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شمارة٧٧٤

خروش ٣٥هـزار ايـراني در بروكسـل
مريم رجوي:

 پيام به اتحادية اروپا اين است كه پايتان را از روي گلوي اين مقاومت برداريد، بساط نامگذاري 
ننگين تروريستي عليه اين مقاومت را برچينيد، مطمئنًا مردم ايران خود بساط آخوندها را از 

سراسر ايران جمع خواهند كرد
 محال است بگذاريم، پروندة حقوق بشر ايران، در بند و بست با ماليان، به فراموشي سپرده شود. محال است بگذاريم  فرياد  دادخواهي 

سركوب شدگان نشنيده بماند
 يكبار مسعود گفت: اگر اين مقاومت و كانون اصليش يعني شهر اشرف پايداري كند، جهان در برابر آخوندهاي ضدبشر پاپداري خواهد كرد

محمد محدثين: اگر مجاهدان اشرف پرچم هيهات 
انفعال  و  تسليم طلبي  امروز  بودند  نكرده  بلند  را 
در مقابل روح پليد و شيطاني دژخيمان حاكم بر 
ميهنمان همه جا را فرا گرفته بود. رژيم به خوبي 
مي داند كه اگر اشرف نباشد شدت عمل بين المللي 
و ارجاع پرونده به شوراي امنيت ملل متحد و حتي 
تحريمهاي بين المللي براي موجوديتش خطرناك 
مبرم ترين  اشرف  از  دفاع  رو  اين  از  بود،  نخواهد 

وظيفة ماست و همة ما براي آن قيام مي كنيم.

در بزرگترين تظاهرات ايرانيان در برابر اجالس وزيران خارجه ٢٥كشور عضواتحادية اروپا: 

تطاهركنندگان خواستارارجاع پرونـدة اتمي رژيم به شـوراي امنيت وحذف نام مجاهـدين ازليست تروريستي شدند
  سناتور پاتريك وانكرونكلسون عضو كميسيون خارجة سناي بلژيك: بسيار خرسندم كه 
بيانية ٢٦٠ نمايندة پارلمان از كشورهاي مختلف را كه خواهان ارجاع پروندة رژيم ايران به 

شوراي امنيت وحذف نام مجاهدين ازليست تروريستي اتحادية اروپاست امضا كردم 
  لرد كوربت، رئيس لردهاي حزب كارگر انگلستان: پس از سه سال استمالت و رقصيدن 
به ساز مالها اكنون هنگام پايان دادن به اين سياست فرارسيده است. سياستي كه منجر 
به قراردادن نام مجاهدين در ليست تروريستي شده، اكنون شكست خورده و اين برچسب 

بايد برداشته شود
  پائولو كاساكا، رئيس هيأت پارلمان اروپا در ناتو:  بايد نام اپوزيسيون ايران  از ليست  

تروريستي برداشته شود و اين مالها هستند كه بايد در اين ليست قرار بگيرند
  لرد راسل جانستون: .  مريم رجوي صدا و نداي اميد براي ايران است. شوراي وزيران 

اتحادية اروپا بايد اعتراف كند كه سازمان مجاهدين دراشرف يك سازمان تروريستي 
نيست، بلكه نيروي تغيير دموكراتيك درايران است 

 سناتور پير گاالند نايب رئيس كميسيون خارجة سناي بلژيك از حزب سوسياليست:  
مجاهدين نمايندة مقاومتي ويژه و قهرمانانه براي كسب حاكميت ملي در ايران هستند. 

  برايان بينلي، نمايندة مجلس عوام انگلستان: من از شوراي ملي مقاومت دفاع مي كنم 
چون يك دموكرات هستم.  و بر اين باورم كه شما داراي يك رهبر روشن بين هستيد كه 

قادر است دموكراسي را به ايران برگرداند
ژان پير مالمندير نمايندة پارلمان بلژيك و رئيس كميسيون لوايح : اروپا بايد نام سازمان 
مجاهدين را از ليست سازمانهاي تروريستي حذف كند. اروپا در كنار مردم ايران است 

نه در  كنار مالهاي جنايتكار

آسوشيتدپرس: 
مخالفان ايراني 
خواستار حذف 

نام مجاهدين از 
ليست تروريستي 

شدند

رويتر: مخالفان در 
بيرون از محل 
اجالس وزيران 
خارجة اتحاديه 
اروپا دست به 
تظاهرات زدند 

و خواستار اقدام 
قاطعتر عليه رژيم 

ايران شدند

الرش ريسهديتريش تيدهمحمد محدثيندكتر كريم قصيمكارين الليو شهردار  وينسنت د ولف ژان پيرمالمنديراشتفان زاراخديرك كالسمورتن هوگلوندبرايان بينليياروسالو زوريناتونه كالمسناتور اريكا تيسسناتور پيرگاالندسناتور وانكر ونكلسونلرد جانستونپائولو كاساكالرد كوربت

قيـام
 براي دفاع ازاشـرف

سوز و گذاز روزنامة ولي فقيه رژيم
جمهوري اسالمي(١٩آبان٨٤): «٢٠نفر از اعضاي گروهك منافقين و خانواده هايشان 

با تجمع در بروكسل خواستار محكوميت برنامه هاي اتمي ايران شدند».

در صفحة٣



صفحة ٢ شمارة ٧٧٤ ـ سه شنبه ٢٤ آبان ١٣٨٤

برچسب ننگين تروريستـي عليـه اين مقاومت را حذف كنيـد

خروش ٣٥هـزار ايـراني در بروكسـل 

خارجة  وزيران  اجالس  با  همزمان  دوشنبه ۱۶آبان۸۴(۷نوامبر)،  روز 
اتحادية اروپا، بيش از  ۳۵هزار تن از ايرانيان در برابر مقر اين اتحاديه در 
بروكسل گردآمدند و خواست عموم مردم ايران را براي ارجاع پروندة اتمي 
رژيم آخوندي به شوراي امنيت ملل متحد و حذف نام مجاهدين از ليست 

تروريستي فرياد كردند.
ايرانيان آزاده كه از كشورهاي مختلف جهان خود را به بروكسل رسانده 
بودند، ضمن پشتيباني از قهرمانان آزادي ستان شهر اشرف و پايداري پرشكوه 
آنان، از راه حل ارائه شده توسط خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيدة 
مقاومت ايران براي تغيير دموكراتيك در ايران به دست مردم و مقاومت 

ايران، حمايت كردند.
در اين گردهمايي عظيم سناتورها و نمايندگان پارلمانهاي اروپايي و 

شخصيتهاي سياسي برجسته از كشورهاي مختلف به سخنراني پرداختند. 
پائولو كاساكا رئيس مشترك گروه دوستان ايران آزاد و رئيس هيأت 
پارلمان اروپا در ناتو، لرد كوربت، رئيس لردهاي حزب كارگر و عضو مجلس 
انگلستان، لرد راسل جانستون عضو مجلس اعيان از حزب ليبرال  اعيان 
برايان بينلي عضو مجلس عوام از حزب محافظه كار  انگلستان،  دموكرات 
كميسيون  عضو  و  استوني  از  اروپا  پارلمان  نمايندة  كالم  تونه  انگلستان، 
خارجي، اريكا نيس سناتور از حزب دموكرات مسيحي بلژيك، سناتور پاتريك 
بلژيك، سناتور پير گاالنت  وانكرونكلسون عضو كميسيون خارجة سناي 
نايب رئيس كميسيون خارجة سناي بلژيك از حزب سوسياليست، ژان پير 
مالمندير نمايندة پارلمان بلژيك و رئيس كميسيون لوايح از حزب ليبرال، 
درك كالس نمايندة پارلمان بلژيك، مورتن هوگلوند عضو كميسيون خارجة 
مجلس نروژ و سخنگوي خارجة حزب پيشرو در اين كشور، الرش ريسه عضو 
سابق كميسيون خارجة مجلس نروژ، اشتفان زاراخ نمايندة پارلمان ايالتي 
براندنبورگ آلمان، ديتريش تيده نمايندة اسبق ايالتي نوردراين وست فالن 
آلمان، خانم كارين اللوآ نمايندة پارلمان بلژيك از حزب سوسياليست، محمد 
محدثين و دكتر كريم قصيم از مسئوالن كميسيونهاي شوراي ملي مقاومت 

ايران از جمله سخنرانان گردهمايي بروكسل بودند.
خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيدة مقاومت به تظاهرات بزرگ 
بروكسل يك پيام زندة ماهواره يي فرستاد كه متن آن را در همين شماره 

مالحظه مي كنيد.
در تظاهرات عظيم بروكسل سخنرانان ضمن محكوم كردن سياست 
مماشات در قبال آخوندها از وزيران خارجة اتحادية اروپا خواستار ارجاع 
پرونده هسته يي رژيم ايران به شوراي امنيت و خارج ساختن نام سازمان 

مجاهدين از ليست تروريستي شدند. 
سخنرانان هم چنين پيشتيباني خود از راه حل ارائه شده توسط مريم 
ايران  در  دموكراتيك  تغيير  براي  مقاومت  برگزيدة  رئيس جمهور  رجوي 

حمايت كردند. 
آنان اظهارات اخير پاسدار احمدي نژاد را محكوم كرده و خواستار اعمال 

قاطعيت جامعة جهاني عليه فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران شدند.
قسمتهايي از سخنرانيهاي ايراد شده در اين تظاهرات را در صفحات بعد 

مالحظه مي كنيد.

گزارش هيأت مراجعه كننده به مقر اتحادية اروپا:
در جريان تظاهرات هيأتي مركب از نمايندگان پارلمان اروپا و پارلمان 
انگلستان كه از سوي تظاهركنندگان بلژيك به دفتر سفير انگلستان، (رئيس 
كنوني اتحادية اروپا) در مقر اتحاديه رفته بودند، گزارش خود را ارائه دادند. اين 
هيأت پس از بازگشت، به روي صحنه آمده و لرد رابين كوربت به نمايندگي  از 
طرف هيأت گفت: همكارانم، لرد راسل جانستون، پائولو كاساكا عضو پرتغالي 
پارلمان اروپا كه رياست كميتة دوستان ايران آزاد را به عهده دارد، برايان 
بينلي نمايندة پارلمان انگلستان و من هم اكنون از مالقاتي با دفتر سفير 
انگلستان در اتحادية اروپا باز مي گرديم. من مي توانم به شما بگويم كه اكنون 
كه ما گرد هم آمده ايم، ۲۵ وزير خارجه كشورهاي عضو اتحادية اروپا، دربارة 
تغيير سياست اين اتحاديه در قبال ايران بحث مي كنند. من مي خواهم به آنها 
بگويم كه زمان رفتار خوش با مالها به پايان رسيده است. اكنون بايد زبان 

قدرت را به كار گرفت. زمان تغيير فرا رسيده است. 
هيأتي از شهروندان والدواز فرانسه نيز كه در تظاهرات بزرگ بروكسل 
شركت كرده بودند، حمايت خود را از مقاومت ايران و رئيس جمهور برگزيدة 
آن اعالم كرده و خواستار خارج ساختن نام مجاهدين از ليست تروريستي 

شدند.
آنان خطاب به ساكنان اشرف گفتند: مطمئن باشيد كه ازاعماق قلبمان 
هرچه از دستمان بر بيايد انجام مي دهيم تا صدايمان را به گوش جهانيان 
برسانيم و خطاب به نمايندگان پارلمان اروپا در بروكسل با صداي رسا و بلند 
فرياد مي زنيم مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمانهاي تروريستي خارج 

كنيد.
در بخشي از تظاهرات بروكسل، هلنا هنرمند ۱۱ساله دو ترانة زيبا به 
فارسي و انگليسي براي قهرمانان شهر اشرف دژ شرف و آزادي ايران اجرا 
كرد كه مورد استقبال پرشور حاضران قرار گرفت. اثر نخست با آهنگ و 
تنظيم استاد محمد شمس بر روي شعري از حميد نصيري شاعر و ترانه سراي 
مقاومت بود كه «هنوزم روشنه مهتاب» نام داشت كه با همراهي گروه كر اجرا 
گرديد. ترانة دوم كه به زبان انگليسي اجرا شد، «سرباز اميد» نام داشت كه 
شعر آن از خانم لورن آباِآل و آهنگ توسط محمد شمس و با تنظيم آقاي اريك 

آركان موسيقيدان نامدار فرانسوي بود.  
هم چنين هنرمندان ميهنمان دكتر حميدرضا طاهرزاده، اميرآرام و هايك 
هاكوپيان با اجراي دو ترانه زيبا به هنرنمايي پرداختند. ترانة نخست «هزار و 
يكشب» نام داشت كه شعر آن از سعيد عبدالهي شاعر رزمنده از شهر اشرف و 
آهنگ و تنظيم آن توسط آقاي امير آرام صورت گرفته بود. ترانة دوم «نه، نه، 
نه» نام داشت كه شعر آن توسط دكتر محمد قرايي از شهر اشرف و آهنگ و 

تنظيم آن توسط محمد شمس بود كه با استقبال حاضرين مواجه شد. 
برابر  آزادي در  پايدار  نماد شهر اشرف، دژ  برنامه،  اين  از اجراي  پس 

دشمن ضدبشري گلباران شد.
در بخش پاياني تظاهرات بزرگ ايرانيان در بروكسل، شركت كنندگان 

به راهپيمايي پرداختند. 

تلويزيون دويچه وله آلمان: تظاهركنندگان 
 اظهارات اخير رئيس جمهور مالها را به مسخره گرفتند

برابر  در  ايرانيان  گفت  آلمان  وله  دويچه  تلويزيون 
تشكيل  اروپا  اتحادية  خارجة  وزيران  آن  در  كه  ساختماني 
ايران  رژيم  رهبران  عليه  تا  كردند  تجمع  بودند،  داده  جلسه 

تظاهرات كنند.

 تظاهركنندگان خواستار ارجاع پروندة هسته يي رژيم 
ايران به شوراي امنيت ملل متحد و خودداري ازادامة مذاكرات 
هم چنين  شدند.تظاهركنندگان  رژيم  اين  با  اروپا  اتحادية 

اظهارات اخير رئيس جمهور مالها را به مسخره گرفتند.

تلويزيون يورونيوز :شاهين قبادي گفت زمان براي ادامة سياست 
استمالت به پايان رسيده است

 تلويزيون يورونيوز دوشنبه ١٦ آبان  درگزارشي از تظاهرات 
بزرگ ايرانيان گفت: مخالفان ايراني در بروكسل با برگزاري 
اتمي  مذاكرات  خواستند  اروپا  اتحادية  از  تظاهرات  يك 
با تهران را مجددًا آغاز نكند. اين تظاهرات را يك گروه 

مخالف رژيم ايران سازماندهي نموده بود. 
اين تلويزيون افزود: وزيران خارجه اتحادية اروپا در مقر اين 
يك  اتخاذ  براي  مختلف  حلهاي  راه  بروكسل  در  اتحاديه 

سياست در بارة رژيم ايران را ازريابي كردند.  سپس مجري 
كميسيون  اعضاي  از  قبادي  شاهين  با  خود  مصاحبة  برنامه 

خارجة شورا را پخش مي كند 
اين  برگزاري  دست اندركاران  از  قبادي  شاهين  مجري : 

تظاهرات گفت، زمان بسيار مهم است. 
 زمان براي ادامة سياست استمالت پايان يافته است. پروندة 
هسته يي رژيم ايران بايد به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع 

محمد محدثين درمصاحبه با راديو آمريكا:  ٣٥ هزار ايراني از 
سراسر اروپا جمع شدند تا از وزيران خارجة اتحاديه اروپا بخواهند 

كه سياست قاطعي عليه رژيم حاكم بر ايران در پيش بگيرند
راديو آمريكا، ١٦ آبان ٨٤: 

آقاي محمد محدثين مسئول كميسيون 
خارجة شوراي ملي مقاومت ايران در 
مورد تظاهرات روز دوشنبه ايرانيان در 
به راديو آمريكا گفت: هم  بروكسل 
اكنون من در مقابل ساختمان اتحادية 
اروپا هستم. در اين جا ٣٥ هزار ايراني 
از سراسر اروپا جمع شدند تا خطاب 
به وزراي خارجه اتحادية اروپا بگويند 
و از آنها بخواهند كه سياست قاطعي 
پيش  در  ايران  بر  حاكم  رژيم  عليه 

بگيرند.
وي افزود: ايرانياني كه در اين جا جمع 
با  كه  است  اين  حرفشان  اند،  شده 
سياست سركوب و صدور تروريسم و 
با جناياتي كه در ايران تحت نام اسالم 

صورت مي گيرد مخالفند.  
رژيم  مسلح شدن  با   تظاهركنندگان 
و   مخالفند  اتمي،  سالح  به  ايران 
تروريسم،  پروندة  بايد  كه  مي گويند 
پرونده برنامه هاي اتمي و پروندة نقض 
شوراي  به  ايران  رژيم  بشر  حقوق 

امنيت ملل متحد ارجاع داده شود. 
آقاي محمد محدثين در ادامه افزود: 
تظاهركنندگان از افشار مختلف مردم 
و از سراسر اروپا و به خصوص ايرانيان 
مقيم بروكسل در اين اجتماع بي سابقه 
حضور يافته اند. اين تظاهرات توسط 
٢٦٠ نماينده از پارلمانهاي كشورهاي 
قرار  حمايت  مورد  اروپا  مختلف 
روزنامة  در  حمايت  اين  و   گرفته 
رسيده  چاپ  به  نيز  هرالدتريبيون  

است

تلويزيون  بلژيك(وي.تي.ام): اپوزيسيون خواهان حمايت
 براي تغيير دموكراتيك در ايران است

تلويزيون  وي.تي.ام،  تلويزيون 
دوشنبه  روز  در  بلژيك  زبان  فالمان 
بزرگترين  بارة  در  آبان، گزارشي   ١٦
با  و  كرد  پخش  ايرانيان  تظاهرات 

شركت كنندگان به گفتگو پرداخت.
از  يكي  سلطاني  شاهين 
بلژيك  تلويزيون  به  شركت كنندگان 
مي گويد: من از آنها فقط يك انتظار 
دارم در جستجوي  هيچ گونه نزديكي 
بااين رژيم  نباشند. به سياست مماشات 
را  كاري  بايد  اروپا  بدهند.  خاتمه 
انجام بدهد كه بايد انجام بدهد. اروپا 
نبايد دنباله رو رژيم باشد. اروپا بايد به 

معامالت اقتصاديش پايان بدهد.
 ١١ هنرمند  ترانه  پخش  به  سپس 

به  ترانه  دو  مي پردازدكه  ـ  هلنا  ساله  
زبانهاي فارسي و  انگليسي اجرا كرد.

 مجري: تظاهركنندگان مي گويند 
رژيم  اين  عليه  مقاومت  جنبش  كه 
ليست  در  آن  جاي  و  مي كند  مبارزه 
تظاهركنندگان  نيست.  تروريستي 
و  مي آيند  همجوار  كشورهاي  از 
بسياري از آنان فكر مي كنند كه آيندة 
كشورشان با اين رژيم  تاريك است. 

يك  با  خود  مصاحبة  سپس 
تظاهركنندة  ديگر را پخش مي كند:

خودم  براي  من  هلند:  از  هستي   
ايران  در  يي  آينده  ديگر  بسياري  و 
نمي بينم. به خصوص با وجود اين رژيم 
مرتجعش  رئيس جمهور  و  بنيادگرا 

هيچ  اينها  وجود  با  من  احمدي نژاد. 
آينده يي براي ايران نمي بينم.

مجري: تظاهركنندگان مي گويند 
زباني كه اروپا با ايران صحبت مي كند 

هيچ معنايي ندارد. 
شاهين سلطاني: اروپا تا به حال چه 
چيزي با  اين سياست به دست آورده 
كار  روي  احمدي نژاد  االن  است؟ 
آمده كسي كه سابقة تروريستي دارد و 

به تمام دنيا اعالم جنگ كرده است.
هم چنين  اپوزيسيون  مجري: 
در  نظامي  دخالت  هرگونه  مخالف 
خواهان  فقط  اپوزيسيون  است.  ايران 
در  دموكراتيك  تغيير  براي  حمايت 

ايران است. 

چندين هزارايراني براي 
دموكراسي تظاهرات مي كنند

راديوي كانال يك بلژيك، ١٦ آبان٨٤
راديو كانال يك بلژيك به انعكاس زنده تظاهرات بزرگ ايرانيان پرداخت 

و در ساعت ١٢ ظهر گزارشي از شروع تظاهرات پخش كرد:
فيليپ هي مانس خبرنگار از صحنه تظاهرات: از همة اروپا با اتوبوس به اين جا 
آمده اند. چندين هزار نفر از اعضاي  اپوزيسيون ايران كه در آنجا تظاهرات 
مي كردند. آنها خواستار اين هستند كه سازمانشانـ  سازمان مجاهدين خلق 
- را  از ليست تروريستي خارج كنند و هم چنين خواهان ارجاع پروندة اتمي 

رژيم ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي باشند.
تظاهركنندگان اعتقاد ندارند كه برنامة اتمي ايران صلح جويانه باشد.  

