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  تحوالت عراق ايران  و -اخبار، گزارشها و تحليلها 
  اخبار آارگران و مزد بگيران ايران را در ايران نبرد بخوانيد

  
  

   بر تحوالت ايران و منطقه اي موثربين المللي مهمرويدادهاي 
  

  بشر در ايران انتقاد آرد اروپايي از وضعيت حقوق اتحاديه
  2004 مارس 25 -1383 فروردين 6پنجشنبه 

اتحاديه اروپايي روز گذشته به تهران هشدار داد به رغم آنكه بهبود وضعيت حقوق : خبرگزاري فارس
اسالمي است در   بروآسل براي ارتقاء روابط تجاري با جمهوريهاي بشر در ايران يكي از پيش شرط

  .هاي اندآي بدست آمده است آارنامه عملكرد ايران در اين زمينه پيشرفت
اروپايي در آميسيون حقوق بشر سازمان  اي اتحاديه  نماينده رياست دورهEU Businessبه گزارش سايت 

سازنده با تهران در زمينه حقوق بشر نتايج متحد در ژنو همچنين مدعي شد سياست تعامل  ملل
  . چنداني دربر نداشته است

اروپايي سخناني را در  والن، نماينده ايرلند در آميسيون حقوق بشر آه به نيابت از رياست اتحاديه ماري
بشر عنوان آرد، مدعي شد چهارمين دور مذاآرات دو  مورد تعامل ايران و اين اتحاديه در زمينه حقوق

ما : وي گفت. بشر به دليل خودداري ايران از تعيين زمان انجام مذاآرات برگزار نشد در زمينه حقوقطرف 
  . بشر در ايران هستيم متاسفيم آه در مجموع شاهد پيشرفتي اندك در زمينه حقوق

بشر از جمله  هاي به دست آمده در زمينه حقوق زنان نقض حقوق به ادعاي والن به رغم پيشرفت
ناپديد شدن متهمان پس از بازداشت، بازداشت افراد بدون حكم قضايي و سرآوب سياسي و   شكنجه،

  . مذهبي آماآان در ايران شايع است
اتحاديه اروپايي همچنين ادعا آرد قطع عضو مجرمان تحت شريعت اسالمي و اجراي احكام در مالء عام 

والن در بخشي . ن است در ايران ادامه دارداز جمله اجراي احكام اعدام آه اين اتحاديه خواستار توقف آ
  . اي به دموآراسي توصيف آرد از اظهارات خود انتخابات مجلس هفتم را ضربه

 /انتهاي پيام

  
 مارس، به ايران در مورد پيشرفت اندکی که در تنظيم و تدوين سند 25اتحاديه اروپا روز پنجشنبه، 

  .حقوق بشر اين کشور حاصل شده، هشدار داد
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اتحاديه اروپا آماده شدن اين سند را به عنوان پيش شرطی برای بهبود روابط تجاری خود با ايران مطرح 
  .کرده است

اتحاديه اروپا همچنين در مقر کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به طور علنی اذعان کرده 
  .زمان با ايران در مورد حقوق بشر متزلزل شده استکه مذاکرات اين سا

ماری والن، نماينده ايرلند در اتحاديه اروپا، از جانب اين سازمان به کميسيون حقوق بشر سازمان ملل 
متاسفانه چهارمين دور از گفتگوهای ما با ايران در مورد حقوق بشر به دليل معين نشدن : "گفت

در مجموع ما بهبود اندکی را در وضعيت حقوق بشر . برگزار نشده استتاريخی برای آن از سوی ايران، 
  ." ايران مشاهده کرده ايم

خانم والن گفت به غير از برخی بهبودها در زمينه حقوق زنان، نقض حقوق بشر در ايران، از جمله 
شکنجه، ناپديد شدن پس از توقيف، طوالنی شدن بازداشت های موقت و سرکوب عقايد سياسی و 

  ." به طور گسترده ای ادامه دارد"مذهبی 
مداخالت در انتخابات سراسری ايران، که اخيرا برگزار : "نماينده ايرلند در اتحاديه اروپا همچنين گفت

شد، نشاندهنده عقب گرد در راه دموکراسی و افزايش محدوديت ها نسبت به حقوق سياسی و آزادی 
  ."اين کشور بوده است

الف آمريکا راغب به داشتن روابط با جمهوری اسالمی و همکاری های تجاری و اتحاديه اروپا بر خ
اما گفتگوهای دو طرف به دليل نگرانی های اتحاديه اروپا در مورد مقاصد هسته ای . سياسی است

