي به همين، اتكا با و ميكند. قلمداد
تا ميبرد راه ديانت واژگونگي به و كرده قدرت» «فريضه
وانمود واجب و حتي مباح منظور را به اين جنايتي هرگونه
«بنيادگرايي كه كرديم  روشن و .(٢ ١و (قسمتهاي كند.
است ديني» متمايز گرايشهاي «ارتجاع از ديگر تروريست»
يا شريعت» و «اجباريكردن جوياي مختلف، داليل كه به

(قسمت٣). نيستند. قدرت» » به دستيابي
از  ايران» ماليان با وجود «رژيم تروريست بنيادگرايي ب:
–برخالف كه برخوردار است مطابق تعريف الگوي يك
جهان، و در منطقه «اسالمي» به موسوم حاكميتهاي ديگر
است. شريعت» اجراي براي سياسي «قدرت يك واقع به
است، بنيادگرايي ماندگار كنون تا كه اين نمونه وجود با
ترور مشي در سربازگيري  و  خود  تبليغ براي  تروريست
از نيز عمل  صحنه در و  دارد اتكا الگو  اين به جنايت  و
برخوردار است(قسمت٤). ايران رژيم حمايتهاي گوناگون
قدرت»، خدمت  در دين «واژگونگي اقتضاي به چنانكه 
،١٣٥٧ در تأسيس زمان از متقابل، طور به هم خميني رژيم
جدي طور انقالب» به «صدور عنوان تحت و نوبه خود به
كوشيده تروريسم نوع اين تكثير و تقويت به همهجانبه و
و ايران مردمي انقالب خواستهاي كه بود منظور بدين و 

(قسمت٥). مسلخ فرستاد. را به آن نيروهاي
يا و بسط» «سياست عنوان تحت  خميني كاركرد اين ج:
افروختن معني به الجرم كه اسالمي» جماهير «اتحاد ايجاد
٥٧كشور نابودكردن به هدف كه است مهيبي» «جنگهاي
يك با  جايگزيني و اسالمي» كنفرانس «سازمان عضو
درايران يكسو از بود، خواهد ناگزير اسالمي» «امپراتوري
دنبال دگرانديش مسلمانان و نيروها فجيع سركوب بهبهاي
براي ٨ساله جنايتكارانه به جنگهاي ديگر سوي از و شد
انجاميد. همسايه» «عراق به حكومتي مدل اين «صدور»
رهبري خامنهاي به رژيم اين دستور در كه همچنان سياستي

(قسمتهاي٦و٧). دارد قرار احمدينژاد و
سركوب  خواه ايران، رژيم ماليان كاركردهاي آيينه در د:
سركوب مسلمانان دگرانديش، طور عمده به دگرانديشان و
به روشني مي توان ٩ساله، صحنه واقعيات جنگ چه در و
را اسالمي تروريست بنيادگرايي «جهانخوار» ماهيت
كه ميكنيم مشاهده چنانكه و٩). (قسمتهاي٨ كرد مشاهده
عراق، بنيادگرايي تصرف براي جنگ جبههيي در شكست
ايجاد و تروريستي  شيوه به متكي بيشتر هرچه را  خميني
نمود اين هدف نيل به براي الزمه متعدد و وسيع سازمانهاي

(قسمتهاي١٠و١١).
وصيتنامه طبق  كه بنيادگرايي جنايتكارانه تروريسم  ه:

به است، ايران ماليان رژيم ماهيت معرف خميني، معروف
تفاوتي آزاديبخش. مشروع مبارزه با است متفاوت غايت
رعايت حقوق مبارزاتي و هم مشي اهداف و هم هم در كه
حقوق احياي و بنيادگرايي جهانخواري ميان ديگران،
دارد وجود آزاديبخش مشروع جنگهاي در ملت يك

(قسمتهاي١٢و١٣).
رژيم  و شخص جمله از تروريست، بنيادگرايي و: سياست
قسمت١٣)، (ادامه دگرانديش مسلمانان «تكفير» در خميني
ناسازگاري همچنين  و حقوقشان رعايت با آن  تناقض و
«اجتهاد» لزوم و جواز در اسالمي  شناخته شده اصل با

(قسمت١٤).
نهروان  خوارج كه تكفيري» «مشي ديرين سابقه ز: يادآوري
و كرده علم ٤٠هجري سال علي(ع) در (قاتالن حضرت
تروريستي، جنايات بسي و عظمي جنايت اين از جدا
مستندات و بيان  عين هم ديني اصطالح به استدالل در
همان ميكردند. مطرح را كنوني تروريست بنيادگرايان
شد مرتكب خلق قتل مجاهدين تكفير و در نيز خميني كه

(قسمت١٥).
به  را تروريست  بنيادگرايي «قدرت»، محوري فلسفه  ح: 
سوق ضدبشري به قتلهاي كلي به طور و مسلمانان تكفير
«فقه» و «شريعت» موازين نقض بهبهاي كه جناياتي ميدهد.
ترس رويكردي كه از نيستند. رويگردان خودشان، از آن
ريزتر بررسي (قسمت١٦). ميگيرد.  مايه «قدرت» باختن 
بعدي(١٧) خلق به بخش مجاهدين خميني در تكفير حكم

ميشويم. آن وارد در نوشته حاضر به كه شد محول

تكفير خميني فتواي متن تأملي بر
نوبت اينك كرديم، اشاره قبلي(١٦)، در قسمت چنانكه
خلق مجاهدين باره در خميني تكفير فتواي متن بررسي
جنبههاي بتوان تا است  آنان  عام  قتل  به حكم و ايران
خميني متن، اين در دريافت. را حكم اين ضداسالمي
اما است، داده نسبت مجاهدين به را متعددي جرم عناوين
«محارب» پايه را بر دستجمعي زندانيان مجاهد قتل حكم
در كه «كساني  داشته: اعالم و كرده صادر آنان دانستن 
پافشاري خود  نفاق بر سر موضع كشور زندانهاي سراسر
به اعدام ميباشند». متن محكوم ميكنند، محارب و كرده و
مالحظه پانوشت در را خميني دستخط روي از حكم اين

ميفرماييد(١).

آنها چگونگي احراز جرم و عناوين
تابستان۱۳۶۷، در مقطع تنها آن طي كه اين حكم در خميني
طور به  را مجاهد زندانيان از نفر ۳۰هزار  قتل حكم
براي متعددي جرم عناوين نخست كرد، صادر «دستجمعي»

كرد: زير تصريح شرح را به مجاهدين
جرمي مسلماني. به تظاهر در عين اسالم به يكم، بياعتقادي
ميگويد: كه بوده مستند خودش كذب ادعاي به تنها كه
كردهاند». چنين پيدا ارتداد اسالم (مجاهدين) از آنها «سران
يا مجاهدين، رهبران از هيچيك توسط بياعتقادي نهتنها
آن، خالف بلكه سازمان، مطرح نشده بود، عادي اعضاي
را اسالم فروع) (اصول و مباني به عملي قلبي و اعتقاد يعني
مناسبات ديني، و كليه اعمال و در علني طور به همواره و
اين به مردمي انبوه مايه اعتماد و ميداشتهاند و داشته ابراز
و اين اصول بر مجاهدين عملي جديت و سازمان، صداقت
هيچيك مربوطه، و باند خميني از كه جدا قدر آن بود. مباني

اسالم را منكر آنها هرگز مجاهدين، مخالفان منتقدان و از
مجاهدين جديت خاطر به تنها بسياري مخالفت و ندانسته
به اتهام اين توجيه بيشك، خميني در است. مسلماني در
دادگاه در و خداوند پيشگاه در شانسي كمترين مجاهدين،

تاريخ نخواهد داشت.
شمول به مجاهدين، كل  به بودن «محارب»  نسبت دوم،
كالسيك» خميني «جنگهاي بهانه آن چه مجاهد، به زندانيان
بود خودش از يكسوي تحميل كرده كه جنگهايي ناميد.
راه مسالمتآميز، دگرانديشي هرگونه مسدودكردن با كه
كه بهخصوص نگذاشت. باقي مبارزه و نقد براي ديگري
را جنگها اين در دخالتي كمترين امكان مجاهد، زندانيان

نداشتند.
تعيين بدون جهاني» استكبار  با  آنان «ارتباط  اتهام سوم،
در آن. بودن به مجرمانه تا چه رسد ارتباط اين چگونگي
بوده، ميان در كه نامشروع بهفرض ارتباطي هر نيز، مورد اين

بودهاند. زنداني از آن بدور مجاهدان
مجاهدين سازمان به كه زنداني «موضع» به استناد چهارم،
نفس كه يعني اين باشد. موضع» «سر خميني تعبير به و وفادار
رهبرانش، و سازمان به نسبت احساسات صرف و انديشه
شناخته «اعدام» مستوجب و «محاربه» مصداق خميني توسط

ميشود.
عوامل مقامها و نقش خميني، تكفير فتواي در متن پنجم،
موضع» «سر احراز و...، «اشراقي» «نيري»، مانند اعدامها، اين
اين است.  شده اعالم مجاهدين به ماندن «وفادار» و بودن
در نه قتل نبودهاند. مجري دژخيمان بيش از اينان كه يعني
دخيل بودند كه شرع» «قاضي» يا «حاكم عنوان اين ماجرا به
–اين جا معين جرمي وقوع به كافي شهود و بينات به نظر
شرعي» «شاهد يا «گواه» و نه كنند رسيدگي محاربه- جرم
مستقلي شرع» «حاكم يا «قاضي» نزد و محكمه در كه بودند
حتي است كه معني بدين اين نمايند. اقدام اداي شهادت به
حبس محكوميت كه نيز براي كساني فرمايشي دادگاه يك
از يادشده اشخاص بلكه، نشد. برپا هرگز داشتند، محدود
مورد قتلهاي اجراي براي  خويش  جنايتكار  ارباب طرف
چنان به دست شرعي، و قضايي مجوز هرگونه بدون نظر،

زدند. وسيعي جنايات
در تكفير فتواي و متن در مندرج خميني، اتهامهاي ششم،
و شرعي و قضاوت بر موازين قضايي مجاهدين، هرگز باره
شرعي» «حاكم يا دادگاه» و «قاضي تأييد يك و رسيدگي با
«شاهد و «گواه» يعني شرعي، بينه بر مبتني و نگرفته صورت
كه اعدامها اين تمامي بنابراين، و نگرفت صورت شرعي»
انبوهي جز صورت گرفته، شرعي قضايي و رسيدگي بدون
روحاهللا شخص آنها آمر نبوده است كه جنايتكارانه «قتل»
اشراقي و غيره نيري و امثال اين جنايتها خميني و مجري

بودند.

شريعت ضدشرعي خميني
واژگونه متناقض و شريعت در كه است قابل توجه بسيار
خالف و معكوس عمل ميكرده، درست بدان كه خميني
كتابهاي و رسمي  شريعت در كه ميشده اجرا  آنچه
«تحريرالوسيله»(۲)، خودش، كتاب  در جمله از فقهي،
دهها دستجمعي قتل اين حكم روي،  اين از است. آمده
اساس از «محارب»، عنوان تحت بيدفاع، زنداني هزار
چنين احكام آگاهانه صدور و بوده ساختگي دروغين و
رسد به چه تا است حكمدهنده عدالت نافي خالف، و غلط
«مرجع تقليد» يا و شرعي» «حكومت مسند صالحيتش در

مدعي آن هستند. كه
با ديني، و  شرعي صالحيت و عدالت فقدان  اين همه و
آشكار خميني ثابت و توسط صدور چنين حكمي نفس
يادشده جهت روش وارونه گماشتگان از جدا است. يعني
طبق بر مستوجب «اعدام» و زنداني «محارب» « «تشخيص
آن كه به صرف تنها كه جالدي گماشتگان خميني. حكم
لفظ از ۳-۴دقيقهيي گفتگويي خالل در  زنداني يك
شخص يا و  مجاهدين» «سازمان ناميدن براي «مجاهد» 
«محارب» را وي صرف همين، ميكرد، به استفاده خودش
صراحت بدون هرچند البته كه چيزي ميدادند!. تشخيص
۹مرداد۶۷، خميني، مورخ به منتظري آقاي نامه كافي، در
«...ثالثًا مينويسد: جمله از منتظري است. شده منعكس
ولي نيستند موضع» «سر اعدامي) (زندانيان آنها از بسياري
ميكنند... «سرموضع» معامله آنان با تند مسئولين بعضي
سابق در دادگاهها، با موازيني، كه به وسيله افرادي خامسًا،
آنان بدون كردن اعدام شدهاند، اعدام از كمتر محكوم به
احكام و موازين برخالف تازهيي فعاليت بدون مقدمه و 
در سطح ما اطالعات سادسًا، دادستاني و است... قضات
و بسيار جو از تأثير و اشتباهات و نيستند اردبيلي مقدس
يا و بيگناهاني بسا حضرتعالي، اخير حكم با و است فراوان

ميشوند...»(۳). اعدام هم كمگناهاني
غيرمنحصر تجربهيي هرچند خميني، اين حكم روي، هر به
بنيادگرايي چگونه ميدارد، عريان كه است فرد به
از كجا تا  خويش، حاكميت و قدرت براي تروريست 
خونخواري منجالب جنايت و در و گرفته فاصله ديانت

مي شود. غرقه
دارد) (ادامه

 
پانويس

نبوده معتقد اسالم به هيچوجه به خائن كه منافقين آن جا ۱- متن: «از
از آنها سران اقرار و به آنهاست نفاق و روي حيله از ميگويند هرچه و
جنگهاي و آنها بودن محارب به  باتوجه كردهاند و پيدا ارتداد اسالم
حزب با همكاريهاي جنوب كشور و و غرب شمال در  آنها كالسيك
ما ملت مسلمان  عليه  صدام براي آنان نيز جاسوسي و  عراق بعث 
ناجوانمردانه ضربات و  جهاني استكبار  با  آنان ارتباط  به توجه با و
كه كساني كنون، تا اسالمي جمهوري نظام ابتداي تشكيل از آنان
كرده و پافشاري خود نفاق موضع سر بر كشور سراسر در زندانهاي
نيز موضوع و تشخيص ميباشند اعدام به و محكوم محارب ميكنند،
افاضاته و نيري دامت حجهاالسالم آقايان اكثريت رأي تهران با در
چه اگر اطالعات ميباشد، نمايندهيي از وزارت و اشراقي آقاي جناب
كشور استان مراكز درزندانهاي طور همين به و است. اجماع در احتياط
نماينده يا داديار و انقالب و دادستان شرع، قاضي آقايان اكثريت رأي
سادهانديشي محاربين بر رحم ميباشد. ملزماالتباع اطالعات وزارت
نظام اصول ترديدناپذير از خدا دشمنان برابر اسالم در است، قاطعيت
دشمنان به نسبت خود انقالبي كينه و خشم با اميدوارم اسالمي است.
تشخيص كه آقاياني نماييد. جلب را متعال خداوند رضايت اسالم
سعي كنند و نكنند ترديد و وشك وسوسه آنانست عهده موضوع به
انقالبي اسالم مسائل قضايي در ترديد باشند. الكفار»  «اشداء علي
روحاهللا والسالم.  ميباشد. شهدا  ومطهر پاك خون  گرفتن ناديده

الخميني». الموسوي

محارب: حد در ششم حدود. فصل خميني، كتاب تحريرالوسيله - ۲
تهديد  منظور را به خود اسلحه كه كسي گويند به محارب - ١ «مسأله
كارهايي سازد...». مجهز را آن يا و آورد در مردم از غالف ترساندن و

بر نميآيد. مطلقًا اسير زنداني يك از كه
دي۱۳۷۹. چاپ۲. اروپا. ناشرين انتشار اتحاد منتظري، خاطرات - ۳

ص۵۲۰. پيوستها. بخش

گنجهاي جالل

معصومي عبدالعلي
روم و ايران جنگهاي

لشكركشي ايران به چندبار هند، و بر ايران چيرگي براي روميها اشكانيان دوره در
شدند. رو روبه شكست با اما، كردند،

شاهان  از اول، يكي اُُرد زمان پادشاهي در سال٥٣ ق.م، خرداد در جنگ نخستين ـ
جنگ  اين كرد. سلطنت ٥٦ تا ٣٧ ق.م، سال كه از داد رخ قدرتمند اشكاني،
بارها تكرار دوره ساساني، پايان كه تا يونان بود و طوالني ايران جنگهاي سرآغاز
و كراسوس ِسزار، (ژوليوس روم معروف كنسول سه جنگ نخستين در شد.