يك تظاهركننده: رژيم ايران يك رژيم ديكتاتوري و خيلي خطرناك است 
و اين يك فاجعه است اگر رژيم به سالح اتمي دستيابي پيدا كند.

خبرنگار: تظاهركنندگان عقيده دارند كه  زمان آن فرا رسيده كه يك 
دموكراسي واقعي در ايران برقرار شود.  چون در ساية حاكميت احمدي نژاد 

وضعيت از بد به بدتر تبديل شده است. 

هراس رژيم آخوندي از
 تظاهرات بزرگ  ايرانيان 

در بروكسل  
خبرگزاري رسمي رژيم(ايرنا)  شنبه ١٤آبان 
قبل از برگزاري تظاهرات، پيشاپيش نگراني 
بزرگ  تظاهرات  به  نسبت  را  آخوندها 

ايرانيان در بروكسل ابراز كرد و نوشت:
براي روز دوشنبه يك  سازمان مجاهدين  
مركزي  ادارة  نزديكي  در  گردهمايي 
داده   سازمان  بروكسل  در  اروپا  اتحادية 
است تا خواستار حذف نام اين سازمان  از 

ليست تروريستي شود. 
حاميان  افزود:   رژيم  رسمي  خبرگزاري 
مجاهدين   از يك هفته پيش، اعالميه هايي 
را پخش و توزيع نموده و در مركز بروكسل 

امضا جمع آوري مي كردند.

 پناهندگان ايراني خواستار 
حذف نام سازمان مجاهدين 

از ليست تروريستي شدند
دتلگراف هلند ٨نوامبر:

باز  را  امكان  اين  كه  مي خواهد  بات 
متحد  ملل  امنيت  تا شوراي  دارد  نگه 
مي گويد  بات  كند.  محكوم  را  ايران 
نكند  همكاري  ايران  صورتي كه  در 
اين چيزي است كه ايران با آن مواجه 
خارجه  وزير  به عقيدة  شد.  خواهد 
در  اتمي  انرژي  سازمان  تصميم گيري 
هفتة آينده از اهميت زيادي برخوردار 
منتظر  ما  اين تصميم همة  براي  است. 

هستيم. 
وزيران  كه  ساختماني  اطراف  در 
اروپايي در روز دوشنبه جلسه داشتند، 
دموكراسي  براي  ايراني  پناهندگان 
تظاهرات كردند.  بيشتر در كشورشان 
آنها هم چنين تقاضا كردند كه سازمان  
مقاومت مجاهدين از ليست تروريستي 

خارج شود. 

هزاران مخالف ايراني در بروكسل از اتحادية اروپا خواستند با رژيم ايران مذاكره نكنند
تلويزيون نيل مصر ١٧آبان٨٤:

با  بلژيك  پايتخت  بروكسل  در  ايراني  مخالف  هزاران 
برپايي تظاهراتي از اتحادية اروپا خواستار عدم پذيرش 
برنامة هسته يي آن  ايران حول  با  از سرگيري گفتگوها 
شدند. جبهة اپوزيسيون ايراني كه خود را شوراي ملي 

اتخاذ  خواستار  اروپا  اتحادية  از  مي نامد  ايران  مقاومت 
موضعي قاطع و شديد بر ضد حكومت تهران شدند. اين 
درخواست به خاطر آن چه كه آن را كارنامة ايران در زمينة 
نقض حقوق بشر و اجراي برنامه هسته يي ايران مي نامند، 

صورت مي گيرد» .

 تلويزيون العربيه :هواداران اپوزيسيون ايران در تظاهرات 
بروكسل خواهان قطع گفتگوي اتحادية اروپا با رژيم ايران شدند

تلويزيون العربيه ١٦ آبان ٨٤  در گزارشي كه از برگزاري 
اجالس وزيران اتحادية اروپا داد، گفت: هواداران اپوزيسيون 
ايران يك تظاهرات در بروكسل برگزار كردند و از اتحادية 
اروپا خواستند كه هرگونه گفتگو با ايران حول برنامه اتمي اش 

را رد كند.
العربيه افزود: وزيران اتحادية اروپا عالئمي مبني بر جواب رد 
به خواستة رژيم ايران نشان دادند و گفتند كه اين رژيم بايد 

فعاليتهاي غني سازي اش را متوقف كند

 تلويزيون الجزيره: ايرانيان در پاسخ به فراخوان اپوزيسيون،
 در برابر مقر شوراي وزيران اتحادية اروپا تظاهرات كردند

 تلويزيون وي.تي.ام بلژيك: اپوزيسيون ايران، مخالف هرگونه دخالت نظامي در ايران 
هستند. آنها خواهان حمايت از اپوزيسيون براي تغيير دموكراتيك در ايران مي باشند



صفحة ٣ شمارة ٧٧٤ ـ سه شنبه ٢٤آبان١٣٨٤

هموطنان عزيز!
سالم بر شما كه اجتماعي اين چنين 
خروشان براي كسب آزادي و دموكراسي در 

ايران، برپا كرده ايد.
پارلمانهاي  نمايندگان  بر  سالم  و 
مدافعان  سياسي،  شخصيتهاي  اروپايي، 
صلح و حقوق بشر و فعاالن جنبش برابري 
ياري  به  اجتماع،  اين  به  پيوستن  با  كه 

ايرانيان آزاديخواه، برخاسته اند.
شما هموطنان كه در چنين اجتماعي 

گردآمده ايد، صداي ملت ايرانيد.
رودر روي  كه  ايران  ملت  صداي 
پرچم  واليت فقيه،  رژيم  جنگ طلبي 

دموكراسي و آزادي را برافراشته است. 
صداي ملت و مقاومتي كه كليد صلح، 
دوستي، ثبات و امنيت منطقه را در دست 
ديكتاتوري  زيركشيدن  به  با  آن را  و  دارد 
محقق  آخوندها،  آتش افروز  و  تروريستي 

خواهد كرد.
هم ميهنان

ياران مقاومت!
تاريخ  از  فوق العاده يي  لحظة  در  ما 

ايستاده ايم.
رئيس جمهور  پيش،  هفته  دو 
تهديد  با  و  دجالگرانه  فريادهاي  با  ارتجاع 
به آتش كشيدن كشورهاي منطقه و جهان 
اسالم بر طبل جنگ كوبيد، تا بر موقعيت 
رسيده،  كارش  پايان  به  كه  رژيمي  وخيم 

سرپوش بگذارد.
جنگ  به  او  نفرت انگيز  فراخوان 
صليبي، اثبات كرد همان گونه كه چهارماه 
كرده  اعالم  ايران  مقاومت  اين،  از  پيش 
ضعف  و  بحرانها  خاطر  به  آخوندها  بود، 
و  كرده  جلو  به  فرار  حكومتشان،  بنيادين 
اعالم  بين المللي  جامعة  و  ايران  مردِم  به 
جنگ داده اند. هم چنين نشان داد، سياست 
مماشات با اين رژيم  به شكست انجاميده 

است.
در ماههاي اخير، آنها در داخل ايران، 
و  رسانده  حداكثر  به  را  سياسي  اختناق 
جوانان را هزارهزار دستگير مي كنند، آنها 
خيز  خود  اتمي  تسليح  براي  قوا،  تمام  با 
براي  عراق، دست اندازي  در  و  برداشته اند. 
بلعيدِن اين كشور را در مقياس بي سابقه يي 

گسترش داده اند.
اجتماع  حساسي،  وضعيت  چنين  در 
و  آزادي  شعار  با  كه  هم ميهنان  شما 
سياست  و  راه  شده،  تشكيل  دموكراسي 

درست را به همگان نشان مي دهد.
راه حل، ارجاع پروندة رژيم آخوندي به 
شوراي امنيت و تحريم كامل آن و حذف 
برچسب تروريسم از جنبش مقاومت است.

در اين صورت، مردم ايران و مقاومتشان 
بساط رژيم واليت فقيه را از سراسر ايران 

جمع مي كنند. 
مردم ايران، هم بر سازش و نرمش با 
بر جنگ و مداخلة نظامي  آخوندها و هم 
تحقق  براي  و  خط بطالن كشيده  خارجي، 
آزادي و دموكراسي به دست تواناي خود، 

به پاخاسته اند.

گردهمايي امروز شما و صدها تظاهرات 
و اجتماع ديگر در ماههاي اخير در خارج 
كشور، همين واقعيت را بيان مي كند. قيام 
مردم خوزستان با ٦٢شهيد در فروردين ماه 

گذشته، گوياي همين واقعيت بود. 
زيادي  شمار  با  كرد  هموطنان  قيام  
مجروح و شهيد در تيرماه گذشته و صدها 
سراسر  در  اعتراضي  حركت  و  تظاهرات 

كشور همين واقعيت را بيان مي كند. 
در  آزادي  ارتش  رزم آوران  پايداري  و 
اثبات  را  واقعيت  همين  هم،  اشرف  شهر 

كرد.
 به همة قيام كنندگان و مقاومت كنندگان 
از اهواز و سنندج و مهاباد و تهران تا شهر 

اشرف هزاران درود!
همة  پيام  و  هموطنان  شما  پيام 

مشتاقان آزادي، بسيار گوياست. 
پيام به اتحادية اروپا و آمريكا اين است 

كه: 
مقاومت  اين  گلوي  روي  از  را  پايتان 
برداريد، بساط نامگذاري ننگين تروريستي 
عليه اين مقاومت را برچينيد، مطمئنًا مردم 
سراسر  از  را  آخوندها  بساط  خود،  ايران، 

ايران جمع خواهند كرد.
غربي،  كشورهاي  اخير،  هفتة  دو  در 
اظهارات جنون آميز رئيس جمهور ارتجاع را 

محكوم كرده اند.
 آنها با شگفتي و خشم با اين عربده هاي 
پي درپي  و  مي شوند  روبه رو  مشمئزكننده 

خطر آن را يادآوري مي كنند.
 اما اين موضعگيريها، عالوه بر آن كه با 
به هيچ وجه  تأخير طوالني صورت گرفته، 

كافي نيست. 
آن چه امروز، ضروريست، عمل كردن 

است، يعني تحريم اين رژيم. 
وانگهي، رهبران كشورهاي غربي، اين 
حقيقت اساسي را مسكوت مي گذارند كه 
اين سياست مماشات است كه مستقيمًا به 
ماليان،  رئيس جمهور  آشكار  جنگ طلبي 

منجر شده است. 
ويرانگر  عوارض  دربارة  هم چنين  آنها 

سياست خود، چيزي نمي گويند. 
مگر به خاطِر امتياز دادن به اين رژيم، 
جنبش مقاومت ايران هدف انواع افترائات 

قرار نگرفت؟
آخوندها  به  باج دادن  به خاطر  مگر   
و  مظلوم  جنبش  اين  سركوبي  براي  و 
تحت ستم، بارها و بارها، جاي جالد و قرباني 
در گزارشها و دعاوي گوناگون عوض نشد؟ 
اين مدت  در  كه  مگر همة كساني  و 
كرده اند،  همراهي  و  هم نوايي  آخوندها  با 
پيش پرداختشان، خنجر زدن به اين مقاومت 

نبوده است؟ 
پس چرا حاال، در بارة اين همه ستم كه 
رفته است، سكوت  ايران  بر مقاومت ملت 

مي كنيد. 
مدعيان  كه  است  روشن شده  امروز   
جامعة  آستين  در  مار  مماشاتگران،  و 

بين المللي پرورانده اند. 
و فردا هم، مطمئنًا، بسياري رازها برمال 

بسياري  معامالت،  بسياري  شد.  خواهد 
در  همدستيها  بسياري  كالن،  رشوه هاي 
حمله ها و پرونده سازيها و بسياري زد و بندها 

براي بريدن سر اين مقاومت.
تمام  با  همراه  بگذاريد  هم چنين 
هموطنان گردآمده در بروكسل، تأكيد كنم 

كه:
 محال است بگذاريم، پروندة حقوق بشر 
به فراموشي  با ماليان،  بند و بست  ايران، در 

سپرده شود.
محال است بگذاريم  فرياد  دادخواهي 

سركوب شدگان نشنيده بماند.
هر  و  قطور  پروندة  اين  اوراق  تمام   
قطرة خون به ناحق ريخته را، تا روز آزادي 

مردم ايران دنبال خواهيم كرد.
خونهاي صد و بيست هزار جاودانه فروغ 

آزادي هر روز در حال جوشيدن است. 
زنداني  سي هزار  مظلومانة  شهادت 
ياد  از   ٦٧ سال  در  شده  قتل عام  سياسي 

نمي رود.
پروندة  مثله شده،  كشيشهاي  پروندة 
قتلهاي زنجيره يي، پروندة قتل زهرا كاظمي 
و پروندة هزاران جنايت ديگر مفتوح است؛ 
تا روزي كه به خاطر يكايك آنها در پيشگاه 
اين رژيم، حسابرسي  از سران  ايران  مردم 

شود.
 هموطنان عزيز!

و  بزرگ  تحوالت  گذشته،  سال  سه 
بيسابقه يي كه در ايران، عراق و كل منطقه 

رخ داد، حقايق مهمي را اثبات كرد،
و  مماشات  سياست  كه  شد  ثابت  ـ 
را  ايران  بر  استبداد مذهبي حاكم  نرمش، 
باند  هارترين  به عكس،  نمي كند،  معتدل 

حكومت واليت فقيه را سر كار مي آورد.
ـ ثابت شد كه مذاكرة كشورهاي غربي 
پيگيري سالح  از  را  اين رژيم، آخوندها  با 
هسته يي باز نمي دارد، به عكس، به پناهگاه 
سياسي آنها براي تكميل پروژه هاي اتمي 

تبديل مي شود.
مماشات،  سياست  كه  شد  ثابت  ـ 
به عكس،  نمي كند،  دفع  را  جنگ  خطر 
چنان كه رئيس جمهور ارتجاع در سخنراني 
جنگ طلبانه خود، نشان داد، بر تنور جنگ 

مي دمد.
ـ ثابت شد كه زدن بهتان تروريسم به 
مجاهدين، ماليان وحشي را رام نمي كند، 
به عكس، براي تشديد سركوبي مردم ايران 
باز  راه  تروريسم  و  بنيادگرايي  صدور  و 

مي كند.
خلِع سالح  و  بمباران  كه  شد  ثابت  ـ 
با  استراتژيكي  موازنة  عراق،  در  مجاهدين 

رژيم آخوندها در منطقه را برهم مي زند.
و  انفجارها  اغلب  كه  شد  ثابت  ـ 
تهاجمهاي تروريستي در عراق يا مستقيمًا 
يا  مي شود،  انجام  آخوندي  رژيم  توسط 
آخوندي  رژيم  آن،  اصلي  پشتيباني كنندة 

است.
و   انگلستان  ارتش  آمريكا،  ارتش   
واقعيت  اين  به  آلمان  اطالعاتي  دستگاه 
هم چنان  سياستها  اگرچه  كرده اند،  اذعان 

در سازش و كجدار و مريز با آخوندهاست.
ماليان  ديكتاتوري  تا  كه  شد  ثابت  ـ 
در ايران حاكم است، هم با صلح خاورميانه 
دشمني مي كند و هم مانع اصلي برقراري 

دموكراسي در عراق است. 
سيطرة نيمه پنهان ديكتاتوري  آخوندي 

عراق،  در  رژيم  اين  تحميلي  تعادل  و 
دموكراسي را به دنيا نيامده، از بين مي برد.

ـ و ثابت شد كه هماورد و آنتي تز رژيم 
آخوندي، همين مقاومت است. اين مقاومت، 
از  خاورميانه  راه حل خالصي  تنها  و  كليد 
بنيادگرايي است كه سر  و  تروريسم  بالي 
آن در قم و تهران است. اين مقاومت بود 
كه تهديد بنيادگرايي را به جهان شناساند. 
اتمي سري  اين مقاومت بود كه سايتهاي 
آخوندها را برمال كرد و اين مقاومت بود كه 

مداخالت رژيم در عراق را افشا نمود.
خارجة  وزيران  به  خطاب  بنابراين، 
حال  در  كه  اروپا  اتحادية  كشورهاي 
برگزاري اجالس خود در بروكسل هستند، 
در  تروريسم  اتهام  لغو  تأكيد مي كنم كه  
صدبار  امروز  ايران،  مقاومت  جنبش  مورد 

ضروريتر شده است. 
امروز، رهبران آمريكا در موضعگيريها 
و سخنرانيهاي خود تصريح مي كنند، هيچ 
تفاوتي بين عامالن جنايتهاي تروريستي و 
رژيم حامي آنها قائل نيستند. آنها نسبت به 
تهران،  ياغي  رژيم  و  اسالمي  فاشيسم  شر 
هشدار مي دهند. آنها ديدگاه مقاومت ايران، 
به  نسبت  قاطعيت  اعمال  لزوم   بر  مبني 

رژيم ايران را تأييد مي كنند.
با اين همه بايد خاطرنشان كنيم كه 
مقابله با تروريسم، وقتي مؤثر مي شود كه 
از بستن راه پدرخواندة تروريسم بين المللي 

يعني همين رژيم آخوندي، بگذرد.
خاتمه دادن به ناامني و حمام خوني 
امكانپذير  وقتي  دارد،  عراق جريان  در  كه 
است كه به حاكميت بنيادگرايان در ايران 

خاتمه داده شود.

نام  حذف  بدون  كه  مي كنم  تكرار  و 
ليست  از  ايران  مقاومت  اصلي  جنبش 
تروريستي، در، هم چنان، بر پاشنة مماشات 

مي چرخد. 
به  نسبت  غربي  سياستهاي  امروز، 

ايران، عميقًا دچار سردرگمي اند.
تصميمات  ميوة  سردرگمي  اين   
نادرستي است كه اين كشورها با مماشات 

در قبال آخوندها، اتخاذ كرده اند. 
 اما سياست درست در دسترس است:

آخوندي  رژيم  از  را  عراق  فرصت 
بگيريد. دست ماليان را از سالح اتمي كوتاه 
كنيد. اتهام نارواي تروريسم را از مجاهدين 

برداريد.
مهمترين  سياست،  اين  براساس 

خواستهاي ملت ايران را اعالم مي كنم: 
كه  است  آن  خواستار  ايران  ملت  ١ـ 
پروندة اتمي رژيم آخوندي ـ بدون تعلل ـ 
به شوراي امنيت ملل متحد ارجاع شود و 
ايران، به صورت  فاشيسم مذهبي حاكم بر 
قاطع از سوي جامعة جهاني مورد تحريم 

قرار گيرد.
به خاطر جنايت  اين رژيم،   ٢ـ سران 
٣٠هزار  قتل عام  به خاطر  بشريت،  عليه 
زنداني سياسي در سال ٦٧ تحت محاكمة 

بين المللي قرار گيرند.
 ٣ـ كرسي نمايندگي ايران در سازمان 
ملل متحد از اين رژيم، گرفته شود. جانيان 
و  نبوده  ايران  مردم  نمايندگان  حاكم، 

نيستند. 
 ٤ـ نام سازمان مجاهدين، نيروي اصلي 
ترويستي  ليست  از  ايران  مقاومت  جنبش 
حذف گردد و كارشكني در برابر اعمال اراده 

ملت ايران، خاتمه يابد. 
هم ميهنان عزيز!

ايران،  تاريخ  سرنوشت ساز  دوران 
فرا رسيده است،

جنگ طلبي،  و  ارتجاع  و  سركوب  آيا 
هم چنان استيالي خود را بر زندگي مردم 

ايران حفظ خواهد كرد؟
ملت  همت  و  شما  ارادة  آن كه  يا 
پيروزي  به  را  دموكراسي  و  آزادي  ايران، 

مي رساند؟
من به پشتوانة مبارزه و پايداري ملت 
ايمان دارم كه  ايران و فرزندان فداكارش، 
راه  در  ايران  مردم  خوشبختي  و  رهايي 

است.
ما  هموطنان  غمزدة  و  خسته  دلهاي 
در همه شهرها و روستاها مرهمي خواهد 

يافت، 
و  دختران  اعدام  زجرآور  صحنه هاي 
پايان  هميشه  براي  ١٦،١٧ساله  پسران 

مي يابد،
 از تعرض و جنايت و تبعيض عليه زنان 
بي پناه، ديگر اثري نخواهد بود و گرسنگي 
و فقر ميليونها ايراني، جاي خود را به رفاه و 

خوشبختي خواهد داد.
آزادي  و  فتح  و  شما  پيروزي  به  من 

كشورمان با همه وجود ايمان دارم.
مقاومت  كه  باشيد  داشته  به ياد  اما 

پيام ماهواره يي رئيس جمهور برگزيدة مقاومت به تظاهركنندگان در بروكسل

پايتان را از گلوي اين مقاومت برداريد 
بساط ننگين تروريستي عليه اين مقاومت را برچينيد

مردم ايران بساط رژيم آخوندها را از ايران جمع خواهند كرد

ايران، تابه حال تنها با رنج و فداكاري اعضاي 
خود و پشتيباني مردم ايران، سينة توطئه ها 
و سركوبگريها را از هم شكافته و پيش رفته 

است.
اشرف  شهر  ما،  ملت  پايداري  الگوي 

است. 
ايران،  فرزندان  رشيدترين  درآن جا 
 ٣سال است كه آماج سخت ترين دسيسه ها 
را  ايران  اين همه، دژ آزادي  با  و حمالتند. 

