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٩١٧ شماره

يگانگي كبير ميالد صديقه به مناسبت تبريك با
رهايي سرشار كوثر

فزايندگي جوشان چشمه
ارتجاعي واالي شيعيان ضد الگوي

مجاهدين آرماني مادر بزرگ
سالم زهرا عليها فاطمه

هموطنان
خلق ايران فروريخت. مجاهدين لشكر بهتان عليه مركز

به در مجلس اعيان و عوام مجلس در نمايندگان مردم انگلستان
مجاهدين سازمان خارجشدن و تروريستي برچسب ابطال اجماع،
قرار تصويب مورد را ممنوعه سازمانهاي فهرست از ايران خلق

دادند.
سازمان «اين است آمده تقديمي وزير كشور اليحه در همچنانكه
اجراگذاردن به «بهمنظور امر  اين  و  بود» نخواهد ممنوعه ديگر

صورت ميگيرد». انگلستان دادگاه استيناف حكم
مراحل اكنون باطي تمامي ماه نبرد بيامان، سه و ٧سال از پس
پرافتخار و پيشتاز سازمان عليه تروريسم تهمت پارلماني و قضايي

ميافتد. تاريخ فرو زباله دان به ايران رهاييبخش ملت جنبش
بر و بر همه شما سالگرد٣٠خرداد، با همزمان پيروزي، قله فتح
نسل شهيدان بر همه و عدالت براي و كوشندگان رزمآوران همه

مبارك! مقاومت و فدا
به آزادي، دروازههاي گشودن  و بعدي بلند  قلههاي سوي به و

پيش!

و حمله موشكي هدف كه و در اشرف عراق در كه همزمان شگفتا
٣ميليون است، آخوندي و كشتار وحشيانه تروريسم تاز و تاخت
سپاه قلب خود، تاريخي بيانيه در و ميخيزند بهپا حسيني شيعه
و فرو ميريزند را تروريسم ارتجاع و صدور خميني براي يزيدي
درهم را سفياني خالفت گسترش براي استراتژيكي دفتر حسابهاي

ميپيچند.
بر آزادي، براي حاميان مقاومت و و ياران آزادي ارتش و مجاهدين
همدستانش، و دشمن و گرفتند پيشي مذهبي فاشيسم و استبداد
برجاي سرافكنده بوزينگاني همچون قرآن، بهقول و مبهوت، و مات

ماندند.

شادباد. قيام٣٠تير شهيدان و بزرگ مصدق روان تيرماه، طليعه در
در تقويم سرفرازيهاي نيز «٣تير» راه، همان تكامل و تداوم در امروز
اشرف در و مريم در مردم ايران مصدق و رسيد. ثبت به ما ملي
رويارويي كانون در نفت مسأله پيش ٥٦سال شدند. پيروز پايدار،
ميبينند اكنون همه و داشت قرار استعمار و با ارتجاع ايران مردم
را خود دولت فخيمه، پشتيباني با چگونه ايران حاكم بر ارتجاع كه
و آب به مجاهدين نگهداشتن ليست در و ليستگذاشتن در براي
ميكشد، نشان خط و ميكند. پاره گلو يقه مي دراند، ميزند. آتش
ثروتهاي و حراج منابع در و مي كوبد سر بهسنگ مي كند. تهديد

نميشناسد. مرز و حد ملي
موضوع در جنونآميز جستوخيزهاي اين از رساتر چيز هيچ
مصاف در مجاهدين هماوردي نمي توانست عراق مسأله در و ليست
ملي شوراي جايگزيني موقعيت همچنين و مذهبي فاشيسم با

وزنه تعادل خودش زبان رژيم به اثبات برساند. به را مقاومت ايران
ميزند. فرياد را استراتژيكي تقابل و