به دست داشتند. را حكومت ِزمام روم از سوي سناي پومپه)،
كراسوس سپرد  به را در شرق لشكريان روم در سال٥٥ ق.م، فرماندهي سناي روم
فرماندهي تاريخ اين پيش از كرد. كراسوس سوريه منصوب حكومت به را او و
و داشته عهده به را «اسپارتاكوس» رهبري به رومي «گالدياتور»هاي قيام سركوب

بود. كرده سركوب وحشيانهيي نحو به را قيام آن
«سورنا»،سپهساالردليرايراني، فرماندهيلشكريان اشكانيدرروياروييبا لشكريان
رود فرات، راست كناره «َحّران»، در شهر حوالي جنگ در داشت. عهده را به روم

داد. و نصيبين رخ ميانه شهرهاي ُرها در
تير جز كه چابكسواران اشكاني از روم مجّهز بسيار جنگ سپاه روز نخستين در
به بودند، بيمانند تكتازي و تيراندازي در اما نداشتند، ديگري سالح كمان و
سختيشكستخوردندوبيستهزاركشتهوبيشازدههزاراسيربهجاگذاشتند.
نيزدر شمار كشتهشدگانبود.سپاهيان ازفرماندهان دلير سپاهروم، پسركراسوس،
گريختند. جنگ ميدان از شبانه بودند، باخته را خود روحيه شدت به كه رومي
درگيري در كراسوس و فراريان پرداختند به تعقيب اشكاني سپاه روز، آن فرداي

بادستهييازسپاهياناشكانيكشتهشد.
«فرهاد  پادشاهي دوران در ٣٦ ق.م، سال در روم ايران و جنگهاي از  ديگر يكي ـ
چهارم»رخدادكهدرسال٣٧ق.م،بهسلطنت رسيده بود.فرهاد چهارم بادرگيريهاي
قدرت استواركردن براي و شد روبهرو پادشاهي تخت تصاحب سر بر خانوادگي

باشد. فرمانروايي بيرقيب در كشت تا بودند، را، كه٢٧تن برادرانش خود تمام
بهتصرفدرآوردهوشهركهن ماركوسآنتونيوس،ازكنسولهايرومكهمصررا
استفاده بهويرانهييتبديلكردهبود، برآنشدبا را «تِِبِسصددروازه»، تختگاهآن،
درآورد. تصرف به مصر مانند را ايران اشكاني، خاندان خانگي كشمكشهاي از
به ارمنستان راه از ٣٦قم، سال در و فريفت وعده ارمنستان را به شاه رو، اين از
تاراجروستاهاوشهرهايميانهراه، ويرانكردنو با آذربايجانلشكركشيكردو

رساند. آذربايجان مركز به را خود
بر آنها سختي شكست و شد رو روبه روم انبوه سپاه با آذربايجان در فرهاد چهارم
دراينجنگكه فرماندهيسپاهيانروميرا آنتونيوسبهعهدهداشت، واردكرد.
در روميها شكست شد. ايران خاك گريز از ناچار به بسيار تلفات بهجاگذاشتن با
باعث و زد دامن را روم كنسولهاي سنا و ميان دروني كشمكشهاي جنگ، اين
(اوكتاويوس روم امپراتور بعدي شود. برچيده در روم كنسولي دولت كه شد
آن ويرانگر پيامدهاي و ناكاميهاي روم در اين جنگها شاهد خود كه اگوست)
ايرانجلوگيري كرد وبرايپاياندادنبهاينگونهجنگها ازهرگونهجنگيبا بود،
مرز حرمت اين كه كرد وصيت روميان و به شناخت روم و ايران مرز فرات را رود

نداد. رخ روم و ايران ميان هيچ جنگي مدت صدسال به تاريخ اين از نشكنند. را

«َمهستان»وآزادانديشياشكانيان
قدرتمند هفتخاندان سرداران سرانو از شورايي برگزيده اشكانيانشاه دردوره
و شاه برگزيدن مهستان وظيفه ميشد. ناميده «َمهستان» كه بود (پهلوي) پارتي
عزل را نظارتبركارهايدستگاه حكومت بود. اين شورا هرگاه الزممي ديدشاه
خاندان از ميبايست فرد اين البته، مي نشاند. او جاي به را ديگري فرد و ميكرد
ايزدي» استو «َفره باشدكه باوربراينبودكهاينخاندانداراي«تقّدس» «اشك»

ويژگي بيبهره اند. از اين افراد خاندانهاي ديگر و دارد
فرمانروايي در دوره برديگرانتحميلنميكردند. اشكانيانباورهاي دينيخودرا
آيينهاي مختلف درداشتنپرستشگاههاواجراي مراسم آيينيخودآزاد اشكاني،
جامعه بود، بر مسّلط دين آيين زردشت كه اين بود. با برقرار ديني آزادي بودند و
بهويژهدر درشرقايران، انجامميدادند. مهرپرستانآزادانهمراسممذهبيخودرا
در بودا بزرگ بتهاي دارند عقيده برخي داشت. بسياري پيروان بودا آيين كابل،
باميان(ِخنگُبت وُسرخبت)از يادگارهايدوره اشكانياناست. خانداناشكانيان
تالشيبرايتحميلاينآيينبه ديگران نداشتندومردم اما، بودند، پيرو آيينميترا

هرمنطقهازآيينآباييخودپيرويميكردند.

اشكاني «هاترا»  از  شهر به جامانده  آثار
مهمترين است، رومي يوناني و سه تمّدن ايراني، از كه آميزهيي هاترا باستاني شهر

در  بغداد، شمال ۲۹۰ كيلومتري در شهر اين است. اشكانيان دوره باستاني محّوطه
مرزميانامپراتوريهاياشكانيو رومقرارداشتو كاروانهاييكهازشرقبهسوريه

ميگذشتند. شهر اين از مي رفتند، روم به يا (لبنان) بعلبك و (اردن) «پِترا» شهر و
صورت  به يك هر ايالتها اين بود. اشكانيان امپراتوري ايالت هجده از يكي  هاترا
و ميخواند شاه را خود از آنها هريك حاكم مي شدند و اداره ملوكالطوايفي
شهر رونق اوج ميشد. خوانده (شاهنشاه) شاهان شاه كه بود اشكاني شاه فرمانبر
كارآمدند، خاندان روي ساسانيان وقتي بود. ميالدي پايان قرن دوم تا «هاترا»
با روميانعليهدولت ساساني متّحدشدند «آرساسي»كه برشهر حكومتداشتند،

سال ۲۳۸ تا ۲۴۴  روم از (امپراتور ُگرديانوس سوم ميالدي لشكريان در سال۲۴۰ و
اين بهيورش به اينمسألهشاپوراولساساني را اينشهر مستقرشدند. ميالدي) در

اين  به نخستين سال تاجگذاريش، در ميالدي، ۲۴۱ سال در وي برانگيخت. شهر
اينضربهويرانگرچنانكمرشكنبود بهتصرفدرآورد. شهريورشبردوآنرا
ازرونقپيشينافتاد، نه تنها اينشهرزيبا، نتوانستآنرا جبرانكند. كهشهرهاترا
در سال كه رومي تاريخ نگاران از يكي شد. خالي سكنه از كه نپاييد بلكه ديري

قبل  از سالها «هاترا مينويسد: ديدار كرده بود، شهر اين از ويرانههاي ميالدي ۳۶۳
مانده است». متروك ويران و

معبدبزرگشمس(خداي خورشيد)، نمونه ازآثاربهجاماندهازشهر«هاترا»: يك
نيايشگاهاصليشهرهاترا

«سّدسكندر»
و شرق به گهگاه كه َسكايي، قبايل مانند قبايلي نفوذ از جلوگيري براي اشكانيان
دفاعي ديوار ميبردند، يك يورش غارتگري، قصد به درياي خزر، شرقي جنوب
استان معروف تاريخي آثار يكي از (كه ديوار اين كردند. به برپا چين ديوار مانند
شرق از ديوار اين ميگويند. سرخ) يا «قزل آالن» (مار گلستان است)، سّداسكندر
دريايخزردرمنطقه ُگميشان شروع ميشود وپس ازگذشتن ازشمالگنبدكاووس
ازاياينديواركه در بهسويشرقمي رودوبهكوههاي «پيشكمر»وصل ميشود.

متر بود. حدود ١٠ پهناي آن حدود١٧٠ كيلومتر و باقي است، هنوز ويرانههاي آن
دارد ادامه

فرانسه سال پيش، كشور هشت حدود
جنجال  ١٩٩٨ بود. ميزبان جام جهاني
بليتهاي فروش با ارتباط در مالي
بين خشن درگيري مسابقهها، ورودي
آشوب طلب هواداران و فرانسه پليس
شركت كننده، كشورهاي از پارهيي
تيمهاي حاضر متعدد باختهاي و  برد
براي فرانسه قهرماني سرانجام و
برزيل بر پيروزي از  پس نخستين بار
كه بود مطالبي اهم از (١٩٩٤ (قهرمان
پاياني بازي تا مسابقهها آغاز از پيش از
و خبرهاي مهم تيترهاي از آن پس و
تشكيل را فرانسه جمعي ارتباط وسايل
انجام از پس ترديد بدون ولي ميداد.
و ايران ملي تيمهاي جنجالي مسابقه
و ايران مقاومت حضور اين آمريكا،
٣١خرداد روز آن در و پشتيبانان ياران
در (١٩٩٨ ٢١ژوئن با  (برابر  ١٣٧٧
كه بود ليون شهر «ژرالند» استاديوم
ايراني هزاران كرد. خيره را چشمها
و رژيم توطئههاي رغم به آزاده
صميميوكاسبكارانهدولت همكاري
پايهيي محافل انتقاد مورد فرانسه (كه
با گرفت)، قرار نيز فرانسه جرايد و
حضورمنضبطومسالمت آميزخويش
خود كه دادند دولتي به بزرگي درس
بود. كرده معرفي دموكراسي مهد را
ورزشي، فرانسه، در يك محيط پليس
ناظر و متمدنانه شاهد را كه ايرانياني
تمامتر خشونتي هرچه بودند با مسابقه
و داد قرار يورش و تهاجم مورد
پوشيدن جرم فقط به آنان را از بسياري
به يا مقاومت رهبران تصوير با پيراهني
كه شعاري  گرفتن دست به صرف 
آخوندي فاشيستي ديكتاتوري رژيم
و شتم و ضرب مورد را نفي ميكرد،
داد (مطبوعات فرانسه دستگيري قرار
درج رابطه اين در فراوان گزارشهاي

بودند). كرده
پخش  زمان در فرانسه  دولت  
به مذكور مسابقه تلويزيوني  مستقيم

در (تصويري) سانسور بزرگترين
انعكاس از و نمود اقدام خود تاريخ
استاديوم در حاضر ايرانيان حمايت
تا ايران مقاومت نفع به «ژرالند»
نمود ممانعت توانش و امكان حد
امكانپذير اوقات پارهيي كه (هرچند
مطبوعات مسابقه، فرداي  اما نبود).
هزاران عكس درج با فرانسه ليون و
«خبري»، توطئه افشاي ضمن خبر، و
مخالف ايرانيان  پيروزي يكصدا 
منتشر را آخوندها تروريستي رژيم
نشريات در آنها از پارهيي (كه كردند
مجاهد نشريه  در ويژه به مقاومت 

شد). چاپ
 ١٩٩٨ جهاني  جام  خاتمه از  پس  
مؤسسههاي بسياري از طرف كتابهاي
و چاپ مختلف كشورهاي انتشاراتي
سطور به دليل اين راقم منتشر شد كه
از زيادي تعداد فوتبال، مسائل پيگيري
كشورها ساير و آلمان در را كتابها اين
تقريبًا كه آلمان در  ويژه  به ديدهام.
و ايران نتيجه بازي به درج آنها تمامي
اشارهيي آن سياسي ويژگي و آمريكا
مسابقه از تصويري چاپ به و كرده
تيم كه اين به توجه (با نمودند قناعت
هم نيز يوگسالوي و آلمان فوتبال 
بودند.) آمريكا ايران و تيمهاي گروه
دليل به سيستماتيك و شده حساب و
از مالها، حكومت با اقتصادي روابط
مقاومت درخشان و بزرگ اعتراض

نمودند. ممانعت ايران
 درخردادماه سالجاري، آلمانميزبان 
و  بود خواهد ٢٠٠٦ فوتبال جهاني جام
سراسري و روزنامه مناسبت به همين
نوامبر از «زوودويچهسايتونگ» معتبر
تدريج اقدام به به ميالدي گذشته سال
جام جهاني تاريخ جلد پانزده انتشار 

دوره  تا  ١٩٣٠ يعني دوره، اولين از
پانزدهم  ٢٠٠٦ (جلد سال در هفدهم
خواهد ٢٠٠٦منتشر ١٧ژوييه حدود در
فوريه سال در  كه است نموده  شد)، 
جهاني جام كتاب ميالدي جاري
اين در شد. منتشر ١٩٩٨فرانسه

گزارش ضمن بار اولين براي كتاب
در ايران فوتبال ملي تيم مسابقات
به ملي راهيابي تيم از نحوه و جام آن
و مردان شادي و رقص و نهايي دوره
(دهن كجي تهران خيابانهاي در زنان
و آخوندها  زيرقدرت آخوندها) به 
پس رژيم عليه ايراني ميليونها اعتراض
مقدماتي انتخابي  مسابقات  پايان  از
ايران، شهرستانهاي ساير و تهران در
با و است  شده چاپ مفصلي تفسير 
از افشاگرانهيي  بسيار عكس چاپ 
تصوير با توأم مقاومت ياران حضور
مقاومت، برگزيده رئيسجمهور
غيردموكراتيك و غيراخالقي سانسور
نهاده پا را زير  اين سالها شده  اعمال
ايرانيان نموده: ذكر زيرعكس در و
شهر استاديوم در اپوزيسيون  تبعيدي
مريم اپوزيسيون، رهبر  تصاوير ليون

ميدهند. نشان را رجوي
به اعتراف از  گوشه كوچكي اين و
كه است اصولي مبارزه يي حقانيت
هدايت را آن ايران  مقاومت  رهبري
بر پايداري با  مقاومت اين  ميكند.
كه مردمي، آرمانهاي  و  پرنسيپها
دموكراتيك است مبارزه ثمره سالها
زحمات و عزيز جانهاي بهاي به كه
مقاومت اين عضو هزاران شبانهروزي
ترديد روز بدون است، حاصل گشته
صحنه در را خود جايگاه روز به
افشاي با يافت. خواهد بينالمللي
رژيم ضدمردمي و كريه چهره
حاكم مذهبي تروريستي فاشيستي
طرف قدرتهاي و كشورها برايران،
عرصههاي در آخوندي رژيم معامله
به شد خواهند  مجبور هم بزرگتر 
و مردم آزاديخواهانه آرمانهاي
و پيمانها بر منطبق كه ايران مقاومت
نفي براساس و جهاني قراردادهاي
فكري قومي، جنسي، تبعيض هرگونه
و كرده اعتراف  ميباشد، مذهبي  و

كنند. تأييد را آن حقانيت

يـاديازجـامجهـاني١٩٩٨ فـرانسه 

بهروزي محمد

آمريكا] بودند [ايران- سياسي مسابقه تسخير اعالم شده وسمبلهاي ستاره درستي به ايران مقاومت ملي شوراي رهبران
فرانسه) چاپ الووآدونورد (روزنامه



١٣ ١٣٨٥صفحه ٧٩٦ دوشنبه ٢٨فروردين شماره
مقاالت

مجاهدين هواداران كه تظاهراتي در پيش سال چند
را خميني سخنرانان از  يكي كردند  برگزار رم در
بلند ديگر ايتاليايي همان جا يك در ناميد. «فاشيست»
با او درست. و بهجا اعتراضي كرد. اعتراض و شد
اما هستم. فاشيست «من خودم گفت: بسيار عصبانيت
خميني كه است كرده را كارهايي اين فاشيستي كدام

و درست ميگفت. كرده؟»
در روزها اين كه خميني انصار و اعقاب اين وجود با
قرار خودشان حاكميت تاريخ مخصمه هاي بدترين
از را ننگ تا افتادهاند پا و بهدست بهشدت گرفتهاند
در را او و بزدايند شقاوت» و سفاكي «پير آن چهره
پنهان و بيكران مهربانيهايي با شوريده عارفي سيماي
فراموش خاك اين  مردم كه گويا و كنند.  معرفي
و شقاوت و خونريزي  و سفاكي  همه آن  مي كنند

را. خويي درنده
مرگ دجال از پس تيزدندان» «مهربانسازي البته خط
معلوم ناگهاني بهصورتي كه بود آن از بعد شد. آغاز
تشريف «شاعر» هم كه «امام» بوده قدر «امام» همان شد
چه لطافتي و چه با شاعري؟ چه هم آن داشته است!
پس آن عشق و...از و و مهر عرفان عاطفه و از عمقي
حقد وغيظ معنوي آنعصاره مادي و ورثه هركدام از
وقتياز«امامراحل»شانيادميكننداز:«خوشخويي،
عرفان متعالي، فقاهت تقوا، شجاعت، مردمداري،

مي گويند. سخن او و...» بيهمتا
قبل از راحل»  «امام  تركه  و  تخم راستا  همين  در
خرجي به ول دست كتاب و بي حساب درآمدهاي
كارگرداني لباس كه بهپاسداري زدهاند. عجيبي
داده مأموريت دارد بهتن هنرمندي و فيلمسازي و
بزند. خميني  زندگينامه فيلم بهتهيه دست تا  شده
«هنرنمايي» اين براي گشادي كيسه كه هم شياد آن
صبح»! «فرزند گذاشته را  شاهكارش اسم دوخته
از اما است. زده گرمي دست بهعنوان «استارتي» و
بودن استمرار پاسدار عالوه بر كارگردان كه آنجا
خوب هم را بادآورده اش) نوع از (بهخصوص درآمد
فيلمبرداري سكانس،  چند تهيه از پس  ميشناسد
آخرين در كه طور آن و است. كرده متوقف را
بهدو اين فيلم را فيلمبرداري مصاحبه اش گفته ادامه
كه ساده  دليل به اين است. كرده محول بعد سال 
بازي كودكي را در نقش «امام» كه ۶سالهيي پسرك
براي است بهتر كه كرده بازي خوب بهقدري ميكند،
او خود زندگي «امام» هم نقش آفريني سالهاي بعدي
بزرگ پسرك تا بمانند منتظر بايد يعني كند. بازي
زندگي خودش بعد سالهاي در را دجال و نقش شود

بازي كند.
بهنظر هنرپروريها  و هنرنماييها همه اين وجود  با
و سفاكي در ددمنشي و كه امروزه كسي نميرسد
شقاوتخمينيترديدداشتهباشد.همهميدانندكهاگر
حجاج و آتيال و چنگيز تا نرون از تاريخ، جالدان تمام
و موسوليني تا هيتلر و شاه عباس و محمود و سلطان و
فرانكو وپينوشه و...دريكمدرسه جمعشوند خميني
انتقاد كه ميدانند همه و است. آنها همه بيبديل استاد
كمتر چرا بود كه اين به اياديش خميني  هميشگي
ميزنند كم و چرا كم ميكشند و ميكنند خونريزي
اعدام خبر شنيدن با صبحها «آقا» قلب و ميبندند. و

ميگرفت. قوت دختران و پسران۱۳-۱۴ساله
دندان تيز «مهربانسازي پروژه از به نمونهيي نيست بد

كنيم. مختصري اشاره نظام» هار
پروژه اين كه است بهيادآوري الزم پيشاپيش اما
بسياري در  يعني  است. جانبي پروژه يك  معموًال 
در خدمت يا  و ديگر پروژه يك در جوف موارد 
كه گاهي هر از مثًال ميشود. پيگيري ديگري اهداف
كردن خرج بازار ميشود، حاد تيزدندانها بچه جنگ
بود طور اين جنابشان ميشود، كه گرم راحل» «امام
شخصي حساب تصفيه يعني در يك نبود. طور آن و
و ياد مي كنند اصليشان سوخت از منبع خصوصي و
به در و از ميدان بترسانند را مي گيرند تا حريف مدد
و حجب بيهيچ طرف دو هر معركه اين در كنند.
كه انگار ميكنند. دروغ و دغلها بهبافتن شروع حيايي
بامردميبيحافظهروبهروهستند.درحالي كههركس

باشد، ميفهمد داشته خميني از كوچكترين شناختي
ندارد. اصًال موضوعيتي بهنامبرده وارده» «اتهامات