استوار نگهداشتند و به اوج رساندند. 
پنهان  اشغال  به  را  جهان  چشم  آنها 
عراق توسط استبداد مذهبي حاكم بر ايران، 

گشودند.
آنها جبهة پيروزمندي، عليه بنيادگرايي 
و  عراقي  ميليونها  اكنون  كه  پي افكندند 
نيروهاي  و  سنديكاها  احزاب،  بسياري  
آن  به  اين كشور،  ترقيخواه  و  دموكراتيك 

پيوسته اند. 
رگبار  گذشته،  سال و نيم  دو  در 
فشارهاي   و  آخوندي  رژيم  توطئه هاي 
انواع  و  محاصره  و  مختلف  ٩دولت 
شهر  براي  پرصعوبتي  دوراِن  محدوديتها، 
بود كه در آن،  يكايك  اشرف شكل داده 
افراد، به آزمايش كشيده شدند كه تا كجا 
به مواضع آرماني و مرزبنديهاي سياسي و 

موازين اخالقي و انساني خود پايبندند.
 . دارد  ادامه  هم چنان  ابتالئات  اين 
درمانده تر  و  آخوندها، ضعيفتر  زيرا هرچه 
مي شوند، دسيسه ها و توطئه هاي خود عليه 
مي كنند.  بيشتر  و  بيشتر  را  اشرف  شهر 
زيرا اشرف، قلب مقاومت ايران است. البته 
مجاهدان قهرمان هم، زير باالترين سختيها 
و فشارها، بر شرف آرماني و سياسي خود 
را  پرچمي  زيرا  مي فشارند.  پاي  بيشتر 
پيش روي خود دارند كه بر آن نوشته است، 

هيهات مناالذله.
به  و  آنها  به  بازهم درود مي فرستيم   
ويژه به سردار قهرمانشان، مژگان پارسايي و 
به مسئول اول مجاهدين، صديقه حسيني 
تمام،  شايستگي  با  را  پايداري  اين  كه 
فرماندهي كردند و رژيم آخوندي را رسوا 

و شكست خورده برجا گذاشتند. 
مقاومت  اين  اگر  گفت:  مسعود  يكبار 
و كانون اصليش يعني شهر اشرف پايداري 
ضدبشر  آخوندهاي  برابر  در  جهان  كند، 

پايداري خواهد كرد. 
تجربة اين ٣سال حقانيت گفتة مسعود 
را ثابت مي كند. يعني كه سرنوشت ايران به 
دست مردم و مقاومت ايران ترسيم مي شود. 

يعني به دست شما!
حاال باز همان اصل، راهنماي ما براي 
چيز  همه  پس  است.  پيروزي  و  پيشروي 
ارادة  در  چيز  همه  شماست.  دستهاي  در 

جوشان شماست.
برشماست كه كوشش و مبارزة خود را 
صدچندان كنيد و براي آزادي مردم ايران 

در همه عرصه ها به پاخيزيد.
سالم بر آزادي

سالم بر ملت بزرگ ايران
درود بر همة شما.

 محال است بگذاريم، پروندة حقوق بشر ايران، در بند و بست با ماليان، به فراموشي سپرده شود. محال است 
بگذاريم  فرياد  دادخواهي سركوب شدگان نشنيده بماند

 يكبار مسعود گفت: اگر اين مقاومت و كانون اصليش يعني شهر اشرف پايداري كند، جهان در برابر آخوندهاي 
ضدبشر پاپداري خواهد كرد

گزارش خبرگزاري ايتاليايي آنسا از تظاهرات بزرگ ايرانيان دربروكسل:

          تعداد بيشمار ايرانيان حامي مقاومت دست به تظاهرات زدند
آسوشيتدپرس: مخالفان ايراني 
خواستار حذف نام مجاهدين از 

ليست تروريستي شدند

ايران،  اپوزيسيون  گروه  هوادار  يك   
اروپا  اتحادية  از  امروز  تظاهرات  در 
نقض  پروندة  قبال  در  كه  مي خواهد 
حقوق بشر و برنامة هسته يي رژيم ايران، 

قاطعتر برخورد كند.
او هم چنين خواهان اين شد كه اتحادية 
ايران،  نام سازمان مجاهدين خلق  اروپا 
از  را  ايران  اپوزيسيون  گروه  اصليترين 
اتحادية  تروريستي  سازمانهاي  ليست 

اروپا حذف كند

 آسوشيتدپرس١٦آبان٨٤: شركت كنندگان 
بروكسل  در  كه  ايران  اپوزيسيون  تظاهرات  در 
برگزار شد، خواهان اين شدند كه به دليل نقض 
حقوق بشر و برنامة هسته يي رژيم ايران، اتحادية 
اتخاذ  رژيم  اين  عليه   شديدتري  موضع  اروپا 

كند. 
اروپا  اتحادية  از  ايران  مقاومت  ملي  شوراي   
يعني  شورا،  اين  محوري  عضو  كه  خواست 
سازمانهاي  ليست  از  را  مجاهدين خلق  سازمان 

تروريستي اتحادية اروپا حذف كند.…
كه  ايرلندي  راك  ستاره  ِگلُدف،  باب  سر   
عليه  ديگر  كارزارهاي  و  ايد  اليو  كنسرتهاي 
فقر را سازمان داده است، به بروكسل آمد تا با 

اعضاي اين اپوزيسيون ديدار كند.
توسعة  از  «من  به آسوشيتدپرس گفت:  گلدف 
با زنان  از رفتاري كه  هسته يي خوشم نمي آيد. 
در ايران مي شود ناراحتم و از اعدامهاي روزانه 

در ايران متأثرم». 
وي افزود: «براي من عجيب است كه كشوري 
كه اين همه نفت دارد نياز به ساختن رآكتورهاي 

هسته يي داشته باشد»... 

خبرگزاري فرانسه: تظاهركنندگان از گفتگوهاي اتحادية 
اروپا در روز دوشنبه استفاده كردند تا مخالفت 

خود را با مذاكره با رژيم ايران پررنگ كنند

خبرگزاري فرانسه١٦آبان ٨٤: روي دو بنري كه در 
اين تظاهرات در نزديكي ساختمان اتحادية اروپا به اهتزاز  

درآمده بود، جايي كه وزرا ديدار مي كردند، نوشته شده بود:«مالها 
را از سازمان ملل متحد اخراج كنيد» و «مالها تروريست هستند».

تظاهركنندگان، كه توسط شوراي ملي مقاومت ايران سازمان داده شده بودند، 
شعار مي دادند، آخوندهاتروريست هستند بايد بروند

خود را با مذاكره با رژيم ايران پررنگ كنند

درآمده بود، جايي كه وزرا ديدار مي كردند، نوشته شده بود:«مالها 

رويتر١٦آبان: يك زن 
ايراني شركت كننده 
در تظاهرات، به طور 
را  خود  سمبوليك 
به شكل يك قرباني 
در آورده  سنگسار 

است

رويتر١٦آبان: يك زن 

آنسا ـ بروكسل ٧ نوامبرـ تعداد بيشمار 
در  امروز  ايران  مقاومت  حامي  ايرانيان 
بروكسل در مقابل محل اجالس شوراي 
وزيران، جايي كه وزراي خارجة شوراي 
اروپا نشست دارند، در اعتراض به برنامة 

هسته يي ايران دست به تظاهرات زدند.
تظاهركنندگان از جوامع مختلف  ايرانيان 
بودند كه از تمام اروپا (هم چنين ايتاليا و 
به خصوص از رم) به بروكسل آمده بودند 

كه  صورتي  در  كه  كردند  درخواست  و 
هسته  يي اش  برنامه  سريعًا  ايران  رژيم 
اقتصادي  تحريم  مورد  نكند،  متوقف  را 

سازمان ملل متحد قرار گيرد. 
كه  گروههايي  توسط  تظاهرات  اين 
مي دهند  تشكيل  را  ايران  مقاومت 
سازماندهي شده بود. حدود صد سازمان 
دارند  حضور  اروپا  تمام  در  كه  ايراني 
اين  فرانسه،  در  و  بلژيك  در  به خصوص 

تظاهرات را حمايت كرده بودند. 
تظاهركنندگان هم چنين خواستار  شدند 
نام جنبش مجاهدين  اروپا  اتحادية  كه  
تروريستي  گروههاي  ليست  از  را  ايراني 

خارج كنند.
ايراني  هزاران  نمايندة  تظاهركنندگان 
مي باشند كه در اروپا زندگي مي كنند و 
آيت اهللا ها  رژيم  عليه  مقاومت  هواداران  

مي باشند.

سياست انتظار اتحادية اروپا باعث ناراحتي تظاهركنندگان در بيرون ساختمان اتحاديه 
است، اين مقاومت بزرگترين نيروي اپوزيسيون در خارج از ايران مي باشد

روزنامة دي پرسه، ١٧آبان ٨٤:
در حالي كه چند متر آن طرفتر از ساختمان شوراي وزيران، هزاران 
ايراني تبعيدي، عليه جنگ طلبي رئيس جمهوراحمدي نژاد تظاهرات 
مي كردند، وزراي خارجة كشورهاي اتحادية اروپا با هم سروكله 

مي زدند كه به ولتاژ جديد تحريكات رژيم چه جوابي بدهند. 
كميسر اتحادية اروپا، خانم فررو والدنر گفت كه تعويض  ٤٠سفير 
ايران در كشورهاي مختلف، باعث ايجاد نگراني در اتحادية اروپا 
شده است و ما آن را مثبت ارزيابي نمي كنيم. اين اتحاديه منتظر نتيجة 

مذاكرات آژانس بين المللي انرژي اتمي در  ٢٥نوامبر مي باشد. 
در  تظاهركنندگان  نگران  باعث  اروپا  اتحادية  انتظار  سياست  اين 

بيرون ساختمان است. آنها مي گويند كه اتحادية اروپا به دليل منافع 
اقتصادي و مقدم دانستن آنها بر سياست با ايران سازش مي كند. اين 
نكته را دكتر ايراني سينا دشتي به خبرنگار پرسه گفت. اين سياست 
اتحادية اروپا، ايران را راضي مي كند ولي از طرف ايران به عنوان 

نقطه ضعف اتحادية اروپا ارزيابي مي شود. 
دشتي از شوراي مقاومت ايران كه برگزاركنندة اين تظاهرات است 
حمايت مي كند. اين مقاومت بزرگترين نيروي اپوزيسيون در خارج 
به  بايستي  ايران  پروندة  كه  مي گويد  دكتر  اين  مي باشد.  ايران  از 

شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده شود.



٤ صفحة سهشنبه ٢٤ آبان ١٣٨٤ ٧٧٤ ـ شمارة

بروكسل در ايرانيان بزرگ تظاهرات
مورتنهوگلوند، نماينده وعضوكميسيون

حزب پيشرو از نروژ خارجي مجلس
نمايندةپارلمانايالتي اشتفانزاراخ،

چپ حزب از آلمان براندنبورگ
نمايندهسابقپارلمان ديتريشتيده،
آلمان فالن وست راين نورد ايالتي

نمايندةوعضوكميسيون تونهكالم،
پارلمان اروپا روابط خارجي

نمايندهمجلسمليبلژيك كارين الليو،
ازحزبسوسياليست

رئيس فراكسيون لردرابين كوربت،
حزبكارگردرمجلساعيانانگلستان

مورتنهوگلوند،:
مريم مانند بيني روشن رهبر با
مناسبترينآلترناتيو رجوي،

هستيد رژيم اين برابر در
آزادي پيشتازان به سالم گفتن با خواهم مي
ما در قلب روز كنم. شما هر اشرف شروع در
در حاضر مبارزة مهمترين شما مبارزة هستيد.

جهان است.
ديديم. را ايران رژيم زشت چهرة ما اخيرًا
حذف خواهان  ايران جديد جمهور رئيس 
خوشبختانه شد. جهان نقشة از اسرائيل كشور
اين عليه شديدي اقدامات زيادي كشورهاي
ما شود. هم قويتر بايد كه كردند اتخاذ رژيم
نميتوانيم بپذيريم كه يك دقيقه حتي براي
كشور محو كشوري خواهان جمهور رئيس
نيست. قبول قابل اين شود. نقشه از ديگري
است بيانيههايي ترين شرمآور از يكي اين
است. شده  صادر ايران رژيم جانب از  كه
براي آنها نيستند. صلح خواهان ايران مالهاي
برانگيختنكينه عليهديگرانفرياد ميزنند.بايد
بايدبهنامآزادي، اينكينه ورزيمبارزهكرد. با
رئيس كرد. مبارزه دموكراسي و بردباري
يهوديان، مشكلي براي نه فقط ايران جمهور

است. سايرين و اعراب براي بلكه
آلمان  در نازيها رژيم با ما پيش سال  ۶۰
بنيادگرايي با مبارزة امروزما مبارزهميكرديم.
رژيم ايران كه مي دانيم ما است. اسالمي ايران
اتمي است و برنامه يك در حال گردآوري
صلح آميز اهداف براي اين كه دانيم مي ما
و هستند قوي سالح يك خواهان آنها نيست.
از چنين استفاده خواهان آنها كه مي دانيم ما
كه دهيم اجازه نميتوانيم ما هستند. سالحي
افشاي ايران در مقاومت شود. امري واقع چنين
براي يك دليل اين است. بوده برنامه فعال اين
بايد رژيم ما است. مقاومت اين از حمايت ما
من كنيم. و تحريم محكوم، منزوي را ايران
كشورهاي كلية اين هستم كه خواهان امروز
با قارهها ديگر و امريكا اروپا، در دموكراتيك
هممتحد شوند و اينرژيم و رئيس جمهورش
رژيمهاي جهان وحشتناكترين از كه يكي را
براي كه ديگري مسألة كنند. محكوم است،
بودهايم، وضعيت حقوق مواجه آن  سالها با
ماشاهداينهستيمكه افراد بشردر ايراناست.
شالق مرگ، به محكوم فساد اخالق جرم به
رژيم استفادة سوء نحوة شوند. مي شكنجه و
اين رو بايد از است. شرمآور اسالم از ايران
سعيكنيمكهآزاديرا در ايرانبرقراركنيمو

بايدبالفاصلهشروعبهاينكاركنيم.
است. رژيم برابر در آلترناتيوي ايران مقاومت
رجوي، مريم روشن بيني مانند رهبر با شما
رژيم اين  برابر در  آلترناتيو مناسبترين  قطعًا 

هستيد.

اشتفان زاراخ:
منآرزوي ايراني پيشرفته

براي مغزها كه دارم را
مسابقهتسليحاتيبهكار

گرفته نشوند
بهدوستاندموكراسي باسالم

خارجي سياست امور متخصص من
نيستم. هم  ايران امور  در  و متخصص نيستم
پناهندگي سياست امور حقوقي و زمينة در اما
از خاطر همين به كنم و مي كار مجلس در
كه ميكنم را ايراني آرزوي قلب صميم
شود. محترم شمرده آن در و مرد زن برابري
بر امر برابري زنان حمايت كند. ايراني كه از

در و بنا شده باشد دولت جدايي دين از پاية
اداره همسايگانش مسالمتآميز با همزيستي
كه دارم را پيشرفته ايراني آرزوي من شود.
كار به تسليحاتي مسابقة براي آن مغزهاي
در را خود مغزهاي عوض در نشوند. گرفته
كامپيوتر و  ارتباطات سيستمهاي توسعة  امر
ديگر بسياري زمينههاي و در مواددارويي و
و بياورد ايران رفاه مردم كه براي گيرد به كار
آنهارا صاحبوجههدرزمينهبينالمللي نمايد.
براي دارم كه را مستقل ايران آرزوي يك من
البته و اتكا قابل حساب طرف يك جهان كل

منتقدباشد.
پارلماني، دموكراسي مانند اصولي
آزاد و بازار سكوالر دولت مرد، و زن برابري
غربي پرنسيپهاي همه، رفاه براي اقتصادي
كل سرماية كه هستند  اصولي  اينها  نيستند.
كل در جا و همه محسوب ميشوند انسانيت
كه اين هستند مردم شايستة در ايران و جهان
شوند و برخوردار اين اصول از و توسعه از اين
منمعتقدم كهآرزوهايم برايآنتالش كنند.
بهتحققخواهدپيوست.وليصرفًاآرزوكافي
نمي شود. آرزو ساخته با فقط  تاريخ نيست.

تالش ساخته مي شود. و اقدام با بلكه
مجاهدين با اينروميخواهمدررابطه از
را آمريكا مجاهدين اروپا و بگيرم. در موضع

درليستتروريستيگذاشتهاند.
از ۱۰۰ نمايندة  ۲۰۰۳ بيش سال در ولي
عليه علني  و مشترك بيانيه  يك در كنگره 
ما اروپا  و در گرفتند. نامگذاري موضع اين 
غلط اقدام يك عنوان به را نامگذاري اين
اين براي  قوي شاهد  يك ميكنيم.  تلقي 

 ۲۲ بيانيه در كه است مواضعي موضعگيري
اين موضعگيري مارسلندناعالمشدومناز
كه بگويم به وضوح مي كنم. حمايت سياسي
باشد. توجيهپذير كه نيست جنايتي تروريسم
مشروع ابزار يك شرايطي هيچ در تروريسم
بر اين اين جهتكامًال از نيست. و مبارزه براي
سازمان عنوان به نبايد مجاهدين كه هستم نظر

تروريستيردهبنديشوند.
وليميدانمكهروابطتجاريگسترده يي
باعث كه دارد وجود ايران و اروپا اتحادية بين
ولي شود. حمايت ايران رژيم از كه شده اين
اپوزيسيون روزمرة سركوب  طريق اين از
بشر، حقوق نقض زن ستيزانه، سياست و
جنگافروزانه اظهارات همچنين و سنگسار
ايران است اتمي و باالخره برنامة اسراييل عليه
سازمان كه دليل به اين ميشود. حمايت كه
تاريخچهاش، و سابقه  خاطر  به مجاهدين
عاملي و است صرفنظركردن غيرقابل عاملي
ايرانبدوندخالتنظامياز براياينكهمردم
محسوب بزنند، رقم را خود سرنوشت خارج،
صورت سياسي اقدام يك بايد ميشود،
مي خواهم مهمترين سخنانم در خاتمة گيرد.
يك خواستار من كنم بيان را خود آرزوي
ايران يك هستم. دموكراتيك و متعهد ايران
و چنين شود شكوفا ايرانيان توسط متعهد كه
زيرا بود. خواهد باثبات سياسي لحاظ به ايراني
آن چه از پايدارتر دموكراتيك  تحول هيچ
در بود. نخواهد شود، ايجاد مردم توسط كه
خواهيد خود كنار در مرا شما مبارزه يي چنين

داشت.

ديتريشتيده،
يك  براي رجوي  مريم
ايرانبردباروكثرتگرا

مبارزه ميكند
ارتش اعضاي محترم و عزيز ايراني دوستان
محترم، خانم رجوي ملي ايران، آزاديبخش

كه مي كنم انسانهايي نثار را خود درودهاي
ميكنند تالش دموكراسي و بشر حقوق براي
بلند كردهاند. ترور رژيم عليه خود را صداي و
جنبش اصلي نيروي ايران خلق مجاهدين
داليل ما هستند. بنيادگرايي عليه اپوزيسيون
بسياري داريم كهازمريمرجوي متشكر باشيم
بر و كثرتگرا بردبار، ايران يك براي او زيرا
ميكند. مبارزه دولت از دين جدايي اساس
روي به را خود اروپاچشمان اتحادية و آمريكا
رژيم ميبندندومعامالتكالنبرايشانمهمتر
سنگسار، شالق، روز هر است. حقوق بشر از
مي اعمال اقليتهاي مذهبي زنان و عليه تبعيض
اعدام سياسي زنداني ۱۲۰هزار از بيش شود.
آمده سركار از وقتي احمدي نژاد  و شدهاند

در  تنها اند و شده آويز حلق اعدام و ۷۰ نفر
شده است.  انجام ۱۲ هزار دستگيري تهران
نفتي، تجاري قراردادهاي بهخاطر آمريكاييها

سازمانهاي  ليست در را مجاهدين  ۱۹۹۷ از
تروريستيگذاشتند.درسال۲۰۰۲ اروپا پساز 
ازآمريكا  ميليارددالري، يكمعاملةتجاري۷
ميخواهم و امريكا از اروپا من كرد. پيروي
سرخم ايران رژيم مقابل در و شوند بيدار كه
و كنند خارج ليست از  را  مجاهدين نكنند.
غرب براي كوتاه آمدن  و سازش كه  بدانند
سياستاتمي با خساراتجديبهبارميآورد.
چهره نژاد احمدي اسراييل، عليه تهديدات و
افزايش خواهان ما داد.  نشان  را خود واقعي
جنگافروزان با هستيم. بينالمللي فشارهاي
كه غرب، رسيده كرد. زمان آن نبايد معامله

تماميغرب، بيدارشود.

