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شمارة ٨٧٤ 

پارلماني  مجمع  رئيس  ليندن  وان در  رنه  آقاي  رويتر،  گزارش  به 
را  عادل  لغو سفر حداد  علت  مطبوعات،  با  درگفتگو  اروپا،  شوراي 
دعوت شوراي اروپا از مريم رجوي، رئيس جمهور منتخب شوراي ملي 
مقاومت ايران به ابتكار گروه احزاب دموكرات مسيحي وحزب مردم 
اروپا دانست و تأكيد كرد: «گروههاي سياسي اين مجمع مي توانند 
هر كس را كه بخواهند در هر زماني كه مناسب تشخيص دهنددعوت 
كنند و اين يكي از نقطه قوتهاي سيستم ماست كه اجازه مي دهد 

نظرگاه روشني در بسياري موضوعات كسب كنيم».
در اعتراض به سفر غالمعلي حداد عادل ٢٥نماينده مجمع پارلماني 
شوراي اروپا، از جمله  ١٢نماينده فرانسوي يك بيانيه كتبي به٧ثبت 

رساندند كه از سوي اين مجمع منتشر شد.

ـ بي.بي.سي: کارشناسان لغو سخنراني رئيس مجلس ايران را نشانه يي 
ديگر از تيره تر شدن روابط اين کشور با اروپا ارزيابي مي کنند… روز 
نمايندگان ۴۷عضو شوراي  از  تعدادي  براي  مريم رجوي،  دوشنبه، 

اروپا سخنراني کرده بود

مجالس  نمايندگان  از  گروهي  فرانسه:  ـ خبرگزاري 
اروپايي با گرايشهاي مختلف سياسي، ضمن مخالفت 

صورت  در  تا  بودند  خواسته  همکارانشان  از  عادل،  حداد  ديدار  با 
سخنراني او، ساختمان محل برگزاري نشست را ترک کنند

ايران  مجلس  سخنگوي  آسوشيتدپرس:  ـ 
براي  برنامه ريزي شده اش  پيش  از  سخنراني 

روز پنجشنبه در شوراي اروپا را منتفي كرد. يك مقام ايراني دليل 
چنين عملي را حضور رئيس جمهور اپوزيسيون ايران در شوراي اروپا 

عنوان نمود

ـ خبرگزاري فرانسه: رئيس مجلس ايران پس از دعوت از اپوزيسيون  
سخنراني خود را پاره كرد

سخنراني مريم رجوي در اجالس گروه احزاب دموكرات مسيحي
 و احزاب مردم اروپا در شوراي اروپا در استراسبورگ

مريم رجوي: ما به نبردمان ادامه خواهيم داد. نبردي براي دموكراسي و صلح
اروپا بايد براي خاتمه دادن به اين بي عدالتي در كنار مردم ايـران براي صلح و آزادي قرار گيرد

مريم رجوي در يك كنفرانس مطبوعاتي همراه با شماري از نمايندگان مجمع پارلماني شوراي اروپا ، خطاب به دولتهاي اروپايي گفت:
زمان آن رسيده كه چشم و گوشهايتان را باز كنيد و با سياست مماشات، زمينه هاي يك 

جنگ ويرانگر را فراهم نكنيد
امروز روز عمل كردن عليه بي قانوني و بي عدالتي و عليه اعدام مخالفان در ايران و بلوكه كردن 

نيروي اصلي تغيير است. چرا به خاطرمنافع اقتصادي در مقابل مالها زانو مي زنيد؟ 

 

رئيس  جمهور برگزيده مقاومت
با دبيركل مجمع پارلماني شوراي اروپا آقاي 

ماتئو سوريناس و معاون دبيركل شوراي اروپا،
خانم مود دي بوئر بوكيچيو ديدار و گفتگو كرد

مجالس  نمايندگان  از  گروهي  فرانسه:  خبرگزاري 
اروپايي با گرايشهاي مختلف سياسي، ضمن مخالفت 

ايران  مجلس  سخنگوي  آسوشيتدپرس:  ـ 
براي  برنامه ريزي شده اش  پيش  از  سخنراني 

خانم مود دي بوئر بوكيچيوآقاي ماتئو سوريناس

حكومت آخوندي در يك عقب نشيني مفتضحانه، سفر برنامه ريزي شده حداد عادل، رئيس مجلس ارتجاع به استراسبورگ را لغو كرد
ـ ناظران سياسي لغو سفر حداد 

عادل به استراسبور گ و لغو 
سخنراني وي در مقر شوراي اروپا 
را عالمت بارزي از انزواي جهاني 

ديكتاتوري آخوندي، نشانه شكست 
سياسي رژيم دربرابر مواضع برحق 
مقاومت ايران و عالمت واضح ترس 
و وحشت آخوندها از فراخوان مريم 

رجوي براي تغيير دموكراتيك در 
ايران ارزيابي كردند

خبرگزاري حكومتي فارس: به دنبال ديدار برخي مسئوالن شوراي اروپا با سركرده گروهك تروريستي 
منافقين، رئيس مجلس شوراي اسالمي سفر خود به استراسبورگ فرانسه را لغو و از سخنراني در 

مجمع پارلماني شوراي اروپا خودداري كرد.

با  استراسبورگ،  در  مقامت  برگزيده  رئيس جمهور 
آقاي آدرين زلر رئيس شوراي منطقه  آلزاس ديدار 

و گفتگو كرد.
آلزاس  منطقه  منتخب  مقام  باالترين  زلر  آقاي 
محسوب مي شود كه دو استان در شرق فرانسه را 
در بر مي گيرد و يكي از مناطق ٢٢ گانه اين كشور 

است. 
آلزاس  منطقه  شوراي  مقر  در  كه  مالقات  اين  در 
صورت گرفت، آقاي زلر به گرمي از رئيس جمهور 

برگزيده مقاومت ايران استقبال كرد. 
افزون  اعتبار روز  از  اين ديدار آقاي آدرين زلر  در 
اظهار خوشوقتي  اروپا  و  فرانسه  در  ايران  مقاومت 

كرد. 
ايران و تهديد  هم چنين خانم مريم رجوي اوضاع 
و  صلح  كه  حاكم  رژيم  ماجراجوييهاي  از  ناشي 
را  انداخته  خطر  به  را  جهان  و  خاورميانه  آرامش 

تشريح كرد. 
منطقه  شوراي  رئيس  دفتر  مالقات،  اين  پي  در 

آلزاس در اطالعيه يي اعالم كرد: 
رجوي،  مريم  خانم  اكتبر ٢٠٠٧،   ٢ شنبه  روزسه 
مقاومت  ملي  شوراي  برگزيده  رئيس جمهور 
به  اروپا  پارلماني شوراي  بدعوت مجمع  ايران، كه 
زلر، رئيس  آقاي آدرين  با  بود،  استراسبورگ رفته 
شوراي منطقه آلزاس (شرق فرانسه) ديدار و گفتگو 

كرد. 
طي اين ديدار خانم رجوي وضعيت وخامت بار نقض 
تهديدهاي  و  نمود  را تشريح  ايران  حقوق بشر در 

رژيم ايران در سطح بين المللي از طريق دستيابي به 
سالح اتمي و صدور تروريسم و بنيادگرايي اسالمي 

را خاطر نشان كرد. 
در اطالعيه  دفتر رئيس شوراي منطقه آلزاس آمده 

است: 
و  ايران  مردم  با  همبستگي  ابراز  ضمن  زلر  آقاي 
مقاومتشان براي آزادي، حمايت خود را از فعاليتهاي 
و  خاورميانه  در  صلح  استقرار  براي  رجوي  خانم 

دمكراسي و حقوق بشر در ايران اعالم نمود.

ديدار و گفتگوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
 با آقاي آدرين زلر، رئيس شـوراي منطقه آلزاس

دفتر آقاي زلر رئيس شوراي منطقه آلزاس اعالم كردكه: وي در مالقات با رئيس جمهور برگزيده 
مقاومت ايران، ضمن ابراز همبستگي با مردم ايران و مقاومت ايشان براي آزادي، حمايت خود را 
از فعاليتهاي خانم رجوي براي استقرار صلح در خاورميانه و دموكراسي و حقوق بشر در در ايران 

اعالم نمود

پارلماني  بيانيه ٢٥نماينده مجمع 
شوراي اروپا از ١٠كشوردرمحكوميت 

حضور حداد عادل درشوراي اروپا
ـ ٢٥نماينده شوراي اروپا، از احزاب و كشورهاي مختلف اروپايي در بيانيه 
خود تمام نمايندگان مجمع پارلماني و مقامات و كارمندان شوراي اروپا را فرا 
خواندند كه در صورت حضور حداد عادل، اجالس شورا را ترك كنند. آنها از 
نمايندگان دولتها و مطبوعات خواستند كه حضور حداد عادل را محكوم كنند 

تا اعتبار شوراي اروپا محفوظ بماند.

ـ امضا كنندگان بيانيه خاطرنشان كردند كه حداد عادل مقام رسمي يك رژيم 
افراطي است كه تمام قوانين دموكراتيك قيد شده در اساسنامه شوراي اروپا 
را  به سخره گرفته است. هرگونه ديالوگ بين فرهنگها  و عقيده ها مستلزم 
احترام به پرنسيپهاي اساسي است. در نتيجه ،چنين ديالوگ و روابطي، ولو به 

صورت غير مستقيم, با نمايندگان رژيم ايران مجاز نيست.