داد دولت اين من مژده به روز آن هاتف
دادند ثباتم و صبر جفا و جور براين كه

اوكه در طاقت ثمر زحمت فوق و و ثبات مريم صبر اجر اين است
آزاديستان اشرف نشان و مجاهدان حرمت از در دفاع سالها، اين
و دل از دموكراتيك جايگزين تنها و ايران مقاومت از دفاع در و
دلها را در همبستگي و غيرت و شرف پرتوهاي سوخت و جان
و بانيروي مقاومت را و استعماري ارتجاعي راهبند برافروخت. تا
و ميهن محروم خلق سعادت و آزادي راه و بشكند وجدان درهم

بازبگشايد… را محبوب
انگلستان مردم شرافتمند  نمايندگان از بايد لحظات،  همين در
بهخاطر روشنبيني سياسيشان، بهخاطر تشكرنمود.  و قدرداني
در دفاع قدمشان ثبات و ايستادگي بهخاطر و شرافت انسانيشان

ازمظلوم…
مردم سهمگين با اين كارزار در هفتخوان كه است هفت سال آنها

همراهند. ما مقاومت و
اعتراض در انگلستان، در مجلس سال پيش هفت كه ميآورم بهياد
شرافتي و شجاعت با ممنوعه، ليست در مجاهدين وارد كردن به

كردند. منعكس را ايران مردم آزاديخواهي فرياد ستايشانگيز،
دوم اجالس  در كارگر، حزب سابق رئيس كالرك، توني
و رجوي جلسه به خانم اين «پيام من از گفت: فروردين١٣٨٠،
اين ميدارند زنده نگاه را آزادي كه شعله هاي او شجاع نيروهاي
موفق تالشهاي خود در اميدوارم متشكرم. شما همه از كه است
سراسر در همه كنيد كه تأسيس را و جامعهيي كشوري تا باشيد
تروريستهاي واقعي كنيم. افتخار آن به ايران در فقط و نه دنيا
مي كنند. ايران حكومت در وحشيگري و ترور كه با هستند ماليان
نيست. دولت انگلستان از سوي سزاوار هيچگونه حمايتي رژيم اين
ممنوعيت باره در صحبت حتي به ما دارم كه شرم زماني هر از بيش

هستند». عدالت و آزادي خواهان كه نشستهايم كساني
عوام بود، مجلس كه درآن زمان نماينده رادمردي رابين كوربت،
كه باشد تاريخ در اولينبار اين «شايد گفت: و برخاست اعتراض به
خوانده تروريست دولتي، خود تروريسم سازمانيافته يك قربانيان

ميشوند».
٣٥پارلمانتر سوي از نمايندگي به نامش امرور كه آلتون ديويد
جلسه همان در شده، نوشته استيناف دادگاه حكم صدر در شاكي
ماست. ارزشهايي دموكراسي براي غمانگيزي روز زد: «امروز فرياد
ارزشهايي و كرديم عنوان ايران با رابطه در گذشته دهه دو در كه
اين امروز با جهاني دوم بهخاطرش جان باختند جنگ مردم در كه
از معني حمايت به تنها مجاهدين از حمايت نقض شدند. تصميم
فراتر مجاهدين از حمايت نيست، مقاومت براي ايران مردم حق
حمايت است. انگلستان  در دموكراتيك ارزشهاي از  حمايت از
از سخن مجاهدين، از سخن انسانهاست. حقوق اساسيترين از
زبان از  و گرفتهاند كف  به را جانشان كه  است زناني و مردان 
و فدا زبان  از شهيدانشان، زبان از خودشان، سراسري مقاومت 

ميرسانند». را پيامشان پاكباختگيشان،
١٠٠عضو و عوام مجلس در انگلستان مردم نمايندگان اكثريت