تونه كالم:
ادامةسياست استمالتبه
لطمه اعتباراتحاديةاروپا

زد خواهد
پروندة ارجاع خواهان كه آمدهايم هم گرد ما
ايران مردم از و  امنيت شده شوراي  به ايران
آزادي حق بر خواستههاي  به دستيابي  براي
بر اروپا اتحادية كنيم. حمايت دموكراسي و
بر است. شده بنا  مشترك ارزشهاي  اساس
آزاديهاي و بشر حقوق دموكراسي، اساس
اين فرد. براي هر كرامت آزادي و اساسي،
ارزشهاغير قابلتجزيههستند.اگرما درپيشبرد
جدي خودمان كشورهاي در ارزشها اين
جهان نقاط ساير در پيشبرد آن در بايد هستيم،
رژيمحاكمبر ايرانجديباشيم. وازجملهدر
ارزشهاست. عالوه اين برابر در ايران چالشي
خطرناكي سمت هدف به مالها اين، رژيم بر
اتمي سالح به دستيابي همانا كه ميرود پيش
حتي رژيم  اين  جديد رئيس جمهور است. 
اين بايد ما است. شده اسرائيل نابودي خواهان
تحوالتراخيلي جديبگيريم. متأسفانهپاسخ
منسجم غير و مبهم چالش اين به اروپا اتحادية
كرده ثابت من به شخصي تجربة است. بوده
نيروهاي پيروزي منجر به مماشات كه است
دموكراتيكنخواهدشد.اينسياستموقعيت
براي و بهآنها تحكيمكرده رژيمهايمستبد را
گسترش تروريسموسركوبيخواستهاي مردم
ودستيابيبهسالحهاياتمي،زمانخواهدداد.
سياست خارجيش در اروپا اتحادية واقع  در
اصلي گروه هم چنان دارد. دوگانه معيارهاي
ليست در  را خلق مجاهدين ايران، مخالف 
فكر حاليكه در است، نگهداشته تروريستي
بر حاكم تروريست رژيم با تواند مي كند مي
درحاليكه توان مي چگونه كند. گفتگو ايران
درخواست به رژيم اين مخالف اصلي گروه
نگهداشته كنار تحوالت روند  از  مالها
و تروريست رژيم اين تغيير به است، شده

اروپا اتحادية آيا غيردموكراتيكدستيافت.
حقوقبشر و دموكراسي مورد در نگرانيش در
به تنها  استمالت  سياست ادامة است؟  جدي 
لطمه اروپا اتحادية خارجي سياست اعتبار
اروپا اتحادية وزراي براي حل راه زد. خواهد
است: اين اند آمده گرد اينجا در امروز كه
متحد بدون به شوراي امنيت ملل ارجاع ايران
به فرصت دادن و  تأخير  و  ترديد  هيچگونه
اپوزيسيونايرانبهجايجلوگيريازفعاليتهاي
ما صورت اين غير در عضو. كشورهاي در آن
بشريت عليه آن جنايات و رژيم اين تداوم در
اين يا و  داشت خواهيم مشترك مسئوليت 
خواهيم دادكهيك دخالتنظاميبه امكانرا
رو ما اين از بيفتد. اتفاق ايران در سبك عراق
كه خواهيم اروپا مي عضو اتحادية كشورها از

ايران فرصتبدهند بهدموكراسي در

كارين الليو:
آزادي و به دستيابي ما تا

كنار ايران، در بشر در حقوق
خواهيم بود شما مبارزة شما و
است كننده دلگرم بسيار ايرانيان با گردهمايي
حزب عنوان نمايندة به ام كه آمده خوشحالم و
كه شهرونداني همچنين از طرف و سوسيالست
شما با را خود  اند، حمايت انتخاب كرده مرا
درصلح كه خواهيم مي جهاني ما كنم. اعالم
بهسر ببرد. مامي خواهيمدر جهاني زندگي كنيم
زن يك من شود. شمرده محترم بشر حقوق كه
پس طبيعي سياستمدار. زن يك البته و  هستم
محترم حقوق زنان كه باشد من مهم براي است
بين در بينم كه مي لذا خوشحالم شود. شمرده
ميكنم در فكر دارند. حضور بسياري شما زنان
اگر و باشند. اول بايد در خط زنان مبارزه اين
كه است اين معنياش هستند، اول صف در
همين دليل به هستند. هم قربانيان صف اول در
اعالم ايراني زنان مبارزة با را خودم حمايت من
ضد انساني قوانين قرباني ايران، در زنان ميكنم.
حقوق و آزاديها كه ضدانساني قوانين هستند.
عنوان به من پس انكار ميكند. نيز را آنها اولية
شما باشم كنار در بايد كه زن سياستمدار يك
در چه برسد. جهانيان گوش به شما صداي تا
غير اين سطح جهاني. در و چه اروپا و بلژيك
زناندر قابلقبولاست كهدرقرنبيستو يكم،
بدترين و مورد شوند اعدام سنگسار شوند، ايران
تحقيرهاوتوهينهاقرارگيرند.آنهمتنهابهخاطر
ما دولت كه من اميدوارم خود. بنيادين حقوق
نقض برابر در يك موضع قاطع اروپا اتحادية و
و كنند اتخاذ ايران  رژيم توسط  بشر حقوق
و بشر حقوق مشروط به پيشرفت را خود روابط
آزاديهايزنانكنند.فكرميكنمتمامكسانيكه
اينجا جمعشدهاند،انسانهايصلحدوستي هستند
آزادي مبارزه و از جمله خود براي حقوق كه
رسميت به جهان در كه حقوقي براي ميكنند.
آن زمان پس يعني آزادي. است شده شناخته
خود اروپا مسئوليت اتحادية است كه فرارسيده
در چنين كه بگويم خواهم مي گيرد. بر عهده را
به تا دستيابي سياسيام و همكاران من شرايطي
و شما در كنار  ايران، در و حقوق بشر آزادي

مبارزةشماخواهيمبود.

لردكوربت:
مقاومتايرانقويتريننيرو

سمت به مالها حركت برابر در
بايد است و سالحهاي هستهيي

بهرسميتشناختهشود
سالم اشرف.ماامروزصبحخيليخوشوقت 

پائولوكاساكا:
تنهاسياستمؤثر،سياست
ملي شوراي از حمايت

است ايران مقاومت
در اشرف يا در يا اينجا در كه دوستان عزيزي

شدهايد جمع ديگر جاهاي
ايران اسالمي جمهوري رئيس پيش روز چند
در كشورهايي حذف خواهان مستقيم طور به
آمريكا تا از اسراييل گرفته است. شده جهان
ايران. مقاومت نابودي خواهان هميشه مثل و
وزير نخست بلر آقاي  بار اولين  براي اما
در كه داد نشان را شجاعت اين انگلستان،
اين محكوميت در را قطعنامه يي ملل سازمان
برخورد بلر اين ارائه كند. ما رژيم تروريست
داشته ادامه ميكنيم. اما اين مشي بايد تأييد را
سر از مذاكرات كه مي خواهند باشد. مالها
اين از بعد است كه اين ولي سؤال شود. گرفته
روي دست هم باز اروپا تروريستي، تهديدات
خواهدكرد و عقبگرد گذاشت خواهد دست
خواهد رژيم اين هميشگي شانتاژ مرعوب و
داشت كه را خواهد اين شجاعت نه، شد؟ يا
به دست و كند مقاومت رژيم اين برابر در
مماشات شرم آور سياست به بزند؟ يعني اقدام
صادر ميكند، تروريسم كه برابر رژيمي در
اين رژيم قرباني كه را كساني و داده پايان 

هستند تروريستتلقي نكند.
كه داشتيم را افتخار اين قبل سال يك حدود
برگزيدة جمهور رئيس رجوي مريم خانم از
استقبال كنيم. اروپا پارلمان در مقاومت ايران
درايران ايشانبهروشنيآلترناتيوهايموجود
يكي سياست استمالت ما ارائه كردند. به را
يك كه است حاكم  رژيم  با  مماشات و
خواهدشد. تلقي اروپا سوي از عقبنشيني
داردكه چراكهسياست مماشاتاينتهديد را
تنها ببرد. راه نظامي رويارويي يك به سرانجام
از اپوزيسيون حمايت سياست آلترناتيو موثر،
ايران مقاومت ملي شوراي يعني دموكراتيك
در است. ايران  خلق مجاهدين سازمان  و
حذف بايد اول سياست، گام اين چارچوب
ليست از ايران خلق مجاهدين  سازمان نام
سياست، همين چارچوب در باشد. تروريستي
تشكيل ايران سياست كميتة آمريكا در
آزاد دوستان ايران كميتة در اروپا شدهاست.
تحقيقاتي ارگان، دو اين  داديم. تشكيل را
تمامي كه نتيجه رسيدند به اين و دادند انجام
بوده محض دروغ مجاهدين عليه اتهامات
و اخالقي اين است سياست درست لذا است.
حذف تروريستي ليست از سازمان اين نام كه
همة با  همراه  را صحبتهايم من پس  شود. 
پايان به اين طور دهند شعار مي كه كساني
ليست از خلق بايد نام مجاهدين كه برم مي
جاي به شود و حذف سازمانهاي تروريستي
ليست آن در ايران  تروريستي رژيم  نام آن

گنجاندهشود.

لردراسل جانستون:
مريمرجويبانويشجاعت،
نداي اميد براي تعهد، بينش و

است ايران
من در مقابل شما پالكاردهاي و ها چهره
در شوند. اما مي ديده ميكند چشمم كار تا
ميكند. را متبادر مريم رجوي من ذهن چشم
با ما كه است بينش تعهد و شجاعت، بانوي او
چيز رجوي همه مريم هستيم. او همگام افكار
ايران در عدالت و آزادي به رسيدن براي را
خواهد قطعًا  روز  آن و  است. كرده  قرباني

خارجة  وزير حضور شاهد كه بوديم 
خارجة وزراي و استراو جك انگلستان
در آنها بوديم. اروپا اتحادية كشورهاي ساير
هستند. بروكسل در اما نيستند. ما گردهمايي
ما كه را آنچه كنند،  باز را  پنجره اگر و
حامل درودهاي من ميگوييم خواهندشنيد.

اعضاي  از نيمي از  بيش يعني تن  ۳۳۱
هستم. گردهمايي اين به  انگلستان پارلمان

اعيان  مجلس عضو  ۱۲۲ نام به همچنين 
مي اعالم شما  گردهمايي از را حمايتمان 
سازمان نام اينها خواهان حذف همة كنيم.
سازمانهاي ليست از ايران خلق مجاهدين
ما از كساني هستند. اروپا اتحادية تروريستي

۲۲۰ عضو  در كنار انگلستان در پارلمان كه
اروپا اتحادية كشورهاي  و  امريكا كنگرة
وزير استراو جك عبارت اين و داريم قرار
«ما كه ميكنيم تكرار را انگلستان خارجة
نام سازمان ميخواهيم كه اكثريتي هستيم»
تروريستي سازمانهاي ليست از مجاهدين
خارجة وزيران به بايد من شود. برداشته
مجاهدين نيستند بگويم كه اين اتحادية اروپا
انگلستان وزير بلر نخست توني كالم در كه
و اطراف  در ازتروريسم گذشته، هفتة در 
مجاهدين كنند. مي حمايت جهان اكناف
مالها به راجع  بلر توني و مالها. بلكه نه،
نيستند مجاهدين اين همچنين كرد. صحبت
هستند، خود  هسته يي تعهدات ناقض  كه
بلكه اين نميگويم، من هستند. مالها بلكه
هستند. مقصر مالها كه بلر است توني حرف
در كه كساني به كه نيستند مجاهدين اين و
رسانند، مي قتل به را انگليسي نيروهاي عراق
بلكه مالها هستند. دهند سالح مي آموزش و
خواهان پيش هفتة كه نبودند مجاهدين اين و
حرفهاي اين بلكه شدند. اسرائيل نابودي
بود. تهران در حاكم رژيم جمهور رئيس
انگلستان، خارجه وزير از سؤالي من لذا
دارم. خارجه وزراي ساير و استراو جك
بهجاي كساني كه چرا برچسب تروريستي
آزادي و تحقق دموكراسي براي تالش در

نچسبيده؟ ايران هستند به مالها در
هشدار  دنيا به ايران مقاومت پيش ۱۲ سال
جديد تهديد اسالمي بنيادگرايي  كه داد
و نزديكتر تهديد  اين  اكنون  است.  جهاني
پي در مالها اكنون است. شده اضطراريتر
اسالمي بنيادگرايي  به اتمي سالح افزودن
و خاورميانه كه كشنده تركيبي هستند.
از است. افكنده مخاطره به را آن از فراتر
پس از سه اتحادية اروپا اين رو انگلستان و
ساز به رقصيدن و استمالت سياست سال
به كه بود  استمالت سياست همين مالها، 
تروريستي ليست  در مجاهدين  دادن  قرار
خاتمه سياست اين به بايد حاال شد. منجر
رژيم توسط اتمي تعهدات نقض شود. داده
ملل متحد امنيت شوراي به بايد ايران اكنون
حذف با بايد ايران مقاومت شود. ارجاع
نيرو قويترين بهعنوان تروريستي ليست از
سالحهاي سمت به حركت مالها برابر در
به ثبات و صلح عليه تهديداتشان و هستهيي

رسميت شناخته شود.
باعث همه از بيش كه ديگري عامل
است. دموكراسي ميشود، مالها ترس
بايد ما است. ايران مقاومت خواستة اين
خواستار كه قرار بگيريم كساني كنار در
قطع كساني را با خود و رابطة هستند آزادي
دزديدند. ايران مردم از را آزادي كه كنيم
بود. گرجستان صورتي انقالب دنيا شاهد
اوكراين واقع نارنجي انقالب آن از پس
فرا ايران زعفراني انقالب بايد حاال شد.

شد. خواهد آزاد ايران برسد.

رئيسهيأتپارلماناروپا پائولوكاساكا،
ناتو در

و شود گسسته اسارت زنجيرهاي كه رسيد
روزيكهمريم رجويگفت آزاديفرا برسد.

بود. خواهد پيروزي روز كه
ايدة از  سياسي ام حيات سراسر در  من
آن براي و كرده حمايت اروپايي همكاري
معتقد زيرا كردم را اينكار من كردهام. كار
براي راهنمايي چراغ تواند مي اروپا كه بودم
همانگونه امروز باشد. جهان در دموكراسي
شوراي وزيران وقتي گفت، مريم رجوي كه
خارجةاتحاديةاروپاگردهمميآيندوحتي
حاالممكنستدرحالبحثدرموردرئيس
اين بايد آنها باشند، ايران تروريست جمهور
باشند وبهاشتباهاتگذشتة داشته صداقترا
نميتوان كه بگويند و كنند اعتراف خود
مورد نيستند  استمالت قابل كه را كساني 
را صداقت اين بايد آنها داد. قرار استمالت
باشندكهاعترافكنندكهشورايملي داشته
دموكراسي و صداي آزادي ايران مقاومت
است. رجوي نداي اميد براي ايران مريم و
كه كند اعتراف بايد وزيران شوراي
تروريستي سازمان يك اشرف در مجاهدين
ايران در آميز نيروي تغيير صلح بلكه نيستند،
ايران، مقاومت شوراي ملي اهداف هستند.
اين است. ايران مردم براي ترقي و سعادت
پايهيي مفاهيم تمامي تبلور همچنين شورا
يك عنوان مرا به وجود است كه بشر حقوق
تشكيل سياسي ام  حيات  سراسر  در ليبرال 
و زنان حق دولت، دين از جدايي است. داده
شهروندان آزادي عقيده، برابري براي مردان
در مردان و زنان برابري قانون، برابر در
مماشات با رژيمي نبايد اتحادية اروپا حقوق.

مي  اعدام را ۱۸ سال زير كودكان كه كند
آنها استدالل شرم آور است. اگر كند. اين
اين است، واقعي سياست اين كه است اين
بهشكستانجاميدهاست.آنهابايدبهسياست
اروپا بايد اتحادية تكيهكنند. مبتني برارزشها
باز انساني آرمانهاي و  پايهيي ارزشهاي به
خورشيد را پوشانده اند. فراز ما ابرها بر گردد.
رسيد خواهد زماني و نيست دائمي اين اما

گرماي  آفتاب و رفت ابرها كنارخواهند كه
مقاطعي در خواهد تابيد. بر ما جاودانه را خود
بشريت آرمان ولي شود مي سركوب آزادي
اينقطعًادرايران آزادي تك تكانسانهاست.

شد. خواهد برقرار جهان سراسر و
سالم بر اشرف

اريكاتيس:
بدين وسيلهاحترامات خود
در ايراني مجاهدين به را

ميكنم ابراز اشرف
شما عظيم اجتماع در  كه  خوشحالم بسيار
ايراني ميليونها كه ميدانم مي كنم. شركت
بهطور زندهمشاهدهكنند. امروزميتوانندما را
منهمچنينميخواهمبدينوسيلهاحترامات
ابراز اشرف  در ايراني مجاهدين به را  خود
دارم.مي دانم كهاينتظاهرات برايهمبستگي
است. اشرف در  ما خواهران و برادران  با
بهعنوانعضوكميتة زنان درسنايبلژيك،من
ايران، در بشر وضعيت حقوق دربارة همواره
توسط مستمرًا كه  زنان حقوق  بهخصوص
قرار سركوب تحت ايران بنيادگراي رژيم
دارند،نگرانبودهام. فوريترينموضوعيكه
دربرابرجامعةبينالملليقراردارد،بنيادگرايي
مي گيرد. نشأت ايران از كه است اسالمي
اسالمي، ديگر كشورهاي پديده به اين اكنون
كشورهايمنطقهوبهويژهعراقسرايتكرده
دموكراسي صلح، اسالمي، بنيادگرايي است.

است.  داده قرار تهديد مورد را و انسانيت
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تظاهراتبزرگايرانياندربروكسل
نمايندةمجلس لردراسلجانستون،

اعيانانگلستان
نماينده و عضوكميسيونخارجي تيس، اريكا

مسيحي دموكرات از حزب سناي بلژيك
نمايندهو عضو اريك وانكرونكلسون،

كميسيونخارجيسنايبلژيك
برايانبينلي،نمايندهپارلمانانگلستان

كار محافظه حزب از
محمدمحدثين،مسئولكميسيون
مقاومت ايران ملي خارجة شوراي

شده اند.  اعدام ساله  ۱۶ دختران ايران در
بنيادگرايياسالميمنحصربهايرانو خاورميانه
ديگر كشورهاي جهان و به اروپا نيست. بلكه
خلق مجاهدين است. كرده سرايت نيز
عمدهتريننيرويضدبنيادگرادرايرانهستند.
دارند. مجاهدين در رهبريكننده نقش زنان
توسط ايران مقاومت دانيد مي كه همانگونه
شود. رهبريمي رجوي مريم خانم زن، يك
او كه معتقدم و ميشناسم شخصًا او را من 
جواناني اميد است. ايران مردان و زنان اميد
عنوان به را او  كه هستند  اين  مستحق كه
رئيسجمهورخودداشتهباشند.نتيجةانتخابات
قبال در اروپا سياست كه ميدهد نشان اخير
در ميانه رويي انجاميدهاست. شكست به ايران
پي در رژيم اين نميشود.  پيدا  مالها رژيم
تمامي و است هستهيي سالحهاي دستيابي به
را هستهيي در زمينة با اروپا خود قراردادهاي
كه است گفته رجوي مريم است. كرده ملغي
او نيستند. حل راه خارجي جنگ و استمالت
آن حمايت است و داده حل سومي ارائه راه
به دستيابي آنها جهت و مقاومت ايران مردم از
اين بنابر است. صلحآميز طريق از دموكراسي
بايد ناممجاهدين وزيرانخارجة كشورهاي ما
كنند. خارج از ليست سياه خود را ايران خلق
در ما  شود. انجام سريع  خيلي  بايد امر اين 
را هرچه مجاهدين كه كنيم مي تالش بلژيك
گذشته سال كنيم. خارج ليست اين از زودتر
را تشكيل اكثريت سنا ۴۸سناتور بلژيكي كه
مجاهدين از يك قطعنامة قوي در ميدادند،
يك آرزوي  با  كردند. حمايت ايران  خلق 
به را خود صحبت شما براي موفق تظاهرات

پايانمي برم.