از راست: ژان هوس، بارونس نايت، لرد راسل جانستون، مريم رجوي، رودي ويس، مورتن مسر اشميت، دولت نوروزي



شمارة ٨٧٤ ـ دوشنبه ٢٣مهر١٣٨٦صفحة ۲
مريم رجوي در شوراي اروپا

استقبال شوراي اروپا از مريم رجوي و لغو سفر برنامه ريزي شده حداد عادل به استراسبورگ 

مريم رجوي، 
رئيس جمهور منتخب 
شوراي ملي مقاومت 

ايران  به سؤاالت 
خبرنگاران در 

كنفرانس مطبوعاتي 
كه توسط اين شورا در 
استراستبورگ برگزار 
شد گوش فرا مي دهد

بيانيه يي  اروپا هفته گذشته طي  اروپا از١٠كشور  پارلماني شوراي  ٢٥نماينده مجمع 
تحت عنوان «حضور رئيس مجلس ايران در شوراي اروپا»، دعوت از حداد عادل به 
اين شورا را محكوم كردند و نمايندگان شوراي اروپا و مقامات وكارمندان اين شورا 

را به ترك جلسه درصورت حضور حداد عادل فراخواندند. 
ثبت  به  پارلماني  مجمع  در  مكتوب شماره ٤٠٢  بيانيه  عنوان  تحت  كه  بيانيه  دراين 

رسيده آمده است:
با توجه به دعوت از حداد عادل، رئيس مجلس رژيم ايران به چهارمين اجالس مجمع 

پارلماني شوراي اروپا در ٢٠٠٧، 
ـ با اشراف به اين كه او مقام رسمي يك رژيم افراطي اسالمي است كه تمامي قوانين 

دموكراتيك را كه در اساسنامه شوراي اروپا قيد شده به سخره گرفته است، 
بين عقيده ها مستلزم  يا  و  فرهنگها  بين  اين كه هرگونه ديالوگ  بر  تأكيد مؤكد  با  ـ 
احترام به پرنسيپهاي اساسي است و در نتيجه چنين روابط و ديالوگي ولو به صورت 

غير مستقيم، با نمايندگان رژيم ايران مجاز نيست، 
ـ با ياد آوري اين كه رژيم ايران به نابودي اسرائيل، يك عضو سازمان ملل و از ناظران 
شوراي اروپا فرخوان داده و هولوكاست را انكار كرده و خود را از اكثريت قاطع 

جهان متمدن جدا كرده است، 
ـ با اشاره به تالشهاي رژيم ايران و هم پيمانانش مانند سوريه براي كسب توانايي نظامي 

هسته يي، كه يك تهديد جدي براي صلح جهاني است، 
بيانيه، نمايندگان شوراي اروپا و مقامات و كارمندان شورا را  ما امضا كنندگان اين 

فرامي خوانيم كه در صورت حضور حداد عادل، اجالس شورا را ترك كنند. 
ما هم چنين از نمايندگان دولتها و مطبوعات مي خواهيم كه حضور حداد عادل را 

محكوم كنند تا اعتبار شوراي اروپا محفوظ بماند. 
امضاها كنندگان ، نمايندگان مجمع پارلماني شوراي اروپا:

ـ ميشل دريفوس اشميت، از فرانسه، گروه سوسياليست
ـ درو آگرامونت، از اسپانيا، گروه دموكرات مسيحي 

ـ دنيس بادره، از فرانسه، گروه ليبرال
ـ ژوزت دوريو، از فرانسه، گروه سوسياليست
ـ ليدي ار، از لوكزامبورگ، گروه سوسياليست

ـ ژان شارل كاردتو، از موناكو، گروه دموكرات مسيحي
ـ شارل گورنس، از لوكزامبورگ، گروه ليبرال
ـ آنگليكا گراف، از آلمان، گروه سوسياليست

ـ فرانسوا گرينيون، از فرانسه، گروه دموكرات مسيحي
ـ آندراس گروس، از سوئيس، گروه سوسياليست

ـ آرلت گروسكوت، از فرانسه، گروه دموكرات مسيحي
ـ كارينا هگ، از سوئد، گروه سوسياليست

ـ ژان ماري هاپارت، از بلژيك، گروه سوسياليست
ـ ژان هوس، از لوكزامبورگ، گروه سوسياليست

ـ آرماند يونگ، از فرانسه، گروه سوسياليست
ـ اريك يورگنس، از هلند، گروه سوسياليست

ـ ژان پير كوشيدا، از فرانسه، گروه سوسياليست
ـ فرانسوا لونكل، از فرانسه، گروه سوسياليست

ـ برنارد ماركه، از موناكو، گروه ليبرال
ـ ژان كلود مينيون، از فرانسه، گروه دموكرات مسيحي

ـ  ماري لين رينو، از فرانسه
ـ روالند ريس، از فرانسه

ـ لرد راسل جانستون، از انگلستان، گروه ليبرال
ـ توملينسون، از انگلستان، گروه سوسياليست

ـ امانوئليس زينگريس، ليتواني، گروه دموكراتهاي اروپا

بيانيه٢٥نماينده مجمع پارلماني 
شوراي اروپا از١٠كشوردرمحكوميت 
حضور حداد عادل درشوراي اروپا

رئيس مجلس شورای اسالمی ايران سخنرانی در 
مجمع پارلمانی شورای اروپا را لغو کرد 

رويتر: رئيس مجمع پارلماني شوراي اروپا انگيزه خودداري رئيس مجلس ايران از حضور در شوراي اروپا 
را دعوت از مريم رجوي دانست

رويتر: رئيس مجمع پارلماني شوراي اروپا انگيزه خودداري رئيس مجلس ايران از حضور در شوراي اروپا 

غالمعلي  رويتر١٢مهر٨٦:  خبرگزاري 
روز  ايران،  مجلس  رئيس  عادل  حداد 
را  استراسبورگ  به  خود  سفر  پنجشنبه 
به منظور سخنراني در مجمع  بود  كه قرار 
لغو  دهد  انجام  اروپا  شوراي  پارلماني 

كرد. 
اروپا،  شوراي  پارلماني  مجمع  رئيس   

سفر  لغو  علت  مطبوعات،  با  درگفتگو 
از  اروپا  شوراي  دعوت  را  عادل  حداد 
منتخب  رئيس جمهور  رجوي،  مريم 
شوراي ملي مقاومت ايران به ابتكار گروه 
احزاب دموكرات مسيحي و احزب مردم 
«گروههاي  كرد:  اضافه  و  دانست  اروپا 
سياسي اين مجمع مي توانند هر كس را كه 

بخواهند در هر زماني كه مناسب تشخيص 
نقطه  از  يكي  اين  و  كنند  دهنددعوت 
قوتهاي سيستم ماست كه اجازه مي دهد 
موضوعات  بسياري  در  روشني  نظرگاه 

كسب كنيم».
يك  در  دوشنبه  روز  رجوي  مريم 
كنفرانس مطبوعاتي در مقر شوراي اروپا 

تحريمهاي  خواهان  دراستراسبورگ 
به منظور  تهران  حكومت  عليه  جديد 
به سالح  ايران  رژيم  دستيابي  از  ممانعت 
حمايت  خواستار  هم چنين  و  هسته يي 
جامعه بين المللي از مقاومت ايران گرديد. 
اعتراض  عادل  حداد  غالمعلي  سفر 
مكتوب ٢٥نماينده مجمع پارلماني شوراي 

بر  را  فرانسوي  ١٢نماينده  جمله  از  اروپا، 
انگيخته بود.

عادل  حداد  غالمعلي  گذشته،  ژوئن  در 
تصميم انگلستان براي بزرگداشت سلمان 
بود  گفته  و  دانسته  «شرم آور»  را  رشدي 
بدون جواب  را  اقدام  اين  «مسلمانان  كه: 

نخواهند گذاشت». 

سفر غالمعلي حداد عادل اعتراض مكتوب ٢٥ نماينده مجمع پارلماني شوراي اروپا، از جمله ١٢نماينده فرانسوي را بر انگيخته بود

رويتر ١٢مهر٨٦

آسوشيتدپرس ٦مهر٨٦

العراق اليوم

رژيم تلويزيون بابليه و الوطن ١١مهر المدار:  و  الملف  رساني  اطالع  پايگاه 
ايران در كانون بحران كنوني قرار دارد

پايگاه اطالع رساني الملف و المدار به نقل از  سخنراني خانم مريم رجوي در شوراي اروپا 
نوشتند: رژيم ايران در كانون بحران كنوني قرار دارد كه جنگ افروزي در لبنان، دامن زدن 
به آشوب درفلسطين و گسترش تروريسم در افغانستان بخشي از آن است. اينها همه حلقات 

به هم پيوسته يك استراتژي مي باشند. 

 ايرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسالمی ايران مي گويد غالمعلی حداد عادل رئيس مجلس 
شورای اسالمی برنامه سخنرانی در مجمع را، که محل آن در استراسبورگ است، در واکنش 

به مالقات روز دوشنبه مريم رجوی با قانونگذاران اروپايی لغو کرده است.

صداي آمريكا١٢مهر٨٦

ما امضا كنندگان اين بيانيه، نمايندگان شوراي اروپا و مقامات و 
كارمندان شورا را فرامي خوانيم كه در صورت حضور حداد عادل، 

اجالس شورا را ترك كنند

دو روز پس از سفر رئيس جمهور برگزيده 
سخنراني  و  استراسبورگ  به  مقاومت 
ايشان در اجالس رسمي يكي از بزرگترين 
اروپا، حكومت  پارلماني شوراي  گروههاي 
آخوندي در يك عقب نشيني مفتضحانه، 
سفر برنامه ريزي شده حداد عادل رئيس 
مجلس ارتجاع به استراسبورگ و سخنراني 
وي در مجمع پارلماني شوراي اروپا را لغو 
كرد. ناظران سياسي لغو سفر حداد عادل 
در  وي  سخنراني  لغو  و  استراسبورگ  به 
مقر شوراي اروپا را عالمت بارزي از انزواي 
جهاني ديكتاتوري آخوندي، نشانه شكست 
سياسي رژيم دربرابر مواضع برحق مقاومت 
وحشت  و  ترس  واضح  عالمت  و  ايران 
براي  رجوي  مريم  فراخوان  از  آخوندها 
تغيير دموكراتيك درايران ارزيابي كردند. 