اكثريت با همصدا خود، بيانيه در زمان همان در اعيان، مجلس
مردم مقاومت مشروعيت از دفاع  در آمريكا،  كنگره نمايندگان
«مجلس نوشتند: خاتمي، بهپاخاستند و افشاي فريب در و ايران
تصريح كشورها، ساير در قانونگذاران همانند آمريكا، نمايندگان
است. يك جنبش مشروع ايران، در كه جنبش مجاهدين است كرده
اصطالح به جناحهاي است. نداده رخ واقعي تغيير هيچ ايران در
اين سركوبگرند. رژيم روي يك دو ”ارتجاعي“ تنها و ”اصالحطلب“
و داخل در  را سياسي قتل و دارد وحشت خود مردم از  رژيم
ايراني از ميليونها بايد انگلستان دولت كار مي گيرد. به كشور خارج

از ماليان…» و نه پشتيباني كند
نامدار وحقوقدان عدالت اروپا سابق دادگاه قاضي اسلين، گوردن
مقاومت ايران و مجاهدان فراموشيناپذير انگلستان و جهان، دوست
رسمي مجلس در بحث پيش، روز چند اشرف، همين آزادي در
مجاهدين ممنوعيت براي اوليه گام  كه آنجا «از گفت: اعيان
حذف نام پيشگام بايد ما دولت شده، برداشته بريتانيا توسط دولت

اروپا بشود». اتحاديه ممنوعه ليست مجاهدين از
نيروي شوم اما، بود. روشن و  است  روشن حقيقت، و بله، حق
جوالن اخالقي» «دنائت و آخوندي» «دجاليت و سياسي» «تجارت
استرا براي جك همدستي تا تروريستي ننگين نامگذاري و از داد

رفت… مجاهدين پيش مسئوالن اعدام و استرداد
صبر و او آرماني و زادگان مريم بود كه روزگارغريبي در چنين
پشتيبانان مقاومت و هموطنانمان همت با و كردند پايداري پيشه
قله بهجانب اكنون و كردند محقق و ممكن را غيرممكن ايران،

ميشتابند. اروپا اتحاديه در بعدي
تا نيز ملت حاكميت حق غاصبان و واليت شرزه افعي بگذريم كه
امروز برنمي دارند. همچنانكه دست نشده باشند، سرنگون بالكل
دولت فخيمه ميخواهند هيأت وزيران از لندن نوشت، گاه تايمز
مجاهدين به دوباره بتوان كه بدهد تغيير طوري را انگلستان قانون
آزاديبخش ارتش سازمان اين نظامي «بازوي الاقل اينكه يا داد گير
گرفته قرار نفر مورد تحقيق به نفر سالح و خلع هرچند را ملي»
داراي موقعيت بين المللي كنوانسيونهاي و قوانين هرچند طبق و
رژيم واال  بگذارد! باقي ليست در است، حفاظتشده حقوقي

ميخواند… فرا از انگليس را خود ديپلوماتهاي
است غيرقانوني كثيف و معامالت و زدوبندها همان تكرار منظور
غير علني بخش در كه آنچنان بريتانيا، قضات باالترين اذعان به كه
دارد» تأسف و موضعگيري است «جاي آمده استيناف دادگاه حكم
با بارزي به نحو پرونده اين در تصميمگيري «پروسه مي دهد نشان و

دارد». است… فاصله كرده معين قانون استانداردهايي كه
اعيان و مجلس در انگليس دولت سخنگوي امشب كه هر چند
نمود تأكيد و تكذيب كرد اين حرفها را به طور رسمي عوام، مجلس

داد. نخواهند تن رژيم درخواستهاي قبيل اين به
سبوي بازسازي در را خود حكومت دوام كه آخوندي رژيم بيچاره
رفته، ديگر مانند آب كه، ميپندارد پيمانه ريخته يي شكسته و
و و لجن لوش جز شود برگردانده هم اگر و به جوي بازنميگردد