اريكوانكرونكلسون:
كردهايم امضا را بيانيه يي ما
رژيم ارجاع خواهان كه

شده امنيت شوراي به ايران
است

خواستار شما كنار در كه آمدهام اينجا به من
از ما  شوم. شما  كشور در آزادي  و صلح 
ايران جديد جمهور رئيس  اخير اظهارات
اسرائيل در برابر از مواضع وي شديم. متحير
رژيم كه كنم مي فكر هستهيي. تسليحات و
اروپا، اتحادية دادن بازي سالها از پس ايران
كار روي با كرد. افشا را خود اصلي ماهيت
افزايش اعدامها تعداد  احمدينژاد  آمدن
رسد مي نظر به و است كرده پيدا شديدي
سالحهاي به يافتن دست پي در مالها كه
و تعهدات قراردادها تمامي هستهيي هستند.
من بسيار كرده اند. را قطع اروپا با اتحادية خود
امضا ايران مورد بيانيه يي را در كه خرسندم
شوراي به ايران ارجاع خواهان كه كردهام
خواهد اتحادية اروپا مي و از شده است امنيت
خود تروريستي ليست از را مجاهدين نام كه

در  پارلمان ۲۶۰ نمايندة تاكنون سازد. خارج
امضا را بيانيه اين اروپايي مختلف كشورهاي
بسياريازنمايندگانپارلمانوسناي كردهاند.
بلژيكنيزازاينبيانيهحمايتكردهوخواستار
حذفمجاهدينخلقايرانازليستتروريستي
در اپوزيسيون اصلي جنبش قراردادن شده اند.
مختل اينليست پروسة دموكراسيدر ايران را
دستيابي براي ايران مردم از بايد ما است. كرده
حمايت دموكراتيك تغيير و دموكراسي به
ماه در بودند كه خلق همين مجاهدين كنيم.

را  ايران  هستهيي ۲۰۰۳ دو سايت سال اوت
در صلح براي را خود نقش آنها كردند. افشا
با خانم من گذشته سال كردهاند. منطقه ايفا

كه شما معتقدم مالقات كردم و رجوي مريم
قادر كه  داريد بين روشن و شجاع رهبري 
بازگرداند. كشور شما را به دموكراسي است
عليه سوئي را كارزار ايران رژيم ميدانيد كه
آغاز مجاهدين عليه ويژه به و ايران مقاومت
مي نشان بزرگ، تظاهرات اين است. كرده
هستند. مقاومت اين حامي ايران مردم كه دهد
بسيار ايران  در تغيير چشمانداز كه معتقدم 
مردم با بلژيك در است. ما گذشته از روشنتر
آزادي و دموكراسي به دستيابي براي ايران

همبسته هستيم.

برايان بينلي:
اكثريتنمايندگانمجلس

انگلستانازمريمرجوي
حمايتميكنند

از عزيز، خوشحالم. دموكراتهاي شما ديدن از
وقتيخانم بسيارخوشحالم. بودندركنارشما
بيرون آفتاب ميكند، صحبت رجوي مريم
ميگويم، ايرانيم خوب  دوستان  به ميآيد.
سالمو درودبراشرف.ميخواهمبهشما بگويم
اينجا آمدهام. به انگلستان از پارلمان چرا كه
شوراي از چرا كه بگويم شما به ميخواهم
چون يك اوًال ميكنم. حمايت مقاومت ملي
ترور هرگز سركوب و دموكرات هستم. من
فرزندانم كه بودهام قادر من نكردهام. تجربه را
آرزو دارم و كنم بزرگ آزادي و در صلح را
هم جهان ملتهاي ديگر براي امكانات اين كه
زادگاه ايران كه ملت شود. بهخصوص فراهم
از گزارشي كه دهيد اجازه است. بوده تمدن
دو بدهم. انگلستان پارلمان در فعاليتهايمان
انگلستان پارلمان در بحثي جلسة قبل هفتة
همة ايران داشتيم. مقاومت شوراي ملي دربارة
نمايندگان بهاستثناييكيدرحمايت ازشوراي
بدينوسيله مليمقاومتايرانصحبتكردند.
ميخواهمآرزوهايقلبيمانرابرايخانممريم
اكثريت بگويم كه او به و ابراز دارم رجوي
ايشان فعاليت از انگلستان مجلس نمايندگان
حمايت براي دليل دومين كنند. مي حمايت
منايناستكهنگرانحكومتمذهبيقرون
وسطاييدرايرانهستم كهبمبگذاريانتحاري
سالح به رژيم ميكند. دستيابي اين تشويق را
در من هرچه نگران ميسازد. مرا بسيار اتمي
مي دهم انجام بعدي نسلهاي بهخاطر دارم توان
سوم اينكهمعتقدم ازاينامر جلوگيريكنم. تا
عمل نيك و بينديشند نيك بايد سياستمداران
احمدي نژاد كه از نگران حرفهايي من كنند.
شيطاني فردي او كه معتقدم من هستم. شنيدم
حمايت مي كند. شيطاني از كارهاي و است
،۱۹۳۶ كه در سالهاي بگويم بگذاريد به شما

شيطاني  حكومت يك ۱۹۳۷ و ۱۹۳۹ شاهد
مماشات آن با كرديم سعي و بوديم اروپا در
نتيجه ميليونها در خورديم. اما شكست كنيم.
مجددَا نمي توانيم رو شدند. ازاين كشته نفر
براي من نهايي دليل بپذيريم. را خطايي چنين
گردهمايي اين از  حمايت اينجا و به آمدن
رهبر مريم رجوي خانم كه معتقدم است اين
بگذاريدبگويم بزرگيبرايايرانخواهدبود.
با كه لردها مجلس در همكارانم همانند كه
براي زيادي من احترام كردند، صحبت شما
از هرچه عوام مجلس در هم ما قائلم. ايشان
دستمانبرآيدبرايخارجساختنمجاهديناز
ما ليستسازمانهايتروريستيانجامميدهيم.
حل بهعنوان يك راه سوم حل همچنين از راه
كه خانم معتقديم و ميكنيم مناسب حمايت
خواهد كرد برقرار را جامعهيي مريم رجوي
من كنند. زندگي آن آزاد در انسانها همة كه
به اينكه كنم. مي ترك را شما قول يك با

تالشمانادامهخواهيمداد.چراكهمعتقديمكه
دنبال ميكنيد. اهداف نيكيرا شما

محمدمحدثين:
از در بدن داريم جان تا

در اشرف حمايت يارانمان
داريم  برنمي دست

ياران همه جانب از ايران، مقاومت جانب از
عشق برابر و در كنم مي سالم به شما مقاومت
پيروزي، به  ايمانتان  آزادي، به  پرشورتان 
فرود تعظيم سر ايران مردم  به وفاداريتان و

ميآورم.
با شما، طرف  از ميخواهم امروز  من
اروپا اتحادية خارجة وزراي به رسا صداي
ايران بارة در بحث به ساختمان اين در كه
سرآمده به تعلل  زمان بگويم، پرداختهاند 
بيسابقهترين خونآشام، آخوندهاي است.
و ميكنند ايران اعمال مردم  بر را سركوب
و مردم انداخته اند بهخطر را و آرامش صلح
منافع هستند. آنها سرنگوني خواهان ايران
و آرامش صلح خودتان و منافع و كشور مردم
پاي را در ايران مردم منافع و و جهان منطقه
قرباني سياسي مالحظات  و اقتصادي منافع

نكنيد.
وقتي پيش نيم و سال سه از آخوندي رژيم
پديدار منطقه در بزرگ جنگ يك عالئم
همه از بهرهبرداري با و قوا تمام با شد،
مالي ديپلوماتيك و نظامي، امكانات سياسي،
و مجاهدين كه  بود  صدد  در  تروريستي  و
راه بردارد. چرا سر از ارتش آزاديبخش را
نابودي صورت در كه ميدانست بهخوبي كه
رژيم اين آزاديبخش،  ارتش و  مجاهدين

بود. خواهد عراق و آمريكا جنگ برندة
را كثيفي رواني جنگ چارچوب همين در
مجاهدين رژيم عليه جنگ قبل از ماههاي در
بهراه انداختهبود.رژيمميخواستبا مخدوش
دروغهايي طرح  و مجاهدين چهرة  كردن
مردم عراق سركوب مجاهدين در مانند اينكه
كشتار سالحهاي  يا و  داشتهاند  مشاركت
قرارگاههايشان نگاهداري در عراق را جمعي
كشتار و بمباران  زمينة  و  بهانه ميكنند، 
قدرتهاي با بند و زد كند. فراهم را مجاهدين
قرارگاههاي سنگين بمبارانهاي  و بزرگ

هست. يادتان كه را مجاهدين
اخراج مجاهدين و استرداد توطئة نوبت به بعد
شوراي در آخوندي رژيم  ايادي رسيد.
و بالدرنگ به اخراج فوري حكومتي، حكم
به روسياهي البته كه دادند عراق از مجاهدين
آزاديخواهان مردم و با حمايت و ماند رژيم
سراسر جهان اين در ايرانيان با كمك عراق و

برآب شد. نيز نقش
كرد تا از بهرسميت شناخته هر كاري رژيم
عنوان تحت اشرف، مجاهدان استاتوي شدن
چهارم كنوانسيون تحت شده حفاظت افراد
اشرف كه وقتي اما كند.  جلوگيري ژنو،
رژيم به دست آورد، را  مسلم خود حق اين
كرد. و بيشتر بيشتر اشرف را عليه تالشهايش

اطالعات وزارت  توطئهها، اين با همزمان 
نجات انجمن كاروانهاي انداختن به راه با
فشار تحت با و اشرف  قرارگاه  بهسمت
انواع طرح و مجاهدين خانوادههاي قراردادن
ارادة تا كرد تالش مذبوحانه دروغها، اقسام و
رژيم بشكند. در هم را  آزادي رزمآوران
وزارت كه كرد اعالم پيش يكماه خودش
داخل از بهحال تا را ۱۶۰۰خانواده اطالعات
در است و قرارگاه اشرف فرستاده ايران به
وزارت مأموران و اعضا انبوهي گروه، هر
مجاهدين خانوادة عنوان تحت اطالعات

اطالعات وزارت پيامهاي از بعضي بودهاند.
اشراف به خانواده پوش در مأمورانش كه
بچههاي كه كتابي در اخيرًا بودند، آورده

است. شده چاپ اند، كرده منتشر اشرف
جميل صبر با بودند كه اشرف  اهل اين اما
خود تاريخي و عقيدتي پيشواي بهفرمان
در بني الكرام، صبرًا كه فرمود: حسينبنعلي
هيهات پرچم با و ايستادند ها توطئه اين مقابل

شرايطي  چنين بر غلبه ۸۱ براي از عيد سال كه
باالرفت،يكياز بزرگترين معجزههايتاريخ
كردند عبور آتشي از آنها رقمزدند. را معاصر
آن از مقاومت اين ميكردند، فكر همگان كه
با پايبندي آنها نخواهد برد. سالم به در جان
به تمسك و انساني  متعالي  ارزشهاي  به
بزرگترين از يكي رهايي، پاك مريم انقالب

كردند. خلق ملت ما را حماسههاي
جنگي از ترتيب است كه دو سال بعد اين به
برندةآن اعالمميكرد، كهرژيمرسمًا خودرا
و كار داريم كه نكبت و ما با رژيمي سر االن
دشمني مي رود. باال آن و روي سر تباهي از
جراحي بزرگ با يك و سياه نشسته به روز كه
مذبوحانه خود، كردن پايه يك و دروني
را فرا سراپايش كه بحراني با تالش مي كند

گرفته، مقابله كند.
كار روي احمدينژاد پاسدار كه روزي از
و انزوا سمت  به روز هر رژيم اين  آمده
سوم حل و راه است در حركت درماندگي
مي رود پيش برگزيدة مقاومت جمهور رئيس

مي كند. باز راه و
اتمي، افشاگري فقره دهها با مقاومت اين
امنيت شوراي به ارجاع آستانة در را رژيم
مداخالت رژيم را است. داده قرار متحد ملل
به نسبت را جهان است. كرده افشا عراق در
هوشيار ماليان بنيادگرايي و تروريسم صدور

.... و است كرده
تالشهاياينمقاومتوبهخصوصايستادگي
بسيار آثار غيرمستقيم و مستقيم اشرف،
مقاومت و مجاهدين حيطة از گستردهتري

ايران داشته است.
رژيم از مردم انزجار روز به روز عراق در
ميگويند است. شده  بيشتر  عواملش و
با ائتالف به حاضر ديگر كردي احزاب
طرف از و  نيستند رژيم طرفدار نيروهاي 
ايشان كه شد اعالم سيستاني آيت اهللا العظمي

ازليستبهخصوصيحمايتنميكنند.
براي مجاهدين پيش ماه چند وقتي همچنين
وزارت پوشش در را رژيم جنايتهاي بار اولين
اعتراض صداي كردند، برمال عراق كشور
و مطبوعات عربي، كشورهاي عراقي، احزاب
عراق بلند در رژيم مداخالت از عمومي افكار

پيدا كرد. انفجاري حالت و يك شد
اين رئيس جمهور فقط پيش سال دو اگر
در عراقافشاكرد، مقاومتدخالتهاي رژيمرا
پيدا گسترش موضوع اين اخير، ماههاي در
ديگران آمريكا و انگلستان و وصداي  كرد

آمد. در هم
در اشرف اگر مسعود گفته بود هست يادتان
مقابل ماليانبايستدجهاندرمقابلآنهاخواهد
آزادي آوران  رزم اگر كنيد باور و ايستاد 
طلبي تسليم بودند، نكرده بلند هيهات پرچم
شيطان، دژخيمان پليد روح مقابل انفعال در و

را فراگرفته بود... جا بر ميهنمان، همه حاكم
رژيم كس هر قبل از است كه حقيقتي اين
راه تنها خاطر همين به دارد. اشراف آن به
مقاومت اين عليه  توطئه در را  خود نجات
ميدانند آنها است. يافته اشرف عليه وبهويژه
پرونده ارجاع و بينالمللي عمل شدت كه
تحريمهاي و متحد ملل امنيت شوراي به
موجوديت براي صورتي در تنها بينالمللي

اين خروجي از استفادهيي چه رژيم ببينيد 
ميكند و ميگويند، تيف آن به اصطالحًا كه
سراغ كه به ايران ميبرد مزدوران را اين بعد
و مجاهدين هواداران و اعضا هاي خانواده
دهند قرار فشار تحت را آنها و رفته مقاومت
مبارزه از دست كه بخواهند عزيزانشان از كه
همين كه ميرسد نوبت آن بعد و بردارند
سياسي پناهجوي عنوان  تحت  را مزدوران
را خود تا مأموريت كشور كنند خارج روانة

بهاتمام برسانند.
وزارت گذشته در چند ماه رابطه همين در
خروجي از كه را خود عامل چند اطالعات
ايرانرفته تحتكنترلنيروهايآمريكاييبه
يك با خود بهخيال تا آورد پاريس به بودند
خود شوم رسالت هم بزنند. نشان چند تير
رديابي به  هم كنند، محقق اشرف عليه  را
هم و بپردازند مقاومت رهبر عليه تروريستي
ليست از مجاهدين خروج از ممانعت براي
در مجاهدين عليه سازي پرونده و تروريستي

فرانسهكاركنند.
دروغهاي و  خزعبالت انبوهي هم بعد و
الشههاي اين توسط كه است اژهاي و يونسي
لمپنيسم كثيف متعفن درتيفويادرتهرانبا
در يا و ميشود تكرار آخوندي نفرت بار و
و تراشيده ريش با نظام كوك غربي سايتهاي
باكلمات وفرهنگغربيپسندسرو ميشود.
شيطان، افراد پليد روح اين كجا تا بنگريد كه
درهمشكستهوبريده را بهانحطاطوحقارت

وپستيمي كشاند.
سيماي در هم را حقارتبار اخير ترفند حتما
وزارت چگونه اين كه از و شنيدهايد آزادي
انداختن به راه با بود تا كرده اطالعات تالش
در را شومش مقاصد  نفره چند  باند يك
كه االن افراد اين مطلعيد. ببرد، اشرف پيش
ديگر وقت چند البد و هستند تيف در همه
مورد را مجاهدين آنها عنوان رهبران به رژيم
از استفاده سوء هم با خواهد داد، قرار استفاده
اعتماددرونصفوفمجاهدينبهجمعآوري
آزادي رزمآوران و مجاهدين اطالعات
به آنجا و از تيف به را آنها ميپرداختند تا
سرويسهاي و تهران در  اژه اي سردژخيم
اينكه هم و كنند منتقل خارجي اطالعاتي
گيري عضو و براندن به خودشان بهخيال
با آنها بردن و اطالعات وزارت براي افراد
كه وقتي هم بودند. مشغول تيف خودشان به
مزدور دو ميبرند، پي توطئه اين به مجاهدين
نوارها و شده جاسازي سخت ديسكهاي با
يك كدام هر شده، ربوده دي هاي سي. و
كلك ربوده و دوز با را خودروي مجاهدين
ميكنند. فرار تيف سمت به مدارك با و
نيروهاي و  ميرسند سر البته مجاهدين كه
دي سي. و نوارها از  بخشي  هم آمريكايي
بهمجاهدينبرمي گردانند. را هايربودهشده
براي تا ميدارند  نگه را ديسك سخت اما
خودشاننسخهبرداريكنند.ازاينهمتعجب
كه اين است سازماني چه اين كه كرده بودند

ميكند. اعتماد افراد به همه
درجة از كه خود فروخته افراد ترتيب اين به
ضديترژيمبامجاهدينمطلعند،بهمعامالت
را پيش رژيم خود تا ننگين روي مي آورند
پوشي آنها چشم قبلي جرايم از كنند تا سفيد
طعمه هاي انساني هويت رژيم چگونه كند.
بيايندمخالفت مسخ ميكند تا و ترور را خود
و كنند مال رژيم، لجن با اين را خود پيشين

مجاهدين  از دهه دو يا دهه يك كه بگويند
بودند. خورده گول

در هم كه مذهبي فاشيسم عملكرد است اين
آدميزادگان هويت  و پود و  تار شكنندة
الجوردي در را كه آنها است شكسته سوگند

مقاومت كه اين بود خطرناك خواهد رژيم
در ترتيب اين به باشد. داشته حضور صحنه در
چندين رژيم اين كه نبوده روزي گذشته ۴ماه
اشرف به ويژه مقاومت و عليه اين توطئه فقره

بهراه نينداخته باشد.
پاسدار آمدن  كار روي از بعد  كمي
برادران آخوندي رژيم ايادي احمدينژاد،
به ارزاق تأمين براي حاليكه در را ما مجاهد

ربودند. بودند، رفته بغداد
بادستكاريدرپيش نويسقانوناساسيعراق
در مجاهدين پناهندگي حق كردند تالش
براي را راه و ببرند سؤال عراق را زير عالمت
پاشاندناشرفهمواركنندكهالبتهبافعاليتهاي
پيش نويس اضافه به كه متممي با مقاومت و

شكسته شد. هم در رژيم توطئه شد، اين
رژيم جيرهخوار روزنامههاي مدت همين در
عراق در مجاهدين اعدام خواستار عراق در

شدند
عجيب لجنپراكنيهاي و رواني جنگ يك
اول مسئول انتخاب آستانة در غريب و
زهرا خواهر و مژگان خواهر مورد در سازمان
آن اهداف يكي از بهراه انداخت كه مريخي

زمينهسازياقداماتتروريستياست.
سابق جمهور رئيس دادگاه از سوءاستفاده با
را رهبريش و اين مقاومت كردند تالش عراق
از موضوع افشاي با كه بچسبانند دادگاه اين به
سفير شد. مواجه فرانسوي وكيل يك طرف
بود كه شما گفته اين وكيل به رژيم در فرانسه
بوده مجاهدين كار حلبچه بمباران بگوييد
تأييد مي كنيم. را اين شما هم و هم ما و است
اخير ماههاي در كه است رسيده بهجايي كار
غذاي و دارو رژيم، خواست به و دستور به
و بهداري وزارتخانه هاي از كه هم را اشرف
عراق- خريداري عادي مردم بازرگاني -مثل
با خودشان بچهها و اند كرده قطع ميشد
قيمتهايفوقالعادهزيادازبازارسياهخريداري

ميكنند.
پيش هفته چند نامة توطئهها اين بهرغم اما
به خطاب مليتي  چند نيروهاي فرماندهي 
و ايران خلق مجاهدين سازمان مسئولاول
مجاهدين حقة كه بر حقوق را اشرف ساكنان

ديديم  ميكرد،  تصريح   ۴ كنوانسيون طبق
اين مي كند. طبق بور را رژيم طبعًا خيلي كه
يك حتي اجبار به نمي تواند احدي حقوق
را رژيم معني اين . كند را جابجا مجاهد خلق