آخر رژيم رياستجمهوري انتخابات جريان مثًال در
شروع به تبليغ رفسنجاني طرفدار از آخوندهاي تا چند
دوم» خوش «ولي فقيه بهمزاج كار اين كردند. براي او
سياههاي پيراهن و چماقداران  رو  همين از نيامد.
بگيرند. تا زهرچشمي فرستاد مجالس آنها به را خود
حامي بهآخوندهاي داشتند مأموريت پيراهنسياهها
هستند بودهاندويا رفسنجانييادآوريكنندكههرچه
دوم» «تيزدندان جناب فراموشي اما خودش. جاي سر
«سعيد امثال با است كه مرتكبان آن  اليغفري ذنب

مواجهخواهندشد. امامي»ها
بود ريختهيي پيله و پشم آخوند جنابان اين از يكي
افتخار متمادي سالهاي كه توسلي» «آيتاهللا بهنام
داشتهاند. بيت ايشان در را شخص امام «آفتابهداري»
رفسنجاني از از مجالس حمايت يكي در جناب اين
گفتهبود«امام برايسالمتياوبعدازترورسهگوسفند
جامع مسجد همان در كافي بود تا همين و كرد». نذر
كردند آن ايشان با گيرد. قرار تهاجم مورد نارمك
بعد توسلي آملي». جوادي «آيتاهللا با قم  در كه 

ايسنا  با گفتگويي در  ۸۴ ۷مرداد در جريان اين از
خوي و خلق درباره حرفهايي رژيم) (خبرگزاري
نقلشان فقط است بهتر آدم كه گفت اول» «تيزدندان
معتقدند مثًال ايشان نياز نيست. اصًال بهقضاوتي كند.
» راحل  امام مبارزات تاريخي فرازهاي از كه يكي
بهطوري بودهاست! بامتحجرينومقدسنماها» مبارزه
خيلي مقدس نما و متحجرين طايفه از «امام كه:
اين انقالب يك بدانيم «بايد گفتهاند: كشيد» و زجر
دسته دو با از همان ابتدا نرسيد. امام (ره) بهثمر شبه
جبهه و بود شاه با جبهه مبارزه يك برخاست، بهمبارزه
افرادي و مقدسنماها و متحجرين  با مبارزه ديگر
را خود تا اظهار تقدس ميكردند ظاهر برحسب كه
«اولين شدهاند: متذكر ادامه در و دهند». نشان متشرع
ايستاد، شاه مقابل در شيعه تاريخ طول در كه كسي
و تشيع عالم در استثنايي فرد يك امام بود. (ره) امام
گفتگو اين در جاي ديگر و فقه بود». فلسفه و عرفان
«تيزدندانآفتابهدار» گفته است: «عبادتومعنويتامام
هيچ اما بود زبانزد همه براي طلبگي ابتداي همان از
نيمههاي براي امام «گريههاي و نبود». ريا اهل وقت
ماهيت بيخبر از بندگان ما عبرت و براي بود» شب
تكاندهنده بسيار كه ميكنند ذكر نمونهيي دندان تيز
سازمان سابق رئيس هاشمي، محمد هست «يادم است:
گفت دستور دادم و امام آمد و سيما، خدمت صدا
پاسخ در امام سيما ريش بگذارند. برنامه هاي مجريان
ريش از كه نكن بهريا وادار را مردم محمد! گفتند:
برخورد و نظرات مهمتر آن از ببرند!». ديني بهره
آزادي مسأله مورد زنان است: «بايد در راحل» «امام
كنيم. جست وجو (ره) امام تفكرات در را آن مباني و
كنار ميكرد جرأت مرجع تقليد كدام انقالب از بعد
را عظمت و اين شكست را سد اين بنشيند؟ امام زنها
ميرود». بهمعراج مرد زن دامن «از گفت و داد بهزنها
آزادي مجسم «اسوه امام هم «مردمساالري» مورد در
اين در حرفي توسلي بودهاند. آخوند مردم ساالري» و
فرمودهاند: ايشان است. ظريف بسيار كه ميزند مورد
كند. مطرح  را خودش  نميخواست هيچگاه  «امام 
(منظورش ما رئيسجمهور  امروز كه مردمساالري 
كه است چيزي همان ميكند عنوان است) خاتمي
ارائه امام را مردمساالري برنامه  بود؛ امام  نظر مورد
هستند. امام همه كاره مردم فرمود كه بود و امام كرد

بود». قائل احترام مردم براي خيلي
وجه  به بهترين عبارت اين كه كرد تصديق بايد  
ادعاي مورد اصالحات نمايشي و ماهيت مردم فريب
ميدانند همه كه زيرا ميگذارد. بهنمايش را خاتمي
راحل» به «امام  ساالري» اصًال به«مردم مربوط اتهامات
نميچسبد.چهرهواقعي خميني همانتيزدندانخونين
است: گفته مالحسني  آخوند كه است چنگالي
رؤساي از برخي جواب در (ره) خميني امام «حضرت
دادگاههاي قبل رؤساي البته انقالب، دادگاههاي 
فرمودند: انقالب،كهنميخواستند خيلي اعدامبكنند،
اگريكميليون نفرهم باشند، يك شبه دستورميدهم
كنند» (روزنامه قتلعام و ببندند به رگبار اينها را همه

۳دي۷۹). روز حيات نو در

كه بخورد شكرها قبيل اين از بيايد كسي اگر بنابراين
هيچكس و... بود» قائل احترام مردم براي خيلي «امام
ماهيت بلكه نمي كند. شك امام از خودش بهشناخت
اصالحطلبي كه مدعي ميشناسد را بهتر تيزدندانهايي
دهانشان از «خميني» ميكنند  باز  دهان تا و هستند
منطقه تمام عفونت بوي  نتيجه در  و ميكند فوران
بود دندانها تيز همين از يكي خاتمي ميپوشاند. را
«عصر»ش شامورتيبازي ۸سال از بعد باالخره كه 
بهنام ديگري تيزدندان به را قدرت زمام و آمد بهسر

احمدي نژادسپرد.
راستاي در نظام، بزرگ تيزدندان مهربانسازي پروژه
جمهوري نظام گويا كه است شبهه اين القاي
حاليكه در دارد. را درون از تغيير ظرفيت اسالمي
منفورترين نامش بهعنوان كسي كه نماياندن مهربان
گذشته رسيد بهثبت جهاني سطح در معاصر رهبر
مخمصهيي بد آخوندها،  براي بودن  مضحك از
سرخ خط  طرف يك  از خميني، كه  چرا است. 
اصالحطلبشان، ميباشد خيلي مدعيان حتي همهشان،
به ميتوانند نه و ميخواهند نه اصًال و هيچكدامشان
آبروباخته ديگر با چهره و از سوي شوند نزديك آن
و سفاك ضدبشر مواجهند كه بيشتر از هر منفوري و
كه بدنام چنان آن عام است. و خاص شهره خونريزي
مدعي رسوايي هر موجب برابرش سكوت در حتي

كنيم. مرور را مخمصه اين از نمونه يك ميشود.
خميني در ضدانساني حكم از بيش، و كم همه ما،

سال۶۷  تابستان در سياسي زندانيان عام قتل مورد
تاريخي پرده برداري تاريخي فتواي اين داريم. خبر
هار و دد ماهيت قسي خميني بود. و خونريز چهره از
همگان و شد. رو ديگر وقت هر از بيش دندان تيز
از برآمده تاريخي» ضد نيروي «مهيببترين معناي
بهخوبيفهميدند. عقبمانده ترينطبقاتاجتماعيرا
براي موضعگيري را ما همه فتوا، اين بعد از خميني
كافي كرد. تحليل از بينياز خودش برابر در عملي
بار يك شد كم  «بحث»مان گلبول وقت  هر است

كنيم. مرور را فتوا ديگر
آن همه با كه كسي حاالت توصيف در ببينيم حاال
گفتهاند. چه ميكند صادر فتوايي چنان شقاوت،
يكي در خاتمي، نوري، وزير كشور آخوند عبداهللا
بود آنجا پيرزني «يك است: گفته سخنرانيهايش از
آمد ايشان امام بود، اطاق كه خدمتكار فاطمه بهنام
گفتم ميكنند، گريه دارند آقا حاجاحمدآقا، گفت
اجازه كه، نديده بود گريه آقا را بله. كسي گفت آقا؟!
فاطمه چطوري حاال ببيند، را كسي گريه اش نميداد
آقا ديدم اطاق داخل رفتم شدم بلند من فهميده؟!
گريه) شانههايش (از و نشسته بهديوار، به در، رو پشت
ور رفتن با طاقچه كردم شروع مي خورد، رفتم  تكان
نه، ديدم نكند، گريه و برگرداند را صندليش آقا كه
علي كوچولو رفتم نشد وقتي است. حال خودش توي
آقا آمد كه بياورم. علي دوست داشت، خيلي كه را
برگرداند،وليبازهمگريهميكرد…علي صندليرا
براي خيلي چون امام آرام بگيرند كه نشد كارساز كه
آورد، امام را حاجخانم احمد بود، قائل والده احترام
دلم است كه ميكني؟ اين چه كارهايي احمد گفت
عالجي راه اينكه كنم، گريه ميخواهم ميكند درد
را علي يا ميآوري را مادرت يا تو ندارد، اشك جز
ميخواهي را كسي چه اينها بعداز ديگر ميآوري،
خودم» بهحال رهايم كن سراغ كارت برو بياوري؟

مجاهد۳۸۰ تاريخ: ۱۱/۱۲/۷۶). از (نقل
همين ساعات از يكي در  درست كه شگفتا و
(و درمانده و زبان و ذليل موجود همين كه روزهاست
را خود تاريخي سيلي خورده) فتواي خودشان بهتعبير
برسر كشور زندانهاي سراسر كه در «كساني ميدهد.
محارب ميكنند، و كـرده پافشاري خود نفاق موضع
محاربين بر «رحم يا ميباشند» بهاعدام محكوم و
سادهانديشياست،قاطعيتاسالمدربرابر دشمنانخدا
و باالخره است». اسالمي نظام ترديدناپذير اصول از

كنيد». نابود اسالم را دشمنان «بهسرعت
تا  هم همين براي است. باور قابل غير سبعيت همه  اين
و نيفتد. بيرون از پرده ميشد چيزي سعي سال سالهاي
آخوندها افشاگريها، همه بهرغم كه كرد اعتراف بايد
غيبي» «امدادهاي بهمدد شدند موفق زيادي بهميزان
بايداعتراف محافلاستعماريجلوانتشارآنرابگيرند.

قضايا دستاندركار كه  نيز ما  خود حتي كه كنيم
نميكرديم. تصور حد اين تا را فاجعه ابعاد بوديم،
آن باقيماندگان از برخي يواش يواش كه اين تا
و ببرند در سالم به تاريخي توانستند جان نسلكشي
هم بازگفتند. بعد را آن از گوشه هايي خارج كشور در
و اسناد نامه خود خاطرات در تيزدندان جانشين وقت

كرد. را افشا مربوطه
سر بر  چه  ايام گذشت  كه ديدند همه  آن، از  بعد 
تا مي خورد سوگند كه ددي بود. آورده تيزدندان
رؤياهاي و جنگيد  خواهد  تهران  در  آخر خشت
سر در را قدس»  تا كربال «از سفر و امپراطوري
ميپروراند، ابري بود سترونو همه «رعد وبرق»هايش
ايراني بود ميليون از يك كشاندن بيش براي بهنابودي
شدند. افتاده و از كار زخمي و كشته ۸سال طي كه
رقتانگيز زنجمورههاي نوري  عبداهللا توصيفات و
ساالري» رو پدر «پائيز است از او دردانههاي از يكي

بهافول.
ديكتاتورهاي ديگر همچون خميني با تيزدنداني اما
و ذليل موجود همين دارد. تفاوتي درهمشكسته
درنده ميآيد، بهميان  مجاهدين  پاي  وقتي گريان
نه و مرد نه و مي شناسد  زن نه كه  است بيرحمي
اولين وظيفه كه كريه چنان آن ديوي پير. و  جوان
است. تيزدندان كردن چهره آن بزك مدافعش هر
حدود ۱۲سال بعد از گذشت حتي در سال۷۹ (يعني
دانشگاه در  دوم(خامنهاي) دندان تيز وقتي فتوا)  از
با كند صحبت درباره آن اميركبير ميخواهد صنعتي
مظلومنماييميگويد:«امام رامتهمميكنندبهقساوت.
از بياطالع سفيه يا يا غافل يا عده آدم يك در واقع
اينهاواقعًا نقشهدشمنهمينهارامجددًاتكرارميكنند.
البتهحساب مجاهدين هميشهباحساببقيه ظلماست»
و ابهام رفع براي دوم دندان تيز و است! داشته فرق
بالفاصله احتمالي سوءتفاهم هرگونه از جلوگيري
عده بهيك نسبت  قانون  «حكم است:  كرده  اضافه

شد». جنايتكار اجرا آدمكش يك عده محارب،
دندان تيز خود است كه بهقدري هول انگيز جنايت اما
بنابراين مي كند. بيفايدهيي تالش ميداند هم دوم
بهگردن را تقصير و ميكشد بهميان را ديگران پاي
بود اين كه نكرده هم امام «حاال كه: مي اندازد آنها
دادند انجام وقت آن مسئول دستگاههاي باالخره را
بهاندازه موضوع ،(۷۶ ۱۱اسفند مجاهد۵۳۲، از (نقل
در پاسداري داريد ابهامي اگر هست؟ روشن كافي
به صورتكامًال سايتپاسدارمحسنرضاييمسألهرا
زمان امام خود خميني «اصًال نوشته است: روشنتري
از دست بعد و.. اما برد پيش را و كارها كرد بود. ظهور
و ميروم كه گفت شد شاكي دوروبريها چنان اين
در بازتاب  (سايت برميگردم»! ديگر سال هزار 

.(۱۳۸۴ ۱۶مرداد
عالي  «شوراي اعضاي با خميني مرداد۱۳۶۴  ۸ در
بهآنها ديدار همان در داشت.  ديداري قضايي»اش،
مهمي بسيار مسأله يك قضا، «مسأله كرد: يادآوري
تقصير بكند. بكند، قصور درش انسان كه اگر است
مثًال مستحق كه را يك كسي مي شود... وارد ضرر

كه در  است هم تقصير اين ۷۰شالق است،۶۰ تا بزند،
رحمتي يك اين است. خيال نكند كه شده خدا حكم
خداست. معصيت كه  است امري اين  بلكه است.
تعالي و تبارك خداي كه طوري بهآن حدود اجراي

فرموده است. بايد بشود».
بي نياز رهنمود اين  از  بعد سال  بيست  يعني حاال،
در محسن رضايي پاسدار تعبير، و هرگونه تفسير از
جناح مقابل بهيك راستاي تصفيه حسابهاي دروني با
پرداخته بزرگ  تيز دندان پنهان مهربانيهاي از  نمونه

است.
عنوان با مطلبي در ۲۳تيرماه۸۴، در بازتاب سايت
بهقول خواننده» يك بهقتل امام متفاوت «واكنش
نشسته تاريخي» واقعه يك «بازخواني به خودش

است.
از يكي  ناجوانمردانه بهترور است مربوط خبر 
معروفكرمانبهنام«عليفدايي» فرهنگيانخوشنامو
ايام اخبار را پيگيري آن  كساني كه در سال۵۹. در
زيادي صداي و سر قتل اين كه ميدانند ميكردند،
و شده شناخته فرهنگي فدايي شهيد كه چرا كرد. به پا
نداشت. تعلق و گروهي بههيچ سازمان كرمان مترقي

از بسياري محبوب و  خوشنام و  آزاده بود مردي
مرتضي آخوند كه رسيد خبر دفعه يك بعد كرمانيان.
است. كرده صادر را او ترور دستور كرماني فهيم
(عباس فهيم باند شده شناخته عوامل توسط ترور
سپاه اعضا كازروني،  مهدي محمد و زنگيآبادي 
«گروه نام با اسالمي) انقالب مجاهدين سازمان  و
گسترده بسيار بازتاب خبر شد. انجام فتح» توحيدي
يافت. راه بهمطبوعات بهزودي و داشت اجتماعي

و  مشروح گزارش خود  ۱۱۵ شماره در مجاهد نشريه
صداي البته كرد. چاپ جريانات ريز ذكر با مستندي
خون نه تنها و نرسيد. به جايي از اعتراضها يك هيچ
مقام و رتبه قاتالن هر يك كه شد پايمال مظلوم آن
خبرگان مجلس  از سر فهيم  خود  مثل يا گرفتند. 
تروريستي و ارتجاعي باند مثل يا و درآوردند رژيم
چشمي نور موقعها آن كه انقالب اسالمي» «مجاهدين
خميني بودبهانجامتوطئههايديگريپرداختتا شايد

كند. باز بهقدرت راه
حاالبعدازاينهمه سالپاسدار رضاييدرراستاييك
و بهاين مسأله پرداخته ديگران حساب دروني با تصفيه
و نوشته است: «فدايي، پشت دروغ بههم بافته دروغ
رژيم عشرتآميز محافل در كه بود آوازخوان مردي
اومقيمكرمانبود. بهخوانندگيميپرداخت. گذشته،
كرد و پيدا ضدرژيم گرايشهاي انقالب، بحبوحه در

متمايلشد». بهگروههايچپگرا
نوشته خط يكي دو همين در دروغ ناقابل چهار سه
«محافل نوع از هم آن آوازهخوان، فدايي شده.
نبود.يكفرهنگيمترقيو عشرتآميزرژيمگذشته»
كه داشت خوش شده بود. صدايي شناخته و محبوب
اين لوث از غرض ميخواند. هم آوازي و گاهي ترانه
است: آمده ادامه در كه است چيزي شيادانه كردن
باسابقه روحانيون از يكي انقالب، پيروزي از «پس
فهيم كرماني» «مرتضي بهنام كرمان شناخته شده و
بهسمتحاكم شرع دادگاه انقالبايناستان منصوب
فدايي و او بين كه برخوردي بهخاطر بعد، مدتي و شد
او را بهاستناد سوابقاخالقيوسياسيفدايي، رويداد،

شد». اجرا نيز بالفاصله حكم كرد و محكوم بهاعدام
همين بحث از دروغپردازيهاي نشدن منحرف براي
كار در اعدامي اصًال اين كه (از جمله يكي دو خط
از اما مي گذرم.  در  كردند) ترور را  فدايي و  نبوده
برخي براي  است ممكن مرتضي» «شيخ كه آنجا 
هستم كه ايشان بهيادآوري مجبور شناخته شده نباشد
سنگسار اولين بار حكم براي جانوري است كه همان
است همان جالدي و كرد. صادر در كرمان زني را
«برادران بهنام مجاهدان از تن دو دستگيري حكم كه