با  (١٢مهر٨٦)  فارس  خبرگزاري حكومتي 
هيستريك  واكنش  و  به عقب نشيني  اذعان 
اروپا  شوراي  استقبال  قبال  در  آخوندها 
ايران  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور  از 
نوشت: رئيس مجلس شوراي اسالمي قرار 
آسيا  مجالس  مجمع  رئيس  عنوان  به  بود 
مجمع  رسمي  جلسه  در  پنجشنبه  امروز 
پارلماني شوراي اروپا كه در استراسبورگ 
مقامات  با  و  فرانسه جريان دارد، سخنراني 
آن نيز ديدار و گفتگو كند( اما )حداد عادل، 
عالوه بر خودداري از سفر به استراسبورگ 
و سخنراني در مجمع پارلماني شوراي اروپا 
مراتب  خواست  آسيا  مجالس  دبيركل  از 
دوگانه  رفتار  مورد  در  را  ايشان  اعتراض 
با  مبارزه  ادعاي  در  اروپا  شوراي  مسئوالن 

تروريسم اعالم دارد. 

تكرار  از  عادل  حداد  ترس 
فضيحت كلمبيا

جمهوري  حكومتي  خبرگزاري 
گفت:  مورد  اين  در  ١٣مهر  اسالمي(ايرنا) 
به  اشاره  با  اسالمي  شوراي  مجلس  رئيس 
لغو سفر خود به فرانسه گفت: شايسته ملت 
تروريستها  از  كه  جايي  در  نديديم  ايران 
دعوت مي كنند، حضور پيدا كنيم. بعضي از 
فراكسيونهاي مجمع پارلماني شوراي اروپا 
(منافقين)  تروريستها  از سركرده گروهك 
مجمع حضور  اين  در  كه  دعوت كرده اند 

يابند. 
شخص  و  رژيم  شديد  ترس  عادل  حداد 
خودش را از اين كه به فضيحت احمدي نژاد 
نيويورك و دانشگاه كلمبيا دچار شود  در 
وارونه گويي  فقره  يك  با  و  كرد  برمال 
استراسبورگ  در  واقع  «در  افزود:   مسخره 
به  كنند  ايجاد  مي خواستند  كه  فضايي  هم 

نفع جمهوري اسالمي ايران خاتمه يافت».
حداد عادل اضافه كرد: «عده اي به تحريك 
اروپا  شوراي  پارلماني  جمع  در  منافقين 
پرسشهايي راجع به ايران و فلسطين مطرح 

مجلس  رئيس  خوشبختانه  كه  كردند 
اندونزي به صورت شايسته پاسخ داد». 

مفتضح شدند خبر آخوندساخته!
شبكه خبر تلويزيون آخوندها (١٠مهر٨٦)، 
حكم  صدور  به  مربوط  آخوندساخته  خبر 
ناگزير  هم  را  مقاومت  رهبري  بازداشت 
مفتضح كرد و گفت: پليس بين الملل حكم 
مي كند،  صادر  را  آنها  سركردگان  جلب 
و  اروپايي  مجامع  در  آزادانه  افراد  اين  اما 

آمريكايي رفت و آمد مي كنند.

حداد عادل: گروهگ منافقين 
به منبع اطالعاتي شوراي اروپا 

تبديل شد
با  ديدار  در  و  سوئيس  در  عادل  حداد 
جهاني  اتحاديه  دبيرکل  بيجانسون،  آندرز 
در  که  «اتفاقاتي  گفت:  بين المجالس 
ما  براي  افتاد  اروپا  پارلماني شوراي  مجمع 
قابل درک نبود، متأسفانه غرب و کشورهاي 
غربي اطالعات خود را از گروههاي بدون 
صالحيت مي گيرند و براساس آن اطالعات 
غلط به تحليلهاي نادرست مي رسند،آن چه 
اين  از  نمونه يي  داد،  رخ  استراسبورگ  در 
گروهک  که  گونه يي  به  بود.  اشتباهات 
منافقين به منبع اطالعاتي شوراي اروپا تبديل 

شد». 

سوز وگداز متكي
آخوندها  تروريست  خارجه  وزير  متكي 
رژيم  تلويزيون  دو  شبكه  با  گفتگو  در 
سفر  جلسه  همين  «شما  (١٥مهر٨٦)گفت: 
آقاي دكتر حداد به استراسبورگ را ببينيد. 
آنها  كه  نادرستي  حركت  دليل  به  خب 
بروند  حداد  دكتر  آقاي  بود  قرار  كردند، 
كنند،  بحث  تروريسم  درباره  اتفاقًا  آن جا 
آنها با يك گروه تروريستي ديدار داشتند 
كردند،  اعالم  حداد  دكتر  آقاي  آنجا  در 

اعالم موضع كردند و نرفتند…
خود  و  اروپايي  كشورهاي  االن  ببينيد، 
منافقين  سازمان  كرده اندكه  اعالم  آمريكا 
عين  در  هست.  تروريستي  سازمان  يك 
مي دهند،  امكانات  اينها  عناصر  به  حال، 
ظرفيت مي دهند براي فعاليت و كارهايشان. 
چرا به القاعده اين امكان را نمي دهيد؟ چرا 
به  چرا  نمي دهيد؟  را  امكان  اين  طالبان  به 
درست  شما  را  آنها  كه  گروههايي  ساير 
دفتر  امكان  مي دانيد،  تروريست  غلط  يا 

نمي دهيد؟
هم  ما  كه  هستند  سازمانهايي  اين ها  حاال 
نسبت بهشون موضع داريم، اما سازمانهايي 
نيستند، آنها سعي  از نظر ما تروريست  كه 
داشته  بهشون  تروريستي  نگاه  مي كنند 

باشند. چرا اين كار را مي كنند»
اعتماد:  حكومتي  روزنامه 
مسئوالن  تند  واكنش  دومين 
غربي به مسئوالن ارشد كشور

اسالمي  جمهوري  رياست  از  انتقاد  ـ 
ايران در تمام طول جلسه ادامه يافت

عادل  حداد  گفت:  هلند  نماينده  ـ 
غيردموكراتيك  كشور  يك  نماينده 

است
ـ نماينده ليتواني خواستار لغو عضويت 

ايران در مجمع مجالس آسيا شد

روزنامه حكومتي اعتماد ١٥مهر نوشت: 
شوراي  سايت  در  منتشر شده  «صورتجلسه 
پارلمانهاي اروپايي، از سخنان تند نمايندگان 
آسيايي  نمايندگان  سکوت  و  اروپايي 
از  بعد  اندکي  تنها  اينها همه  حکايت دارد. 
سخنراني جنجال برانگيز محمود احمدي نژاد 

در نيويورک صورت مي پذيرد. 
پرسشهاي نمايندگان اروپايي بر عدم حضور 
جمهوري  رياست  از  انتقاد  عادل،  حداد 
ادامه  جلسه  طول  تمام  در  ايران  اسالمي 

يافت…».
تشريح  از  پس  اعتماد  حكومتي  روزنامه 
برخورد شديد نماينده مجارستان مي افزايد: 
حداد  شد  مدعي  سؤالي  در  هلند  نماينده 
غيردموکراتيک  کشور  يک  نماينده  عادل 
براي  که  کرد  سؤال  «سونو»  از  و  است 
کشورهاي غيردموکراتيک عضو آن مجمع 

چه برنامه يي در پيش دارد؟ 
هم  باز  سوئد،  نماينده  بعدي،  سؤال کننده   
كرد.  انتقاد  عادل  حداد  حضور  عدم  از 
سوي  از  ديگري  سؤال  با  تند،  انتقادهاي 
نماينده  کرد.  پيدا  ادامه  گرجستان  نماينده 
مجالس  مجمع  آينده  رئيس  از  گرجستان 
آسيا درخواست کرد نظر خود را در ارتباط 
رئيس جمهور  توسط  هولوکاست  نفي  با 

ايران اعالم کند.
در يک عکس العمل ديگر، رياست مجمع 
مجمع  رئيس  سخنان  کردن  قطع  با  اروپا 
اروپا  اتحاديه  مجالس آسيا، اعالم کرد که 
هولوکاست  کشته شدگان  به  احترام  در 
هيچ گونه شک و شبهه يي در اين مورد را 

نمي پذيرد.
انتقادهاي نماينده ليتواني به آنجايي ختم شد 
که او خواستار لغو عضويت ايران در مجمع 

مجالس آسيا شد.
از  خارج  اظهارتي  با  نيز  دانمارک  نماينده 
عدم  که  داشت  اظهار  ديپلوماتيک  عرف 
حضور حداد عادل بي احترامي به نمايندگان 

اروپا است.
طي  اروپا  مجمع  رياست  جلسه،  پايان  در 
مورد  در  چرا  و  چون  هرگونه  سخناني 
را  آن  و  دانست  ناممکن  را  گذشته  وقايع 

و  بيگانه ستيزي  نژاد پرستي،  به  بازگشت 
تأييد  با  او  کرد.  توصيف  ضديهودي گري 
تأکيد  اروپا،  اتحاديه  و  آسيا  ميان  گفتگو 
وجدان  به  که  مواردي  در  بحث  که  کرد 
اخالقي بشريت مربوط مي شود به هيچ وجه 

قابل پذيرش نيست. 
روزنامه حكومتي اعتماد در پايان مي افزايد : 
اظهارنظر تند نمايندگان اروپايي درخصوص 
حالي  در  اسالمي  شوراي  مجلس  رئيس 
حدادعادل  غالمعلي  که  مي گيرد  صورت 
از سفرهاي پيشين خود به کشورهاي غربي 
خاطره خوشي ندارد؛ چنان که اياالت متحده، 
بين المجالس  اجالس  برگزاري  هنگامه  در 
صادر  ويزا  حدادعادل  براي  نشد  حاضر 
کند… پيش از آن هم عدم توافق ايران و 
ديپلوماتيک  تشريفات  درخصوص  بلژيک 
باعث شد تا حدادعادل سفر خود به بلژيک 

را نيمه کاره بگذارد…
اما در اين شرايط پس از سخنان تند رئيس 
تند  واکنش  دومين  اين  کلمبيا  دانشگاه 
به  ارشد کشور  مسئوالن  به  غربي  مسئوالن 

شمار مي رود. 