بود. نخواهد بيشتر، فضيحِت و رسوايي
تكرار مذبوحانه آخوندي، تشبثات و پاتكها با براي مقابله آمادگي با
و آزادي ذره يك و قانون قطره يك هنوز جاييكه «در مي كنم:
بر مي شويم. مبارزه پيروز نكنيد كه ما ترديد وجود دارد، وجدان
محتوم. پيروزي با مبارزهيي است تروريستي، اكنون ياوه حذف سر
يكسال هستند. شكست به محكوم هستند، هركه زنان، برچسب
پوسيده اين نامگذاري «صبر كنيد ببينيم ايام گفتم: همين در پيش

ميآورد». دوام ديگر مدت چه درهمشكسته، و
دولت دامن  به دست  انگليس در كه است رژيم اين  اما امسال 
كرد سرپيچي آن از نمي توان ديگر كه را قانوني تا شده فخيمه
سياسي مجاهدين اجتماعي و «تثبيت» به عراق هم كند. در عوض
آخوندي، عربدههاي معمول و لجنپراكني خالل در و است معترف
افتخار و يك امتياز وضعيت براي مجاهدين كه: «اين ميكند اذعان

ميآيد». بهحساب ايدئولوژيك سياسيـ
است نبردي اين و جنگيم» مرد و «زن ما بله مي گوييم: رژيم به

پيروزي. تا

شهيدان خون خروشان رود
ايران و آزادي مقاومت مهر تابان پرتو در

خلق ماست محتوم ضامن پيروزي
سيدهنساءالعالمين علي والسالم

رجوي مسعود
٣تير١٣٨٧

تهنيتبهملتايـران
قهرمان اشـرف و

به مريـم تهنيت درود و
مقاومت بزرگ خانواده و

تير ١٣٨٧ ٣ ـ رجوي مسعود

در نيز «٣تير» راه، و تكامل همان تداوم شادباد. امروز در قيام٣٠تير شهيدان و بزرگ مصدق روان تيرماه، طليعه در
٥٦سال شدند. پيروز اشرف پايدار، در مريم و در ايران مردم و مصدق ثبت رسيد. به ملي ما سرفرازيهاي تقويم
ارتجاع كه مي بينند همه اكنون قرار داشت و استعمار و ارتجاع با رويارويي مردم ايران كانون در نفت مسأله پيش
به مجاهدين نگهداشتن ليست در در ليستگذاشتن و براي را فخيمه، خود پشتيباني دولت با چگونه ايران بر حاكم
در و ميكوبد سر بهسنگ ميكند. تهديد ميكشد، خط و نشان ميكند. پاره گلو يقه مي دراند، ميزند. آتش و آب

نميشناسد مرز و حد ملي ثروتهاي و منابع حراج

سازمان تروريسم عليه تهمت پارلماني و قضايي مراحل تمامي باطي اكنون بي امان، ماه نبرد سه و ٧سال از پس
مي افتد. فرو تاريخ زبالهدان به ايران ملت رهاييبخش جنبش پرافتخار و پيشتاز

همه بر عدالت و براي كوشندگان و رزمآوران همه بر و شما بر همه سالگرد٣٠خرداد، با همزمان پيروزي، قله فتح
مبارك! فدا و مقاومت نسل شهيدان

به پيش! آزادي، دروازههاي گشودن و بعدي بلند قلههاي به سوي و

درمجلسين ازليست ممنوعه مجاهدين نام حذف اليحه تصويب رجوي: مريم
است ميهني ملي و يك سرفرازي انگلستان

يك دو مجلس بود؛ هر نمايندگان توسط مقاومت، براي ايران مردم حق و عدالت از باشكوه و تاريخي دفاع يك صحنه شاهد انگلستان اعيان مجلسين عوام و ـ
مذهبي فاشيسم استمالت از شرمآور سياست و عليه آزادي براي ايران مردم مقاومت و مجاهدين از حمايت افتخار در با كه نمايندگاني قدرتمند از صفآرايي