  . به حال تعليق درآمده است2003ايران از ماه ژوئن 
 ملل متحد در ژنو، شماری از همزمان با برگزاری جلسه ساالنه کميسيون حقوق بشر سازمان

گروههای فعال در زمينه حقوق بشر ايران در داخل و خارج از کشور به هم پيوسته اند و با گردهمائی در 
برابر ساختمان سازمان ملل اعتراض خود را نسبت به آنچه نقض گسترده، مستمر و برنامه ريزی شده 

  .حقوق بشر در ايران خوانده اند، ابراز داشته اند
اين گروهها از اعضای کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته اند که ايران را محکوم کنند و 

  .برای رسيدگی به وضع ايران ناظر دائمی و گزارشگر ويژه تعيين کنند
نمايندگان شماری از انجمن های دفاع حقوق بشر ايران در مونترال، تورنتو و ونکوور و کميته های حقوق 

  .يکا، نروژ، آلمان، سوئد، فرانسه، اتريش از جمله شرکت کنندگان در اين گردهمائی بودندبشر در آمر
  جنگ عليه تروريسم در نشست اتحاديه اروپا در بروکسل
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در همين حال، دو هفته پس از بمب گذاری های مادريد، رهبران اتحاديه اروپا برای بررسی راه های 
  .تی را برگزار کرده اندجديد مبارزه با تروريسم در بروکسل نشس

  . آنها تدابير تازه ای را برای محافظت از کشورهای عضو در مقابل حمالت تروريستی اعالم کرده اند
سران اتحاديه اروپا گفتند که کنترل مرزی و طرق محافظت از سيستم های ارتباطی بايد بهبود يابد و 

عضو اين اتحاديه، تبادل اطالعاتی بايد به طور برای اطمينان از اشتراک اطالعات امنيتی ميان کشورهای 
  . سيستماتيک انجام شود

آنها همچنين در جريان اين نشست هماهنگ کننده جديدی را برای عمليات ضد تروريستی اين سازمان 
  . انتخاب کردند

  . وزير کشور هلند اولين فردی است که اين پست را برعهده خواهد گرفت
 گذاری اتحاديه اروپا، پس از نشست روز پنجشنبه گفت که جنگ عليه خاوير سوالنا، رئيس سياست

  .تروريسم نبردی است که اروپا نبايد در آن شکست بخورد
تعيين ضرب االجلی برای تصويب قانون اساسی اروپا نيز از جمله مسائل مطرح در اين نشست بوده 

  .است
 مذاکرات اعضای اتحاديه اروپا در اين تصويب قانون اساسی پيشنهادی با بن بست روبرو بوده است و

  .زمينه در ماه دسامبر سال گذشته ناموفق ماند
اسپانيا يکی از مخالفان اصلی قانون اساسی اروپا بوده است، اما با روی کار آمدن حزب سوسياليست 

  .در اين کشور، اسپانيا می گويد که با اين سند موافقت خواهد کرد
 قبال عراق باعث شده است اختالف نظرها در زمينه سياست خارجی سياست دولت جديد اسپانيا در
  .اتحاديه اورپا برجسته تر شود

انتظار می رود سران اتحاديه اروپا در نشست بروکسل در مورد بيانيه ای درباره عراق به توافق برسند، 
  .تاما گزارشگران بی بی سی می گويند هنوز زمان اتخاذ به يک سياست مشترک نرسيده اس

  
  در آميسيون حقوق بشر سازمان ملل، نماينده اتحاديه اروپا به جمهوري اسالمي اخطار داد
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اتحاديه اروپا امروز پنجشنبه به تهران اخطار آرد آه در پرونده حقوق بشر ): راديو فردا(عليرضا طاهري 

اتحاديه اروپا بهبود وضع حقوق بشر در ايران را . خوردجمهوري اسالمي بهبود چنداني به چشم نمي 
  . شرط اصلي داد و ستدش با جمهوري اسالمي مي داند

به گزارش خبرگزاري فرانسه، اتحاديه اروپا امروز در اجالس آميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در 
 به حقوق بشر پيشرفتي ژنو، آشكارا پذيرفت آه سياست تماس سازنده اش با ايران در زمينه احترام

  . نداشت
 ، نماينده جمهوري ايرلند از طرف رياست اتحاديه اروپا خطاب به اجالس حقوق Mary Whelanمري ولن 