آفتاب يزد: گروهي از نمايندگان 
تمام  از  اروپا  شوراي  پارلماني 
گروههاي سياسي بزرگ به حضور 

حداد عادل اعتراض كرده بودند
شماره  در  يزد  آفتاب  حكومتي  روزنامه 
رئيس  سخنراني  «لغو  باعنوان  خود  ١٤مهر 
مجلس ايران در شوراي اروپا»، نوشت، مريم 
نمايندگان  رجوي دوشنبه گذشته در جمع 
اروپا سخنراني  پارلماني شوراي ٤٧عضوي 
كرده بود. حداد عادل نيز قرار بود به عنوان 
مجمع  در  آسيايي  مجالس  مجمع  رئيس 
پارلماني شوراي اروپا سخنراني كند، اما با 
خودداري وي از حضور و سخنراني در اين 
اندونزي جايگزين  پارلمان  رئيس  اجال س، 
وي شد. اين در حالي است كه گروهي از 
تمام  از  اروپا  شوراي  پارلماني  نمايندگان 
اجال س  اين  در  بزرگ  سياسي  گروههاي 
نسبت به حضور حداد عادل در اين اجال س 
نمايندگان  ساير  از  و  بودند  كرده  اعتراض 
وي،  سخنراني  صورت  در  بودند  خواسته 
ادعاي  به  كنند.  ترك  را  شورا  ساختمان 
از  عاليرتبه  نماينده  يك  سخنراني  آنها، 
ايران در يك نشست حقوق بشري غير قابل 
نابودي  حامي  كشور  اين  زيرا  است،  قبول 
اسرائيل بوده و هولوكاست را نفي مي كند 
و در عين حال تهديدي براي صلح جهاني 
به شمار مي آيد زيرا در تال ش براي دستيابي 

به توانايي هسته اي نظامي است». 

كميسيون  عضو  نيك  طاليي  رضا 
برخورد دوگانه  ارتجاع:  امنيت مجلس 
به  نسبت  ملتها  اعتماد  فرانسه موجب سلب 

صداقت دولتمردان اروپايي مي شود. باتوجه 
به سوابق و اسناد و تعقيب قانوني گروهك 
تروريستي منافقين دعوت از آنان براي سفر 
به فرانسه و اروپا با ادعاي مبارزه با تروريسم 
در تضاد آشكار است. اروپا نبايد موقعيت 
و حيثيت سياسي خود را بين ملتها و افكار 
تروريستي  گروهك  از  دعوت  با  عمومي 

منافقين آسيب پذير كند.
فضاحت بار  شكست  پرده پوشي  براي  وي 
رژيم آخوندي در اين رويارويي با مقاومت 
منجر  عادل  حداد  سفر  لغو  به  كه  ايران 
برخي  شد:  مدعي  مضحكي  نحو  به  شد، 
با  واقعي  مبارزه  بايد  غربي  دولتمردان  از 
تروريسم را با الگو گرفتن از حداد عادل در 

واكنش عملي به تروريستها ياد بگيرند.

مجلس  عضو  عسگري  علي  آخوند 
اروپا   شوراي  پارلماني  مجمع  در  ارتجاع: 
دعوت  سخنراني  براي  عادل  حداد  دكتر 
شده بود. فرانسه از منافقين هم دعوت كرده 
كنند كه  پيدا  آن مجمع حضور  در  تا  بود 
دوگانه  ايران  به  نسبت  آنها  رفتار  نوع  اين 
بود. اروپاييها به ويژه كشور فرانسه در مورد 
سازمان منافقين كه گروه مشخص تروريستي 

هستند رفتار دوگانه يي دارند.

رئيسه  هيأت  عضو  نجابت  حسين 
مجلس ارتجاع: رفت و آمد سران منافقين 
با اعضاي شوراي اروپا هميشگي است، ولي 
با اين ادعا كه آنها شخصيت ديگري دارند، 
و تحت عناوين ديگري براي ما پذيرفته شده 
نيست. اگر جنگ با تروريسم مسأله اصلي 
است، هر ابجد خوان صحنه سياست مي داند 
شناخته شده  گروههاي  جزء  منافقين  كه 
بين الملل  تروريستي هستند و سياستمداران 
بايد تكليف خود را با جرياناتي مثل منافقين 

روشن كنند.

نايب رئيس  رودكي  محمدنبي 
اين  رژيم:  مجلس  امنيت  كميسيون 
ليست  در  را  منافقين  گروهك  فرانسه  كه 
تروريستها قرار مي دهد و سپس با سر كرده 
اين گروهك مالقات مي كند، به هيچ عنوان 
و  غربيها  كه  زماني  تا  نيست.  قابل توجيه 
ليست  در  را  منافقين  گروهك  اروپاييان 
تروريستها قرار داده اند، دليلي وجود ندارد 
كه بخواهند همزمان با برگزاري اجالس با 

آنها مالقات كنند. 

ارتجاع:  مجلس  عضو  ميرتاج الديني 
اين كه يك شوراي رسمي در اروپا با منافقان 
تروريست همكاري داشته و در عين حال كه 
براي سخنراني دعوت  ما  از رئيس مجلس 
مي كند و فضا را براي گروههاي تروريستي 
مهيا كند تناقض و تضاد آشكار در عملكرد 

آن شوراست.

خبرگزاري  گزارش  به  فرانسه١٢مهر:  خبرگزاري 
رسمي ايرنا، رئيس مجلس ايران برنامه سخنراني خود 
همين  به  اپوزيسيون  رهبر  وقتي  اروپا  شوراي  در  را 

شورا دعوت گرديد، منتفي نمود. 
سخنراني  عادل  حداد  غالمعلي  ايرنا  گزارش  به 
هنگامي  استراسبورگ  در  را  خود  شده  برنامه ريزي 
منتفي نمود كه روز دوشنبه مريم رجوي با قانونگذاران 

اين شورا در روز دوشنبه مالقات نمود. 

اروپا  درشوراي  پنجشنبه  روز  بود  قرار  عادل  حداد 
سخنراني  آسيايي  مجالس  گروه  رئيس  به عنوان 

نمايد.  
روزه  پنج  اجالس  پايان  از  قبل  روز  پنجشنبه،   روز 
ملي  پارلمانهاي  اعضا  كه  مي باشد  اروپا  شوراي 

٤٧عضو، در آن شركت دارند. 
پارلماني  مجمع  محافظه كار  گروه   dاعضا با  رجوي 

ديدار و گفتگو كرد. 

 يك گروه بزرگ پارلماني مجمع شوراي اروپا به 
حضور حداد عادل اعتراض كرد

ايران را  لغو سخنراني رئيس مجلس  بي.بي.سي: كارشناسان 
نشانه يي از تيره تر شدن روابط اين كشور با اروپا ارزيابي كردند

رئيس مجلس پس ازدعوت از اپوزيسيون سخنراني 
خود را پاره كرد

رئيس مجلس پس ازدعوت از اپوزيسيون سخنراني 

 در پي لغو سفر حداد عادل، رئيس آتي مجالس آسيا و 
رئيس پارلمان اندونزي به جاي حداد عادل در نشست 
رسمي مجامع پارلماني شوراي اروپا سخنراني کرد و به 

سؤاالت حاضران پاسخ داد. 
سؤال  زير  را  عادل  حداد  اقدام  نمايندگان  از  برخي 
قرار  نيز  «آيا شما  پرسيدند:  از جايگزين وي  و  بردند 
است مانند حداد عادل، به جاي نمايندگي از مجالس 
»پيشتر،  کنيد؟  نمايندگي  را  خودتان  کشور  آسيا، 

گرايشهاي  با  اروپايي  مجالس  نمايندگان  از  گروهي 
مختلف سياسي، ضمن مخالفت با ديدار حداد عادل، از 
همکارانشان خواسته بودند تا در صورت سخنراني او، 

ساختمان محل برگزاري نشست را ترک کنند. 
کارشناسان لغو سخنراني رئيس مجلس ايران را نشانه يي 
ديگر از تيره تر شدن روابط اين کشور با اروپا ارزيابي 
مي کنند… روز دوشنبه، مريم رجوي، براي تعدادي از 

نمايندگان ۴۷عضو شوراي اروپا سخنراني کرده بود.

سخنراني  ايران  مجلس  رئيس  ١٢مهر:  آسوشيتدپرس 
در  پنجشنبه  روز  براي  شده اش  برنامه ريزي  پيش  از 
شوراي اروپا را لغو كرد. يك مقام ايراني دليل چنين 
عملي را حضور رئيس جمهور  برگزيده مقاومت ايران 
در اين شورا عنوان نمود. مريم رجوي  كه در پاريس 

مستقر است، روز دوشنبه در مقابل قانونگذاران شوراي 
٤٧عضوي اروپا سخنراني كرد.    