صحبتكردند
برچسب زدن در غرب اشتباه وخيم دولتهاي از كه است كشورهاي خاورميانه مردم همه و مردم عراق آن از بلكه نيست به مردم ايران متعلق فقط پيروزي اين ـ
بزرگترين به را امدادها بيشترين اما كردند. شوم مبادرت نامگذاري اين به تروريسم با مبارزه داعيه غرب با دولتهاي شدهاند. متحمل عظيمي لطمات مجاهدين به

رساندند تروريسم در جهان ٢حامي صفحه در
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الزمان: پارلمان انگلستان نام سازمان مجاهدين خلق 
ايران را از ليست سازمانهاي تروريستي خارج ساخت

الزمان بين المللي  ٤تير٨٧: 

اكونوميك تايمز: قانونگذاران انگليسي  تصميم گرفتند 
ممنوعيت را از روي سازمان مجاهدين خلق ايران بردارند

اكونوميك تايمز  ٤تير٨٧: 

گرفتند  تصميم  دوشنبه  روز  انگليسي  قانونگذاران 
ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  روي  از  را  ممنوعيت 
بردارند. اين اقدام به دنبال تصميم ماه گذشته دادگاه 

كه حكم داد دولت بايد اپوزيسيون مسلح ايران را از 
ليست تروريستي خود حذف كند، صورت گرفت. اين 
حكم اواخر هفته آينده به مرحله اجرا در خواهد آمد. 

خبرگزاري فرانسه: بريتانيا ممنوعيت مقاومت 
ايران را لغو كرد 

خبرگزاري فرانسه  ٣تير٨٧: 

آسوشيتدپرس: انگلستان، سازمان مجاهدين خلق ايران 
را از ليست گروههاي تروريستي ممنوعه حذف كرد

خبرگزاري آسوشيتدپرس  ٣تير٨٧

مريم  خانم  مقاومت،  برگزيده  رئيس جمهور 
از  مجاهدين  نام  تصويب اليحه حذف  رجوي، 
ليست ممنوعه انگلستان را كه در هر دو مجلس 
يك  گرفت،  صورت  اتفاق  به  اعيان  و  عوام 
ايران  مقاومت  و  مردم  براي  تاريخي  پيروزي 
توصيف كرد و گفت: اين موفقيت بزرگ را به 
راه  رزمندگان  و  مجاهدان  همه  به  و  ايران  ملت 
آزادي و به همه اعضاي شورا و فعاالن و ياران 
مقاومت و به خصوص به رهبر مقاومت تبريك 
شب  نيمه  كه  مسعود  پيام  باره  در  مي گويم. 
گذشته بالفاصله پس از تصويب اليحه مربوط به 
مجاهدين در مجلسين انگلستان پخش شد، فقط 
مي گويم كه اين پيروزي و سرفرازي ملي و ميهني 
نتيجه صحت استراتژي و خطوط پي ريزي شده 

توسط خود اوست. 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت افزود: حذف نام 
مجاهدين از ليست ممنوعه انگلستان را هم چنين 
در  ايران  مقاومت  و  مجاهدين  حاميان  به  بايد 
مجلس  عضو   ٣٥ به  به ويژه  انگلستان  مجلسين 
اين  به خاطر  را  انگليس  اعيان كه دولت  و  عوام 
ممنوعيت غيرعادالنه به چالش كشيدند، تبريك 
مردم  بيدار  وجدان  آنان  كه  به راستي  گفت. 
بي عدالتي  اين  به  اعتراض  در  كه  را  انگلستان 

برشوريدند، نمايندگي مي كنند. 
گذشته  شب  انگلستان  اعيان  و  عوام  مجلسين 
از  باشكوه  و  تاريخي  دفاع  يك  صحنه  شاهد 
ايران براي مقاومت، توسط  عدالت و حق مردم 
بود. يك صف آرايي  دو مجلس  هر  نمايندگان 
قدرتمند از نمايندگاني كه با افتخار در حمايت 
از مجاهدين و مقاومت مردم ايران براي آزادي و 