بهترازهمهميفهمد.
يك آرزوهايش در مورد به رژيمي كه يك
در لجنپراكني را كار چاره ناكام مانده، اشرف
ارتباط كردن و فراهم رواني كثيف جنگ و
آمريكايي و نيروهاي كنترل تحت با خروجي
بردن آنها به و كشاندن و عضو گيري افراد
مي كند تالش بيهوده رژيم ندارد. رژيم داخل
را مجاهدين افتخارات و شرف و مقاومت
طعمههايش و مزدوران و مأموران طريق از
تالش مذبوحانه و بدهد  جلوه مخدوش

بزند. ضربه اشرف به وسيله اين به ميكند
كنترل تحت خروجي كرد تالش رژيم
غفلت از استفاده با  را  آمريكايي  نيروهاي
مزدور استخدام محل به آمريكايي، نيروهاي
تبديل اطالعات وزارت براي چراگاهي و
از اشرف در مجاهدين سازمان البته كند.
گفته آمريكايي مقامات به بارها اول روز
ديگر و نيست مجاهد كه را كسي كه بود
بايد و نگهداريد نبايد ندارد، مبارزه قصد
بعد برود . ميخواهد كه كجا هر بتواند به
را خودش دام و رسيد سر اطالعات وزارت
قبًال خودمان ما كه نفوذي عوامل طريق از
وزارت كه كساني يا بوديم كرده اخراج
كرد. حاال پهن بود زده پل آنها با خودش 

ميبرد. تحليل حجاريان و امامي سعيد و
صديقة مجاهد خواهر سازمان، اول مسئول
جاي اشرف كه: گفت خوب چه حسيني
در آخر به تا ميخواهند كه است كساني
رزمندگي مجاهدي و سوگند به بمانند و آن
خون قطرة آخرين و تا نفس آخرين تا خود

وفادارند.
كه هستند بديلي  بي گوهرهاي همان  آنها
و خلق  منافع مقابل در خود فردي منافع از 
انقالبگذشتندوما را در بغرنجترينشرايطي
دچار معاصر تاريخ در جنبشها تاكنون كه
حسابهاي دفتر و كردند  حفظ  شدهاند، آن

زدند. را برهم رژيم آخوندي ارتجاعي
ماست. ملت چراغ و چشم هم اشرف آري،
خاطر همين به البته ما و ايران اميد خانة هم
اشرف است. افترائات ناجوانمردانهترين آماج
رنج تحمل جز اند كرده چه مردانش و زنان و
مردم براي خود چيز همه فداي جز مرارت؟ و

ايران؟

بچههايي برادران، و خواهران عزيز، هموطنان
آمده ايد، دنيا گوشه آن و گوشه اين از كه
مقابل در كه شما نوبت شماست. نوبت امروز
حيات ايام واپسين در كه دشمني توطئه هاي
بزنيد. من باال را بهسر ميبرد، آستينها  خود
اشرف يارانمان در شما به جانب ميخواهم از
حمايتشان از در بدن داريم جان تا كه بگويم
گويم: مي شما داريم. از جانب برنمي دست
ميشود. خالصه اشرف در چيز، ما همه براي
و تالش هيچ آزادي، پايگاه اين بدون
گذاشت نخواهيم ما ندارد. اصالت كوششي
خاموش را اشرف شعلههاي آخوندها كه
را زندگانمان رنج و  شهيدان  خون و كنند

پايمالكنند.
قرار هدف با آخوندها كه گذاشت نخواهيم

چنگ بيندازند. سوم حل راه اشرف بر دادن
اشرف از  دفاع ميگويم  شما  طرف از  من
قيام آن براي همه و ماست وظيفه مبرمترين

ميكنيم.

ديرك كالس:
فرا را اروپا شوراي من

برچسب اين كه ميخوانم
روي از را ناعادالنه
مجاهدينبردارد

و مردم  از حمايتم ابراز براي امروز من 
داخل در مردم هستم. اينجا ايران مقاومت
اين در غرب هستند. تغيير آرزومند ايران
تغيير دنبال به  كه كساني  از  بايد زمان
نبايد كند. حمايت هستند، دموكراتيك
مجاهدين ناميد. تروريست را افرادي چنين
مستحق و هستند دموكراتيك جنبش يك
خلق مجاهدين نيستند. تروريستي برچسب
آنها هستند. دموكراتيك تغيير يك عامل
هستند. مالها مقابل در اصلي مقاومت 

از اعضاي آنها  ۱۲۰ هزار تن از بيش رژيم
مقاومت ولي آنها به قتلعام كرده است. را
وزيران شوراي من ميدهند. ادامه خود
برچسب اين كه فراميخوانم را اروپا
چون بردارد روي مجاهدين از را ناعادالنه
كنند. مي نمايندگي را ايران مردم تمام آنها
پروندة كه ميخواهم اروپا شوراي از

ارجاع  امنيت شوراي به را ايران هستهيي
بهمنظور رجوي خانم از بايد اروپا دهد.
ايران در دموكراتيك و جدي تغيير ايجاد

۲۶۰ نمايندة پارلمان  جزو من كند. حمايت
از حمايت در را  توماري كه  بودم اروپا

از كالس نمايندة پارلمان بلژيك ديرك
حزبدموكرات مسيحيفالمان

سناتورپيرگاالندنايبرئيسكميسيونامور
خارجةسنايبلژيك ازحزبسوسياليست
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تظاهراتبزرگايرانياندربروكسل
دكتركريمقصيم،مسئولكميسيون

محيطزيستشورايمليمقاومتايران
وينسنت دولف شهردار منطقة اتربك

بروكسل
پارلمانبلژيك ورئيس ژانپير مالمنديرنمايندة

كميسيونلوايح مجلس ازحزبليبرال
از اروپا پارلمان نمايندة زورينا ياروسالو

ميسحي دموكرات گروه از چك جمهوري

به بايد ما وزراي كرديم. امضا امروز تظاهرات
نهايت در كنند. توجه امروز گردهمايي پيام
عليه در مورد فعاليتهاي رژيم ايران ميخواهم
مجاهدينصحبتكنم.آخوندهاميليونهادالر
ميكنند. خرج مجاهدين عليه تبليغات براي

در  مجاهدين از نفر  ۴۰۰۰ عليه بهخصوص
مقاومت عليه شيطاني كارزار اين اشرف. شهر
مجاهدين تنها كه است اين ايران نشاندهندة
همين دليل به هستند. رژيم عليه تهديد جدي
تا كنيم حمايت مقاومت از بايد ما همگي
دموكراتيك يك حكومت نزديك درآيندة
كرده و تشكر شما از سازد. برقرار در ايران

برايتان آرزويموفقيت ميكنم.

سناتور پير گاالند:
مجاهدينخلقبرايكسب
حاكميتمليبهمقاومتي
استثناييوقهرمانانهدست

زدهاند
خود مي دانم وظيفة اينجا، در با حضور امروز
مبارزه و بوده به آن معتقد سالها كه اصولي بر
و شما از حمايت آن و كنم تأكيد كردهام
حاكميت حق بر تأكيد يعني شماست. اهداف
امروز براي زندگي. حق انتخاب مردم، براي
حكومتمالهاحاكميتمردمراغصب كرده
ازشماحمايتميكنيم بههميندليلما است.
برخوردار واقعا دموكراتيك نظام يك از تا
شويد.روشناستكهبههميندليلسالهاست
هستيم خلق شما و مجاهدين مقاومت كنار در
كه را ملي، خلقي كسب حاكميت براي كه
زده، دست قهرمانانه و  استثنايي  مقاومتي به
داشتم را اين موقعيت ميكند. من نمايندگي
زني بزرگ كنم. مالقات رجوي خانم با كه
را ايران مردم افكار  اعظم بخش  كه توانا و
با دوستانم نمايندگيميكند. منفعاالنههمراه
از خلق را مجاهدين ميكنيم تا سنا فعاليت در
ليستتروريستياتحاديةاروپاخارجكنيمتااز
بهرسميتشناختهشوند. من سوي ايناتحاديه
رجوي نميتواند خانم امروز را كه عمل اين
منيك باشدواقعًامحكومميكنم. در ميانما
بار ديگر اعالمميكنم كههميشهدركنارشما
كه كنم مي تأكيد ديگر بار يك بود. خواهيم
تروريستي ليست از مجاهدين سازمان نام بايد
در اين آزادانه بايد شما رهبران و خارج شود،

محلحاضرشوند.

والدواز: اهالي هيأت
را ايران خلق مجاهدين
ليستتروريستيخارج از

بازگشتدموكراسي تا كنيد.
ايرانامكانپذيرشود به

 هيأتيازاهالي استانوالدوازفرانسه دراينتظاهرات 
شركتكردند وطيسخنانيبهحمايت ازمقاومت
لورت خانم برگزيدة آن پرداختند. رئيسجمهور و

گيوازجملهگفت:
بهعنوانيك دوستوهمسايهازوالدواز برايابراز
ايران رژيم مالها در عليه خودكامگي و همبستگي
از خواهيم مي چيز هر از قبل ما آمده ايم. اينجا به
ما هنگام خيلي زود كه كنيم ژينت ياد خواهرمان
نهاييش آرامگاه تا را او همگي ما كرد. ترك را
مطمئنيم ما بهياداوهستيم. مشايعتكرديموامروز
نظارت مبارزهمان بر ادامه و نگرد مامي به او كه
ادامهميدهيموتالش بدوناوراهمانرا ما ميكند.
برميآيد دستمان از كاري كه بهترين كه ميكنيم

انجامدهيم. را
از باشيد كه مطمئن اشرف. در دوستان عزيزمان

انجام آيد دستمان بر از كه آنچه را قلب صميم
و گوش جهانيان برسانيم به تا صدايمان را مي دهيم
در اروپا وزراي به بزنيم. خطاب فرياد رسا و بلند
ايران خلق «مجاهدين ميگوييم: بروكسل در اينجا
از كنيد. خارج تروريستي سازمانهاي ليست از را
ايران در دموكراسي بازگشت تا كنيد حمايت ما
اين اينكه تا كنيد حمايت ما از شود. امكانپذير

ايرانمتوقف شود». بربريت در
عزيز، برادران و خواهران

ما هستيم. شما  با مبارزهتان  در قلبمان  تمام  با ما
شويد مالهايي مغلوب شما كه گذاشت نخواهيم
انجام خواهند مي كه آنچه را كامل مصونيت با كه
ميدهند ادامه شما دروغپردازي عليه به و ميدهند
را خطر بزرگترين كه هستهيي قدرت به بتوانند تا
برايدنياايجادميكند،دستپيداكنند.مانخواهيم
و شود سد مستبدان توسط اين شما راه كه گذاشت

مبارزهتانمتوقفشود.
تعدادديگرياز اهاليوالدواز پيامهاي كوتاه بعداز

نمايندةجوانان طيسخنانيگفت:
خانمهاوآقايان،دوستانعزيز،

مناسبت اين كه. به است افتخار بزرگي براي من
تظاهراتبراي خارجكردنسازمان مجاهدينخلق
بروكسل در اروپا اتحادية تروريستي ليست از ايران
چهرة بينالمللي سطح در اخيرًا باشم. شما ميان در
رژيمايرانودررأسآنجالدي كه ر ئيسجمهور
احمدينژادنامدارد، بهنحو قابلتوجهيبهوخامت
داد نشان خود صحبتهاي در وي است. گراييده
قرار وحشيانهيي برخورد چه تحت ايران مردم كه
واقعي خطر  از بين المللي جامعة همچنين دارند. 
هستهيي توسط سالحهاي كسب صورت در كه
شدند. آگاه شد، خواهد جهان متوجه رژيم اين
براي واقعي نگراني يك اين كه است درست اگر
فرادادن گوش از چرا پس است، بينالمللي امنيت
كه مقاومت ملي شوراي يعني اصلي اپوزيسيون به
يعنيخانم مالها رژيم مخالفبا واقعًا توسطچهرة
رجوي نمايندگي ميشود، خودداري ميكنيد. اين

برنامة  ايران يك كرد كه اعالم گروه در سال۲۰۰۲
اعالميه ييكهباعث دنبالميكند. سريهستهييرا
براي آخوندي رژيم قصد از بين المللي جامعة شد
ساختسالحهستهيي آگاه شود. وليبهجايآنما
شاهدسياستمماشاتبوديمكهبه خصوصتوسط

۱۷ ژوئن  در آنها شد. دنبال فرانسه رهبران پارهيي
سازمان  و زدند دست شرمآور حملة يك ۲۰۰۳ به
قرار دادند. تروريستي ليست در را مجاهدين خلق
تروريست مينامند، امروز كه حاليكه آنچه در
براي ايران باقيمانده اميد «تنها بهعنوان طرف همه از
(نقلقولازآقاياريكمايرنمايندة ديدهميشود»
پارلماناروپا ازهلند،همچنينبرنات ژوانايماري،
يانوچاونيشكويچ،ويتاتاسالندزبرگيس).ازطرف
با خود را صداي اورسوراواز در ما دوستان ايراني
بخواهم وزرا شوراي زنم تا از مي پيوند شما صداي
سياه ليست اين از را  مجاهدين خلق سازمان كه
را بهرسميت مشروعيت اين مقاومت كنند و خارج
يك و بشر حقوق مدافع يك  بهعنوان بشناسند.

 ۲۶ كه جواناني از خاص به طور را حمايتم جوان،
سالتحتسركوببنيادگرايانهقرارداشتهانداعالم
ميفرستم درود رزمندگان شهر اشرف به ميكنم.
ما و صداي ميبينند بروكسل در اينجا را در ما كه
خود مقاومت به همان رزمندگاني كه ميشنوند. را
درمقابلرژيميجنايتكارادامهميدهند.رزمندگاني
مذهبي اين ديكتاتوري از كردن ايران رها براي كه
توسط ايران مقاومت ميكنند. تالش ارتجاعي و
همچنانكه ميشود، رهبري رجوي مريم خانم
مقاومتفرانسه توسط ژنرال دوگل رهبريميشد.
را خود نقش مولن قهرماناني مثل ژان همچنان كه
ترتيب بدين ايفا كردند، كشورشان  آزادي براي
حمايت و اواز سور اور در همشهريانم حمايت

اينمقاومتاعالمميكنم. از فرانسويانرا
متشكرم ازحضوروتوجهشما

دكتركريمقصيم:
جنگافروزي با ايران ملت
بنيادمخالف از آخوندها

همة با صلح طرفدار و است
ملتهاست

در مبارز برادران و خواهران به سالم با 
كه مقاومت و ياران هموطنان عزيز و بروكسل
لحظة يك در مبارزه، دهه دو از بيش از بعد
براي آزادي، ايران مبارزات از تاريخ حساس
در كردند. پيدا حضور اروپايي پايتخت در
جلوجلسهيي كه براياولينبار در موردمسالة
ارجاع پروندة اتمي امر به يعني امر حق ايران به
امنيت به شوراي ضدبشري آخوندي رژيم
سازمانمللمتحدنزديكميشوند.حساسيت
اينلحظةتاريخيبهداليل گوناگوناست كه
برخي به كردند اشاره آن اهم به رجوي خانم

جوانبديگرميپردازيم.
لحظة تاريخي مهمترين مسألهيي كه در اين
جنبش براي و ايران آزاديخواه جنبش براي
در دموكراسي براي تاريخ حفظ و ما مقاومت
كه پيشقراوالن است اين مطرح است، اروپا
سهمي دموكراسي غربي، اروپاي متمدن چه
غرب جهان در دموكراسي پايههاي حفظ در

بهعهده مي گيرند؟
فاشيسم پيشروي آستانة به اروپا تاريخ آيا

هيتلريبرمي گردد؟
درسال۱۹۳۸ هستيمو يا درسال ۱۹۳۹؟ ما آيا
مهمي بسيار تاريخي تفاوت يكسال اين

دارد.
برجستگان  روشنفكران، ۱۹۳۸ همه سال در
دنياو اهلمقاومتعليهفاشيسمهيتلري هشدار
ميدادندكه جلوپيشرويهيتلررا بگيرندولي
همةدولتهاي غربي انشااهللاگربهاستميگفتند
از نمي دادند. اهميت فاشيسم عليه هشدار به و
جهاني جنگ از جلوگيري تاريخي شانس
عليه متحد ايستادگي جاي به و نگرفتند بهره
فاشيسمهيتلري،تفرق،استمالت،بندوبستهاي
هشدارها اين و بياعتنايي به سياسي و تجاري
كه شد باعث اينها همة كه گرفتند پيش در را
به بقيه، هم پيمان ببندند. هم استالين و هيتلر با
بستند. پيمان پناه با هيتلر بي كشورهاي ضرر
البته بهظاهر تحتاينعنوانكه نيروهاي مدره
براي تقويت كنند و درون رژيم فاشيستي را

مانع بروزجنگ جهانيشوند. اينكه
و مدعي كرد امضا را پيمانها اين البته هيتلر هم
طور كه نيست. همان تهاجم كه اصًال اهل بود
انفجار اهل كه  ميكند ادعا آخوندي  رژيم
و هجوم نيست. و حمله سالح اتمي و اتمي
مقاومت، هم هشدارهاي ساليان از بعد حاال اما
صحنةعراقوهمموضعگيريرژيمبهسرعت

ثابتكردهاست. همةگفتههايمقاومترا
جمهور رئيس حتي رفته كه سمتي به وقايع
غربي كشورها  و اسراييل عليه آخوندي 

عربدهكشي وجنگطلبي ميكند.
سؤالاين مقاومتواينجنبشواين تظاهرات
كار چه كه است اين  اروپا سياستمداران  از
كه اين ميكنيد. تفسير اين رژيم عليه عملي
درست مي كند احمقانه كشي عربده آن يا اين
نيست.عربدهكشيفاشيستهاهميشهخطرناك
هميشه تاكنون و دهد. مي قرباني هميشه است

است. بوده ايران ملت اولش قرباني
غير و  مسخره را كشي عربده نبايد اصال 
مورد بي جهت را اسرائيل رژيم گرفت. جدي
اين كشور كه ميداند نميدهد. تهديد قرار
تهاجم هرنوع وضعيتي است كه محاصرة در
گوشهيي يك نارنجك در حتي اگر هستهيي

را كشور اين اساس و اس چقدر كنند منفجر
بهخطرمياندازد.

اينجنگ افروزيهامخالفاست. ملتايرانبا
رسد چه مخالفيم. مليتي هر كشتار با بنياد از ما
سرزمين در كه مختلف مذاهب پيروان به
باستانيايرانهمهباهمدرصلحوصفازندگي
... مسيحيو يهودي، ازمسلمان، اعم كرده اند،

مي كردند. زندگي هم با در صلح همه
پيش كه سالها بوده جرياني مقاومت اولين اين
را خاورميانه  مختلف مناطق به تهاجم خطر 
صلح طرح ما از است. رژيم گفته طرف از
طرفدار ما كرده ايم. دفاع  هميشه خاورميانه
صلح با همراه جامعهيي و آزاد متحد جامعة
موضع رژيم آتشافرزوي عليه و هستيم.
وزراي اروپاييها، كه ميگوييم و گرفتهايم.

خارجهاتحاديةاروپاحاالنوبتشماست.
اخير در همين اروپا ماههاي يادتان باشد كه در
نوههاي و  فرزندان نسل طرف از كتابهايي 
دوش بر را فاشيسم مماشات با گناه كه كساني
اين است. در شده منتشر اند، خانواده گذاشته
متهم را مادرهايشان و پدر فرزندان اين كتابها
با كه چرا ميكنند سؤال آنها از كنند و مي

فاشيسمهيتلريمماشاتكرديد؟
به نيز شما  بعدي  نسل كه آيد  مي  روزي
ظلم كرديد به چرا كه زد شما اتهام خواهند
مجاهدين به چرا ايران؟ دموكراتيك مقاومت
حرفها همه اينها كه ستم كرديد؟ ايران خلق
آخوندها جانب چرا شد. اثبات ادعاهايشان و
معامالت كنيد بايد از گرفتيد؟ بايد عمل را
بايد سنت مبارزات پرده دست برداريد. پشت
و رك بايد كنيد. زنده  را  فرانسه مقاومت

پوستكندهدركنارمقاومتقراربگيريد.
چرا گيريد؟ نمي جدي را ايران ملت پيام چرا
مقاومت اين زبان از را مظلوم ملت صداي

نميشنويد؟
۲۰ سال  مادران و پدراني كه اين جوانان و اين
خواهند ياد به ميدهند. هشدار شما به است
از اين را شما هاي نوه و فرزندان و روزي آورد

شماحسابرسيخواهندكرد.
زيرفشارميشودفهميدكيدموكراتاست؟
از پا و بوده قدر زير فشار اين جنبشي كدام

دموكراسيفراترنگذاشتهاست؟ قوانين
اساتيد بزرگترين و قانون شناسان حقوقدانان،

و آورده ميدان به و كرده بسيج را جهان
كرده ايجاد را حقوقي جنبش بزرگترين
با حق كه اند حقوقدانان نظر داده اين است.
اينها به و است مقاومت اين با حق اينهاست
منحوس ليست اين اينها را از است. شده ظلم

دربياوريد.
اروپا كه مسالمتي رفاقت و و صلح بگذاريد
صلح و ما بگيرد. هم را خاورميانه را گرفته
در ما مي خواهيم. ترقي پيشرفت و و دوستي
پيام مقاومت يك اين كه نشان دادهايم عمل
خواهان دارد. ما جهاني پيام و يك منطقهيي
همه دنيا پيشرفت براي و دموكراسي و صلح

هستيم.