يك گروه بزرگ پارلماني اين مجمع به حضور حداد 
عادل اعتراض كرد و از ساير قانونگذاران خواست در 

صورتي كه او سخنراني كرد ساختمان را ترك كنند. 

 افتضاح آشكار رژيم ايران در استراسبورگ
تلويزيون يورو نيوز بخش آلماني ١٢مهر٨٦

آخرين  در  ايران  مجلس  رئيس  عادل،  حداد  غالمعلي 
براي سخنراني در  را  استراسبورگ  از  دقايق، ديدارش 
رهبر  حضور  امر  اين  علت  كرد.  لغو  پارلماني،  مجمع 
استراسبورگ  در  رجوي  مريم  خانم  ايران  اپوزيسيون 

به دعوت گروه پارلماني احزاب مردم اروپا مي باشد.
 رجوي به يورو نيوز گفت: «ديكتاتوري مذهبي در ايران 

تهديدي براي همه جهان مي باشد، چون در حال توليد 
بمب اتمي است. از اين رو ما خواهان تحريمهاي شديدتر 

هستيم». 
رجوي رئيس جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت مي باشد 
و در پاريس در تبعيد زندگي مي كند. محمود احمدي نژاد 
رئيس رژيم ايران مجددًا تأكيد كرد كه جهان نمي تواند 

برنامه هسته يي دولت وي را متوقف سازد.

تلويزيون يورو نيوز ١٢مهر٨٦

بي.بي.سي 

آسوشيتدپرس ١٢مهر٨٦
رجوي گفت دولتهاي اروپايي با سياست استمالت 

زمينه هاي يك جنگ ويرانگر را فراهم مي كنند
در  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور  از سخنراني  اليوم طي گزارشي  العراق  روزنامه 
مجمع پارلماني شوراي اروپا نوشت: خانم رجوي اعالم كرد: يك سال قبل در همين 
ساختمان گفتم خطر مداخالت و تروريسم رژيم آخوندي در عراق، صدبار از خطر 
اتمي آن بيشتر است و نسبت به تالشهاي رژيم براي صدور بنيادگرايي، تروريسم و 

بحران به كل منطقه هشدار دادم. 
جنگ  يك  زمينه هاي  استمالت،  سياست  با  اروپايي  دولتهاي  افزود:  رجوي  خانم 
ويرانگر را فراهم مي كنند و در كانون اين سياست تسليم شدن غرب به خواسته رژيم 
و گنجاندن مجاهدين خلق، در ليست تروريستي قرار دارد و مجمع پارلماني شوراي 

اروپا بايد صداي خود را عليه قانون شكني اتحاديه اروپا بلند كند.

تلويزيون بابليه ١١مهر٨٦: خانم رجوي در مقابل فراكسيون احزاب دموكرات مسيحي و احزاب مردم اروپا در 
مجمع پارلماني شوراي اروپا دراستراسبورگ گفت: رژيم ايران به صورت پنهان عراق را به اشغال خود درآورده است. 

خانم رجوي هم چنين دخالتهاي اين رژيم درلبنان، فلسطين و افغانستان را محكوم كرد. 
خانم رجوي اضافه كرد، سياست مماشات با رژيم ايران نتايج فاجعه باري درپي خواهد داشت و از دولتهاي اروپايي 

خواست تا درمقابل اين رژيم به خاطر منافع اقتصادي سرخم نكنند.
 

روزنامه الوطن، چاپ كويت: مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت روز دوشنبه در استراسبورگ به اجراي 
تحريمهاي اروپايي خارج از كادر سازمان ملل عليه تهران فراخواند.

خبرگزاري فرانسه ١٢مهر٨٦

تلويزيون بابليه: خانم رجوي گفت رژيم ايران به صورت پنهان عراق را به اشغال خود در آورده است

روزنامه حكومتي اعتماد: پس از سخنان تند رئيس دانشگاه كلمبيا اين دومين واكنش تند مسئوالن غربي به مسئوالن ارشد كشور به شمار مي آيد
روزنامه حكومتي آفتاب يزد: گروهي از نمايندگان پارلماني شوراي اروپا از تمام گروههاي سياسي بزرگ به حضور حداد عادل اعتراض كرده بودند. مريم رجوي دوشنبه گذشته در جمع نمايندگان پارلماني شوراي ٤٧عضوي اروپا سخنراني كرده بود

رئيس مجلس شورای اسالمی ايران سخنرانی در 



شمارة ٨٧٤ ـ دوشنبه ٢٣مهر١٣٨٦صفحة ۳
مريم رجوي در شوراي اروپا

آقاي رئيس،
نمايندگان محترم،

خوشحالم كه امروز در جمع شما نمايندگان مردم 
اروپا هستم. از شما براي فرصتي كه در اختيار من 

قرار داديد، تشكر مي كنم. 
اهداف شوراي اروپا خواستهاي واقعي مردم اروپا را 

نمايندگي مي كند: 
و  پلوراليستي  دموكراسي  حقوق بشر،  از  «دفاع 

حكومت قانون»
امروز  انسانهاست.  همه  خواستهاي  اينها  من  به نظر 
و  دموكراسي  برقراري  حقوق بشر،  به  احترام 
حكومت قانون، يك ضرورت اجتناب ناپذير براي 

صلح و امنيت جهاني است. 
 امروز مايلم با شما در مورد ميهنم ايران صحبت كنم. 
از يك تمدن كهن و فرهنگ  برخوردار  كشوري 
غني كه امروز اسير فاشيسم مذهبي است. طي ربع 
به جوخه  به جرم آزاديخواهي  تن  قرن، ١٢٠،٠٠٠ 
١٧٠اعدام  امسال  ژوئيه  از  شده اند.  سپرده  اعدام 
اعالم شده كه حداقل ٣٠درصد آنها  توسط رژيم 

در مأل عام بوده است. 
مگر  مي دهند؟  انجام  مأل عام  در  را  اعدامها  چرا 
نمي دانند اين صحنه ها انزجار افكار عمومي را بيشتر 
و بيشتر بر مي انگيزد؟ چرا، مي دانند، ولي براي بقاي 

خود به آن نيازمندند. 

آقاي رئيس
مالقات  خطير  بسيار  مقطع  يك  در  امروز  ما 

مي كنيم. 
بر  گفتم: جهان  ساختمان  همين  در  قبل  سال  يك 
سر يك دوراهي خطرناك قرار گرفته است.از يك 

سو چشم انداز دستيابي يك ديكتاتوري بنيادگرا به 
سالح اتمي و از سوي ديگر چشم انداز يك جنگ 

مهلك ديگر در منطقه.
در  رژيم  تروريسم  و  مداخالت  خطر  گفتم  من 
عراق، صدبار از خطر اتمي آن بيشتر است و نسبت 
به تالشهاي رژيم براي صدور بنيادگرايي، تروريسم 

و بحران به كل منطقه هشدار دادم. 
امروز مي خواهم به شما بگويم وضعيت بسا خطير تر 
است. عراق هم اكنون در اشغال غير رسمي ماليان 
قرار  كنوني  بحران  كانون  در  ايران  رژيم  است. 
به آشوب  دامن زدن  لبنان،  در  دارد. جنگ افروزي 
در فلسطين، گسترش تروريسم در افغانستان، ايجاد 
پيوسته  به هم  جنگ داخلي در عراق، همه حلقات 
يك استراتژي هستند. مالها گستاخ تر شده اند. آنها 

مي گويند آماده اند هر خأليي را در عراق پر كنند. 
اخيرًا رئيس جمهور رژيم گفت: در مسأله هسته يي، 
هر قدمي كه «ايران» جلو رفت، قدرتهاي خارجي 

يك قدم عقب رفتند.
 دولتهاي اروپايي بايد به مردم خود پاسخ بدهند. چرا 
به خاطرمنافع اقتصادي در مقابل مالها زانو مي زنند؟

بي اعتنايي  مورد  را  متحد  ملل  قطعنامه  سه  مالها 
قرار داده اند ولي اروپا هم چنان خواستار ديالوگ و 

مذاكره با ماليان است. 
اين ديالوگ براي چيست؟ براي اين كه مالها وقت 

بيشتري براي كسب بمب اتم داشته باشند؟ 
كه  داريم  اختيار  در  جديدي  اطالعات  اكنون  ما 
مخفي  سايتهاي  مذاكره  دوران  در  ماليان،  رژيم 

جديد بنا كرده است. 
ايران  رژيم  كه  مي كنند  اشتباه  اروپايي  دولتهاي 
مي تواند يك بازيگر محترم در امور منطقه و جهان 

باشد. آنها اشتباه مي كنند كه تروريسم و بنيادگرايي 
ماليان را مي توانند مهار كنند. با سياست استمالت، 
آنها دارند زمينه هاي يك جنگ ويرانگر را فراهم 

مي كنند.
راه حل چيست؟پذيرش ماليان مجهز به اتم به عنوان 
يا يك جنگ مخرب ديگر  قدرت جديد منطقه؟ 

در منطقه؟ 

جنگ خارجي راه حل بحران كنوني ايران نيست. 
ولي قاطعيت در قبال ماليان را مساوي جنگ طلبي 
فريبكاري  يك  و  ماليان  تبليغات  كردن،  قلمداد 

سياسي است. 
ادامه مذاكره با ماليان فقط به آنها فرصت دست يافتن 
در  دسامبر٢٠٠٤  در  داد.  خواهد  را  اتم  بمب  به 
انتخاب  به  مجبور  جهان  كه  گفتم  اروپا  پارلمان 
بين مماشات يا مداخله نظامي نيست. يك راه سوم 
و  مردم  به دست  دموكراتيك  تغيير  دارد:  وجود 

مقاومت ايران.