در  را و آن دو عزيز كرد سال۵۸ صادر عسگري» را در
و بيمار بودند به شدت كه حالي در بهت همگاني ميان
شرايط و آن در سپرد. بهچوبهدار مي لرزيدند از تب
حضرات وكيل از يك هيچ كه خميني تنها روزها نه
دستمان كه ما و جيك نزدند. حتي انور شرع مدافع
سنگدلي اين پشت ميفهميديم خوب بود آتش بر
اما پاسدار رضايي نيست. خود خميني كسي جز ها
مي دهد: ادامه و را فراموش كرده نمونهها اين اصًال
را ايشان و رسيد فدايي) بهگوش امام علي (ترور «خبر
فوري پيگيري كرد. امام(ره) دستور ناراحت بهشدت
كه كرمان شرع حاكم ، وسيله بهاين و كردند صادر
نمايندهدوردوممجلسهمبود،دستگيروروانهزندان
روال از  خارج حكم  و محاكمه پاسخگوي  تا  شد

باشد». قانونيخود
اگر كه بهراستي دروغ...و  اندر دروغ،  اندر دروغ،
خفه بار  چند روزي آخوندها بود خناق دروغ 

ميشدند؟
دست كردن پاك سريال مطلب جاي اين از بگذريم.
فقط كه وقاحتي با هم ميشود. آن آغاز جالد خونين
برميآيد. و عقدهيي خورده پنبههاي سيلي پهلوان از
فرستادند پيام كرماني بهفهيم «امام(ره) مينويسد: لذا
نخست بازيابد: را ميتواند رهايي خود شرط به سه كه
دوم نكند، مداخله قضايي و سياسي امور در آنكه
علميه كرمان حوزههاي امور تصديگري اينكه از
خانواده همه، رضايت از مهمتر  و كند  كنارهگيري
ازنويسنده است. فدايي(اشتباه بهدستآورد. مقتول را
مقتول فهيم است. واّال فدايي كه مرتضي منظور شيخ
اولياي التماس از با را پذيرفت و شروط امام(ره) بود)،

”ديه“ ترتيب، به اين و گرفت نيز را آنان رضايت دم،
شد». پرداخت نيز مقتول

دروغ اين همه جالد  دست كردن پاك براي گويا 
ادامه در كه است اين نيست. كافي هنوز دغل و
فالح، بهحجتاالسالم همچنين «امام(ره) ميخوانيم:
شخصًا كه دادند مأموريت كرمان، جديد دادستان
بازماندگانوي از بهخانهمقتولبرودوازطرفايشان،
لزوم دادن «ديه» بر آنكه بر عالوه ايشان كند. دلجويي
بهدادستان جديد خطاب خود حكم در تأكيد كردند،
ترتيبي «بههر فدايي نيز از خانواده كه داشتند تصريح

شود». حيثيت اعاده باشد، الزم كه
همين ادامه در رضايي پاسدار كه مزخرفاتي بقيه
به بحث و است بهخودشان مربوط نوشته مطلب
نظام» «سواركاران از  دلخور  او  نميخورد.  ما فعلي
كه اخيرًا باند مقابلش) از پاسدار رضايي (تعبير خود
علت به صراحت  كردهاند،  «پياده» را  جناحش و  او
است: نوشته را تيزدندان مهربانسازيهاي براي تالش
علت باره در مسئول مقامات از يكي پيش، «چندي
اقتصادي، مفاسد  بهجرم كه مسئوالني افشاي عدم
گفته شده، صادر دربارهشان قطعي محكوميت حكم
صورت كار اين نظام، مصالح حفظ به خاطر كه بود

نميگيرد».
خاتمي مرتكب آخوند را شيادبازيها گونه از اين يكي
ايسنا با گفتگويي در بهمشهد سفري در است. شده
ديني» ساالري «مردم به هم مبالغي شهريور۸۴) (اول
آن از تعريف مضحكي كه حال در عين و پرداخته
ميفرمايند روشن هم را بقيه تكليف ميدهد ارائه
دينی، «مردمساالری هستند: معطل» «ول هنوز كه
از و (ره) امام رفتار اساسی، قانون از كه است برداشتی
نمونهيي هم بعد میشود» اسالمی جمهوری مجموعه
ناشدني خاطره يي فراموش قالب در «رفتار» را اين از
صدها بار بار كه دو و بار يك نه بايد بيان ميكنند كه
همين و عبرت گرفت: «در پاريس بعضی از خوانشد
در و بودند طالبانی  افكار از نمونهيی كه  دروها تن
اصرار و آمدند خدمت امام(ره) داشتند، حضور اروپا
مسلمانان خليفه به عنوان شما با حاضريم ما كه كردند
می دانستند، بدعت را اسالمی و جمهوری كنيم بيعت
اسالمی جمهوری جز تندی گفتند؛ «من با امام(ره) اما
چيزیراقبول ندارموحاضر نيستمباهيچ كسبهعنوان
چه كه كنم». مالحظه ميفرماييد بيعت خليفه مسلمين

نشناختيم؟ را قدرش و داشتيم ضد«طالبان»ي امام
كافي به قدر  مطلب  ميكنيد احساس هم  باز اگر  و
ايسنا گزارش ازهمين بهقسمتديگري روشننيست،
المسلمين و  «حجتاالسالم نوشت: كنيم كه توجه
پرداختن كه  اين بر تأكيد با خاتمي محمد  سيد
دارد؛ نياز فراوان تأمالت و بهبررسي واپسگرا بهجريان
سالهاي در نيز امام(ره) حضرت كرد: خاطرنشان
نگراني احساس ناحيه آن از شريفشان عمر پاياني

ميكردند».
خميني از هنوز  كه كسي «تعريف» در شما  راستي
براي (نامه يي انقالب»  تاريخ بزرگ «مظلوم بهعنوان
چه ميكند ياد ارديبهشت۱۳۸۳) خاتمي محمد فردا-
«فرزندخلف» ميدانم. ميگوييد؟ منبهترينصفترا

چه! يعني حرف ميفهمند ميدانند اين كه كساني
در نخوريم. را تيزدندان تركه و تخم فريب بنابراين
ما در مصائب تمام كه ريشه بياوريم عوض به خاطر
خامنهاي بقيه، از «خميني». بهنام پليدي است جرثومه
حتي و رفسنجاني و خاتمي و احمدينژاد تا گرفته
او سفره ريزهخواران الجوردي مانند آدمخواراني
«آدم گفت: بود كه او هم كه فراموش نكنيم هستند.
كنند و داغ كه ببرند اين درست نميشود مگر گاهي
تادرستشود»(خميني_راديورژيم۱۴بهمن۱۳۶۳).
يك وقتي خانه ايام كه در همان باشيم بهياد داشته و
قرار چماقداران تهاجم مورد بم در مجاهدين هوادار
درزيرشكايتنامهآنهوادارنوشت: قاضيبم، گرفت،
هيچگونه خميني امام حضرت بهفتواي «منافقين
باشيم داشته بهخاطر و ندارند». جاني و مالي حرمت
و خستگيناپذير» «ژرفنگر انسان امام يك از اگر كه
بدون ايشان انقالب نمونه ميخواستيد از بعد و قبل در
(گفتگو ميبردند نام را  الجوردي  اسداهللا درنگ 
پسر سردژخيم الجوردي حسين با ايسنا خبرگزاري

اوين–اولشهريور۸۴).

 مهـربـانيهـايپنـهانيـكتيـزدنـدان 
مصطفوي كاظم

ويژه تحرير  و انتشار جديد فرم وبالگ 
کردن روايت برای فضايی است، اينترنت
کردن دفاع برای فضايی کردن، درددل و
تا و آرزوها و  خواستهها از و  آرمانها از
داشته باشيم. گفتن برای که حرفی زمانی
نمیکند حکومت آن بر کسی خوشبختانه
و خود اطالعات میتوانند و همه بهسادگی
بدهند. عموم قرار دسترس را در ديگران يا
پنجره اين پتانسيل مردم از بسياری هنوز
درک را اختيار دارند ،که در شده گشوده
کلمه قلم آزادی که فضايی نکرده اند.
و افکارخود کليدیاست. برایبيانعقيده
جاگذاشتن بر و نو ايدههای با آشنايی و
چه گر خود، تجربيات و افکار از اثری
باشد ساده و ابتدايی بسيار گاهی میتواند
از محل خانه از روزمرگی از دغدغههای و
باشد. اشخاص مختلف برخورد با و کار
ادبی، تخصصی، يا باشد آموزشی میتواند
سياسی،هنری،ويازمينههایمختلفديگر
پسيکاناليست راحت کاناپه عين درست
تمامنمای آيينه و اندرون و افکار نشانگر

شخصيتوبنگاراست.
چاپ برای وسيله  يک فقط  وبالگ
وسيله بلکه نيست، نوشتهها محتويات
جامعه و بين شخص ارتباط جمعی اساسی
جامع. و پيشرفته ارتباطی وسيله میباشد
به گاهی و میدهند نظر می خوانند، آنرا
میکنند حمايت يا و  میکنند حمله آن
است. با ديگران آشنايی ارتباطی و پل و
خود به ديگران نگاه با وسيله اين با بالگر

از بسياری اوقات گاهی چون مینگرد،
می ماند پوشيده خود چشم از آدمی معايب
وسيله اين تأثير است. مشكل آن ارزيابی و
در آزاده ايرانی زنان تجمع را در ارتباطی
به اعتراض خاطر به تهران دانشگاه مقابل
حکومت زنان توسط پايمال شده حقوق
روز مارس هشت  روز در و  آخوندها
مشاهده میتوان وضوح به زن جهانی
پشت از  زنان اين از کثيری گروه کرد. 
به خيابانآمدهبودند ودرپستهای مانيتورها
واقعی تصوير و ريز، جزئيات وبالگشان
و گزارش را حرکتها و اعتراضات اين
کردند منتقل ديگران به را خود تجربيات
ايرانی وبالگرهای  ابتکار ديگر نمونه و
بينالمللی اعتراضهای و اينترنتی» «بمباران
توسط فارس خليج نام تحريف با رابطه در
نشريه که بود نشنالجئوگرافيک نشريه
اين کردند. عذرخواهی به وادار را مذکور
اطالعات نشانگر توانايی عصر در نمونهها
حتی و گاهی است اطالع رسانی اين ابزار

تعيين کنندهاست.
ايرانيان اينترنت کاربران از بسياری درصد
شماره در  لندن تايمز  روزنامه  هستند. 

رویآوردن  علت از  ٢٠٠٥ دسامبر   ٢٢
داده تحليلی ارائه دنيای وبالگ به ايرانيان
بيش که می کند يادآوری آن در و است
ايران فعال در فارسی وبالگ صدهزار از
است علت اين روزنامه معتقد وجود دارد.
نبودن و محدوديت فشار، پديده اين
بيشتر و است. ايران در آزاد مطبوعات
جديد رسانه اين به دانشجويان  و جوانان
روی افکار نشر برای  فضايی  عنوان به
از کمتر ايران جمعيت میآورند.٧٠درصد

برای بيشتری عالقه و جوانان دارند ٣٠سال
دارند. تکنولوژی  از استفاده و يادگيری 
آن به که افرادی تعداد نظر از فارسی زبان
قرار هشتم و بيست رده در میکنند، تکلم
رتبه تعداد، نظر از فارسی وبالگهای دارد و

نمودهاند. کسب را چهارم
مسالمتآميزترين که قلم و انديشه آزادی
از جزئی ايران در است، مبارزه شيوه
و می شود قلمداد اينترنتی جرايم ارتکاب

و زندان دارد. شالق
جهان مطبوعات حقوق از دفاع نهاد وقتی
زندان که ايران بزرگترين میکند تصريح
است، خاورميانه سطح در روزنامهنگاران
بينالمللی مؤسسه نمیکند.اين مبالغه اصًال
تأکيد میکند خود گزارش مطبوعات در
سرکوب روش ايران همچنان به رژيم که
سانسور و وبالگ نويسان و روزنامهنگاران
ادامه میدهد ايران در اينترنت مطبوعات و
حبسهای و فعاالن  متناوب دستگيری و
اعمال بلندمدتبهکراتاز سویآخوندها
نزديک طی اساس اين گزارش بر میشود.
در ٢٠وبالگنويس گذشته سال يک به

ايراندستگيرشدهاند.
مجتبی زارعی، افشين سيگارچی، آرش
افروتن، الهام سميعینژاد، مجتبی لطفی،
محمدرضانسبعبداللهی،مسعودباستانی،
يوسف علینژاد، مسيح زارعزاده، حسن
نجمهاميدپرور،احمد عزيزی،سينامطلبی،
دستگير شدگان اين از شماری سراجی،
وثيقه پرداخت با آنان از بعضی و هستند
کسانی آمدهاند و بيرون هم اکنون سنگين
محکوميت از  پس سراجی  احمد  مثل

به  شالق ضربه ٣٠ زندان و سال به يک

استرداد تهديد شده است و متواری ترکيه
ترکيه مقامات طرف از ايران به آن
است شده  مطرح وبالگنويسان توسط
وبالگنويس دانشجوی پيش چندی يا و
دست بر دستبند با را سميعینژاد مجتبی
دانشگاه به امتحان جلسه در حضور برای

آوردند.
بهدستورقوهقضاييه وشورایعالیانقالب
مناقصهيی مخابرات شرکت فرهنگی
برای را مملکت بودجه از ميلياردی هفت
مسدود و فيلترينگ و سانسور سياست
کردنسايتهایاينترنتیهزينهکردهاستو
خدماتی شرکتهای دادن قرار فشار تحت با
از قسمتی ايرانی اينترنتی سرويسدهنده و
بردوشاينشرکتها سانسوروفيلترينگرا
کليد اساس بر جديدًا  و است داده  قرار 
و است ممنوعه کلمات حاوی که واژهها
فيلتر روش پايگاههای جستجو، طريق از
مفاهيم با مغاير امر اين و میکند اعمال را
منشور در که است بيان  آزادی جهانی
اتحاديهبينالمللیارتباطاتذکرشدهاست
ملل سازمان درخواست به اتحاديه اين که

١٧٥ کشور  امضای به و شده تشکيل متحد
و جهانی اصول حاوی و رسيده جهان
دموکراتيکبرشبکهاينترنتاست.هميشه
مستبدان درتالشوکوششهستندتامردم
انفعال به را  جامعه و  بمانند بیخبری  در
و روشنفکر همواره نيروهای ولی بکشانند
با خفقان سالهای در که همانگونه مسئول
اعالميه منتشر استنسيل خانگی با و شبنامه
بسيار خطرات شدن متحمل با و میکردند
افشاگری و به و می گذشتند سانسور از سد
با میبينيم امروزه میپرداختند، روشنگری

ابزارتکنولوژی اينترنت ووبالگدرمدت
و روشنگری اطالعرسانی و کوتاهی بسيار

پلارتباطیبرقرارمیکند.
تشكل با اينترنتی وبالگنويسان از بسياری
را خود تجارب انجمن، مجمع، کانون،
راهنمايی و فيلتر و پراکسی زمينههای در
و وبالگ ايجاد برای راهکارهايی و 
ايجاد و  ايمنی کردن و انتشار چگونگی 
دور روشهای و ناشناس بهطور وبالگ
شکل به را سانسور شيوههای و ابزار و زدن
تشريح و توضيح اينترنت کاربران به ساده
ايران وبالگنويسان کانون مانند میکنند،
داشتن با آنان از بسياری که (پنالگ)
و فيلترينگ زمينه در مختلف افکار و ايده
آزادی ترويج به بيانيهها صدور و خبرنامه
از بينالمللی جوامع ساختن آگاه و بيان
هم با ايران در وبالگنويسی وضعيت 
برای آزادی همياری وهمکاریمیکنندو

وبالگنويسان زندانی تالشمیکنند.
آخوندی رژيم سراپای که عميقی بحران
حفظ قدرت ترفندها در راستای گرفته و را
کردن فيلتر برای جديدی طرحهای و
نتوانند شهروندان میکند تا اعمال وبالگها
به و بدانند و بخوانند را ديگران انديشه
تا بيابند اطالعات دست و دانش و آگاهی
ايزوالسيون و نااميدی و سرخوردگی شايد
پديده و بياورند وجود به وبالگ نويسان در
بیاعتبار و بیاهميت را وبالگنويسی
اين ولی کند  وانمود حاشيهيی کامًال  و
خنثی و کشف بايد طرحها  و ترفند ها
و عقيده آزادی فردی حق هر چون گردد.
انسان ابتدايیترين حقوق و اين دارد بيان

است. امروزی

حکم (پنالگ) ايران نويسان  وبالگ کانون
مهدوی فيض ولی اهللا سياسی زندانی اعدام وحشيانه
بر بينالمللی فشار خواهان و میکند محکوم را
آزادی و ايران در اعدام احکام لغو برای ايران دولت

میباشد. سياسی زندانيان همه
اعدام حکم خبری مستقل  منابع  گزارش طبق
به ۲۸ساله سياسی زندانی مهدوی فيض ولیاهللا
به ايران خلق مجاهدين سازمان با همکاری اتهام
برای او اعدام حکم اجرای و گشته ابالغ وی خود

شده  برنامهريزی  ۱۳۸۵ ماه ارديبهشت شانزدهم
نيز زندانی گذشته سال ماه بهمن در هيجدهم است.