متاسفانه دور چهارم گفتگو با جمهوري اسالمي بر : بشر سازمان ملل متحد در ژنو در سوئيس گفت
اي توافق شده براي انجام دادن اين گفتگوها سر احترام به حقوق بشر انجام نگرفت، چون تهران تاريخه

  . را تاييد نكرده است
خانم . متاسفيم آه در آل شاهد بهبود اندآي در وضع حقوق بشر در ايران بوده ايم: خانم ولن افزود
، شاهد ادامه نقض گسترده حقوق بشر از )ازجمله در مورد زنان(به رغم بهبودهاي اندك : ولن ادامه داد

كنجه، شاهد ناپديدشدن ها پس از بازداشت، بازداشتهاي دل بخواهانه و خودسرانه و جمله شاهد ش
  . نيز شاهد سرآوبي هاي سياسي و مذهبي در ايران بوده ايم

اتحاديه اروپا همچنين تاآيد آرد آه توافق بر سر قطع عضو مجرمان در ايران محترم شمرده نشده است 
اتحاديه اروپا امروز .  اعدام مجرمان در مال عام ادامه مي دهدو جمهوري اسالمي به اين آار همزمان با

  .از مداخله در انتخابات مجلس هفتم در ايران نيز ياد آرد و آن را پسرفتي براي دموآراسي دانست

  

    و نيروهاي موثر در آينده عراقدولت آينده،عراق رويدادهاي 
  

  کنفرانس آشتي ملي عراق در اربيل تشکيل مي شود 
  2004 مارس 25 -1383 فروردين 6پنجشنبه :  ، ايرنا کويت

  "آشتي ملي در عراق "کنفرانس : چاپ کويت روزپنجشنبه نوشت " القبس "روزنامه 
  . در شهر اربيل در شمال عراق برگزار مي شود) جمعه (فردا 

  و موافقت حکومت انتقالي " مسعود بارزاني "در اين نشست دو روزه که به دعوت 
  ار مي شود، نمايندگان کليه احزاب و گروه هاى سياسي ، عشايرى و عراق برگز

  . فرقه هاى مذهبي عراق حضور دارند
  انتخاب " مجمع ملي عراق " نفر به عنوان اعضاى ١٠٠قرار است در اين نشست 

  . شوند تا در انتقال قدرت به مردم عراق تسهيالتي ايجاد کنند
  موقت آينده عراق را نيز انتخاب و گفته مي شود که اين مجمع اعضاى دولت 

  . معرفي خواهد کرد
   ٢۵بر اساس اين گزارش ، احزاب و گروههاى مختلف عراق با اين شرط که سهميه 
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  نفرى اعضاى حکومت انتقالي عراق در اين مجمع حذف شود، حاضرند که در اين 
 .کنفرانس شرکت کنند

 
ها، پل برمر از استقرار چندين موسسه و سازمان به  قي روز از انتقال قدرت به عرا100با گذشت آمتر از 

  . سبك غربي با هدف تعديل شرايط دولت نوپاي عراق در اين آشور خبر داد
  2004 مارس 25 -1383 فروردين 6پنجشنبه 

، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، پل برمر، حاآم )ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران 
ي اقدامات خود براي استقرار ناظران آلي در   در عراق در اين رابطه گفت آه در ميانهغيرنظامي آمريكا

  . ي دولتي عراق در اين زمينه قرار دارد  وزارتخانه25هر يك از 
ي اصلي شهروندان عراقي است و ما همه روزه اين  وي اظهار داشت آه امنيت عراق تنها مشغله

  . دهيم ت قرار ميشنويم و آن را در اولوي مساله را مي
ي   وزارتخانه4چنين خاطرنشان آرد آه عمليات انتقال قدرت، اواخر ماه جاري از طريق واگذاري  برمر هم

ي وزير آار عراق دو  آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت آب و وزارت آار آغاز خواهد شد آه به گفته
  . ي ديگر به دست آردها اداره خواهد شد ها به دست شيعيان و دو وزارتخانه تا از اين وزارتخانه

ي  وي از تشكيل سه دفتر نمايندگي مستقل براي مبارزه با فساد و تدوين سياست جديد در زمينه
چنين ايجاد يك سرويس عمومي راديو و تلويزيون و هياتي مستقل براي سازماندهي آن  مطبوعات و هم

  . خبر داد
ي امنيت ملي تا اواخر  امه گفت آه يك وزارت دفاع و يك آابينهحاآم غير نظامي آمريكا در عراق در اد

  . ي جاري در اين آشور مستقر خواهد آرد هفته
برمر تاآنون اآثر وزراي عراقي را منصوب آرده است و بسياري از آنها از ابتداي انتقال قدرت مشغول 