نمايندگان محترم،
بيرحمانه  سركوب  بر  عالوه  ايران،  در  تغيير  مانع 
داخلي، سياست مماشت دولتهاي اروپايي مي باشد. 

اين سياست از سه عنصر نشات گرفته: 
ـ منافع تجاري

 ـ فهم غلط از ماهيت رژيم و سراب مدراسيون
ـ فهم غلط از معادله سياسي ايران و نقش تعيين كننده 

مردم و مقاومت ايران
در كانون اين سياست، تسليم شدن غرب به خواسته 
اصلي  نيروي  خلق،  مجاهدين  گنجاندن  و  رژيم 
مقاومت، در ليست تروريستي قرار دارد. اين برچسب 
به ماليان اجازه مي دهد كه از آن براي توجيه اعدام 
اصلي  نيروي  برچسب  اين  كنند.  استفاده  مخالفان 

تغيير در ايران را بلوكه كرده است. 
تصميم  اروپا  عدالت  دادگاه  گذشته  دسامبر  در 
در  مجاهدين  براي گنجاندن  اروپا  اتحاديه  شوراي 
اتحاديه  شوراي  اما  نمود.  لغو  را  تروريستي  ليست 

اروپا از تبعيت از حكم دادگاه سر باز زد.
اين اقدام با موجي از اعتراض مواجه شد. برجسته ترين 
اسبق  قاضي  اسلين،  لرد  هم چون  اروپا،  حقوقدانان 
ديوان عدالت اروپا حفظ نام مجاهدين در ليست را 

غير قانوني توصيف كردند. 
تروريستي  ليست  در  خلق  مجاهدين  نام  گنجاندن 
مذهبي حاكم  فاشيسم  با  ننگين  زد و بند  نتيجه يك 
بر ايران بود. امروز، نگهداشتن مجاهدين در ليست 
يك جنايت در حق مردم ايران است. محروم كردن 
مردم ايران از تغيير دموكراتيك است. عوامل رژيم 
ايران در عراق از اين برچسب براي اعمال فشار روي 
مي كنند.  استفاده  اشرف  شهر  در  مستقر  مجاهدين 
در حالي كه، ٥,٢ ميليون عراقي در بيانيه يي حمايت 
برابر  به عنوان سد سديدي در  از مجاهدين  خود را 

بنيادگرايي ماليان اعالم كردند.  
در انگلستان ٣٥نماينده عليه وزيركشور به خاطر اين 
نامگذاري شكايت كرده اند. درجريان دادگاه يك 
«مالحظات  كه  داشت  اذعان  خارجه  وزارت  مقام 
سياست خارجي در تصميمهاي مربوط به ممنوعيت 

مجاهدين نقش داشته اند».
وي افزود: «وزرا و مقامات ايراني در مقاطع بي شماري 
و  انگلستان  در  خود  همتايان  با  مجاهدين  باره  در 
گفتگو  و  بحث  نشسته اند».  بحث  به  اروپا  اتحاديه 
راجع به چي؟ سركوب اپوزيسيون به بهانه تروريسم؟ 

به اين افتضاح سياسي بايد خاتمه داده شود. 

آقاي رئيس،
اجازه بدهيد از شما جمله يي را وام بگيرم: «شوراي 
به لحاظ  كه  انسانهايي  ارزشهاست،  جامعه  اروپا 
زمان  كه  وقتي  نمي توانند  و  هستند  مسئول  سياسي 

صحبت كردن است ساكت بمانند و نمي توانند پاسيو 
بمانند وقتي كه زمان عمل مي باشد». 

آقاي رئيس، نمايندگان محترم: 
روز  امروز  داريم.  قرار  شرايطي  چنين  در  ما  امروز 
صحبت كردن عليه اين معامله ننگين است. امروز روز 

عمل كردن عليه اين بي قانوني و بي عدالتي است. 
اتحاديه اروپا بايد از قانون تبعيت كند و رسمًا حذف 

نام مجاهدين از ليست تروريستي را اعالم نمايد. 
شود.  اعمال  بايد  رژيم  عليه  همه جانبه  تحريمهاي 
اروپا بايد در كنار مردم ايران براي صلح و آزادي 
قرار گيرد. براي خاتمه دادن به اين بي عدالتي من نزد 

خانه دموكراسي اروپا به دادخواهي آمده ام. 
از شما مي خواهم صداي خود را عليه قانوني شكني 

شوراي اتحاديه اروپا بلند كنيد. 
از شما انتظار دارم كه خواستار اجراي حكم دادگاه 

عدالت اروپا شويد.
براي  نبردي  داد.  خواهيم  ادامه  نبردمان  به  ما 
براي  مرد،  و  زن  برابري  براي  و صلح،  دموكراسي 
رفع تبعيض از اقليتهاي قومي و مذهبي. نبردي براي 

پايان دادن به بنيادگرايي و سوء استفاده از مذهب.
اعالم  ما  هستيم.  دولت  و  دين  جدايي  خواهان  ما 
كرده ايم كه حكم اعدام در ايران آينده لغو خواهد 
شد. ما به كنوانسيونهاي بين المللي احترام مي گذاريم. 
ما خواهان بازار آزاد هستيم. ما خواهان يك ايران 
كشورها  همه  با  رابطه  خواهان  ما  هستيم.  غير اتمي 
آزاد  و  دموكراتيك  ايران  يك  خواهان  ما  هستيم. 

هستيم. 
شما را به ياري مي طلبم. 

متشكرم. 

سخنراني رئيس جمهور برگزيده مقاومت 
در اجالس گروه احزاب 

دموكرات مسيحي و احزاب مردم اروپا 

روز دوشنبه نهم مهرماه٨٦، خانم مريم رجوي رئيس جمهور 
برگزيده مقاومت به دعوت گروه احزاب دموكرات مسيحي 
و احزاب مردم اروپا در مجمع پارلماني شوراي اروپا براي 
يك ديدار رسمي از اين پارلمان، به استراسبورگ سفر كرد. 
اروپا، كه  احزاب مردم  احزاب دموكرات مسيحي و  گروه 
احزاب حاكم در بسياري از كشورهاي تشكيل دهنده مجمع 

پارلماني شوراي اروپا در آن عضويت دارند، ١٨٠نماينده از 
كشورهاي مختلف را در بر مي گيرد.

٤٧كشور  پارلمانهاي  برگزيده  نمايندگان  از  اروپا  شوراي 
كانادا،  ديگر،  ٤كشور  اين  بر  عالوه  است.  شده  تشكيل 
پارلماني  مجمع  ناظر  اعضاي  مكزيك،  و  ژاپن  آمريكا، 

شوراي اروپا محسوب مي شوند.

از  هيأتي  ميان  در  دوشنبه  روز  بعد از ظهر  رجوي  خانم 
مقر  وارد  اروپا،  شوراي  پارلماني  مجمع  عضو  نمايندگان 
اين  نمايندگان  از  هيأتي  استقبال  مورد  و  شد  اروپا  شوراي 

مجمع پارلماني قرار گرفت.
در استقبال از خانم رجوي؛ لرد راسل جانستون، رئيس سابق 
مجمع پارلماني شوراي اروپا و رئيس افتخاري گروه ليبرال، 

آقاي ژان هوس نماينده پارلمان لوگزامبورگ، بارونس نايت 
عضو مجلس اعيان انگليس از حزب محافظه كار،آقاي الن 
ميل نماينده پارلمان انگليس از حزب كارگر، آقاي مورتن 
مسر اشميت، نماينده پارلمان دانمارك از حزب مردم، خانم 
ليختن اشتاين، دكتر رودي  پارلمان  نماينده  دوريس فراملد 
و  كارگر،  حزب  از  انگلستان  اعيان  مجلس  عضو  ويس، 

اروپا  شوراي  پارلماني  مجمع  نمايندگان  از  ديگر  شماري 
شركت داشتند.

راسل  لرد  اروپا،  شوراي  به  رجوي  خانم  ورود  هنگام  در 
به رئيس جمهور برگزيده  جانستون ازسوي هيأت مستقبلين 
برقراري  براي  ايشان  مساعي  از  و  گفت  خوشآمد  مقاومت 

آزادي و دموكراسي در ايران تقدير كرد.

استقبال از رئيس جمهور برگزيده مقاومت در شوراي اروپا 

عصر دوشنبه نهم مهرماه٨٦، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در اجالس رسمي گروه احزاب دموكرات مسيحي 
و احزاب مردم اروپا در مجمع پارلماني  شوراي اروپا به سخنراني پرداخت. 

در آغاز اجالس، سناتور لوك واندن براند، رئيس گروه، ضمن معرفي خانم رجوي به مبارزات و تالشهاي ايشان در 
دفاع از حقوق مردم ايران و افشاي نقض حقوق بشر در ايران، به سياست صدور تروريسم آخوندهاي حاكم بر ايران 
اشاره كرد. وي هم چنين به ديدگاههاي خانم رجوي براي ايران آزاد فردا كه سال گذشته در مجمع پارلماني شوراي 

اروپا اعالم شد پرداخت و اعتقادات و تعهدات ايشان را درباره برابري زنان و اسالم دموكراتيك خاطر نشان كرد.