زندان  در ۳۱ ساله زمانی حجت بنام ديگری سياسی
اعدام اتهام همين به (رجايیشهر) کرج گوهردشت
نشده داده خانواده اش تحويل او به جسد هنوز و شد

است.
بستگان زندانيان سياسی که به گزارشهاي موثقی بنا
اختيار در (رجايیشهر) کرج گوهردشت زندان
قبل از ماهها زندانيان اين دادهاند، خبرگزاريها قرار
ايران پرونده ارجاع درصورت که بودند شده تهديد
شد. خواهند اعدام يک  به  يک  امنيت شورای به
اعدام خطر معرض در ديگر سياسی زندانيان برخی
خالد غالمحسين کلبی، ماسوری، سعيد از: عبارتند
و پورمنصور شهرام پورمنصور، فرهنگ هردانی،

خيرآبادی. کرمی عليرضا
اساسنامه و منشور طبق ايران وبالگ نويسان کانون
به رسميت همه انسانها برای بيان را حق آزادی خود
مجازات ويژه به مجازات، هرگونه لذا و میشناسد

را عقيدتی و سياسی زندانيان برعليه اعدام غيرانسانی
میکند. محکوم

مقامات همه از (پن الگ) ايران کانون وبالگنويسان
حکم لغو خواستار مصرانه که میخواهد بينالمللی
زندانيان همه آزادی و مهدوی فيض ولیاهللا اعدام
گونه هر  راستا  اين  در و  شوند ايران  در  سياسی 
مشروط را ايران اسالمی جمهوری دولت با  رابطه 
باالخص ايران و در انسانی اوليه رعايت حقوق به
و سياسی زندانيان همه آزادی و اعدام مجازات لغو

نمايند. و روزنامهنگاران زندانی نويسان وبالگ
گذشته سال هفت بيست و که طی ايران دولت از
است کرده نقض را انسانی حقوق بديهیترين
نيست. بعيد عملی سياسی زندانيان  وحشيانه اعدام
و بیتفاوتی بی عملی می رسد نظر عجيب به آنچه
حقوقبشر را مدافع ظاهرًا خود که کشورهايی است
کالن معامالت برابر در عمل  در اما مینامند،
حقوقبشر مستمر و وحشيانه نقض بر چشم اقتصادی

میبندند. ايران در
همه از ايران(پنالگ) وبالگنويسان کانون 
انعکاس با که میکند درخواست نيز وبالگنويسان
خود وبالگهای در سياسی زندانيان به مربوط اخبار
قانونگذاران و  حقوقبشر سازمانهای با  تماس با و
زندانيان آزادی برای خود اقامت محل کشورهای
زندانيان جان نجات حکم اعدام و لغو ايران، سياسی
ولیاهللا مشخص طور به و اعدام به محکوم سياسی

کنند. مهدوی تالش فيض
ايران(پنالگ) نويسان وبالگ کانون

کانونوبالگنويسانايران(پنالگ)حکم
وحشيانهاعدامزندانیسياسیولی اهللافيض

مهدویرامحکوممیکند

وبـالگ، پنجرهييبـر روي آزاديبيانو تـحرير
مقدم ح-



١٤ دوشنبه ٢٨ فروردين ١٣٨٥صفحة ٧٩٦ ـ شمارة
جهان

اعتراضات ادامة و دولت نشيني عقب فرانسه،

فرانسه، جنوب غربي در تولوز شهر خيابانهاي در و كارگر دانشجو صدها
فرانسه  دانشجويان كنند.  مي تظاهرات  CNE به موسوم كار قانون عليه
براي را دولت كه و متعهد شدند اعالم كردند اعتراض براي جديدي روز
اعتراض، مورد قانون  اين  گذاشتن كنار  از پس بيشتر  آمدنهاي  كوتاه

دهند. قرار فشار تحت

روز كارگري، اتحاديههای  و  فرانسوی دانشجويان  – رويتر  پاريس،
بطالن  برای اعالم پيروزي يك تظاهرات آوريل) ۱۱) فروردين سهشنبه۲۲
اماسياستمدارانو تحليلگرانروي قانونکارمورد تنفرجوانانبرپاکردند.

ندارند. نظر اتفاق يا نه، مرده است قانون اين اينكه
را خط دفاعي خود که کردند اعالم کار» قرارداد «اولين قانون مخالفان
قانون به جاي جوان، جديدي برای کارگران مقررات شدن جايگزين تا

کرد. خواهند حفظ » ساده اخراج ساده، «استخدام
از  ۱۰۰ تن  حدود بهپايان نرسيده، ناآراميها هنوز اينكه از  نشانهيي در
تولوز در شهر اتوبوس گاراژ دو به خروج و ورود سهشنبه، دانشجويان، روز

ساعت مسدود کردند. بهمدت۴ را
لغو که گفت رويتر به دانشجويان، اتحاديه يونف، محلی رهبر ملون، آن
مشكالت دانشجويان اما  بود، پيروزی اولين روز دوشنبه در كار قانون

ديگريهمدارند.
شيراکرئيسجمهورفرانسه، قانونجديدكارموسومبهCPE راكهبهزعم 

كرد. لغو جوانان بود، درصدي بيکاري۲۲ کاهش براي اقدامی دولت
زمان از جوانان احساسات از آزمايشي سهشنبه، روز ظهر از بعد تظاهرات

شهر  در سهشنبه صبح جوانان، از ۶۰۰ تن حدود اما بود. دولت كوتاه آمدن
تظاهراتکردند. از بين بردنکاملقانون كار جديد، برای جنوبيمارسی،
برای حفظ ما فرانسه گفت: دانشجويان «يونف» اتحادية رئيس سراسري
قانون كار پس گرفتن به دانشگاهها، تا زماني كه مجلس بستن با فشار حتي

دهيم. فراخوان مي رأي دهد، جديد

اتحاديههاازاعالماعتصاباتجديدخودداریکردندوبعضی از دانشگاهها، 
ازجملهدرشهر«رن»درغربفرانسهكهازمراكزاعتراضبود،درحاليكه
کالسها به بازگشايی رأی بود، راه در بهاره امتحانات پاك و عيد تعطيالت

دادند.

۳۴۰۰دستگيري
وزير نخست رقيبش، اينكه از  بعد  که  سارکوزی،  نيکال کشور  وزير 
شده، ظاهر قويتر كار شد، قانون پسگرفتن مجبور به دوويلپن دومينيک
استدالل كردکهباال وپائينشدندولتبهمعنایاين نيست که درگذراندن

ناتواناست. قوانينموردنيازولواينكه فاقد محبوبيتباشند،
اوبهراديواروپا۱ گفت:منفکر نمیکنم کهفرانسويها رفرمرا ردميكنند. 
اما هميشه میخواهندمطمئنشوندکهمنصفانه تغيررامیپذيرند فرانسويها

باشد.آنهااينپيشنهاداتراغيرمنصفانهيافتند.
چنداني فضاي شيراک، رياستجمهوری ۱۲سال بعد از گفت که اما او
آغاز دولت، مثل يك دورة در اواخر او گفت: است. نمانده رفرم باقي براي

كرد. رفرم نميتوان آن
سارکوزی گفتکه۳۴۰۰ نفردر ۵ روز اعتراضاتسراسریعليهقانون كار 

داد، دستگير شدند. ماه روي طي دو كه
روی كه میخواهد گفت اتحادية كارگري س.ژ.ت تيبول، رهبر برنارد

به کارفرما  قانون  متمرکز شود. اين  CNE به كار ديگري موسوم قانون
اجازهمی دهدکهطيدو سالنخستاستخدامكه دورةآزمايشيبه حساب

براي تنها اما كند.  اخراج و استخدام سهولت به را كارگران  ميآيد،
مؤسساتکوچکكاربرددارد.

مدف، رئيس تظاهرکنندگان، ميان در پيروزي احساس مقابل نقطة در
به  را اقتصادي CPE اطمينان رد گفت که فرانسه، صنايع اتحادية صاحبان

آورده است. لرزه در
ربط در وي شجاعت را بهخاطر مدف، دوويلپن رئيس پاريسو، لورنس
اتحاديهها كه گفت ستود و بيكاري ميزان با بازار كار انعطاف عدم دادن
پسازپيروزيهاييماننداين،همة پيروزيميبينند. اشتباهمي كنندكهاينرا

بازندهخواهيمبود. ما

پرودي برلوسكونيرومانو سيلويو

در دورة تعليقاعالمنتيجةانتخاباتايتاليا
تعطيالت عيدپاك

انتخابات نتيجة كشيدن چالش به كه درحالي  – فرانسه) (خبرگزاري رم
ايتاليا توسطسيلويو برلوسكوني،نخست وزيرفعلي، توانخودرا ازدست
رهبر پرودي، رومانو ضعيف برد نهايي تأييد منتظر كشور اين دهد، مي

است. ميانه چپ
دولت يك  تشكيل براي  برلوسكوني درخواست شنبه  روز پرودي 
كوريره نامهيي به روزنامة قدرت را كه در مبتني بر تقسيم كوتاهمدت

كرد. رد بود، كرده مطرح دالسرا
معذرتخواهي از جانب  خواستار ۶۶ سالة چپ ميانه، رهبر عوض در

نخستوزيرمحافظهكارشد.
تقلب مورد  در  (برلوسكوني)  وي  كه  آنچه از پس  گفت:  پرودي 

كند. طلب بخشش بايد است، انتخاباتي گفته
كمدي اين كه ما است رسيده آن زمان كه بود گفته روز جمعه اواخر او

برويم. و پيش برده به پايان را عجيب
براي موقتي ائتالفي رقيب، ائتالفهاي كه بود برلوسكوني پيشنهاد كرده
كشور» بينالمللي و اقتصادي نهادي، فوري زمانبندي به «پاسخگويي

تشكيل دهند.
اختالف، كمتر از مورد ميزان آراي شد كه مشخص كه زماني جمعه روز
چپ بهنفع ائتالف ناچيزي كه با اكثريت را انتخابات كه نتيجة آن است

براي باقي تالشهاي برلوسكوني دهد، تغيير است، شده تمام پرودي ميانة
كرد. دريافت جدي ضربهيي قدرت، در ماندن

تنها كند. ولي تأييد را انتخابات اولية نتايج ايتاليا، عالي بايد دادگاه هنوز
اختالف مورد آراي بازبيني كه  دهد انجام ميتواند  را اينكار وقتي

باشد. بهاتمامرسيده
اعالم و دوشنبه يكشنبه روزهاي پاك در عيد تعطيالت كه گفتند ناظران

انداخت. خواهد تأخير به را نهايي نتيجه
ايتالياييها  شكيبايي ولي است. ناپذير سازش هنوز ۶۹ ساله برلوسكوني

است. سرآمدن به خود برلوسكوني رو ائتالف حتي در
اظهارنظرهاي آخرين كه گفت كاستلي روبرتو دادگستري وزير
هم از روي نخستوزير كه اضافه كرد هستند و نگرانكننده برلوسكوني

گسستنائتالف،خطرميكند.
شنبه روز ديونيسي آرماندو ايتاليا، مسيحي دموكرات حزب سياسي دبير

پيروزي  رأي)، اعالم تنها۲۵۰۰۰ (فاصلة آرا نزديكي به توجه با كه گفت
خواهد بياحتياطي بررسيهاي قانوني، انجام همة از قبل شكست قبول يا

بود.
در ايتاليا كه بود دالسرا گفته كوريره روزنامة به نامه يي در برلوسكوني
وجود و بازندهيي هيچ برنده عمومي اساس آراي حداقل بر كه شرايطي

است. مواجه بنبست با ندارد،
كرد نظر اظهار ميگفت، سخن خبرنگاران با جمعه روز كه برلوسكوني
بينديشيم. همه منافع ما يك لحظه بر اساس كه ميكند حكم منطق كه:
اپوزيسيوني كه به عنوان پارلمان در ما ندارد، وجود لحظه يك اگر اين

حضور خواهيم يافت. بود، قطعًا سختسر خواهد
پيشنهاد و است قبول شكست به برلوسكوني اظهار نظر نزديكترين اين
ممكن تالش آخرين ظاهرًا قدرت،  تقسيم  براي  پرودي به او مبهم

ميباشد.
پيشنهادتقسيمقدرت،پسازاينمطرحشدكهوزارتكشوراعالمكرد

 ۵۲۶۶ رقم و شده اختالف دچار اشتباه مورد آراي تعداد در تخمين كه
در نتيجه آخرين  كرد. اعالم بود، گفته ابتدا در كه ۸۲۸۵۰ بهجاي را

يأس گراييد. به انتخابات، پيروزي در به اميدهاي نخستوزير

احزابسياسينپالخواستارتظاهراتبزرگ
وتوقفپرداختمالياتميشوند

در را دموكراسي» باد «زنده شعار مخالف احزاب هوادار تظاهركنندة يك
بهسمت  نپال پليس ميبرد. باال فروردين ۲۷ يكشنبه كه در روز تظاهراتي
و كرده الستيكي شليك گلولههاي كاتماندو، حومة در تظاهركنندگان

زخمي كرد. نفر را ۶ حداقل

طي نپال، شدة كنار زده سياسي احزاب خبرگزاري فرانسه، بهگزارش
تظاهرات يك برگزاري خواستار شد، منتشر يكشنبه روز كه اطالعيهيي

شدند  (۳۱ فروردين) آوريل ۲۰ پنجشنبه روز در نپال پايتخت در بزرگ
آب و برق قبوض و ماليات پرداخت از كه كردند تشويق را شهروندان و

شود. تسريع سلطنتي سرنگوني دولت اين طريق از تا كنند خودداري
عليه متوالي اعتراض و اعتصاب روز يازدهمين در درخواست اين

يافت.  انتشار قبل، ۱۴ ماه گيانندرا در توسط پادشاه مطلقه غصب قدرت
اعتصاباتاخيرباعثكمبودمواد غذايي وسوختيوافزايششديدقيمتها

است. شده كاتماندو در
ايراد كوتاهي سخنراني نپال، نو در مناسبت سال به نپال پادشاه جمعة روز
هيچ ابتکار حاوی و بود کوتاه شاه سخنان بي.بي.سي به گزارش كرد.
همة از او که اشاره کرد نکته به اين تنها نپال نبود. حاکم تازهيي عمل
است چيزی اين كه افزود و شوند گفتگو وارد میخواهد سياسی احزاب
شاه سخنان اين در جالبتر آن که است. آن بوده خواستار همواره او که
شورش همچنين گذشته و هفتة يک اعتراضات به بهطور مستقيم گيانندرا

مائوئيستهااشارهيینکرد.
ادامة تظاهرات به خاطر نپال پادشاه كه زماني در بهگزارش آسوشيتدپرس
يا سختسرانه در پيشگرفتن مسير انتخاب بين اجبارًا با خشونتآميز
خواستار تظاهرکنندة پليس، يك چهارشنبه است، روز مواجه امتياز دادن

کشت. دمکراسی را استقرار مجدد
که دليل بهاين ماندن  ناشناس بهشرط كه رسمي مقام  يک گفتة به
از تن صدها ميگفت، نداشت، سخن خبرنگاران را با صحبت اجازه

پايتخت،  غربی جنوب ۱۲۵ مايلی در پراسی، شهر در تظاهرکنندگان
تظاهركنندگان پليس بهسمت كردند. آجر پرتاب و سنگ پليس بهسمت

ديگر  ۵ تن شدن مجروح و منجر به کشتهشدن يک نفر که گشود آتش
شد.

از مقامات اما فراگرفت، را سراسر نپال شهركهاي و ها شهر تظاهرات،
کردند. جلوگيری در کاتماندو بزرگ تظاهرات برگزاری

از  توسط حكومت رسانهها سركوب به خبرنگار معترض  ۲۹ دست کم
کاتماندو دستگير در گيانندرا، پادشاه توسط مطلقه غصب قدرت زمان

شدهاند.
های و روز كرده حفظ را نسبي سكوت بحران، مدت طی گيانندرا كه
تنها بهدادنيکبيانيهكهبدون درشهرساحليپوخارا ميگذراند، خودرا
مي كند، آرامش به دعوت تظاهرکنندگان، خواستهای به مستقيم اشارة

است. کرده اکتفا
بهاخباررسانههايمحلي، گيانندراروز چهارشنبهبهکاتماندوبازگشت بنا
تبادل به بحران با مواجهه شيوة مورد در سلطنتي كاخ در خود وزرای با و

نظرپرداخت.
فاش نامش شرايط نخواست حساسيت به خاطر غربی كه ديپلومات يک
پادشاه عصبیاست ومیداند کهاوضاع خوبپيشنمی رود شود،گفت:

نيست. هم بهتر شدن به رو و
كوهنورداني هيپيها و بهشت خوانده مي شد، شانگري-ال زماني كه نپال
با اكنون اما بود.  بودند، اورست کوه  مانند قللي به صعود  پي در كه
گاز ابرهاي ازميان پوش كه ژنده تظاهرکنندگان خون آلود صحنه های
مواجه پرتاب ميكنند آجر و سنگ سربازان و سمت پليس به اشكآور
بسياریازتظاهرکنندگاناز افسران باتونبهدست،کهازگلوله هاي است.

الستيکیهم استفادهميكنند،کتک خوردهاند.
متهم زور، از اندازه از بيش استفاده به را نپال سربازان و پليس ملل، سازمان
خفتبار» شكست «يک را پادشاه توسط قدرت غصب امريکا و کرده

است. خوانده
شورشيان  قيام پشتيبانی از برخورداري با نپال مخالف ۷ حزبي اتحاد
در را کشور وضعيت، اين می دهد. سازمان را تظاهرات کمونيست،

۱۴ ماه پيش، فرو  در توسط گيانندرا قدرت غصب زمان بحران از بدترين
برده است.

به دستگرفتکهبه فسادسياسیوشورش گيانندراگفتکهاو قدرترا
کشته باقی گذاشته است، پايان   ۱۳۰۰۰ گذشته، دهة طي که کمونيستها
گزارش همچنين دادن و امنيتی های نيرو و دولت پادشاه، انتقاد از دهد.
سلطنتبا يک دولت مستقل از شورشكمونيستهاکهخواهانجايگزيني

کمونيستي هستند،ممنوع شدهاست.
شده داده فراخوان بهآن مخالفان توسط كه سراسری عمومي اعتصاب
که کرد اعالم شد. دولت خود  هفتمين روز چهارشنبه وارد  روز بود،
و ارتباطات، بيمارستانها ، ونقل حمل مانند ضروري در خدمات اعتصاب

ميگيرند. قرار مجازات مورد تخطیکنندگان و است ممنوع
در وضعيت که پايتخترا مقامات دولتي،حكومت نظامي درکاتماندو را
بهاراتپور شهر و پوخارا در اما كردند، لغو بود، داشته نگه واقعی قفل
وقوع چهارشنبه روز  در شهر دو  هر  در  است.  مانده پابرجا  همچنان

است. شده گزارش تظاهرات
جانب از تظاهرات ممنوعيت با تقابل در کاتماندو، در تظاهرکنندگان

بزرگترين جمع شده و پايتخت مركز در كه سلطنتي قصد داشتند دولت
كنند. هفته را برگزار تظاهرات

 ۲۰ و دستگيري پايتخت خيابانهای در ارتش و پليس حضور سنگين اما
شد. برنامه اين مانع معترض،

گردش يا خريد كار، دنبال تا آمدند خيابانها به كاتماندو، سراسر ساكنان
بروند.

آفتابی عينکهای آنجا كه در خودش كنار خيابان دكة به شرستا گوپال
اين كهميتوانستبهسركاربرگرددخوشحال برگشتواز ميفروخت،

آفتابي ندارند. عينك به نياز خانههايشان داخل در مردم او گفت: بود.