  . هاي خود هستند  در پست خدمت
يد آردند آه با فرا رسيدن آوريل جاري نيروهاي ائتالف در نظر مقامات شوراي حكومت انتقالي عراق تاآ

  . خانه را به دولت عراق واگذار آنند  وزارت4دارند 
هاي آمريكايي در عراق، يك  ي شورشيان به گشتي نظاميان آمريكايي اعالم آردند بر اثر شليك گلوله
  . سرباز آمريكايي آشته و تني ديگر زخمي شدند

، به نقل از خبرگزاري رويتر، معاون فرمانده عمليات ارتش )ايسنا(ي دانشجويان ايران به گزارش خبرگزار
مورد هدف » تاجي«آمريكا در عراق در اين رابطه خاطرنشان آرد آه اين سرباز آمريكايي در نزديكي 

  .  تن از شورشيان را آشتند3گلوله قرار گرفت آه نيروهاي آمريكايي نيز در اين درگيري 
  . تن رسيد397شدگان آمريكايي از آغاز جنگ عراق تاآنون به  حمله شمار آشتهبا اين 

نشيني  ، نسبت به عقب هوشيار زيباري با اشاره به تصميم دولت اسپانيا در بازگرداندن سربازانش
  . نيروهاي ائتالف از خاك عراق هشدار داد
 - چاپ امارات متحده عربي -ي البيان  ، به نقل از روزنامه)ايسنا(به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران

ي عراق در آوپنهاك، اظهار داشت آه نيروهاي ائتالف بايد بر اساس  هوشيار زيباري، وزير امور خارجه
هاي متقابل در آشور حضور داشته باشند، تا زماني آه مردم عراق بتوانند خودشان توانايي  توافقنامه

   .الزم را براي اداره آشورشان آسب آنند
هاي انجام شده اين آار يعني اداره آشور از سوي مردم و مسووالن، آه  بيني بر اساس پيش: وي افزود

  .  به طول خواهد انجاميد2005تا پايان سال 
ها و جوامع براي آمك به آباداني آشورش  المللي و همبستگي گروه زيباري در ادامه خواهان اتحاد بين

  .شد
  

  مداخله رژيم ايران در عراق
  

  رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي با عبدالعزيز حکيم ديدار کرد 
   ٢٠٠۴ مارس ٢۵ برابر با ١٣٨٣ششم فرودين : بغداد ، ايرنا 

  رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي که به عراق " محمود محمدى عراقي "
  ن کشورعضو شوراى حکومتي اي" عبدالعزيز حکيم "سفر کرده است روز پنجشنبه با 

  . ديدار و گفت وگو کرد
  در اين ديدار رييس مجلس اعالى انقالب اسالمي عراق در خصوص حل مشکالت 

  اقامتي و رفاهي زايران ايراني و دست يافتن به راهکار مناسب با ديگر اعضاى 
  . شوراى حکومتي در اين زمينه قول مساعد داد

   فرهنگي و علمي ميان عراقي و حکيم در اين ديدار بر ضرورت توسعه روابط
  موسسات و مراکز دانشگاهي و فرهنگي ايران و عراق تاکيد کردند و تبادل 

  . هيات هايي از دو کشور را ضرورى دانستند
  در اين ديدار همچنين تاسيس مرکز فرهنگي و هنرى ايران در بغداد توسط 
  العزيز رييس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي مطرح شد و مورد استقبال عبد

  . حکيم قرار گرفت 
  گسترش ارتباط هنرمندان ايراني و عراقي در قالب سفر هيات هايي از دو 
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 .کشور نيز از جمله محورهايي بود که مورد تاکيد دو طرف قرار گفت 
  

   فاجعه ملي-زلزاه بم
  

  هاي هفت سين در بهشت زهرا چيده شدند نـوروز در بـم؛ سفره
   ٢٠٠۴ مارس ٢۵ برابر با ١٣٨٣ششم فرودين 

ي  در شهر بم بنابر سنتي قديمي، اگر آسي در طول سال، عزيزي را از دست داده باشد، در لحظه
آند؛ اما امسال هيچ آس در  ماند و در بهشت زهراي شهر، سال را تحويل مي تحويل سال در خانه نمي

سر مزار عزيزانشان چيدند و با نواي ي هفت سين خود را بر  ي بم سفره خانه نماند و بازماندگان واقعه
  . را آغاز آردند1383 سال  نوحه،