ولف: د وينسنت
اميدوارممبارزةشما

براي برسد. پيروزي به
آرزوي شما تظاهرات

موفقيت ميكنم
منشهردارناحيهاتربكبروكسلهستم.امروز
برگزار ميشود. تظاهرات شما منطقة من در
مسالمت و  عادالنه شما  آرمان  كه دانم مي
مبارزه دموكراسي براي  كه  زيرا است آميز
اينكه وجود كه با بود اين دليل به كنيد. مي

رهبر شجاع يك او و در كنم. مالقات او با
باورم اين بر واقعًا من يافتم. پرذكاوت بسيار و
مريم كه دارند را استحقاق اين ايران مردم كه
داشته به عنوان رئيس جمهور خود را رجوي
اشرف ساكنان به خطاب  خاتمه  در باشند.
تحت كه شما در دو سال گذشته ميگويم
من كردهايد. مقاومت فوقالعادهيي فشارهاي
قطعًا آنها عزم با كه ميدهم اطمينان آنها به
به ايران مردم و شد نخواهد موفق مالها رژيم
از يافت. دموكراسي دست خواهند و آزادي
براي در بروكسل پايتخت اروپا شما حضور
مالها رژيم واقعي خطر از ملتها كردن آگاه

سپاسگزارم.

ياروسالو زورينا:
شوراي وزيران اتحادية از
نام كه خواهيم مي اروپا

ليست از را مجاهدين
تروريستيحذفكند

كه امروز خوشحالم بسيار من آقايان خانمها و
در شما كه بزرگي گردهمايي هستم. شما با
دهد مي كردهايد نشان اروپا برگزار پايتخت
دست آزادي كه به ايران مصممند مردم كه
مي كنم. موفقيت آرزوي برايشان من يابند و
برگزار اروپا خارجة وزراي اجالس امروز
اروپا اتحادية كه بگويم خواهم مي ميشود.
بازبيني مورد را ايران مورد در سياستش بايد
جديد جمهور رئيس اظهارات دهد. قرار
كه دهد مي نشان خوبي به نژاد احمدي ايران
كشورها ساير سياستمداران با را آنها توان نمي
مقايسهكرد. آنها جنايتكاراني هستند كهنهتنها
ميخواهند بلكه كنند، مي سركوب را آزادي
صادر كشورها اسالمي را به ساير بنيادگرايي
بين از  را ديگر  كشورهاي حتي  و كنند 
از اروپا پارلمان نمايندگان از بسياري ببرند.
خواهان ما كردند. حمايت امروز گردهمايي
و هستيم  ايران  قبال در قاطع سياست  يك 
به شوراي ايران پروندة ارجاع را نخستين گام
پيامي اما قويترين دانيم. متحد مي ملل امنيت
اين ايران بفرستيم در تندروها توانيم به مي كه
اصلي اپوزيسيون از را خود حمايت كه است
ايران، سازمانمجاهدين خلقايراننشان دهيم.

 ۴۰ بنيادگراست كه از ضد اين يك جنبش
اين اصلي قرباني و كند مي مقاومت پيش سال
از شورايوزيراناتحادية سياستنيزميباشد.
را از ليست مجاهدين نام كه اروپا مي خواهيم
ايننامگذاريسياستي تروريستيحذفكند.
شده اتخاذ مالها از استمالت براي است كه
بفرستيم را پيام ايران بايد اين حاكمان به است.
سياست بگيريد.  جديتر را غرب حرف  كه
ايران مردم ايران، اپوزيسيون به نسبت مثبت
تشويق دموكراسي براي نبردشان ادامة براي را
خواهد كرد.منهمچنين نگرانيمازنقش رژيم
سياستمدارانيكه ايراندرعراقابرازمي دارم.
كه مي گويند كردهاند، بازديد از عراق اخيرًا
دوم شده اسالمي جمهوري به تبديل عراق
درعراق صرف زيادي پول ايران است. رژيم
كرده كه يكجمهورياسالميديگردرآنجا
بنيادگرايي امروز اصلي تهديد آورد. وجود به
ضد جنبش كه دانيم  مي  ما است.  اسالمي
بنيادگراسازمانشماست.حمايتازمردمايران
در ديگري جنگ از تواند مي آنها، مقاومت و

منطقهپيشگيريكند.
خانمهاو آقايان،

و دموكراسي براي خود اهداف به قطعًا شما
تالش شما زيرا يافت. خواهيد دست آزادي

آن را خبر شدم، با شما از تظاهرات شنبه روز
براي لذا من شناختم. مجاز منطقة خودم در
اميدوارم كه و كنم مي موفقيت شما آرزوي
تظاهرات برسد. براي به پيروزي شما مبارزه

شماآرزوي موفقيت ميكنم.

ژانپيرمالمندير:
را مجاهدين نام بايد اروپا
ليستتروريستيحذف از
مردم اروپا در كنار كند.
در كنار نه ايران است

مالهايجنايتكار
در خوشحالم. شما انبوه جمعيت ديدن از
محور در ايران كه آمدهايم گردهم شرايطي
فعلي شرايط در دارد. قرار بينالمللي تحوالت
در امنيت و صلح عليه ايران رژيم تهديدات
گيرد. مي خود به بيشتري ابعاد روز هر جهان

و  اعدام  ۸۰ از بيش بشر حقوق زمينة در
آمدن كار روي زمان از اعدام به محكوميت
دوران در است. شده گزارش نژاد احمدي
است. شده برابر دو اعدامها تعداد احمدي نژاد
محدوديتهاي بيشترينيزعليهزنان اعمالشده
ميكند. نيز مداخله عراق ايران در رژيم است.
ارسال سالح نموده و تروريستها پشتيباني از
كه روشن شده آن چنان مسأله اين ميكند. 
نقش از  اخير هفته هاي در انگلستان دولت 
رژيمدرقتلسربازانانگليسيدرجنوبعراق

شكايت كرده است.
جامعة كه است اين است مهم كه چيزي
هستهيي بلند پروازيهاي به نسبت بينالمللي
رژيمايراننگراناست.سهماهپيشرژيمايران
اتحادية با اتمي  زمينة در تعهدات خود تمامي
نقضنمود.مواضعاخيررئيسجمهور اروپارا
يك بين المللي و جامعة براي ايران تهديدي
بينالمللي جهان است. جامعة به جنگ اعالم
واكنش رژيم اين برابر در سريعتر هرچه بايد
نشاندهد.در طولسالياناتحادية اروپاسياست
آنها برده است. پيش ايران رژيم را با استمالت
رژيم اين با با مذاكره كه كردند مي تصور
كنند. محقق اصالحات را در ايران توانند مي
گرفت تصميم مذاكرات اين در اروپا اتحادية
در ايران حقوق بشر نقض را بر چشم خود كه
اپوزيسيون نيزدادندو بهرژيمامتياز آنها ببندد.
دادند. قرار ليست تروريستي در را ايران اصلي
نه نداشت.  بر در  نتيجهيي سياست  اين اما 
آزادي انديشه. و بيان آزادي نه مدراسيون و
آيا يافته؟ كاهش اعدامها تعداد ايران در آيا
برداشته؟ هستهيي دست از برنامة ايران رژيم
تنها است. منفي سؤاالت اين خير. پاسخ همه
اين تندروست. جناح برده سود كه جناحي
اينمسأله ما ديكتاتورهاست. نتيجةمماشاتبا
رادراروپا درزمانهيتلرهمتجربه كردهبوديم
اتحادية تكرارميكرديم. مجددًا نبايد آنرا و
پايان دهد. مالها استمالت از رژيم بايد به اروپا
به كه هشداري ايران به خاطر مقاومت به ما
رژيم داد، اين خطر دربارة جامعة بينالمللي
اروپا اتحادية بدهكاريم. بزرگ تشكر يك
اتخاذ رژيم اين برابر  در قاطعي  موضع بايد
از را مجاهدين سازمان نام بايد اروپا كند.
كند. اين حذف تروريستي ليست سازمانهاي
و بود خواهد ايران مردم براي نيز روشني پيام
مردم كنار اروپا در كه خواهد گفت آنها به
اين جنايتكار. كنار مالهاي در نه است ايران
توهينيبهمردمايراناستكهرئيسجمهوري
كه بينم مي من داشته باشند. احمدينژاد نظير
حمل را رجوي متعددي از مريم تصاوير شما
شخصًا داشتم كه را افتخار اين ميكنيد. من

الرشريسه،عضوسابقكميسيون
خارجيمجلسنروژ

رئيس جمهور اقامتگاه و همسايگان والدواز فرانسه استان اهالي 'گروهي از
مقاومت برگزيدة

پيروزي به قطعَا و دهيد مي انجام را قاطعي
شما آرزوي پيروي براي خواهيد رسيد. من

ميكنم
 

ريسه: الرش
اشرف در من دوستان شما

ميتوان چگونه كه داديد نشان
كارهاييراكهغيرممكن
مينمايند،ممكننمود

براي گسترده يي  حمايت شاهد ما امروز 
از خواهم مي من بوديم.  دموكراتيك  ايران
دوستانم به  فرستادن درود براي فرصت  اين
اشرف در شما اگر كنم. استفاده اشرف در
سالم مي كنم. سالم ببينيد به شما مرا ميتوانيد
خوبي عيد فطر كه اميدوارم دليران اشرف. بر
در شما بودن با اشرف گذرانده باشيد. از در را

كه  كرديد ثابت من شما به مسرورم. قبل ۴ ماه
ميتوان را مي نمايند غيرممكن كه كارهايي
ممكننمود.شمانمونةزندهييازاينهستيدكه
غلبه خصومتها و دشمنيها بر ميتواند بشر نوع
نشان داديد اشرف در من دوستان و شما كند.
سركوب در را ميتوان عشق خدا چگونه كه
شما با همسرم كه من و حفظ كرد. وحشت و
بوديم،واقعًاتحتتأثيرقرارگرفتيم.بايد بگويم
بود گرفته تأثير قرار آنقدر تحت همسرم كه
اوگفت من بهخانه بازنگردد. با كهميترسيدم
بازخواهد شما ديدن براي اشرف به مجددًا كه
و دوستان است فرصت اين انتظار او در گشت.
ما آورد. خواهد خود همراه را نروژ از ديگري
شما بسياري كه گرفتيم قرار تأثير تحت بسيار
كاشانه، خانه و كشيديد، چيز دست همه از
شغل دوستان، و خانواده  با  زندگي گذران
خاطر به فقط مايملك، و سرمايهها پيشه، و
سازنده دخالت اهميت ما به شما ايران. مردم
بايد داديد. نشان قاطعيت را زبان همچنين و
باآقاياحمدينژاد، بگويمكهتفاوتپيامشما
چهرة كامًال مشهود است. مالها رئيسجمهور
از حمايت بينالمللي براي عنوان مركز به ايران
است. شده عيان پيش از بيش خشونت و ترور
خاورميانه در تروريسم از ايران كه ميدانيم ما
پرداختة و ساخته و حزباهللا مي كند حمايت

 ۲۰ حدود با گذشته  تابستان در مالهاست. 
من به آنها كردم. مالقات عراقي سياستمدار
اشغال ما در واقع توسط دو كشور كه گفتند
ايران. رژيم ديگري  و امريكا يكي  شدهايم.
بمبگذاري بسياري از خودروهاي كه ميدانيد
شدهاند. من طراحي ايران توسط عراق شده در
اميدوارم كهجامعةبينالملليبهاينامر پيببرد
كهاينتناقضبزرگياستكهجنبشيكهعليه
سازمان يك عنوان ميجنگد به سياستها اين
يك عنوان به نامگذاري شده است. تروريستي
عضو پارلمان نروژبرايساليانتجربه كردهام كه
چگونه رژيمايرانتماميسرمايههايشرا براي
اشاعةتروروتبليغاتسوءعليهمقاومتايرانبه
كند. گمراه را پارلمان نمايندگان تا ميبرد كار
اماتجربةمنايناست كهقطعًا حقيقتآشكار
نام ديد كه قطعًا خواهيم شد. در خاتمه خواهد
خواهد تروريستي حذف از ليست مجاهدين
گذشت مستلزم كه اين فقط معتقدم من شد.
زماناست.ماجنبشيراميبينيمكهدرحركت
مبارزه اين در كه ميدهم قول من و است
شاهد حذف ما اينكه تا كرد شركت خواهم

ناممجاهدينازليستتروريستيباشيم.
زمان تا كه دهم  قول شما به مي توانم  من

شما  با من آزاد ايران دموكراتيك و به دستيابي
بشر دموكراسي و حقوق بود و براي خواهم

آزادي خواهم كرد. آزادي، مبارزه
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نصيري حميد با گفتگو
بارة ترانة «هنوزم روشنه مهتاب» در

بروكسل تظاهرات در آن اجراي و

و تنظيم: آهنگ
شمس محمد

هلنا خواننده:

بيدارم كه مادر بگو
هنوز چشمام نرفته خواب

مونده شب هنوز از ببين
هنوزم روشنه مهتاب

مادر مهربون اي بگو
مونده اگه حرف دنيا يه

رو اگرچه آينة ما
پوشونده سايه غبار

رستم قصة از نگو
از افتادِن سهراب نه

دريا دل مردان از اون
آفتاب دختِر از بگو

در  ايرانيان  بزرگ تظاهرات در   
هنرنمايي شاهد  بروكسل در  ٧نوامبر
بوديم. هلنا بهنام  سالهيي خوانندةيازده 
و شعر محمد شمس استاد آهنگ ترانه از
حميد مقاومت  ترانهسراي  و  شاعر از  آن
ميخوانيد زير  در آنچه بود.  نصيري
ترانة بارة در نصيري حميد با مصاحبه يي
توسط آن اجراي و مهتاب» روشنه «هنوزم

هلنا است:

براي  بروكسل، عظيم تظاهرات   در
خردسال هنرمند يك اولينبار
مورد كه بسيار كرد را اجرا ترانه يي
را حاضران قرار گرفت و استقبال
زيباي شعر داد. قرار تأثير تحت
بوديد، سروده شما را ترانه اين
در چگونه و كي ترانه  اين ايدة

گرفت؟ شكل شما ذهن
عزيزم  هموطنان بههمة سالم ضمن
در هميشه گرامي «مجاهد»، خوانندگان و
هر يا گردهمايي  يا تظاهرات هر آستانة 
جوش و جنب در اكثرًا كه مراسم ديگري
از كار و گوشهيي آن هستند براي برگزاري
الاقل هم من مثل آدمهايي مي گيرند، را
چيزها طور ذهنشان بهسمت اين از بخشي
بيرون از هم تلنگري گاه البته سرميخورد.
اما ميشود. حركت ذهن باعث كه هست
ابتدا چندين راستش مشخص، اين مورد در
در همين ميتوانست كه داشتم ترانه آماده
از مشورت بعد اجرا شود اما اجتماع عظيم،
برخي هم و خودم هم دستاندركاران با
استاد جمله از دست اندركاران از ديگر
براي ديدند را شعرها وقتي شمس محمد
چون نداديم. تشخيص مناسب مراسم اين
خردسال هنرمند هلنا،  را ترانه  اين بايد
هيچكدام ترانهها  آن زبان ميخواند. 
اينكه ضمن نبود. خردسال خوانندة زبان
كه نبود طوري هم ساختارها  و مضمون
بنابراين كند. بيانش خردسال خوانندة يك
«هنوزم شد: و چرخيد چرخيد، ذهن

مهتاب». روشنه

خردسال  خوانندة گزينش مورد  در
بيشتر ترانه اين ويژگيهاي و

بگوييد؟
راوي  ديديد، و  شنيديد كه  همان طور  
قصه مضمون از واقع در شعركه اين
هيچ است. يك خردسال ميكند، پيروي
به مادرش نميآيد بزرگ آدم يك وقت
و مانده شب بزن،  حرف برايم  بگويد
شعر، طراحي  يعني ميدرخشد. مهتاب 
است. خردسال  يك زبان  براي طراحي 
گرچه كه  است طوري ترانه قصة البته 
بگو، ولي برايم ميگويد بهمادرش راوي 
دارد دوست خودش كه  را قصهيي آن
بگويد برايش ميخواهدكه مادرش از
قصه كردن بهتعريف شروع خودش و
وقتي كه حتمًا بارها ديدهايد ميكند. شما
كه ميخواهد پدرش يا مادر از كودكي
تعريف شنيده قبًال  كه را قصهيي برايش 
آنرا تمام يا بخشي هم خودش كنند،
كه دارد اصرار ولي مي كند تعريف
زبان چون  كند. تعريف او براي مادرش 
با است، دلنشين و شيرين برايش مادر
مي كند پرواز بهرؤياهايش مادر صداي
بخوابند. برهم پلكهايش كه لحظهيي تا
اين هنرمند انتخاب باعث دوم اين كه علت
حضور اصوالًً كه بود اين شد، خردسال
بهدليل دختربچه بهخصوص كودك
دوستي بهقول و صداقتش و معصوميت
ميكندكه ايجاد فضايي «فرشته»گونه،
برنميآيد. بزرگسال يك از وجه بههيچ
خردسال بچه بهيك هروقت خودم كه من
قابل فرشتة فكر ميكنم تنها ميكنم، نگاه
هميشه من براي و هست زمين روي رويت
پديدها هستند داشتنيترين از دوست يكي
پرانتز در البته سير نميشوم.  ديدنشان از كه
زبانش، اينكه وجود با ترانه اين بگويم
نيست، ساده ولي است، كودك زبان
فكر، طرز معتقدم، چون اما است. تصويري
پديدهها توسط نسل شناخت نحوة تعقل و
گذشته كامًال متفاوت است، نسل با امروز
دگرگوني و تحول اين از قطعًاكودكان
خواستهها فكر، طرز و نماندهاند بينصيب

كودكان با هم امروز كودكان تمايالت و
چون است متفاوت اساسًا پيش دهه  چند 
مواجه پديدههايي پيرامونشان با و محيط در
پيچيده كودكي ازهمان ذهنشان كه هستند
لحن و رنگ، لهجه در ولو اينكه ميشود.
چون است طبيعي باشند. هم شبيه زبانشان
ميشود. مربوط انسان فيزيكي بهرشد اين
همكار هلنا در همين سنين كودكاني مثًال
با كه هستند مسلط بهكامپيوتر چنان نازنينم،
واحد آن در كوچكشان، انگشتان گردش
طي مي كنندكه آدمي در را جهان علم دور
خردسال بچههاي از اين من مي ماند. حيرت
هم ديدم. اين خيلي پسرش چه دختر و چه
ممكن است جواب پيشاپيش بهآنهايي كه
ايراد كودك براي ترانه بودن بهتصويري

بگيرند!!

ترانه هم  آهنگ زيباي اين  در مورد
بگوييد براي ما قدري

كه  آنطور نميتوانم قطعًا من  البته
كنم. صحبت آن  مورد  در  است  شايسته
در خودشان شمس  آقاي كه  داشت جا

مثل آقاي شمس اما ميگفتند. مورد  اين
دارد. هم نوآوري جا در اين آثارش، همه
در مورد كه چيزي كردهايد، توجه حتمًا 
هم آهنگش  مورد  در  گفتم  ترانه  شعر 
ترانههايي براي معموًال چون است. صادق
آن هم ملودي ميكنند، كودكان اجرا كه
انتخاب تنظيم براي كه سازهايي هم و
لهجة و لحن با است كه طوري ميكنند،
عادت شناخته شده و گوش بهآن كودك
مهارت با اينجا  در  ولي است.  كرده
پرشور و  پرقدرت خيلي آهنگ بسيار، 
زيبايش. بسيار  ملوديهاي با است.  شده
شده انتخاب اركستر براي كه سازهايي
ابتدا دارد. تناسب ترانه فضاي با بهغايت
بهفضاي را شما پيانو تكنگاريهاي با
نواي با بعد  ميبرد،  شب قصه  بازخواني 
ميشود عاطفي فضاي وارد تار دلنشين
بهگام گام و ميكشاند بهنوستالوژي و
افزوده بهسازها ترانه مضمون با متناسب
ختم عاطفي-حماسي بهفضاي و ميشود
شما مي شنويد، وقتي در حاليكه ميشود.
دست بهشما دوگانگي احساس تنها نه

تناسب و هماهنگ  كامًال بلكه نميدهد،
مي بريد. به هرحال لذت از شنيدش و دارد
ساختههاي زيباترين از ميكنم فكر من

باشد. شمس آقاي

خواننده،  بودن بهخردسال توجه  با
پيش چگونه  ضبط و اجرا نحوة 

رفت؟
ابتدا از قضا،  از  است.  خوبي  سؤال  
شمس خود آقاي نگراني بهخصوص يك
را خودش نتواند  هلنا  اگر  كه بود  همين
به خصوص شد. خواهد چه دهد، تطبيق
ولي ميزند حرف فارسي اگرچه هلنا كه
فارسي حروف يعني بخواند. نميتواند
دچار هم در صحبت البته نميشناسد.  را
تلفظ در و دارد لهجه مشكل است. كامًال
مشكل دچار بهشدت  كلمات  برخي
فلوت اگرچه اينكه ديگر مشكل ميشود.
آشنا نت موسيقي و بهعلم اما هنوز ميزند
اين كه  شد باعث عامل دو اما نيست 
و توانايي از يكي شود.  برطرف نگراني
سراغ داشتم شمس محمد در دلسوزي كه

وليدرسنـگراشـرفهزارانكاوهبيـداره!
 