در قطار تصادف قربانيان  جمعآوري  براي  امدادگران
پوروودادي شهر درنزديكي  گوبوگ ايستگاه  نزديكي

 ۲۶ شنبه روز در اندونزي در جاوا شبهجزيرة مركز در
وزير ترابري  بهگفتة ميشوند. (۱۵ آوريل) آماده فروردين
رانندة كه است اين از حاكي اوليه گزارشات اندونزي،
نشده بود. ايست بود، متوجه فرمان حركت در قطاري كه

در مشابه حوادث در ساالنه  نفر دهها متوسط، به طور
شوند. مي كشته اندونزي

گذاشت برجای ١٣كشته در اندونزی دو قطار تصادف
میگيرد صورت قطار با مسافر جابهجايی از عمدهيی بخش اندونزی در

قطار  دو برخورد ۲۷ فروردين، اسكاي شبكه بهگزارش
۴۵۰ کيلومتری  در واقع گوبوک به موسوم ايستگاه در
پايتختاندونزیدست کم۱۳ نفرکشته  شرق جاکارتا،

گذاشت. جای بر زخمی نفر و۲۶
جاکارتا  از ۱۰۰۰ مسافر مجموع حدود با دو قطار هر
حرکت در جاوه جزيره در شرق سورابايا شهر بهمقصد
بودندکهدرساعتدوپس از نيمهشب(بهوقتمحلی)
شده متوقف ايستگاه در قطار دو از يکی که هنگامی
از اما میکند برخورد بهآن پشت از ديگر قطار بوده،
ميزان بوده، شده بهترمز موفق لوکوموتيوران که آنجا
برخوردی چنين بوده که از کمتر از آن بسيار تلفات

انتظارمیرفت.
قطار با مسافر جابهجايی  از عمدهيی بخش  اندونزی در
میشوند از مسافر آکنده چنان و قطارها میگيرد صورت
کهبسياریازمسافرانرویسقفقطارنيزمینشينند.سوانح
اندونزيغيرمعمول نيستند. قطاردر شبكهراهآهنفرسودة

اعتصابسراسري كارگران شهردارييونان
كرده اند رد اعتصابي درخواست دولت رابرای گفتگو كارگران است و كه شروع شده روز است ده اعتصاب اين

يونان، در شهرداري كارگران سراسري اعتصاب
خود شد. روز دهمين وارد روز جمعه

اين  اثر بر فروردين،  ۲۶ رويتر به گزارش بنا
شده وخيم بهداشتي  وضعيت روزه ده  اعتصاب
سطح در زباله تن چندين شدن انباشته باعث و
ايجاد كرده نامناسبي را و فضاي شهرها گرديده

است.

و بيشتر حقوق خواستار شهرداري كارگران
درخواست دولت آنها هستند. كاري شرايط بهتر
كارگران كردهاند. رد را بهمذاكرات ورود براي
اعتصابيگفتند بدونتعيينهرگونه محدودةزماني
دادند هشدار و داد خواهند ادامه خود بهاعتصاب
تعطيالت در ايام را نامساعدي مسأله فضاي اين كه

آورد. خواهد بهوجود آينده، هفتة در پاك عيد

شارون جانشين آريل رسمًا اولمرت اهود
اسرائيلشد نخستوزير

اهود  فروردين،  ۲۶ رويتر خبرگزاری بهگزارش
نخستوزير شارون آريل جانشين رسمًا اولمرت
به وقت جمعه  شب  ۱۲نيمه ساعت شد. اسرائيل
اسراييل، نخستوزيری کفيل اولمرت اهود محلی،

شد. اعالم اسراييل نخستوزير بهعنوان رسمًا

پيش ۱۰۰روز از اسرائيل نخستوزير شارون آريل
قانون طبق رفته است. بهاغما جراحی مغز عمل پی در
۱۰۰روز بهمدت نخستوزير که هنگامی اسرائيل،
پست دهد، انجام خود را نتواند وظايف دليلی بههر

میگيرد. قرار او کفيل اختيار در رسمًا او

محمودعباساوضاعاقتصادیدرمناطقفلسطينیرا
انفجارآميزتوصيفکرد

كردند اشغال كوتاهي بهمدت را پارلمان خود حقوق پرداخت عدم به اعتراض در فلسطيني پليس نيروهاي
از حماس بهرهبری فلسطينی دولت ناتوانی پی در
خود، کارمند ۱۴۰هزار از بيش حقوق پرداخت
در اقتصادی اوضاع فلسطين، رهبر عباس محمود
در اين کرد. توصيف انفجارآميز را فلسطينی مناطق
عرب، اتحادية دبيرکل موسی عمرو که است حالی
خواستارکمکمستقيممردمکشورهایعربيبهدولت

فلسطينیشدهاست.
۲۶ فروردين، ۵۰ تن از  فرانسه خبرگزاري بهگزارش
را فلسطين پارلمان ساختمان فلسطين امنيتي نيروهاي
در خود، به اشغال حقوق پرداخت اعتراض به عدم در

آوردند.
جنبش به وابسته مسلح مردان فلسطيني، منابع گفتة به
بدون كه موفق شدند عباس رهبري محمود تحت فتح
و شده يونس خان در پارلمان ساختمان وارد شليك
ساختمان بعد كمي آنان درآورند. خود اشغال به آنرا

ترك كردند. را
بهگزارشراديو آمريكا،دولتجديد فلسطينیحماس،
يک ائتالف و به بخشيدن شکل برای تالشی مجدد در
با را مذاکراتی اضطراری باب بحران مالی، از رهايی

جناحهایرقيبفلسطينیگشودهاست.
مذاکرات روز يکشنبه۲۷ فروردين،کهبهدرخواست 
روز يک شد، نخست وزير، برگزار هانيه، اسمعيل
عباس محمود  هانيه، که گرفت انجام آن از  پس
حکومت خودگردان رئيس و فتح، جناح رقيب رهبر
متهم دولت خود تضعيف برای تالش به را فلسطين

کرد.
مذاکرات شرکتکننده در طرفين نزديک به منابع
ميگويندحماسميخواهدگروههایجهاداسالمی
به دولت کند که را تشويق االقصی شهدای تيپ و

شوند. ملحق او

انرژي ميشود انواع ساير به افزون روز روي آوردن سبب نفت افزايش قيمت
است شده ايجاد اين كشور در اتانول پمپ و ۵۰۰ ميگيرند قرار استفاده مورد سوئد در سوز الكل اتومبيل ۳۰ هزار اكنون

باالترين سطح به پيمود و صعودي سير بار ديگر خام، نفت بهاي
ايران، اتمي تنش اوجگيري كارشناسان، رسيد. جديد سال در
ذخائر كاهش و نفت، خطوط لوله نيجريه به شورشيان حملههاي
تشخيص نفت نرخ افزايش عمدة داليل را آمريكا استراتژيك 

دادند.
در خام، نفت بهاي افزايش روند كارشناسان، بيني پيش براساس
برنت و تگزاس نفت انواع نرخ يافت و خواهد ادامه آينده روزهاي

ميان، عربستان  اين در نهاد. خواهد سر پشت را نيز دالر ۷۰ مرز
تصميم نفت، بهاي  تثبيت به كمك براي كه اعالم كرد سعودي 

كند.  گذاري سرمايه خود نفتي تاسيسات در دالر ميليارد ۴۱ دارد
ظرفيت توليد توانست عضو اوپك، خواهد مهمترين اين اقدام، با

و ۵۰۰ هزار  به ۱۲ ميليون بشكه، و ۵۰۰ هزار ۹ ميليون خود را از
روز افزايش دهد. بشكه در

در بورس سهام ارزش كاهش نفت، بهاي رفتن باال فوري نتيجة
همچنين مس و نقره مثل طال، فلزات قيمتي افزايش نرخ و غرب

گذشته،  ۲۶ سال نخستين بار ظرف براي طال، اونس هر نرخ بود.
ركورد ۲۳  بورسهاي جهاني در نيز، نقره و بهاي رسيد دالر ۶۰۰ به

شكست. را گذشته سال
جهان صنعتي كشورهاي اكنون گاز، و نفت نرخ شديد نوسانات
كرده غير فسيلي انرژيهاي از استفاده راه در بيشتر تالش به وادار را

مي تازه برنامة يك اساس بر كه است سوئد نمونه، مهمترين است.
يوران  كند. بينياز نفت از كلي طور به را ۲۰۲۰ خود سال تا خواهد
را كميسيوني رياست شخصًا هفته، اين سوئد، نخست وزير پرسون،

برنامه ريزي ميكند. هدف اين تحقق براي كه عهده گرفت به
بيشتر كشورهاي نيز، از اكنون هم سوئد، تأمين انرژي نفت، در سهم
غير سوخت با در زمينة توليد اتومبيلهايي است. كمتر جهان صنعتي
مدتها از آنها هستند. خود رقباي غربي سرآمد سوئديها نيز، فسيلي
بنزين با هم ميتوانند كه كردهاند آغاز را اتومبيلهايي ساخت پيش

در  بنزين بهحركت و ۱۵ درصد اتانول ۸۵ درصد از تركيبي با هم و
اكنون بود. اما پيشقدم اين امر فورد، در گروه خودروسازي آيند.
آمار رسمي، اساس بر پيوستهاند. جنبش اين به نيز و ساب ولوو

سوئد مورد استفاده قرار  در ۳۰ هزار اتومبيل الكل سوز اكنون هم
شده است. كشور ايجاد در اين پمپ اتانول ۵۰۰ و مي گيرند

براي  ميالدي، سال ۱۹۷۳ نفتي بحران  از پس واقع  سوئديها، در
تا زمينه اين در و كردند ريزي برنامه خود نفتي نيازهاي كاهش
براي گازوئيل  مصرف كشور، اين در بودهاند. موفق بسيار امروز 

درصد  پنج و ۱۹۷۳ هفتاد سال به نسبت ساختمانها، كردن گرم
مصرف شدهاند موفق كشور اين، صنايع بر عالوه است. كاهش يافته

حاليكه  دارند.در نگه ثابت تاكنون  ۱۹۹۴ سال از را  خود  نفت
افزودهاند. خود توليد حجم بر درصد ۷۰ مدت همين ظرف

به  رأي همهپرسي يك در شركت با سوئد مردم  ۱۹۸۰ سال در
مي بايست امر اين دادند. خود هستهيي برق نيروگاههاي كلية تعطيلي

بدون  فسيلي،  انرژيهاي از بينيازي  اما يابد. تحقق   ۲۰۱۵ سال تا
تنها تاكنون، دليل، به همين نيست. هستهيي عملي انرژي از استفاده
شده افزوده ديگر رآكتورهاي ظرفيت بر و تعطيل اتمي رآكتور دو

است.
يك از استفاده به مردم رويكرد  سبب انرژي،  بحران آلمان، در
در را، زمين گرماي از استفاده  كه است  شده جديد تكنولوژي
سال در كه ميشود بيني پيش ميسازد. ممكن خانگي مصارف

بهرهبرداري  به جديد ساختماني واحد تا ۲۰ هزار ۱۵ هزار جاري
اندركار دست كه كساني تنها نه آورند. روي انرژي نوع اين از
قديمي خانههاي بلكه صاحبان جديد هستند، ساختمانهاي ساختن
زمين گرماي از استفاده اقتصادي مزاياي متوجه بهتدريج نيز
و ميشود كنده چاهي زمين، گرماي از استفاده براي مي شوند.
به گرما را، از حاصل انرژي كه ميشود نصب آن در عمق پمپي
اين انتقال ميدهد. محوطة ساختمان در كوچك مستقر تأسيسات
ترتيب، اين تبديل مي كند. به سوخت را به گرماي زمين تأسيسات،
ميتواند آن صاحب و ميشود بينياز فسيلي سوختهاي از ساختمان

صرفه جويي  خود آب گرم و هزينه هاي گرمايش ۷۵ درصد در تا
كند.

آلمان راديو از نقل به
فروردين ٢٣ 

شورشيانتاميل دولتسريالنكاو ادامة مذاكرات بين
گرفت قرار ابهام از پردهيي در

 ۱۶) فروردين ۲۷ فرانسه خبرگزاري بهگزارش
در خود شركت  تاميل ببرهاي شورشيان آوريل)، 
شكنندة آتشبس حفظ براي بود قرار كه مذاکراتي
معلق را انجام شود ژنو در سريالنكا با دولت آنان 

كردند.
ميانجي كه نروژ دولت  به نامه يي  در  تاميل ببرهاي
دولت زمانيكه تا كه كردند اعالم است، مذاكرات
لغو را آنان كادرهاي جابجايي محدوديت كلمبو
اين كرد. نخواهند شركت مذاكرات در نكند،

شود. تشكيل بود هفتة آينده قرار مذاكرات
برای  تاميل آزاديبخش ببرهای سازمان فرماندهان  

شمال در  پايگاهی  عازم خود رهبران با  گفتگو 
يک گفتند و کردند لغو آنرا اما بودند، سريالنکا
فاصلهيی از را آنها سريالنكا دريايی نيروی کشتی

نظر داشت. زير بسيار نزديک
دولت،  با صلح را برای مذاکرات ديدار اين  شورشيان
شود، آغاز آوريل و چهارم بيست روز بود قرار که

بودند. کرده توصيف مهم
آزاديبخش  سازمان ببرهای دبيرخانه صلح  سخنگوی
تاميلبهآسوشيتدپرسگفتشورشيانپيشازآنکه
در صلح مذاکرات در کنند، مالقات خود با رهبران

ژنوحضورنخواهنديافت.

بزرگترينمسجدهند انفجاردوبمبدر
انفجاردو بمبدرمسجداصليدهلينودر روزجمعه

براي  نمازگزاران اينكه از قبل كمي فروردين،  ۲۵
نمازمغربگرد آيند،ساختمانمسجدتاريخيمربوط

بزرگترين  در در اين انفجارها لرزاند. را پيش به۳ قرن
شدند.  مجروح کم۱۳ نفر دست هند، مسجد

داد روي روزي همان در نو دهلي مسجد در انفجار
شورشيان توسط نارنجك با حمالت رشته يك كه
باعث هند، شمال در سرينگار شهر در جدايي طلب

شد.  ديگر شدن ۳۰ تن زخمي و ۵ تن مرگ
مسجد،  در شده  كارگذاشته بمبهاي گفت  پليس  
را انفجار مسئوليت کنون کسی تا بودند. قدرت کم

بهعهدهنگرفتهاست.
کارشناسان تخليه شد. مسجد از انفجار، پس بالفاصله
و پرداختند بيشتری های  بمب  جستجوی به پليس

ظرف۲ ساعت  را محاصره کردند. اما مأموران محل
کند. ادامه پيدا نماز مراسم اجازه داد پليس

محلی، تلويزيونی  کانالهای انفجار، از پس دقايقی 

جامع مسجد در انفجار  صحنة به هندي  مسلمانان
در  پليس مينگرند. فروردين،  ۲۵ روز در  نو  دهلي 

است. نگهباني حال در محل

شعار دولت محلی را که عليه نمازگزاران خشمگين
داد. نشان دادند، می

آرامش حفظ  خواهان مسلمانان، رهبران و مقامات 
شدند.

كشته شدند افغانستان درگيريهاي نفر در ٤١
شدند زخمي درگيريها اين در پليس و ٩ كشته ٦ پليس

از  بهنقل ۲۷ فروردين، رويتر خبرگزاری بهگزارش
در افغانستان جنوب در بزرگي نبرد در قندهار، پليس
زندگي میكرد، طالبان رهبران از يكي منطقهيي كه

اين  در شش پليس كشته شدند. طالبان و ۴۱ مظنون
و تقريبًا داد رخ قندهار شهر غربي جنوب كه در نبرد
از هليكوپترهايي داشت، ادامه جمعه روز سراسر

نيروهاي از حمايت در آمريكا رهبري تحت ائتالف
اسداهللا خالد بهشليك راكت پرداختند. افغاني، زميني
نتيجه در گفت: فرانسه بهخبرگزاري قندهار فرماندار

ايننبرد۴۱ طالبانكشتهو تعداد زيادي ازآنهامجروح 
ايندرگيريها۶ پليسكشتهو ۹ پليسديگر  در شدند.

شدند. زخمی عادی مردم از تعدادی و



١٥ ١٣٨٥صفحه دوشنبه ٢٨فروردين ٧٩٦ ـ شماره

سـروهـاي  سـرافـراز  فـرورديـن
اوين تپههاي سرخ شقايق ٩ ياد به بهمناسبت سيوچهارمين سالشهادتاوليندستهازاعضايمركزيتسازمان مجاهدينخلق ايراندر٣٠فروردين١٣٥١

بـاد گـرامي شهيدان٣٠ فـروردين ١٣٥١ و ١٣٥٤ ، خلق رهايي پپيشوايان خاطره

زد:  فرياد دادگاه در مسعود
و جانبازي با ما منطق ماست، افتخار باالترين اين اعدام كنيد، را «ما

را آن ما قيمت است، نزديك پيروزي مي شود… ازخودگذشتگي شروع
اين شعله خاموش نخواهدشد».  هستيم و پذيرا

مجاهدشهيد علي ميهندوست:
در را خود دقيق محل و موقعيت هر لحظه در كه است اين انقالبي وظيفه هر

درجه طريق آن كرده و از تعيين مبارزه ميدان نبرد و در مختصات صفحه
تمام سپس با و كرده تعيين مسئوليتها درقبال را خود و قدرت صالحيت

حين عمل در فقط بداند كه و بپردازد مسئوليت انجام خود به امكانات نيرو و
و جنبههاي منفي يافته فرد رشد جنبه هاي مثبت است كه كار جمعي و

ازميانميروند.
 مجاهد شهيد ناصر صادق: 

توده ها اقيانوس افق در را دماغه كشتي پيروزي ما ميدهيم، نويد شما به «ما
ماطلوع ميبينيم، پيروزيتوحيدرا ما ميبينيم. پيروزيخلقرا ما ميبينيم.