ي حال و هواي مردم بم در  بهناز رهگذر، عضو انجمن حمايت و ياري آسيب ديدگان اجتماعي، درباره
مردم سياه پوش بم در «:، گفت)ايسنا(ي تحويل سال به خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران لحظه

چون در اين . آردند به استقبال سال جديد رفتند بودند و در حالي آه گريه ميبهشت زهرا جمع شده 
در بهشت . ي هفت سين بر مزار از دست رفتگان سال گذشته چيده شود شهر رسم است آه سفره

  ».شد هاي فصل ديده مي هاي هفت سين و ميوه هاي زيادي با ترآيب معمول سفره زهرا، سفره
ي تحويل سال اعضاي انجمن براي دلداري مردم به ميان آنها رفته بودند، در  وي با بيان اينكه در لحظه

 بسته خانوادگي نوروزي تهيه آرده بوديم 1600ما در حدود «:هاي انجمن، توضيح داد ي ساير فعاليت باره
ان آه با آغاز سال نو در ميان مردم توزيع آرديم، ضمن اينكه اين انجمن به زنان سرپرست خانواده، دختر

  ».دهد يتيم و معلوالن آموزش آارآموزي مي
  . هاي فعال در بم است ي انجمن انجمن حمايت از آودآان آار نيز از جمله

ما در زمان «:ي اين انجمن در گفت و گو با خبرنگار ايسنا، اظهارداشت معصومه وطني، عضو هيات مديره
ي هفت سين چيديم  ها سفره دانسال تحويل در قسمت جنوب شرقي بم بوديم و در وسط يكي از مي

در آنار آن هم . ها دور شوند و لحظات شادي را داشته باشند تا آودآان از فضاي غمگين حاآم بر خانه
شب ما هم . يي را اجرا آردند آه تقريبا براي مردم قابل پذيرش بود گروهي از دف نوازان موسيقي

  » .خوانند د و مردم آوازهاي محلي خود را ميزنن آنيم، هنرمندان ني و دف مي معموال آتش روشن مي
رسم ديد و بازديد در ايام نوروز در شهر بم نيز وجود دارد و مردم از روز دوم عيد به ديدار «: وي افزود

 ».روند يكديگر مي
  

  گوناگون
 

 
  پاس اعليحضرتاسپاس س

 همنشين بهار
com.hotmail@bahar_hamneshine  

  
و سيصد و پنجاه و چهار ، مدت کوتاهی پس از شهادت بيژن جزنی  در ارديبهشت سال پر ماجرای هزار

زمانی ، رئيس زندان قصر با توپ وَ تشر زندانيان سياسی را در بند  روزی سرهنگ . . . النوار وو کاظم ذوا
جان نثاران خدايگان  حواستون را جمع کنيد ما: هفت و هشت ، جمع کرد و از جمله گفت يک و

يک ـ قلم ، که با آن . باخودشماست  اعليحضرت همايونی در برابرشما سه چيز داريم که انتخابش
ـ شالق کهُ معرفِ  حضور همه شما هست و سوم  دو. برايتان از پيشگاه ملوکانه تقاضای عفو کنيم 

 ندارد گلوله که نياز به توضيح
هم نمی رسيد ، در سالُ پر ابتالی  رژيم شاه که البته در شقاوت و عوام فريبی بهَ گردِ  پایِ  آخوندها

ضرباتی که در درون و بيرون زندان به نيروهای   ازپنجاه و چهار ، خيلی شنگول و منگول بود و جدا
خوانده ! ايدئولوژی  و از نتائج آنچه آنروزها به اصطالح تغئير " شريف واقفیُ کشی " انقالبی زده بود ، از

  ميشد ، کبکش خروس ميخواند و از شادی در پوست خود نمی گنجيد
نظرات ، و دروغ و  شکيالتی ، تزريق و تحميلبرخوردهای ناصادقانه ، غصب نام و امکانات ، استثمار ت

عروج کرده ايم ـــ توی بوق  ! به علم مارکسيسم! َدغل کسانی را که ادعا ميکردند از جهل اسالم 
آنهمه رشادت ها و مايه گذاری های پيشين ، به  ميکرد و باَ علم کردن امثال وحيد افراخته که علی رغم

بود ، برای بهره برداری تمام عيار از ترکشی که به اعتماد  ه شدهوَ سفل! جلد خودشان رفته ، بازجو 
 اصحاب کفگير و " شد و با يک برنامه حساب شده زير پای مرتجعين و مردم خورده بود دست به کار