اجتماع عظيم  اشرف»: پيام ديگر شهرشرف، » از دفاع براي قيام ـ دوم پيام
فرو ضدبشري  قلب دشمن در تيري همچون  ـ كه بروكسل ايراني در نفره ٣٥هزار 
شعارها، و و ترانهها سخنرانيها و ونگاهها فريادها همة در بود. از اشرف دفاع پيام ـ نشست
دربرابر استبداد ايراني ايران و و قلب مقاومت دژآزادي شرف و شهر مثابه اشرف به نام

جلوهگربود. مذهبي
فراختر سينهاش ستبر و قامت استوار «اشرف» رساتر ميگذرد، زمان هرچه آري،
و مردان ميدهند. تشكيل زنان دريادل و را مردان گوهرش و ُدر كه صدفي مي شود.
سهمگين ترين تندرهاي برابر در را با ايستادن ميهنشان و خلق آزادي كه بهاي زناني
خون را با نوع بشر حقوق و مردم به آزادي پايبندي خود و پرداختهاند و نظامي، سياسي
ميگويند مانده اند. وفادار آن به ممكن بهاي سنگين ترين پرداخت با و امضاكرده خود
مقام و اهميت از بهتر درك براي شناخت. آنرا ضد بايد پديده يك بهترشناختن براي
دشمن توطئههاي عمق و به حجم مردم ايران، كافي است آزادي به نيل در اشرف
تا گرفته استرداد جمعي آنان درخواست از كه دشمني آن تأمل كرد. عليه ضدبشري
كرد عنوان آن را در بغداد آخوندها رژيم سفارت اخيرًا ـ كه جمعيشان اعدام درخواست

برنميدارد. دست ـ
اشرف اين شهر عليه جنونآميز آخوندها تالش و كينهجويي علت اين همه بله،
پايداري و ماندگاري يكسو است، از فهميده نيز خوب آخوندي ديكتاتوري كه است
سوي ديگر اشرف از و مقاومت مي كشاند به ايستادگي و آن مقابل در اشرف، جهان را
مردم آخوندها متحد مداخلهجويي صدور بنيادگرايي و مقابل در سدي استوار همچون

است. نيروهاي دموكراتيك عراق و
دست در را منطقه امنيت و ثبات صلح، دوستي، «كليد ايران مقاومت ميگوييم اگر
و ايران آزادي ميگوييم اگر اشرف»است. «شهر بيان خالصهترين در كليد اين دارد»،
حصول آخوندها قابل مماشات با سياست طريق از نه و دخالت نظامي از طريق نه ملتش
ميكند، عبور مقاومت برگزيدة رئيسجمهور توسط شده ارائه سوم راهحل از بلكه است،
و است، اشرف مقاومت ايران و مردم راهحل كه راهحل اين كه قلب است معنياش اين

هستند. شهر اشرف قهرمانان
شركتكنندگان گفت:  تظاهرات از جانب سخناننش در اين در  محمد محدثين
در انفعال تسليم طلبي و امروز بودند نكرده بلند را هيهات پرچم مجاهدان اشرف «اگر
بود. رژيم فرا گرفته جا را همه ميهنمان بر حاكم و شيطاني دژخيمان پليد مقابل روح
شوراي به پرونده و ارجاع بينالمللي عمل شدت نباشد اگر اشرف كه ميداند خوبي به
نخواهد بود. خطرناك موجوديتش براي بين المللي تحريمهاي حتي و متحد امنيت ملل

ما براي آن قيام مي كنيم». همة و ماست وظيفة رو دفاع از اشرف مبرمترين اين از
برجسته و روشن بسيار پيام ملي: پايداري و اثرگذار مقاومت نقش ـ سوم پيام
درصحنة آن كرد، اثرگذاري كالفه شدت به را آخوندي حكومت كه تظاهرات اين ديگر

بينالمللي بود. سياسي و
اروپا در وزيران اتحادية شوراي برگزاري اجالس آستانة در كه شاهد بودند همه
تالش حيلهگري، شانتاژـ سياست به توسل با آخوندي ديكتاتوري ٧نوامبر، دوشنبه روز
تا به بگذارد تأثير اروپا اتحادية وزيران تصميم در ميتواند كه آنجا تا خود كرد به زعم
كند فراهم هستهيي پروژة در شومش اهداف به رسيدن براي ديگري فرصت ترتيب اين
قبلتر روز رسمي دو نامة اين اقدامات، از جملة كند. وقت ذخيرهسازي خود براي و
موافقت طي آن كه بود گفتگو طرف كشور سه خارجة وزاري به الريجاني پاسدار علي
رژيم «در كه شد اعالم همزمان كرد. اعالم قيدوشرط» بدون «مذاكرة را با ادامة رژيم
پارچين» بازرسي از «سايت نظامي كه داده اجازه براي اولين بار چرخش ناگهاني» يك
دستههاي بسيجي راهاندازي نظير  مضحك نمايشهاي با  نيز داخل در آيد. عمل  به
ادعاي با كرد  اروپايي تالش سفارتخانههاي به سنگپراكني تظاهرات و تحتعنوان
كندكه وانمود ضدملي، چنين پروژة اين دادن جلوه «ملي» خود يعني هميشگي شيادانه

هستند. آخوندها هستهيي پروژة ادامة خواستار ايران مردم گويا
هموطنانمان  بيسابقة و عظيم كه حضور بود بزنگاه همين برسر درست اما  
ديكتاتوري عليه ايراني ٣٥هزار خروش و بروكسل در ايرانيان تظاهرات بزرگترين در
طنينافكنده اروپا ساختمان اتحادية تاالر تا كه رژيم اين سياستهاي ضدايراني و آخوندي
اكثر كه در خروشي ريخت: را بهم آخوندها بازهم بساط و داشت حرف ديگري بود،
آلمان: تلويزيون يافت. بازتاب گزارش حضور داشتند، تهيه براي كه نيز خبري رسانههاي
متحد ملل امنيت به شوراي ايران رژيم هستهبي پروندة خواستار ارجاع تظاهر كنندگان
نيوز: يورو تلويزيون شدند». رژيم اين با اروپا اتحادية مذاكرات ادامة از خودداري و
خبرگزاري مذاكره نكند». ايران رژيم با تا خواستند اروپا از اتحادية «تظاهركنندگان
برنامة و حقوقبشر نقض بهدليل كه شدند اين خواهان تظاهركنندگان آسوشيتد پرس:

كند». رژيم اتخاذ اين عليه شديدتري موضع اروپا اتحادية رژيم ايران، هستهيي
بروكسل فرو شومان ميدان ايراني در هزار دهها و ولولة شور و صدا طنين هنوز اما،

اعالم كردند: خبرگزاريها كه بود ننشسته
پروندة  سرگيری مذاکرات پيرامون از برای ايران اروپا درخواست رژيم  «اتحادية
كه شد منتشر اروپا شوراي وزيران اتحادية بيانية کرد». متعاقب آن رد را ايران هستهايي
آژانس حكام شورای سوی از درخواستشده اقدامات بايد«تمامی آخوندي ديكتاتوري

كامل  تعليق مجدد اعمال جمله از ٢٤ سپتامبر، قطعنامة در انرژی اتمی بينالمللی
بار اولين و براي آن بر عالوه اجرا كند». سوخت را چرخة با مرتبط فعاليتهای تمامی
رعايت آن و عميق» شده نگرانی ابراز ايران در حقوقبشر جدی به «نقض سالها بعد از

است. داده قرار و گفتگو مذاكره ادامه شرط را
با مقاومت ايران بين رويارويي سياسي يك متن در عظيم كه تظاهرات بنابراين، اين
آخوندي رژيم براي بينالمللي و سياسي شكست يك به برگزارشد، آخوندي ديكتاتوري
تصميمات كه است بديهي برد. راه مقاومت ايران و مردم براي چشمگير پيروزي يك و
فاصله است، ايران ومقاومت مردم خواست چه آن با هنوز اروپا اتحادية وزيران شوراي
كامل قطع ميكنند، و كرده فرياد خود عظيم درحضور آزاده ايرانيان آن چه و دارد
امنيت رژيم به شوراي اتمي اين پروندة بالدرنگ ارجاع آخوندها، با سياست مماشات
اين آزاده ايرانيان كه نيست ترديدي است. تروريستي ازليست مجاهدين نام حذف و
و پيگيري اين يمن  به كرد. خواهند پيگيري نتيجه حصول تا را برحق  خواستهاي
ضدايراني آخوندها وسياستهاي زيان ايران، زمان به مقاومت مردم و پايداري يمن به

آنهاست. وضدانساني
پيام  باال، م پيا سه بر عالوه ايرانيان، خروشان اجتماع پيام برتر وحرف آخر:
غربي، دولتمردان خواستهاي از فراتر كه مقاوم بود ملتي ارادة ابراز آن و داشت هم برتري
تاريخيش، ريشههاي دليل به ايران مردم مقاومت آري، زد. خواهد و ميزند را آخر حرف
ترين رشيد خون جاري دليل و به دليل حق بودنش پايداريش، به استواري و دليل به
در كه است قادر و است مصمم آزاده، ايراني ٣٥هزار امروز خروش دليل به فرزندانش،

برچيند. زمين ايران از را آخوندها ضدايراني و ضدانساني رژيم بساط حال هر
پيامش به مقاومت در برگزيدة رئيسجمهور اول دركالم بهروشني آخر،  اين حرف

گفت: كه جا آن افكند. طنين دربروكسل ايرانيان تظاهرات
سياست و راه شده، تشكيل و دموكراسي شعار آزادي با كه همميهنان شما «اجتماع
امنيت شوراي به آخوندي رژيم پروندة ارجاع ميدهد.راهحل، نشان همگان به را درست
صورت، اين مقاومت است.در جنبش از تروريسم برچسب و حذف آن كامل تحريم و

ميكنند». جمع ايران سراسر از را فقيه واليت بساط رژيم و مقاومتشان ايران مردم

خونه قامت در اگه
خاموشه خنده چراغ

شور پر هر دِل از ببين
جوشه مي شعله اجاِق

بيدارم كه مادر بگو
هنوز چشمام نرفته خواب

مونده شب هنوز از ببين
هنوزم روشنه مهتاب

ما كوچه هاي در اگه
و داره بساط دشنه

اشرف سنگِر در ولي
هزاران كاوه بيداره

خاكش پر گِل نهاِل
الماس گوهر، پراز پراز

رگهاش از ميجوشه بهار
ياس غنچههاي براي

بيدارم كه مادر بگو
هنوز چشمام نرفته خواب

مونده شب هنوز از ببين
هنوزم روشنه مهتاب

اگه سوداگران دزد
بردن روشُن چراِغ

رو پروانههامون همه
كشتن عاشقي جرِم به

پيكر اشرف ببين كه
لبريزه عشق خوِن به

ستار و باقر تباِر
اميرخيزه كوِي بله،

مونده اگه حرف دنيا يه
اينجا شب مرِگ رسيده

بيداري صبِح طلوِع
فردا روشِن شكوِه

هنـوزم روشنـهمهتاب

مشكالت همة اين با كه چگونه ديديم و
داشتيم كميكه بسيار وقت بهخصوص و
فن اهل بياورد. فرم روي را او توانست
بهسه حداقل بزرگي كار چنين ميدانند
بپرسيد، اگر دارد. نياز وقت ماه چهار تا
كه وقتي ميزان مطرح، خوانندههاي تمام
ميكنند، صرف ترانه  يك  اجراي براي
و آهنگ ساختن از شعر، سرودن از بعد
ضبط و اجرا و تمرين و تنظيم تا ملودي
سه تا چهار ماه است. در حاليكه حداقل
از يك كمتر عرض در بزرگي كار به اين

گرفت. صورت هفته
يعني  هلنا خود  ويژگي دوم  عامل  
قدرت شناختش و در موسيقي استعداد او
هم به نحويكه بود. گوش طريق از
طاهرزاده استاد هم و شمس آقاي خود
كردند، تمرين ساعت دو يكي او با كه
انتقال طريق از و پيبردند بهاستعدادش
و بهسرعت توانست هلنا بهصدا، صدا
اجرا آنرا ملودي ترانه، اساس بر درست
بخشي ضبط هنگام روز يك كه من كند.
و كلمات مدتي روي شاهد بودم، ازترانه
برخي بتواند تا كردم كار او با شعر روي
با بههرحال كند. تلفظ خوب را لغات
مجموع در ولي  كاستيها، برخي  وجود
اما است. شده دلنشين و بديع نو، ترانهيي
كنم. اشاره هم ديگري بهنكتة ميخواستم
استعداد تمركز اين همه علت باوركنيد،
شوق و  ذوق و ترانه اجراي براي هلنا 
اشرف بهشهر كه بود عالقهيي بچه، اين
وخاله»هايش «عموها خودش بهقول و
طول تمام در دارد. بيقراران شهر اين در
كر گروه بود. مثًال ورد زبانش مدام اجرا
ديد، را كر گروه هلنا وقتي نبود. ايراني
گفتيم هستند؟ كي اينها كه كرد سؤال
اين از  من گفت ناراحتي با كر. گروه 
را مجاهدين» من«كر نميخواهم. كرها
با بايد كه اصرار ميكرد و دارم. دوست
همراه كند. بعد اجرا را مجاهدين ترانه كر
قانعش تا كرديم صحبت او با پدرش با
پشتيبانان و دوستان هم اينها كه كنيم
تأثير ذهنش تمركز در تا هستند مجاهدين

كند. اجرا خوب بتواند و نگذارد منفي

چطور؟ شعر سرودن
مورد  در قدري  اول سؤال  در  
در ببينيد، اما گفتم. ايده شكل گيري
قانونمندي هيچ ميكند. فرق شعر مورد
تلنگري به آن بستگي نيست. حاكم ثابتي
راه انداخت كه گفتم. وقتي خورد و دارد
اين است. اتوبان جادة انگار بقيه اش
نگاه، يك اوقات ميتواندگاهي تلنگر
يا گريه، يك خنده، يك حرف، يك
ديگري بزرگ و كوچك  حادثة هر
است به پديده شاعر «نگاه» يعني باشد.
ترانهيي يا شعري دستماية ميتواند كه
در كه باشد  زيبا  بسيار و كمال  و  تمام
شود زاده دوساعت يكي شايد عرض
بهدليل هم مواقع برخي  گردد. بالغ و
بكشد. طول واقعًا دو تا سه روز عواملي،
شعر آورد در بايد به ناگزير را مثًال نكاتي
نبوده مطرح شعر بستن نطفه هنگام كه
مشكل خيلي اين، كردن وارد بعد است.
بهتعويض است ممكن ميشود. پيچيده و
كه ببرد راه مضمون حتي و وزن ساختار،
متفاوت كامًال اوليه طرح آن با نتيجهيي به
اگر هم مواقع بسياري در البته باشد.
گذاشت، «خودبهخودي» را اسمش بشود
درون از انگار و ميگيرد شكل يكباره
كافي بعد بنويس. كه فشارميآورد بهآدم
جوهر در ولي باشد. كاغذ و قلم است
ميگردد. اما در بر شاعر همه چيز بهنگاه
هر كه بود نمونههايي از يكي، اين مورد
چون نقش داشتند. كه گفتم وضعيتي دو
آهنگساز هم معموًال شعر، سرودن از بعد
هم اينجا ميدهد.  و پيشنهادي دارد نظري
ديگر برخي داشت، نكاتي شمس آقاي
داشتند. هم نكاتي دستاندركار بودند كه
يك مقداري وقت مالحظات بهاين توجه
تقريبًا شعر اين مجموع در بنابراين برد.
همينجا گرفت. وقت من از روز يك
از بلندتر شعر  اين ابتدا در كنم،  اضافه
بهداليل فني يعني شد. اجرا كه بود چيزي
را فرازش چند ناگزير اجرا، همينطور و

كردم. حذف

بقيه از صفحة٨

تظاهراتعظيمبروكسل
سهپيـامروشنوحرفآخر



صفحة ٨ شمارة ٧٥٤ ـ سه شنبه ٢٤آبان١٣٨٤

پارلمان  نمايندگان  از  مركب  هيأتي 
سوي  از  كه  انگلستان  پارلمان  و  اروپا 
تظاهركنندگان به دفتر سفير انگلستان 
را  بودند، گزارش خود  اتحاديه رفته  در 
ارائه دادند. لرد رابين كوربت از طرف اين 

هيأت گفت به آنها گفتم: 
به  مالها  با  خوش  رفتـار  زمان 
زبان  بايد  است.  رسيـده  پايان 

قاطعيت را به كار برد 
زمان تغيير فرا رسيـده است

در بزرگترين تظاهرات ايرانيان در برابر اجالس وزيران خارجة ٢٥كشور عضواتحادية اروپا: 

تظاهركنندگان خواستارارجاع پرونـدة اتمي رژيم به شـوراي امنيت
 وحذف نام مجاهـدين ازليست تروريستي شدند

تظاهرات عظيم بروكسل
سه پيـام روشن و حرف آخر

اجتماع عظيم ايرانيان در بروكسل، در شرايطي كه 
درايران آخوند زده اختناق كامل حكمفرماست، برشي از ارادة ملت ايران را 

به نمايش گذاشت و سه پيام روشن به همراه داشت:
تشكيل  آخوندي:  دربرابرحاكميت  ملي  ارادة  بيان  ـ  اول  پيام 
بزرگترين اجتماع ايرانيان درتاريخ فعاليتهاي هموطنانمان درخارج كشور 
و طنين پرخروش شعارهاي  ارجاع پروندة اتمي آخوندها به شوراي امنيت 
ملل متحد و حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي، به جهان اين واقعيت 
دموكراتيك  آلترناتيو  يگانه  و  ايران  مقاومت  از يك سو  كه  داد  نشان  را 
ومردم ساالر از پاية اصيل و عظيم مردمي برخوردار است و رژيم آخوندي و 

سياستهايش مطرود و منفور ملت ايران است. 
به منصه ظهور رسيد كه  اين حضور شكوهمند مردمي درشرايطي 
رژيم نامشروع آخوندي به خصوص بعد از صدور قطعنامة شوراي حكام و 
گشوده شدن راه ارجاع رژيم به شوراي امنيت، سخت به تكاپو افتاده  بود تا 
وانمود كند كه پروژة هسته يي آخوندها يك خواست «ملي» است وحتي در 
نهايت وقاحت برنامه اتمي خود را با ملي شدن نفت در دوران دكترمصدق 

مقايسه مي كرد. 
به خصوص  و  كشور  درخارج  ايرانيان  گردهماييهاي  سو  ازيك  اما 
اجتماع عظيم بروكسل دجالگريهاي آخوندها را نقش بر آب كرد و خواست 
ازسوي ديگر همه ديدند كه آخوندها حتي  و  ابراز داشت  را  ايران  ملت 
در حيطة حاكميت خود با بسيج همة امكانات دولتي و با توسل به انواع 
دجالگريها نتوانستند بيش از چند ده نفر بسيجي بي مصرف را براي نمايش 
«تظاهرات» جمع كنند و در نتيجه مزدوران بسيج شده و كفن پوش را 
وادار كردند. تهران  اروپايي در  مقابل سفارتخانه هاي  به سنگ پراني  در 

در چنين شرايطي تظاهرات عظيم ايرانيان در بروكسل نشان داد كه رژيم 
آخوندي و سياستهايش تا كجا منزوي و مطرود ملت ايران است.

 اين پيام را نه تنها جهان ديد وشنيد، بلكه ولي فقيه و سران رژيم و 
سفير آنها در بلژيك هم به خوبي آن را دريافت كردند و به همين دليل 
دچار تب و لرز و هذيان گويي شدند. سفيررژيم دربروكسل از اين كه اين 
تظاهرات برگزارشده به خشم آمد و به دولت بلژيك واتحاديه اروپا اعتراض 
كرد  و روزنامه ولي فقيه(جمهوري اسالمي) هم از فرط غيظ وكين نوشت 

كه تنها ٢٠نفرازمجاهدين وخانوده هايشان دربروكسل تظاهرات كردند! 

خبرگزاري فرانسه١٦آبان٨٤: تظاهركنندگان شعار مي دادند آخوندها تروريست هستند. آنها بايد بروند
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