باعث اتهامات اين با و در چنين دادگاهي ما محكوميت ميبينيم. را صبح
است. انقالبيون جهان ملت و كليه پيشگاه در ما سرفرازي

مجاهدشهيدمحمدبازرگاني:
وجود نخواهد  چيزي از خون دريايي جز و رژيم خلق ميان اين پس  از

شما ميگيرد، به دست را آن دشمن و دارد وجود تفنگ كه زماني تا داشت.
بهزميننگذاريد. همتفنگرا

ناصر صادق ميهندوست علي بازرگاني محمد باكري علي

صادق، علي ناصر ما، سرفراز سرو قامت چهار
در باكري، علي و محمدبازرگاني ميهندوست،

و  دواالنوار  كاظم و ١٣٥١ سال ٣٠فروردين
كه چهار شقايقي دو خوشدل، مصطفي جوان
«فدايي»شان ياران هفت تن از با همراه بعد سال
«مرگ به خون تپيدند، چنان تپههاي اوين در
بر آواري/ چون «كه بهار/ كردند»، سرودي را
اين شهيدان با خون دوزخ خزيد». البته رگ
آن بهار توانست، شاه ديكتاتوري واالمقام،
كند، خزان و زخمي ايران مردم براي را سال
تنها نه نميدانست قدرت، مست ديكتاتور اما
كه كه هدفش بود، بلوغ بهار جنبشي آنطور
بلكه، الله هايي جوانهزده بودعقيمنخواهدشد،
برابر در آينه يي همچون برآمد، خونشان از كه
را قهرمانان آن تابان سيماي و گرفت قرار مردم

مردم حك نمود. ضمير و ابد در ذهن تا
وادي طي طريق، «عشق» مهيبترين در ميگويند
شايد به دارد. در برابر خود سالكي هر است كه
خود، در منطقالطير كه عطار است دليل همين
قرار داده وادي دومين «طلب» از پس «عشق» را
كه چيزي يعني خواستن. جستن. طلب، است.
همان كه ميخواهدش. جستجوگر يا سالك
وادي يعني سختترين عطار است. حقيقت ناب
«طلب» تا داده قرار كار آغاز همان در را «عشق»
و دهد پس را امتحانش ابتدا همان از كننده
به ورزيدن براي رسيدن به سلوك عشق بتواند
البته كه همان عشقي دست يابد. مقصود غايت
درگاهش خاك تاجرپيشه هيچگاه به «عقل»

قول موالنا: به و راه نمي برد هم
بخفت  گل شرحش چو خر در در عقل
هم عشق گفت عاشقي شرح عشق و

اين ميدهند، ارائه عطار عشق از كه تعبيري
تنها با عشق، از مرتبه چنين به رسيدن است كه

ميسر است. دوپايه» «عشق گذشتن از
جز اين عشق، و تميزي از تعبير پاك آيا، چنين
سالكان عاشق ما فوران كه در وجود اين است
واديش از شرارهيي چون چنانكه ميكرد؟

خفتند. «توحيد» وادي در پاكبازانه و گذشتند
گوهران جمله باكري، از واالمقام، علي مجاهد
از هم او  بود. عاشقان جمله همين تابناك 
هم و بود برخوردار خالق و سرشار استعداد
به خصوصي زندگي تالش و كار در عرصه
از و بود. يافته دست چشمگيري موفقيتهاي
بسياري جاذبههاي  از عادي يك جامعه نگاه
نداشت. كم كالم هيچ يك در و بود برخوردار
بلندي كه افق به براي پرش را آنها ولي همه
نهاد پا زير بود، كرده ترسيم بيتابش ذهن در
كه ساخت خود از انقالبي شخصيتي چنان و
بعد نسلهاي و خود نسل براي جاويدان الگويي

خود گرديد. از
است سرپرستي نشان که سر اين

است هستي قيد ز رها گونه وين
 

و تحت محروم مردم به عشق جز كدام نيرويي
ميتوانست به آزادي و عشق ديكتاتوري ستم
برانگيزد كهدربرابر چنانشجاعتو بيباكيرا
قدر و ستاره» و «تاج نشاندار كه آن دادستاني
سلطهاش تحت خاك بودكه  نظامي قدرتي
به «ما برآورد: فرياد ميناميد، ثباتش جزيره را
محاكمه رژيم سرنگوني براي كوشش اتهام
قبول را اتهام  اين افتخار كمال با ميشويم، 
قرباني ميطلبد ميدانيم كه نهضت ميكنيم. ما

آن باشيم». قربانيان اولين حاضريم خودمان و
آورده وجود به ايماني چنان كه بود عشق همين
شهريور ضربه كمرشكن وجود آن با كه بود
سال٥٠،كهبنيانگذارانوهمهاعضايمركزيت

ايمانراسخشان اماسرسوزنياز بندكشيد، به را
داشتند انديشه  در كه باالبلندي افق به نسبت
نيز جاودانگي» «ميعادگاه آستان در و نكرد كم
و در برنميگرداندند آفتاب» «طلوع از چشم 
مردمش ميپيچيد به خطاب صداي ناصر طنين
كشتي دماغه ميدهيم، ما شما نويد به «ما كه:
ما ميبينيم. توده ها اقيانوس افق در را پيروزي
را توحيد پيروزي ما مي بينيم. را خلق پيروزي

ميبينيم». طلوعصبحرا ما ميبينيم،
آفريده سرفراز گرد آن كاظم كه صحنه هايي يا
نيز مي گذرد، انسان طاقت از فراسوي كه بود
وقتي كه است؟ آنجا توان نيرو و كدام حاصل
با فك، ناحيه در گلولهيي و خونآلود تني با
درحاليكه بردند. شكنجهاش تخت به برانكارد
همهپزشكانتحتامرساواكگواهيميدادند
در شكنجهگران ولي نيست،  بيهوش او كه
همه اين با است چگونه كه بودند حيرت و بهت
و جراحات تازه گلو و تحريك زخم شكنجه
يك حسرت ديگر اشياء، اما چاقو و با بدنش
و هرگز گذاشته بود جالدان دل بر هم را آه
زير در قهرمانيهايش از  فراتر  اما نگشود. لب
و ديگران برابر در  و تواضع فروتني شكنجه،
بر كه بود انقالبي او واالي و اخالق شخصيت
از بسياري و بود تأثيرگذاشته زندان محيط تمام
كرده خود شيفته نيز را غيرمجاهدش همبندان
در خلق، مجاهد يك تماميت كه راستي به بود.

بود. سلوك كاظم متجلي و قامت
بامداد هر

ميخورد آب قلبش از سپيد كبوتري
روز  تمام در  و

ميدويد چشمانش در سياه ببر دو
كبوترانتشنه!

كشتند!؟  چگونه را  ببرها
را چگونه كشتند!؟ ببرها

مجروح كبوتران قلب ميخواهم در
بگريم.  ببر سياه دو براي

جمع «خوشدل» آرام و شكيب آن مصطفي،
دوستانوآنصخرهپايداريكهشكنجه گرانش
يك فداكار مجسم بود. هم مستأصل كرده را
اگر كه فداكاريهايي نوع آن از بيچشمداشت.
جنس شهادت است. از حداقل بر فراز، كه نه
برد پي وقتي اما شكنجه بود، زير در كه آنجا
و بود نديده را حتي هرگز او كه ديگري همرزم
دستگيري معرض در است ممكن نميشناخت،
به باز و پذيرفت را اتهاماتش «دروغ» به باشد،
جالد را شد موفق وقتي و شتافت. شكنجه زير
از برهاند، را از دستگيري همرزش و دهد فريب
كه و «عشق» بود در پوستش نميگنجيد شادي

ميكرد. فواره وجودش از
علي ميهندوست،  باكري، علي همه آنها،  آنها،
شاخه هاي مصطفي و كاظم و محمد و ناصر
«ريشه از يك كه بود درخت طبيهيي سترگ

است. برآورده سر شكوهمند»
شهيدان آن از  نميتوان،  حق به  و  راستي به
«شاهد» سرفراز تنها اما، از كرد، سرفراز صحبت
اصالت و نگفت. سخن «مسعود» يعني آن جمع،
جوهراينباسببيدرايناستكهاوخود«پارهيي
بود. دلكششان» «پارهيي از خيال و تنشان» از
نام به رودي كه در جوشاني بودند چشمه هاي
مجاهدين درياي به و پيوستند هم به «محمدآقا»
مسعود در صحبت پاي كه كساني بردند. راه 
چه با او ديدهاند بودهاند، شهيدان اين مورد
و خود بر و ميگويد آنها از شيفتگي و «عشق»
را آنها باهركالميو توصيفي، بر نسلش ميبالد.

ازهركدامش درخودشتكراروتكثيرميكند.
يكي آن ميپراكند. از مشامها بويي به و گلي
آن تا من» گل عذار و باالبلند كه مي گفت «دلبر
مينامد. شهيدان»ش «شاهد كه دالوري گرد
خوردن، و جوش پيوستن بههم لحظه هاي  از
درفش و و داغ از پيكار. و رزم تا صحنه هاي
و نگاههاي پرراز و دهليزها و در سلولها شكنجه
غريوهاي از ميلهها. پشت از پيام، و دلتنگي رمز
مشترك مشترك، تا صفير «اهللاكبر» در كميته
تا و نظامي در بيدادگاه خروششان صاعقه هاي
هم تبدارشان». لبهاي «بر بوسه و وداع آخرين
مغز تا اعدامشان، خبر شنيدن از بعد كه بود او
به يارانش خطاب پيامي طي و استخوان سوخت
«بهعنوان نوشت: زندان حصارهاي از بيرون در
انقالبي و وظيفه اقتضاي به و ناچيز مجاهد يك
تا بودم كرده خود را آماده تشكيالتي انضباط
انقالب را به جانم يعني خود ناچيزترين سرمايه
ديكتاتوري اما منافع ادا كنم… بزرگ خلق اين
از فعًال مرا ايران  خارج در مخصوصًا  حاكم
است… كرده محروم جاويدان سعادت اين
تجديد مهم است لحظات اين آنچه در ليكن
است كه در خلق بهخونخفته عهد با شهيدان
و بوسيده را تبدارشان لبهاي لحظات آخرين
و بهخاطر سعادت جز كه را تپش قلبشان صداي
آزادي خلقنتپيدهاست،شنيدهامومتفقًاسوگند

خوردهايم تا پيروزي».
واالمقام شهيدان آن پرفتوح  روح قطعًا و
«سعادت در مي بينند كه  است شاد بينهايت
آن كه به همان ايران محروم مردم جاويدان»
و عشق تا فراسوي خورده جمعشان «سوگند»
آنها خونهاي وفادار مانده و پاكبازي و معرفت
عاشقان جاري نسل جديدي از در رگهاي را

است. كرده

ذواالنوار بيژن چزنيكاظم مصطفي جوان خوشدل

پويانزاده محمد طريقي ضيا حسن

كالنتري مشعوف

سرمدي عزيز افشار جليل احمد

سوركي عباس

٣٠فرردين شهداي ازمزار عكسهايي

كه جنايتي  ننگينترين از يكي 
دست آن به شاه محمدرضا ديكتاتوري
٩تن وحشيانه و مظلومانه كشتار يازيد،
در ايران مردم  فرزندان بهترين  از
كه بود. ديكتاتوري شاه تپه هاي اوين
همواره حكومتش سالهاي آخرين در
اوجگيري از اضطراب و وحشت در
از مبارزه متأثر مردم گسترش مبارزه و
يك در داشت، انقالبيون قرار مسلحانه
طراحي با و شقاوتبار و كثيف اقدام

 ٣٠ تاريخ در شاه، ساواك اجراي و
اسير  انقالبي ٩ خون   ١٣٥٤ فروردين
ريخت. زمين بر اوين تپههاي بر را
فداييان قهرمانان عبارت بودند از: اين
حسن ضياظريفي، بيژن جزني، شهيد،
مشعوفكالنتري، سعيد سرمدي، عزيز
چوپانزاده، محمد سوركي، عباس
خلق؛ مجاهد دو و جليلافشار احمد
جوان مصطفي و ذواالنوار كاظم 

خوشدل.
تحت شامگاهي  روزنامه هاي بعد، 
داستاني ديكتاتوري شاه، مطابق سلطه
بود كرده پيش طراحي از ساواك كه

كشته  فرار به هنگام «٩ زنداني نوشتند:
خبر در ساواك دژخيمان شدند».
براي تالش كرده بودند خود دستساز
كه كنند صحنهپردازي چنين مردم
فرار قصد زنجير در  قهرمانانان  گويا
در تپههاي اما داشته را زندان اوين از
گرفته قرار  مأموران رگبار هدف  آن
چنين تنها نه مردم اما شده اند. كشته و
بلكه نكردند، باور را مسخره ياوههاي
تا اعماق سبعانه جنايت اين انتشار خبر
را روشنفكر اقشار بهخصوص و جامعه
هرچه عمومي نفرت و كينه و داد تكان
و عمال شاه ديكتاتوري عليه بيشتر را

جنايتكارش بر انگيخت.
ساواك دژخيمان برخي همچنانكه
اعتراف شاه رژيم  سقوط  بعداز
پيش از توطئه اساس بر كردند،
مــزدوران طـــراحــي شـــدهيي
چشمان با را اسير  ٩انقالبي ساواك
و بردند اوين تپههاي بهسمت بسته
زمين روي را آنها اوين تپههاي برفراز
جالدان كه مسلسلي با سپس نشاندند،
فرزندان ميگرداندند، بهدست دست
خون و  بهخاك را ايران مردم دلير 

در ساواك آن شب، فرداي كشيدند.
٩زنداني كه داد خبر رژيم رسانههاي
بهزندان انتقال درحين كه سياسي
كشته فرار  درحال بودند، ديگري 
را خبر اين كه ميدانستند همه شدند.
زبوني و ضعف پوشاندن براي ساواك
است. كرده جعل انقالبيون درقبال خود
قبل از مدتها جنايت براي اين ساواك
از زندانيان اين انتقال و بود آماده
و بهدروغ انجام شده بود پيش  چندي
درحاليكه ميگفت. سخن فرارشان از
برخي پايان محكوميت بيشتر به چندماه
اين از بعد  روز بود. نمانده آنها  از
در سنگين سكوتي و خشم جنايت،
در بود. افكنده  سايه زندانهاي سياسي
به زندانها در اسير انقالبيون روز آن 
نرمش هنگام همرزمان شهيدشان،  ياد
صف جهت يك در صبحگاهي،
تكرار ٩بار را و حركات نرمش كشيدند

و  زدند فرياد عدد٩ را هربار و كردند
زندانها در بازگشايي روز تا را سنت اين

ادامه دادند. قيام ضدسلطنتي در
فدايي چريكهاي شهيدان اين ميان در
بود. جزني، پيش قراول شان بيژن خلق،
بود انقالبيوني نخستين شمار در او 
خونبار تجارب از گرفتن درس با كه
تشكيل به ايران، مردم گذشته مبارزات
مبارزه استراتژي به اعتقاد با گروهي
و بيژن بود.  گماشته همت مسلحانه 

اسارت  به سال٤٦  در شهيدش ياران
اسير انقالبيون  اين  درآمدند.  ساواك
جزني گروه  به شاه زندانهاي در  كه
زندانهاي به هريك شدند، معروف
جزني بودند. شده  محكوم  طوالني
جنبش مسلحانه دفاع از يارانش در و
رفرميسم و سازشكاري  با  انقالبي
داشتند قاطعي و روشن  مرزبنديهاي
همنوا تسليمطلبان و عافيتجويان و
را ديكتاتوري همدست و ساواك با
كتاب جزني بيژن از  مينمودند.  افشا
جزوه و مقاله چندين و ٣٠ساله تاريخ
و ايران درباره تاريخ معاصر ارزشمند
كه مانده باقي مسلحانه مبارزه استراتژي
يارانش و او نظري تالشهاي محصول

٩ شقايق  اين و نام ياد زندان است. در
قلب در همواره اوين تپه هاي سرخ

است. ايران زنده مردم

صادق ناصر مجاهد شهيد و تختي پهلوان جهان صادق، احمد حاج انگيز از خاطره ٣٠فرردينعكس شهداي ازمزار عكسهايي

در٣٠ فروردين ١٣٥٤دژخيمان
جنايت به آريامهري، ساواك
و زدند. دست هولناكي
شقاوت بار، عمل يك در
خونهايپاك٩انقالبياسيررا
زمين بر اوين تپههاي فراز بر
ايران قهرمان خلق ريختند.
قهرمانيهاي جانبازي و خاطره
را اوين تپههاي سرخ ٩شقايق
شدند، پرپر ناجوانمردانه كه
كرد نخواهد  فراموش  هرگز 
خويش تاريخي حافظه به و

خواهد سپرد.



شمارة ٧٩٦ ـ دوشنبه ٢٨فروردين ١٣٨٥صفحة ۱۶
گزارش

مـوج اعتراضات عليه حکم اعدام زندانی مجاهـد ولی اهللا فيض مهدوی

موج اعتراضات جهانی عليه حکم اعدام زندانی مجاهد 
ولی اهللا فيض مهدوی اين هفتة نيز ادامه داشت و 
شاهد  آمريکا  و  اروپا  در  جهان  بزرگ  شهرهای 
آکسيونهای اعتراضی حاميان مقاومت، در محکوميت 

اين اقدام شنيع رژيم آخوندی  بود.
دژخيمان رژيم آخوندی چندی پيش طی حکمی 
ولی اهللا فيض مهدوی را که اکنون به دليل فشارهای 
به  به سر می برد،  بدترين شرايط جسمی  وارده، در 

اعدام محکوم نمودند.
در اين آکسيونهای اعتراضی شرکت کنندگان ضمن 
تقبيح اين عمل جنايتکارانة رژيم، نسبت به تکرار 
فاجعه قتل عام زندانيان سياسی در سال٦٧، هشدار 
دادند و  از مجامع بين المللی و حقوق بشری و نيز 
ارگانهای سازمان ملل متحد خواستند تا با اقدامات 
فوری بر روی رژيم فشار وارد آورده  و جان زندانی 
آنها  نجات دهند.  را  مهدوی  فيض  ولی اهللا  مجاهد 
هم چنين خواستار بررسی پرونده نقض حقوق بشر 

رژيم در شورای امنيت سازمان ملل شدند. 
هم چنين اين هفته حمايتهای انجمنها و تشکلهای 
داخلی و بين الملی از زندانی مجاهد ولی اهللا فيض 
مجاهدين  هوادار  فرهنگيان  جمله  از  داشت.  ادامه 
اين  کردن  محکوم  با  بيانيه يی  طی  درتهران  خلق 

حکم اعدام چنين عنوان  می کند: 
«ما فرهنگيان و معلمان در برابر اين بيدادگري سكوت 
نكرده و از همه مجامع حقوق بشري دنيا مي خواهيم 
براي نجات جان اين مجاهد قهرمان(فيض مهدوي) 
كه اينك در زندان گوهر دشت كرج در بند است 

اقدام سريع نمايند.
از همة فرهنگيان و معلمان و دانشجويان و اساتيد 
فرياد  مي خواهيم  دانش آموزان  و  دانشگاه  محترم 
دادخواهي سرداده واين اقدام جنايتكارانه را محكوم 

نمايند».
در زير گزارش و تصاويری از آکسيونهای اعتراضی 

اين هفته از نظر شما می گذرد.