سرپرستی شبانه  نشست و با! که در زندان همه را جز خودشان نجس محسوب ميکردند  " مالقه
کرد و موفق شد به استثنای  را عليه مجاهدين و مبارزين ميهنمان کوکروزی رسولی شکنجه گر ، آنان 

هيستریِ ضدِ  مجاهدين بکشاند و حتی عليه  آيه اهللا طالقانی و تا حدودی آيه اهللا الهوتی ، همه را به
تغئير عقيده و  آنچه به دست ساواک بهانه داد و براستی به اعتماد مردم ترکش زد ، . آنان فتوا بگيرد

افراخته و محسن خاموشی  ، و همه هم وحيد اه که حق شناخته شده هر انسانی ست ، نبودنظرگ
  وداع گفتند نبودند که با شرم که به قول کارل مارکس ، احساسی انسانی ست ،
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  خيابانی و زير شکنجه جان باختند ،از چهل و چند نفری که بعد از انشعاب تيرباران شده و يا در درگيری
هاشم وثيق پور ، محمد صادق فرد نقوی ، غالمحسين صاحب  اکار و شريف ميهنمان بودند ،مبارزين فد

زير شکنجه جان   مريم رجوی ـ ـ خواهر خانم چايچی عطری و نرگس قجر عضدانلو اختياری ، جواد
  باختند

 
مدارانی اپورتونيستی و ناصادقانهَ سرَد آنچه باعث بروز زودرس جريان راست ارتجاعی شد ، برخوردهای

مسعود رجوی و موسی خيابانی ،رهبران  نبود که جدا از بود که با چپ نمائی ويراژ ميدادند ، بيهوده
بود که تضاد اصلی که رژيم وابسته و ضد خلقی شاه بود ، گم   که همه تالششان اين مجاهدين ،

نيز آن برخورد  . . . مارکسيستهای اصولی ، امثال شکراهللا پاک نژاد و ناصر کاخساز و نشود ،
ساواک شاه تحليل نکردند و   جز خوش خدمتی به اپورتونيستی را که در زرورق چپ پوشيده شده بود ،

 عليه آن موضع گرفتند
  و نقشه ساواک پس از اين ماجرا برگرديم به رسولی شکنجه گر

 
ذکر و فکرشان اين بود اصحاب کفگير و مالقه و مرتجعينی که  بازجويان ساواک ، بند يک زندان اوين را به

را در جريان آنچه گذشته است قرار دهيم ، اختصاص دادند و پس از مدتی آنان  که بايد هرچه زودتر مردم
معادی خواه  فاکر و جناب آقای! توک به بندهای ديگر هم صادر ميکردند تا همانند حجه االسالم  را تک و

بعد از اين ماجرا نشست و  سران ساواک که. راکنند خود را همه جا بپ" ويروس " ،َ گرد و خاک کنند و 
اين نتيجه رسيدند که بهتراست هرچه زودتر  به  شايد متفقًا  برخاستشان را با آخوندها پنهان نميکردند
دوش به دوش محمود جعفريان ، توده ای سابق که به  کنندتا اضداد مجاهدين و مبارزين را از زندان آزاد

آزاديخواهان  عليه با ثابتی و نيکخواه هم کاسه بود، و سرو روزبه ، خيانت کردهنظائر نازلی و خ آرمان
    ميهنمان لجن پراکنی کنند

 
همين بود و اين را . . . کردن امثال عسگراوالدی و کروبی و انواری و  يکی از اهداف رژيم شاه برای آزاد

 سياسی زمان شاه تأئيد ميکنند همه زندانيان
 

عفو بين الملل در باره نقض حقوق بشر در ايران و   درونی ، و نيز گزارش سازمانجدا از اين عامل
که اختناق موجود در ايران را جار زده بود ــ آنچه بعدًا رژيم شاه را به  لندن" تايمز " همچنين مقاله بو دار 

  رتر بوداصطالح آزادی زندانيان واداشت ، شکست جرالد فورد و روی کار آمدن جيمی کا مانور به
 

حقوق بشر ديکتاتورهای  در آمريکا قبایِ  رياست جمهوری بپوشد و با روضه" جيمی کارتر " پيش از آنکه 
کمسيون سه  سياست آمريکا شود ، ُ مَبدل به"جيمی کراسی " خودی را پای منبر خودش بکشاند و 