مريم رجوي: دولتهاي اروپايي بايد به مردم خود پاسخ بدهند. چرا به خاطرمنافع اقتصادي در مقابل مالها زانو مي زنند؟
قاطعيت در قبال ماليان را مساوي جنگ طلبي قلمداد كردن، تبليغات ماليان و يك فريبكاري سياسي است

مي تواند  ايران  رژيم  كه:  مي كنند  اشتباه  اروپايي  دولتهاي 
يك بازيگر محترم در امور منطقه و جهان باشد. آنها اشتباه 
مي كنند كه تروريسم و بنيادگرايي ماليان را مي توانند مهار 
كنند. با سياست استمالت، آنها دارند زمينه هاي يك جنگ 

ويرانگر را فراهم مي كنند

مريم رجوي مورد استقبال هيأتي از نمايندگان مجمع پارلماني شوراي اروپا قرار مي گيرد

ماليان  رژيم  عليه  قاطع  تحريمهاي  رجوي:  مريم 
ضروري است

تصويب  خواستار  رجوي  مريم  فرانسه:  خبرگزاري 
كادر  از  خارج  ايران  رژيم  عليه  اروپايي  مجازاتهاي 

سازمان ملل متحد شد

خبرگزاري فرانسه ٩مهر٨٦

خبرگزاري فرانسه٩مهر ٨٦
اروپا)ـ   (شوراي  استراسبورگ 
مقاومت  ملي  شوراي  رئيس جمهور 
دوشنبه  روز  رجوي،  مريم  ايران، 
تصويب  خواستار  استراسبورگ  در 
كادر  از  خارج  اروپايي  تحريمهاي 
به  وي  شد.  متحد  ملل  سازمان 
جايي  استراسبورگ،  در  خبرنگاران 
كه  توسط پارلمانترهاي  شوراي اروپا 

ما  اعتقاد  «به  بود، گفت  دعوت شده 
اين تحريمها  ضروري مي باشند». 

فرانسه،  خارجه  وزير  كوشنر،  برنارد 
مجمع  اجالس  حاشيه  در  جمعه  روز 
فرانسه  اعالم كرد  ملل متحد  عمومي 
در جلسه    ١٥اكتبر به شركاي اروپايي 
عليه  مجازاتها  باره  در  گفتگو  خود 
رژيم ايران در خارج از كادر سازمان 

ملل متحد را پيشنهاد خواهد كرد. 

چنين  تصويب  باره  در  اروپا  اتحاديه 
مجازاتهاي يك جانبه مردد مي باشد، 
در  هم اكنون  انگليسيها  چه  اگر 
هلنديها  چه  اگر  و  هستند  خط  اين 
چنين  براي  را  خود  آمادگي  نيز 
عدم  صورت  در  اروپايي  مجازاتهاي 
اعالم  متحد  ملل  سازمان  در  توافق 
هنوز  اورپاييها  ساير  اما  كرده اند، 

هيچ كدام قانع نيستند. 

تلويزيون يورو نيوز، ١٢مهر

تحريمهاي  رجوي  مريم 
خارج از كادر سازمان ملل 
ايران  رژيم  براي  را  متحد 

ضروري دانست
رئيس جمهور  رجوي،  مريم  ٩مهر:  الشرقيه  تلويزيون 
شوراي ملي مقاومت ايران روز دوشنبه در استراسبورگ 
تهران،  رژيم  عليه  اروپايي  تحريمهاي  اجراي  خواستار 

خارج از كادر سازمان ملل متحد شد. 
از  شماري  كه  جايي  استراسبورگ،  در  رجوي 
به  بودند،  كرده  دعوت  را  او  اروپايي  پارلمانترهاي 

خبرنگاران گفت به نظر ما اين مجازاتها ضروري است. 

تلويزيون اشرقيه ٩مهر٨٦

خانم  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور 
مريم رجوي در مصاحبه با تلويزيون يورو 
كرد:  تأكيد  اروپا،  خبري  تلويزيون  نيوز، 
يك  ايران  بر  حاكم  مذهبي  ديكتاتوري 
تهديد براي همه جهان است چرا كه درحال 
به دست آوردن بمب اتمي است و به همين 
دليل است كه ما فكر مي كنيم تحريمهاي 

قاطع عليه رژيم ماليان ضروري هستند. 
خانم  با  مصاحبه  كه  نيوز  يورو  تلويزيون 
عمل  به  استراسبورگ  در  را  رجوي 

كه  است  زني  «او  گفت:  بود،  آورده 
مريم  مي كند.  ايجاد  ديپلوماتيك  بحران 
اروپا  ازسوي شوراي  اول هفته  رجوي در 
ديدار  بود.  شده  دعوت  سخنراني  براي 
ايران  مقاومت  ملي  شوراي  رئيس جمهور 
مجلس  رئيس  جانب  از  اروپا،  ازشوراي 
تلقي  رودرويي  عنوان يك  به  ايران  رژيم 
شد و به همين خاطرحداد عادل در آخرين 
لحظه ديدارخود از شوراي اروپا را كه براي 
روز پنجشنبه پيش بيني شده بود، لغو كرد. 

مصاحبه  پخش  ضمن  يورونيوز  تلويزيون 
گفت:  تلويزيون  اين  با  رجوي  خانم 
بدون  و  مستقيم  صريح،  او  سخنرانيهاي 
رجوي  مريم  دوپهلوست.  اظهارات 
سريعتر  چه  هر  متحد  ملل  كه  مي خواهد 
را  ايران  رژيم  عليه  اقتصادي  تحريمهاي 
آمده  استراسبورگ  به  او  كند.  تقويت 
بود تا تالش كند اروپا و آمريكا برچسب 
تروريستي را كه اهانتي به  حيثيت مجاهدين 

است، حذف كنند. 



شمارة ٨٧٤ ـ دوشنبه ٢٣مهر١٣٨٦صفحة ۴
مريم رجوي در شوراي اروپا

مقاومت،  برگزيده  رئيس جمهور  دوشنبه٩مهر٨٦  روز 
پارلماني  مجمع  در  كه  مطبوعاتي  كنفرانس  يك  در 

شوراي اروپا برگزار شد، شركت كرد.
در اين كنفرانس شماري از نمايندگان مجمع پارلماني 
شوراي اروپا و هم چنين خبرنگاران رسانه هاي مختلف 

اروپا شركت داشتند.
رئيس  جانستون،  راسل  لرد  كنفرانس  اين  آغاز  در 
سابق مجمع پارلماني كه رياست كنفرانس را به عهده 
داشت، ضمن خوش آمدگويي مجدد به خانم رجوي 
اروپا،  شوراي  پارلماني  مجمع  در  حضور  مناسبت  به 
براي  بسيار خوشحالم كه خانم رجوي  اظهار داشت: 
دومين بار از شوراي اروپا ديدار مي كنند. خانم رجوي 
سخنان بسياري در مورد كشورشان براي اين پارلمان 
از  خود  مردم  رهايي  براي  زيادي  فعاليتهاي  و  دارند 
حاكميت ديكتاتوري مذهبي انجام مي دهند. من بسيار  
تحت تأثير مبارزات و هم چنين ارزشهايي كه نمايندگي 

مي كنند، قرار دارم و از اين بابت به ايشان مديونم. 
بيوگرافي  به  اشاره  ضمن  جانستون  راسل  لرد 
دو  اعدام  جمله  از  و  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور 
و  شاه  استبدادي  رژيمهاي  توسط  او  خواهران  از  تن 
خميني، برنامه ها و ديدگاههاي رئيس جمهور برگزيده 
مقاومت در دفاع از حكومت قانون ، برابري زن و مرد 

و آزادي مطبوعات را خاطرنشان كرد. 
هم  را  رجوي  خانم  من  افزود:  جانسون  راسل  لرد 
حضوري  مالقاتهاي  در  هم  و  عمومي  جلسات  در 
ديده ام و مي دانم از چه ارزشهاي انساني بسيار وااليي 

برخوردارند.
خانم مريم رجوي با تشكر از دعوت مجمع پارلماني و 

استقبال نمايندگان و با قدرداني از اظهارات نمايندگان 
و شخصيتهاي برجسته سياسي در حمايت از دموكراسي 
و آزادي مردم ايران به ايراد سخنراني پرداخت كه در 

همين صفحه مالحظه مي كنيد.

بارونس نايت: براي من باعث شرمساري 
رژيم  با  مماشات  از  كشورم  كه  است 

ايران دست برنمي دارد
بارونس نايت عضو مجلس اعيان انگلستان، كه دراين 
كنفرانس شركت داشت، ضمن تقدير از سخنان خانم 
سفر  ايران  يعني  ايشان  كشور  به  من  گفت:  رجوي 
كوههاي  و  رفته ام  اصفهان  مثل  شهرهايي  به  كرده ام. 
پراز گل رز را در آن جا تماشا كرده ام. ولي متأسفانه 

امروز ايران تحت حكومت مالها ويران شده است.
بارونس نايت گفت: اين براي من نه مايه افتخار بلكه 
از  كشورم  كه  حالي  در  كه  است  شرمساري  باعث 
با  وضعيت رژيم ايران كامًال مطلع است، از مماشات 
آن دست برنمي دارد. آنها اپوزيسيون ايران را در ليست 

تروريستي قرار داده اند و اين منزجركننده است.

دكتر رودي ويس: جامعه جهاني بايد 
به سخنان خانم رجوي گوش فرادهد

انگلستان،  عوام  مجلس  نماينده  ويس،  رودي  دكتر 
و  فوري  اقدام  لزوم  درباره  رجوي  خانم  سخنان 
ماجراجويانه  سياستهاي  عليه  جهاني  جامعه  قاطعانه 
نبايد  افزود  رژيم آخوندي را مورد تأكيد قرار داد و 
به مالها اجازه داد كه براي خود وقت بخرند.به همين 

دليل جامعه جهاني بايد به سخنان خانم رجوي گوش 
فرا دهد.

حاكم  رژيم  سياست  اشميت:  مسر 
برايران روز به روز خطرناكتر مي شود

از حزب  پارلمان دانمارك  نماينده  آقاي مسراشميت 
مشاهده  گفت:  كنفرانس  اين  ديگر  سخنران  مردم، 
آن  قبال  در  كه  سياستي  و  مي گذرد  ايران  در  آن چه 
وجود دارد مرا به ياد سخنان چرچيل مي اندازد كه به 
چمبرلين گفت: شما در پي صلح به سياست مماشات 

دست زده ايد، اماجنگ نصيبتان خواهد شد.
مردم  و  ايران  مردم  حالي كه  در  افزود:  اشميت  مسر 
عراق خواهان صلحند، اما سياست رژيم حاكم بر ايران 

روز به روز خطرناك تر مي شود. 