 لرد کوربت، رئيس گروه لردهای حزب کارگر و رئيس کميتة پارلمانی 
بريتانيايی ايران آزاد

لرد رابين كوربت در ميان ابراز احساسات شديد تظاهركنندگان كه  شعارهاي «نه به 
مماشات و سازش، نه به جنگ و بله به مريم رجوي» و «ما خواهان عدالت و صلح 
هستيم و خواهان خروج نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست سازمانهاي ممنوعه 
انگلستان» سرمی دادند؛ ضمن سخناني به تظاهرات و خيزشهاي گسترده در صدها 
شهر ايران اشاره كرده و گفت: مردم ايران با صداي بلند فرياد آزاديخواهي خود را بلند 

كرده اند و خواهان آزادي كه ماليان ستمگر آن را ربوده اند هستند. 
وي افزود: اكنون زمان آن رسيده كه برچسب ناحق تروريستي را از سازمان مجاهدين 
خلق ايران كه هيچ گاه يك سازمان تروريستي نبوده است برداشته و به گردن ماليان 

كه تروريستهاي واقعي هستند بيندازيم.

 استيون مک کيپ، نمايندة مجلس عوام از حزب كارگر و مشاور پارلماني 
سابق وزراي آموزش و پرورش و كشور انگلستان

آقای استيون مك كيب در ميان شور و احساسات زياد تظاهرکنندگان، حمايت قاطع 
خود از مقاومت برحق مردم ايران به رهبري خانم مريم رجوي و راه حل ارائه شده 
توسط ايشان  اعالم نمود و خواهان تحريم گسترده و همه جانبة اقتصادي، نفتي و 

تكنولوژيك و ديپلوماتيك رژيم ماليان گرديد.
استيون مك كيب هم  چنين خواهان حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست 
پارلمان در سمينارها،  نمايندگان  ما  نمود:  عنوان  و  تروريستي گرديد  سازمانهاي 
تظاهرات و ميتينگها و سمپوزيومهاي مختلف اين خواسته را تكرار كرده و به كارزار 

خود تا پيروزي نهايي ادامه مي دهيم.

 لردکينگ، نماينده مجلس اعيان انگلستان
لرد كينگ ضمن ابراز خوشحالي از حضور گسترده حاميان مقاومت و به خصوص 

جوانان و زنان، در تظاهرات شهر بيرمنگام،   فعاليتهاي مقاومت ايران را به رهبري خانم 
مريم رجوي ستود و گفت: من اعتقاد كامل دارم كه اين پشتكار و فعاليتهاي گستردة 

شما در آينده يي نزديك به ثمر خواهد نشست.

 مالکم فاولر، عضو کميته حقوق بشر کانون وکالی انگلستان
مالكوم فاولر، صحبتهاي خود را با اعالم يك دقيقه سكوت به پاس و يادبود شهداي 
مقاومت و پايداري قهرمانانه زندانيان قهرمان مجاهد و مبارز به خصوص مجاهد قهرمان 
حجت زماني آغاز كرده و خواهان دخالت هر چه سريعتر دولت انگلستان و سازمانهاي 
حقوق بشري براي نجات جان زنداني مجاهد ولي اهللا فيض مهدوي كه حكم اعدام او 

توسط ماليان جنايتكار صادر شده است گرديد.

 دولت نوروزی، نمايندة شورای ملی مقاومت در انگلستان
خانم دولت نوروزي در سخناني ضمن تشكر از نمايندگان پارلمان لرد كوربت، استيون 
مك كيب و لرد كينگ و ساير همكارانشان در دو مجلس انگلستان، كه سالهاي 
متمادي از مقاومت ايران به رهبري خانم مريم رجوي براي تحقق دموكراسي و حقوق 
بشر حمايت نموده اند، تأكيد كرد كه شرايط ايران و منطقه بسيار بحراني و خطير است 
و مردم و مقاومت ايران با برگزاري بيش از ٤١٠٠رشته تظاهرات و اعتصاب و حركات 

اعتراضي عزم جزم خود را براي سرنگوني و تغيير دموكراتيك در ايران نشان داده اند.

 حسين عابدينی، عضو کميسيون خارجه شورای ملی مقاومت
حسين عابديني در صحبتهاي خود ضمن شرح توطئة جنايتكارانه رژيم براي  قتل عام 
زندانيان مجاهد، اعدام مجاهد قهرمان حجت زماني و حكم اعدام قريب الوقوع زنداني 
مجاهد ولي اهللا فيض مهدوي را به شدت محكوم كرده و خواهان نجات جان ايشان شد. 
آقاي عابديني در ادامة صحبتهاي خود با اشاره به مداخالت فزاينده رژيم در عراق و 
هم چنين تالشهاي گسترده آن براي كسب سالح هسته يي، راه حل سوم رئيس جمهور 

برگزيده مقاومت را تنها خواست ايرانيان در داخل و خارج ايران معرفي كرد.

صبح روز شنبه ١٩فروردين صدهاتن از هواداران مقاومت ايران و ايرانيان شريف 
و آزاده در ميدان چمبرلين در مركز شهر بيرمنگام دومين شهر بزرگ انگلستان 
يك تظاهرات بزرگ اعتراضي در حمايت از راه حل دموكراتيك ارائه شده توسط 
زندانيان  اعدام  محكوميت  و  رجوي  مريم  خانم  مقاومت  برگزيدة  رئيس جمهور 
سياسي مجاهد و مبارز به خصوص حكم اعدام زنداني مجاهد ولي اهللا فيض مهدوي 

برگزاركردند.
در اين تظاهرات كه از ساعت ١١صبح شروع شد و براي چند ساعت ادامه داشت، 
چند تن از نمايندگان برجستة پارلمان انگلستان و شخصيتهاي سياسي و نمايندگان 
مقاومت ايران و جوامع ايراني شهرهاي سراسر انگلستان به خصوص جوامع بيرمنگام 

و ساير شهرهاي شمال انگلستان به سخنراني پرداختند.
رؤساي جوامع مختلف ايراني از جمله  آقاي مسعود ضابطي نمايندة جامعه وكالي 
ايراني در انگلستان، دكتر كورش جاللي نمايندة جامعه ايرانيان در شهرهاي بيرمنگام 
و منچستر انگلستان، خانم ژامك صفدري نمايندة انجمن معلمين ايراني در انگلستان، 

خانم آزاده حسيني نماينده انجمن جوانان و دانشجويان ايراني و آقاي سياوش رجبي 
رئيس انجمن متخصصين و آكادميسينهاي ايراني در انگلستان ضمن سخنان كوتاهي 
حمايت خود را از راه حل سوم ارائه شده توسط خانم مريم رجوي اعالم نموده و حكم 

اعدام زنداني مجاهد ولي اهللا فيض مهدوي را محكوم نمودند.
در اين تظاهرات آكسيونهاي مختلف شامل صحنه هاي سمبليك اعدام و حلق آويز و 
سنگسار و شكنجة زندانيان سياسي و موشك و سالحهاي اتمي به نمايش در آمدند. 
رسانه هاي مختلف شامل تلويزيونهاي بي.بي.سي، تلويزيون آي.تي.وي انگلستان، 
روزنامه بيرمنگام پست و بيرمنگام ايونينگ ميل و ساير رسانه ها و خبرگزاريها كه 
در تظاهرات شركت داشتند به تهيه فيلم و گزارش و عكس از آنها پرداختند. آنها 
هم چنين با نمايندگان پارلمان و نمايندگان مقاومت ايران و جوامع ايراني مصاحبه هاي 
اختصاصي انجام دادند. خبر اين تظاهرات در روزنامه هاي مختلف شهر بيرمنگام و 

تلويزيون اين شهر منعکس شد.
بخشهايی از سخنرانيهای انجام شده در اين تظاهرات  از نظر شما می گذرد:

اسلو مقابل مجلس نروژ، ١٩فروردين: 
مرز  ملي«اای  سرود  پخش  با  نروژ  اعتراضی  تجمع 
پرگهر» آغاز شد. شرکت کنندگان با شعارهاي كوبنده، 
از سازمانهاي حقوق بشري و دولت نروژ خواهان آوردن 
فشار بر رژيم آخوندي جهت لغو حكم اعدام و نجات جان 
ولی اهللا فيض مهدوي و ساير زندانيان سياسي گرديدند. 

در ادامه پيام انجمن دانشجويان ايراني مقيم نروژ توسط 
قطعنامه  سپس  شد.  خوانده  توتونچي  احسان  آقاي 
برنامه، همخواني  پايان بخش  قرائت گرديد.  تظاهرات 

سرود قسم بود. 
اين برنامه با استقبال و ابراز همبستگي شهروندان نروژي  

همراه  بود.

اسلوـ  نروژ

ونکور، ١٨فروردين: 
شد.  آغاز  ايران»  «اي  سرود  پخش  با  ونکور  آکسيون 
شركت كنندگان فرياد مظلوميت زندانيان سياسي مبارز 
و مجاهد اسير در سياهچالهاي رژيم و مردم به جان آمده 
«آزادي،  مانند  پرطنين  شعارهايی  طی  را  كشورمان 
آزادي زندانيان سياسي»، به  گوش مردم كانادا رساندند.  

اين آكسيون مورد توجه رسانه هاي محلي قرار گرفت 
كه از آن فيلم و گزارش خبری تهيه كردند. 

در ادامه، نامة حمايت خانم هدي فراي نمايندة دولت 
فدرال كانادا قرائت گرديد. خانم فراي در نامه خود از 
مبارزات مردم و مقاومت ايران حمايت كرده و خواستار 

لغو حكم اعدام ولی اهللا فيض مهدوي شدند. 

ونکورـ  کانادا

برکلی،  ١٩فروردين:
آکسيون برکلی باوجود باران شديد، در مرکز اين شهر 
برگزار گرديد. شرکت کنندگان با مشتهايي گره كرده 
را  ايران  در  زندانيان سياسي  «اعدام  شعار مي دادند: 
متوقف كنيد»، «زنداني سياسي آزاد بايد گردد» و…

در خالل برنامه بروشوري در افشاي جنايات رژيم و 

قتل عام  برای  جنايتكار  آخوندهاي  اخير  تهديدهای 
زندانيان سياسي، بين شهروندان آمريکايی توزيع شد. 
آنها که به شدت تحت تأثير قرار گرفته بودند با محكوم 
كردن اين اقدامات جنايتكارانه آمادگي خود را براي 

انجام هر اقدام مؤثري اعالم مي كردند. 
در پايان، قطعنامة آکسيون قرائت گرديد. 

برکلیـ  آمريکا

سن خوزه، ٢٠فروردين:
اعتراضي سن خوزه ضمن  شرکت کنندگان در تجمع 
حضور در مركز شهر پالو آلتو، پالکاردهايي را حمل 
مي کردند که بر روي آن نوشته بود: «اعدام زندانيان 
سياسي در ايران را متوقف كنيد»، «زنداني سياسي آزاد 

بايد گردد» و…
اين آكسيون مورد توجه و استقبال شهروندان آمريكايي 
قرارگرفت. آنها با پيوستن به  تجمع، حكم جنايتكارانه 
دژخيمان رژيم ايران را محكوم کردند. اين مراسم با 
اجرای جمعی سرود «ايران اي مرز پرگهر» پايان يافت.

سن خوزهـ  آمريـکا

لس آنجلس مقابل ساختمان فدرال، ٢٢فروردين: 
شرکت کنندگان در آکسيون لس آنجلس در شعارهای 
پرشور خود خواستار آزادی زندانيان سياسی و لغو حکم 

اعدام زندانی مجاهد ولی اهللا فيض شدند. 
توسط  سابق  سياسي  زندانيان  انجمن  پيام  ادامه  در 

خانم ميترا ساماني، زنداني سابق قرائت شد. پيام انجمن 
نيز توسط  ايران  براي دموكراسي در  كاليفرنيا  جنوب 
آقاي ناصر شريف خوانده شد سپس قطعنامة آكسيون 

قرائت گرديد. 
آكسيون با اجراي دستجمعي سرود قسم به پايان رسيد.

لس آنجلسـ  آمريکـا وينـ  اتريش

وين در مجاورت پارلمان اتريش،  ١٩فروردين:
آكسيون وين در حمايت از راه حل دموكراتيك ارائه شده 
توسط رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي 
و در اعتراض به حكم اعدام زنداني مجاهد ولي اهللا فيض 

مهدوي برگزار شد.

اين آكسيون كه به  مدت چند ساعت ادامه داشت، مورد 
استقبال شهروندان اتريشي قرارگرفت. آنها با مراجعه 
به نفرات شركت كننده در آكسيون و نيز ميزكتابی که 
برپا شده بود، انزجار خود را از رژيم جنايتكار آخوندي 

ابراز مي داشتند. 

کلنـ  آلمـان

کلن، ٢١فروردين:  
در شروع آكسيون اعتراضی کلن که با حضور چشمگير 
حاميان مقاومت همراه بود، اطالعية شوراي ايرانيان اين 

شهر قرائت گرديد. 
خانم زبيله اشتار طی سخنانی ضمن محکوم نمودن 
اين اقدام ضدبشري حكومت آخوندي خواستار دخالت 

سازمانهاي حقوق بشري براي نجات جان آقاي ولي اهللا 
اين گردهمايی   با  را  و همبستگي خود  گرديد  فيض 

اعالم نمود.
در اين تجمع اعتراضی عالوه بر ميز كتاب كه در محل 
برپا بود، اطالعيه هاي مختلف به طور گسترده در بين 

حضار در محل توزيع گرديد.

نيويورکـ  آمريکـا

نيويورک مقابل مقر سازمان ملل،  ٢٢فروردين: 
جامعه  به دعوت  که  نيويورک  اعتراضی  آکسيون  در 
ايرانيان نيويورك ـ هواداران مقاومت،  برگزار شده بود، 
شرکت کنندگان با شعارهاي كوبنده خود توجه هيأتهاي 
سازمان ملل و شهروندان آمريكايي را به اين جنايت 
و  قاطعيت  خواستار  و  نموده  معطوف  آخوندي  رژيم 

اعمال تحريم عليه اين رژيم ضدبشري شدند. 
در پايان اطالعيه جامعه ايرانيان  قرائت شد، که در  آن 
از جامعه جهانی، سازمان ملل، شورای امنيت و هم چنين 
ارگانهای حقوق بشری خواسته شده است تا با فعاليتهای 
خود مانع پيشبرد نقشه های شوم آخوندی شده و جان  

زندانيان سياسي را نجات دهند.

تروندهايم، ١٩فروردين: 
تجمع اعتراضی تروندهايم با خواندن سرود «ايران مرز 
قرائت گرديد.  آغاز شد و قطعنامه تظاهرات  پرگهر» 
بين الملل  عفو  سازمان  اعالميه هاي  برنامه  خالل  در 
حكم  اين  به  اعتراض  در  مقاومت  ملي  شوراي  و 

جنايتكارانه بين شهروندان نروژي توزيع گرديد. آنها 
ضمن محكوم نمودن حكم اعدام ولی اهللا فيض مهدوي 

با شركت كنندگان ابراز همبستگي نمودند. 
در پايان اين آكسيون شركت كنندگان با خواندن جمعي 

سرود قسم با زندانيان سياسي تجديد پيمان كردند. 

تروندهايمـ  نروژ

مـونـترال ميـدان فـيليپ، ١٨فروردين: 
آکسيون مونترال که به دعوت انجمن ايرانيان دموکرات 
سرماي  و  شديد  باران  باوجود  بود  داده شده  ترتيب 
غيرمنتظره با شعارهاي کوبنده تظاهرکنندگان مبني 
محکوميت  و  سياسي  زندانيان  آزادي  درخواست  بر 

جنايتهای رژيم آخوندی و هم چنين خارج نمودن نام 
سازمان مجاهدين از ليست تروريستي آغاز شد. 

آقاي  توسط  اعتراضی  تجمع  اين  قطعنامة  پايان  در 
فريدون شيرازي از اعضاي انجمن ايرانيان دموکرات 

قرائت شد.

مونترالـ  کـانادا

آژانس خبري راديكالـ  ايتاليا ، ۱۸فروردين: 

تاريخ ۹فروردين۸۵،  در  فوکوس  ايران  سايت خبری 
خبری مبنی بر قرار اعدام زنداني سياسي ولي اهللا فيض 
مهدوي، ۲۸ساله و از اعضای مجاهدين خلق، در تاريخ 

۲۷ارديبهشت ماه، منتشر ساخت. 
تاريخ  در  اعدام  حکم  كه  مي گويند  زنداني  خانواده 
۴فروردين به او ابالغ شده است مهدوي درسال ۲۰۰۱ 
گروه  خلق،  مجاهدين  درسازمان  عضويتش  به خاطر 
اصلي اپوزيسيون ايراني، دستگير و به زندان گوهردشت 
كرج منتقل شد. سازمان او و ديگر سازمانهاي مدافع 
زندان  در  او  كه  می کنند  عنوان  چنين  بشر  حقوق 

به شدت شكنجه شده است. مهدوي به همراه دو زنداني 
تاريخ  در  اقدمي  و جعفر  زماني  ديگر حجت  مجاهد 
۴بهمن طی نامه يي به دبيركل ملل متحد كوفي عنان 
از وي خواستند كه وضعيت وخيم زندانيان سياسي 

ايران را مورد بررسي قراردهد.
حجت زماني يكي از نويسندگان آن نامه در۱۸بهمن۸۴، 
درسن ۳۱سالگي و پس از تحمل شكنجه هاي روحي 
دست  قابيل  «به  سازمان  شد.  بسياراعدام  وجسمي 
تا  اروپا مي خواهد  اتحاديه  از  ايتاليا و  ازدولت  نزنيد» 
ضمن مداخله برای جلوگيری از اعدام ولي اهللا فيض 
را در  ايران  در  به حقوق بشر  احترام  مهدوي موضوع 

کانون گفتگوهايشان با دولت تهران منظور دارند.

عليـه  نزنيـد»  دسـت  قابيـل  «بـه  سـازمان  نامـه 
مهـدوي فيـض  ولـي اهللا  اعـدام  حكـم  صـدور 

ايران: زنداني سياسي درمعرض خطر اعدام 

تظاهـرات حاميـان مقاومت در بيرمنگام انگلسـتان 

مـالکم فاولـراستيون مک کيپلـرد کـوربت حسين عـابدينیدولت نـوروزیلـرد کينگ


	796p01-site.pdf
	796p02-site.pdf
	796p03_site.pdf
	796p04_site.pdf
	796p05site.pdf
	796p06-site.pdf
	796p07-site.pdf
	796p08-site.pdf
	796p09 site.pdf
	796p10-site.pdf
	796p11-site.pdf
	796p12-site.pdf
	796p13-site.pdf
	796p14-site.pdf
	796p15-site.pdf
	796p16-site.pdf