آتشهای زير خاکستر ، دوز و برای خاموش ساختن کانونهای بحران و مهار  جانبه آمريکا ، اروپا و ژاپن
ايران را هم زاغ  ، اوضاع اسپانيا و نيکاراگو ئهِ  آنروز طالبان نفت و دالر جدا از تحوالت کلک می چيد و
  سياه می پائيدند

و هيچ کاريش ! بايد تالش کند تحوالتی را که مثل آش خاله ميماند  به دنبال تحليل برژينسکی که آمريکا
 ر هرج و مرج ، به مسير انتقال منظم بيندازد ، امير طاهری سردبير کيهان قبل ازمسي نميشود کرد ، از

در چشم  و خالصه مسيری" َ َورق بر گشته است "انقالب ، مقاله معنی داری نوشت که نشان ميداد 
کرده بود که يا حزب  انداز قرار گرفت که با اولدورم مولدورم های شاه که چندی پيش طی کرده و هی

 جور در نمی آمد. . .  رستاخيز و ياُ هلفتونی و واحد
 

کم  گريخته صحبت از پيله کردن صليبُ سرخ و عفوبين الملل و رعايت حقوق بشر به ميان آمد و جسته
آنگونه که ! حق شکنجه ندارد  و روزنامه نوشتند به دستور اعليحضرت احدی! کم شکنجهَ اح شد 

زندانيان سياسی نه در کميته مشترک و اوين   فاش کرد شکنجهتهرانی نيز بعد از انقالب در دادگاهش
  ميگرفت که در خانه های امن ساواک صورت

کسب اطالعات بگذرد ودر همان خيابان کلکِ  خرابکاران راِ َبکند ،  ساواک دستور گرفته بود از خير 
و اصالح طلب امروز !  آخوند موسوی تبريزی ، سندی بن شاهک و قاتل ديروز و آيه اهللا جنايتی که بعدها

  ُبکشيد به آن اقتداء نمود و فرمان داد در همان خيابان زخمی ها را زخمی تر نموده و درجا ،
به برگزاری جشنهای  ! خانه از پای بست ويران بود ورژيم شاه که در بند نقش ايوان. . . بگذريم 

با يک تير چند نشان بزند و  هپنجاهمين سال شاهنشاهی خاندان پهلوی می انديشيد ، برای اينک
و زندانی ميزدند ، پی نخود سياه بفرستد  منتقدين خودش را هم که در خارجَ دم از حقوق بشر و زندان

نمايد ، و چه ! زندانيان سياسی تعدادی را شامل عفو ملوکانه  ، بسيار بسيار نياز داشت تا از ميان
تمامَ دم و  واند روی آنها مانور دهد ، از همين روکسانی هم باشند که بت خوب اگر در ميان اين عده

قهرمانی را که براستی قهرمانی برازنده اش بود ،  دستگاه اداره سوم ساواک به کار افتاد تا امثال صفر
 مقاومت زندانيان بکشانند که اين آذربايجانی غيور برخالف به اين خيمه شب بازی ، يعنی شکستن

چون  دی و آخوند کروبی و دوستانش و نيز مارکسيست نما هائیعسگراوال نماهائی چون مسلمان
 اعليحضرتا تن نداد دست ساواک شاه را خواند و به ذلت و سپاس سپاس. . . منوچهر مقدم سليمی و 

و افسوس ، چرا که برخی از  که عالمًا عامدًا به ساز ساواک رقصيدند به جز افراد زير ديگرانی هم بودند
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انقالبی  رزه را انتخاب کردند و به جنگ سياهی رفتند سرشار از انگيزه های پاک و شورمبا آنان روزی که
 بودند

--------------------------------------  
 

 شدند! و از زندان آزاد   سپاس سپاس اعليحضرتا گفتند۵۵ نفر اززندانيان سياسی که سال ۶۶اسامی 
 

ـ  ـ ابوالفضل حيدری ـ منوچهر مقدم سليمی  اوالدیحبيب اهللا عسگر محمد مهدی ابراهيم عراقی ـ
ـ ظفر قلی رضائی ـ هوشنگ جمشيد  انواری محمد باقر محی الدين  ناديکالئی ـ اعظمی احمد اوالد

محمد بيگزادی ـ ايمان علی پاسدار ـ بانو زهره  اصغر سروری ـ آبادی ـ سليمان دانشيان ابوذر ـ علی
د حسين والی زاده معجری ـ محمود شاهسوندی ـ بانو کبری نيک جمشيدی ـ محم رضائی ـ رحمت اهللا