عليه سياست شرم آور استمالت از فاشيسم مذهبي 
صحبت كردند. رژيم آخوندي تا آخرين لحظات 
مذبوحانه تالش مي كرد تا مانع رفع ممنوعيت از 
مجاهدين بشود و با تهديد و اعمال فشار به نحوي 
ديگر آن را تجديد كند. اما سخنگويان دولت در 
هر دو مجلس مجبور شدند شايعات مبني بر اين كه 
ممكن است دولت انگليس به اين تالشهاي رژيم 

آخوندي تن بدهد را تكذيب كنند. 
اين  گفت:  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور 
بلكه  نيست.  ايران  مردم  به  متعلق  فقط  پيروزي 
هم چنين از آن مردم عراق و مردم همه كشورهاي 
خاورميانه است كه از اشتباه وخيم دولتهاي غرب 
عظيمي  لطمات  مجاهدين  به  برچسب  زدن  در 
متحمل شده اند. دولتهاي غرب با داعيه مبارزه با 
تروريسم به اين نامگذاري شوم مبادرت كردند. 

اما به اين وسيله بيشترين امدادها را به بزرگترين 
حامي تروريسم در جهان يعني رژيم واليت فقيه 

رساندند. 
نخستين  كه  اكنون  نمود:  اضافه  رجوي  خانم 
دولت مبدع اين نامگذاري عليه جنبش مقاومت 
در اروپا، رسمًا لغو آن را پذيرفته است، بر اتحاديه 
از  مجاهدين  نام  حذف  بالدرنگ  كه  اروپاست 
به طور رسمي  را  اروپا  اتحاديه  تروريستي  ليست 
اروپا  اتحاديه  وزيران  شوراي  نمايد.  اعالم 
به خاطر اين بي عدالتي بزرگ بايد از مردم ايران 
اروپا  اتحاديه  كه  به خصوص  كند.  عذرخواهي 
در اين سالها مستمرًا به حكومت قانون بي اعتنايي 
نموده و حيثيت اروپا را در زمينه احترام به قانون 

خدشه دار كرده است. 
كه  داد  هشدار  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور 

براي  عضو،  كشور  هر  توسط  اقدام،  هرگونه 
اروپا،  اتحاديه  ليست  در  مجاهدين  نگهداشتن 
تحت هر بهانه يي، غيرقانوني است. اين به سخره 
با  مبارزه  به  خيانت  قانون،  حكومت  گرفتن 
تروريسم و مددرساني عمدي به فاشيسم مذهبي 
در توجيه اعدام و شكنجه در داخل ايران و صدور 
است.  ايران  از  خارج  به  تروريسم  و  بنيادگرايي 
سياه ترين  به  خوش خدمتي  همه  اين  ايران  مردم 
حكام  تبهكارترين  و  معاصر  تاريخ  ديكتاتوري 

تاريخ ايران را فراموش نخواهند كرد. 
نام  مبناي حفظ  نمي تواند  تصميم جديدي  هيچ 
بعد  دادگاه  كه  چرا  باشد،  ليست  در  مجاهدين 
از بررسي همه شواهد علني و محرمانه بر بطالن 
برچسب تروريسم عليه مجاهدين صحه گذاشت. 
رئيس جمهور برگزيده مقاومت هم چنين گفت: 

دو  مصوبه  و  انگلستان  دادگاههاي  رأي  از  پس 
تروريسم  اتهام  داد  نشان  كه  كشور  اين  مجلس 
است،  واهي  و  پوچ  به كلي  مورد مجاهدين  در 
بر وزارت خارجه آمريكاست كه از اين برچسب 
آخوند نشان كه فقط بانكدار مركزي تروريسم از 

آن سود مي برد، دست بردارد. 
در يك دهه گذشته هيچ عاملي به اندازه گنجاندن 
ليستهاي  در  آخوندي  رژيم  مشروع  اپوزيسيون 
تروريستي، در خدمت بقاي اين رژيم و عليه تغيير 
دموكراتيك در ايران نبوده است. حال كه بطالن 
اين سياست و ظالمانه بودن برچسب تروريستي به 
اثبات رسيده، وقت آن است كه مقاومت مردم 
و  تروريستي  و  مذهبي  ديكتاتوري  عليه  ايران 
براي استقرار دموكراسي از سوي جامعه جهاني 

به رسميت شناخته شود. 