درباره  رجوي  خانم  سخنان  هوس:  ژان 
مماشات  سياست  خاتمه يافتن  لزوم 

اهميت دارد
در  لوكزامبورگ،  پارلمان  نماينده  هوس،  ژان  آقاي 
بايد  ايران  سخنان خود گفت: ديكتاتوري مذهبي در 
كنار زده شود و اين نه از طريق جنگ بلكه از طريق 
امكانپذير  ايران  د ر  دموكراتيك  نيروهاي  از  حمايت 
است و به همين دليل سخنان خانم رجوي درباره لزوم 

خاتمه يافتن سياست مماشات اهميت دارد.
نماينده پارلمان لوكزامبورگ تأكيد كرد:  براين اساس 
بايد به ممنوعيت عليه جنبش مقاومت ايران و قرار دادن 

نام اين جنبش در ليستهاي تروريستي پايان داد.

كنفرانس مطبوعاتي رئيس جمهور برگزيده مقاومت  در استراسبورگ
 همراه با شماري از نماينـدگان مجمع پارلماني شـوراي اروپـا

مريم رجوي خطاب به دولتهاي اروپايي گفت: زمان آن رسيده كه چشم و گوشهايتان را باز كنيد و با سياست مماشات، زمينه هاي يك جنگ ويرانگر را فراهم نكنيد
 امروز روز عمل كردن عليه بي قانوني و بي عدالتي و عليه اعدام مخالفان در ايران و بلوكه كردن نيروي اصلي تغيير است. چرا به خاطرمنافع اقتصادي در مقابل مالها زانو مي زنيد؟ 

خانمها،آقايان،
اين جا  به  مسيحي  دموكرات  گروه  دعوت  به  من 
آمده ام. هم چنين براي گفتگوهايي از جانب شوراي 
ملي مقاومت با رؤساي گروهها و كميته هاي مختلف 

شوراي اروپا.
در اين فرصت، مي خواهم بر مواضع مقاومت تأكيد 

كنم:
ماليان شكست خورده  رژيم  با  مماشات  سياست  ـ 

است. 
قصد  آنها  كرده اند.  اتخاذ  را  تصميم خود  ماليان  ـ 
پوششي  تنها  مذاكره  ندارند.  ياغيگري  از  بازگشت 

براي همين سياست است.
ـ لحظه انتخاب فرا رسيده است. جامعه جهاني بايد 

تصميم بگيرد. 
امروز جهان بر سر يك دوراهي خطرناك قرار گرفته 
است.از يك سو چشم انداز دستيابي يك ديكتاتوري 
بنيادگرا به سالح اتمي و از سوي ديگر چشم انداز 

يك جنگ مهلك ديگر در منطقه وجود دارد. 
امروز رژيم مالها در كانون بحران منطقه قرار دارد.

تجربه نشان داده كه سياست امتياز دادن اروپا به ضد 
خودش عمل كرده. وماليان را جريتركرده است.

سياستشان  شكست  به خاطر  بايد  اروپايي  دولتهاي 
پاسخگو باشند. 

رئيس جمهور رژيم اخيرًا گفت: در مساله هسته يي، 

هر قدمي كه ايران جلو رفت، قدرتهاي خارجي يك 
قدم عقب رفتند. وي هم چنين در مجمع عمومي ملل 

متحد گفت كه «موضوع هسته يي ايران بسته شده».
اين گستاخي نتيجه مستقيم سياست مماشات در قبال 
ماليان مي باشد. نتيجه اين سياست چيزي نبوده است 

جز نزديك كردن ماليان به بمب اتم. 
كه  داريم  اختيار  در  جديدي  اطالعات  اكنون  ما 
مخفي  فعاليتهاي  مذاكره،  دوران  در  ماليان،  رژيم 
ما  اطالعات  براساس  داده.  ادامه  را  هسته يي اش 
سايت  كيلومتري  پنج  در  جديد  سايت  يك  مالها 
نطنز درست كرده اند كه تحت نظارت وزارت دفاع 
مي باشد. اين سايت از طريق تونل زيرزميني به سايت 

نطنز وصل مي شود.
يك سال قبل در همين ساختمان گفتم:

جهان بر سر يك دوراهي خطرناك قرار گرفته است. 
ديكتاتوري  يك  دستيابي  انداز  چشم  سو  يك  از 
از سوي ديگر چشم انداز  و  اتمي  به سالح  بنيادگرا 

يك جنگ مهلك ديگر در منطقه.
من گفتم خطر مداخالت و تروريسم رژيم در عراق، 
به  نسبت  و  است  بيشتر  آن  اتمي  خطر  از  صدبار 
تالشهاي رژيم براي صدور بنيادگرايي، تروريسم و 
بحران به كل منطقه هشدار دادم. امروز مي خواهم به 

شما بگويم وضعيت بسا خطير تر است. 
عراق هم اكنون در اشغال غير رسمي ماليان مي باشد. 

اروپايي مي گويم: زمان آن  به دولتهاي  من خطاب 
رسيده كه چشم و گوشهايتان را باز كنيد. با سياست 
مماشات، شما داريد زمينه هاي يك جنگ ويرانگر 

را فراهم مي كنيد.
به  مخير  ما  كه  مي كنم  تكرار  هم  باز  و  گفته ام  من 
انتخاب بين دو فاجعه نيستيم. جنگ خارجي راه حل 
بحران كنوني ايران نيست. ولي از سوي ديگر ادامه 
مذاكره با ماليان فقط به آنها فرصت دست يافتن به 

بمب اتم را خواهد داد. 
كه  بشناسد  به رسميت  را  واقعيت  اين  بايد  جهان 
رژيم ماليان ظرفيت هيچ گونه انعطاف را ندارد. هر 
قدم به عقب، به مثابه شروع يك پايان براي رژيمشان 
مي باشد. ما مي گوييم نه جنگ نه مماشات. يك راه 
به ديكتاتوري  پايان دادن  و  تغيير  سوم وجود دارد. 

مذهبي به وسيله مردم و مقاومت ايران.
فاجعه  يك  از  تا  داريم  وقت  هنوز  ما  معتقدم  من 
جلوگيري كنيم. ولي بايد سريع عمل كنيم. شوراي 
اتخاذ نمايد و  بايد قطعنامه جديد  امنيت ملل متحد 

تحريمهاي همه جانبه عليه رژيم مالها اعمال نمايد. 
دولتهاي اروپايي به سياست استمالت از ماليان خاتمه 
دهند و در كنار مردم ايران و خواستهاي آنها براي 
استقرار دموكراسي قرار گيرند. مردم ايران خواهان 
قرار  احترام  مورد  بايد  امر  اين  و  رژيم هستند  تغيير 

گيرد. 

ديـدارها و گفتگوهاي رئيس جمهور برگزيـده مقاومت در شـوراي اروپا

خانم رجوي در ديدارهاي جداگانه يي با خانم مود دو بوئر بوكيچيو معاون دبير كل شوراي اروپا، آقاي ماتئو سوريناس، دبيركل مجمع پارلماني شوراي اروپا و آقاي ژان لويي لورنس، مدير كل امور دموكراسي و سياسي شوراي اروپا 
وخانم كلوديا لوسياني مدير مشورتهاي سياسي و همكاري، خانم ليدي ار، معاون گروه حزب كارگر سوسياليست در پارلمان لوكزامبورگ وشمار ديگري از نمايندگان و شخصيتهاي سياسي؛ به تشريح بحرانهاي كنوني رژيم آخوندي و 
تهديدات اين رژيم براي صلح و آرامش در منطقه و جهان پرداخت و تاكيدنمود: اگر حقوق مردم ايران براي آزادي و حاكميت مردمي به رسميت شناخته شود، جهان مخير به انتخاب بين جنگ و مماشات با اين رژيم نيست. ايران يك 

راه حل ايراني دارد: تغيير دموكراتيك به دست مردم و مقاومت ايران. 
مسئوالن اروپايي ضمن محكوم كردن نقض حقوق بشر توسط رژيم آخوندي، حمايت خود را از تالشهاي مقاومت ايران براي پايان دادن به نقض حقوق بشر و استقرار دموكراسي در ايران ابراز كردند.

خانم رجوي در ديدار با خانم گولسون بن جيهان،  رئيس كميسيون برابري در مجمع 
پارلماني شوراي اروپا، وضعيت زنان و دستاوردهاي مقاومت ايران در امر برابري را 

تشريح نمود. 
خانم گولسون بن جيهان ضمن اظهار خوشوقتي از موقعيت زنان در مقاومت ايران 

اظهار اميدواري كرد كه مردم ايران به آزادي و دموكراسي دست پيدا كنند. 

مريم رجوي: امروز رژيم مالها در كانون بحران منطقه قرار دارد

آقاي ماتئو سوريناس، دبيركل مجمع پارلماني شوراي اروپا  خانم مود دي بوئر بوكيچيو معاون دبير كل شوراي اروپا

آقاي ژان لويي لورنس، مديركل امور دموكراسي و سياسي شوراي اروپاآقاي ژان هوس ، نماينده پارلمان و  خانم  ليدي ار، معاون گروه حزب كارگر سوسياليست در پارلمان لوكزامبورگخانم گولسون بن جيهان، رئيس كميسيون برابري زن و مرد درشوراي اروپا

از راست، لرد راسل جانستون، مريم رجوي، دكتر رودي ويس
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