اکبر  ـ سيد موسیَ َکرم زاده ـ محمد اهللا وردی ـ علی. . . ـ محمود نجف زاده . . . رضائی  بخت ـ محمود
محمد رضا توکلی  واسفی ـ رحيم اخالقی پور بهرام ـ ارسالن فالح حجت انصاری ـ محمد جعفر طاهری ـ

االمين ـ قدرت اهللا آقا علی خانی ـ  داقتيان ـ بانو زهرا محمد نادرخانی ـ محمد هادی روحص)؟ (ـ شبدرخ 
 بانو زهرا زمان ـ يداهللا اعتمادی ـ عباس شهاب الدينی ـ قربانعلی احبا ـ علی دادگر ـ بانو زهرا کريمی ـ

ـ علی  ميهـ محمد خليلی ـ طه يعقوبی ـ سيد غالمحسين رضوانی ـ محمد ربيع اسال کروبی مهدی
مصدق رشتی ـ  ـ محمد رضا رحيم زاده ـ غالمرضا) ؟ (حسام . . . احمد سيدی ـ بايرام چوپانی ـ 

محمد رضا نوروزيان ـ داود  اسداهللا اوالد اعظمی ـ حسين رضائی ـ حميد جعفری ـ مهدی ملک الکتاب ـ
ات وحيد غروی ـ سيد مهدی بانو نورالساد ـ حسين رشتچيان ـ سيد عالالدين پير خضری ـ) ؟ ( بهائين 

عارف آخر ـ بانو فريده گرجی ـ بهروز کفاش ژنده  حسينی ـ عيسی سر پل ـ سيروس رسا ـ غالمحسين
مليت زمان صمغ آبادی ـ بهزاد ميثمی ـ ستواندوم . . . ـ  دل ـ محمد نوروزی ـ عليرضا حاجی بيگی

  رشيدی. . . سابق وظيفه علی 
 

------------------------------------------------------------------ 
  توضيح چند

برخورد صوری ، و نجس  مرتجعينی بودند که با فرماليسم و" اصحاب کفگير و مالقه " ـ منظور از 
جدا کرده بودند و هنگام شام و نهار  پنداشتن مبارزين و مجاهدين ، حتی کفگير و مالقه خودشان را هم

نجس نشده ، ! تا ديگ غذا توسط کفار و منافقين  خويش طاهر ميشد ند کهبا کفگير و مالقه اختصاصی 
به برخورد " آيا براستی ما نجس هستيم ؟ " در مقاله  .غذای خويش را برداشته و نوش جان کنند

 ام سعيد سلطان پور ، در زندان شاه اشاره کرده اسداهللا الجوردی با شاعر شهيد
-------------------------------------------------------  

 نيست و يا نقطه چين وجود دارد ، نام دقيق و يا کامل) ؟ (اسامی عالمت سئوال  ـ هر جا در بين
------------------------------------------------------------  

ن مشهد زمان شاه در زندا که" محمد نوروزی " ـ محمد نوروزی که در ليست آمده ، با مجاهد شهيد 
 نيست بود و در زمان خمينی تيرباران شد ، يکی

------------------------------------------------------------  
تاريخ مشروطيت  ـ نام حاج مهدی عراقی که در ابتدای ليست آمده ، ترور شادروان احمد کسروی مولف

اما نامبرده علی رغم اينکه  . . . !  می باليدرا نيز به ياد می آورد که وی نيز در آن شرکت داشت و به آن
چاپ شده  " ناگفته ها " خويش که با عنوان نه مارکسيست بود و نه توده ای ، در خاطرات شفاهی

سعی ميکند علی رغم اصرار يکی از حاضرين ، عليه مجاهدين موضع نگيرد ، به  است ، نه تنها
د و بيست و سه کتابش وقتی از سی تير هزار و در صفحه ص. شهيد نيزاشاره ميکند  سرهنگ سيامک

تانک  سی و يک حرف ميزند ، داستان يک دختر فداکار توده اي را تعريف ميکند که پايش را زير سيصد و
فرماندهی را بعهده  دشمن ميگذارد وميگويد در حاليکه شاهپور غالمرضا پهلوی در قسمتی از بهارستان

 پيوندد ش پياده ميشود و به مردم میداشته ، سرهنگ سيامک از تانک خود
حاج عراقی نيز  قبح ترور انديشمند بزرگی چون احمد کسروی و واپس گرائی جريان پوسيده ای که

  متعلق به آن بود ، به جای خود ،
  اگر از سوی حاج مهدی عراقی هم باشد ستود نی ست اما ، اين برخورد منصفانه حتی
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