 هرالد تريبيون بين المللي  ٤تير٨٧: 
«انگلستان نام مجاهدين خلق ايران را از ليست گروههاي تروريستي ممنوعه خارج كرد». قانونگذاران، تصميم 

دادگاه استيناف را تصويب كردند. 

تلگراف انگلستان  ٤تير٨٧: 
وزارت كشور اين هفته ممنوعيت اپوزيسيون اصلي ايراني، سازمان مجاهدين خلق را لغو كرد. حاميان مجاهدين 
گفتند پس از تصميم دادگاه بريتانيا و نمايندگان اين كشور، آنها از اتحاديه اروپا انتظار دارند موقعيت سازمان 

مجاهدين را مورد بررسي مجدد قرار دهد. 

دويچه وله آلمان:  ٤تير٨٧ 
روز دوشنبه دولت بريتانيا تصميم گرفت نام سازمان اپوزيسيون ايراني، مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمانهاي 
تروريستي خارج كند. اين تصميم واكنش خشمگينانه يي را از سوي تهران به همراه داشت. اقدام دولت انگليس 

به دنبال حكم دادگاه عالي بريتانيا صورت گرفت كه دريافت سازمان مجاهدين نبايد تروريستي تلقي شود. 

تلويزيون الجزيره ٤تير٨٧: 
پارلمان انگلستان با خارج كردن نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي موافقت كرد. 

بازتاب حذف نام سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست سازمانهاي ممنوعه انگليس

و  مجلس  رئيس  شانتاژ  و  تهديد 
وزارت خارجه رژيم در مقابله با خروج 

مجاهدين از ليست تروريستي
پاسدار علي الريجاني، رئيس مجلس آخوندي، در مقابله با خواست جامعه جهاني مبني 
بر متوقف كردن غني سازي اورانيوم، بار ديگر دست به تهديد و شانتاژ زد و«خطاب 
به كشورهاي غربي» گفت «دنبال تحريك ايران نباشيد كه در آن صورت در مقابل 
عمل انجام شده يي قرار مي گيريد كه راه بازگشت به تعامل برايتان سد خواهد شد… 
استراتژيهاي غلط شما در عراق و لبنان و افغانستان جز نفرت دستاوردي نداشته است؛ 
شما با اين رفتار دوگانه و مزورانه در آستانه يك بن بست استراتژيك در منطقه هستيد و 

به دقايق سوت پايان بازي شكست خورده نزديك مي شود». 
وي كه با اين تهديدها تالش مي كرد جامعه جهاني را به عقب نشيني و دادن امتيازهاي 
بيشتر وادار كند گفت: «فرصت كوتاهي براي تعامل باقي مانده است. با توجه به فضاي 
وجود  سازنده  و  منطقي  عالمتهاي  به  احتياج  اخير،  رفتارهاي  از  حاصل  بي اعتمادي 

دارد…»
الريجاني كه نمي توانست سرخوردگي خود را از خروج مجاهدين از ليست تروريستي 
پنهان كند گفت مجاهدين «… امروز ميهمان برخي كشورهاي غربي هستند و آنان 
در همان حال كه از حقوق بشر در ايران ابراز نگراني مي كنند دست در دست منافقين 

تروريست دارند». 
همزمان موحديان سفير رژيم در لندن به شكوه از دولت انگلستان پرداخت و گفت: 
مجلس  در  گذشته  شب  که  انگليس  در  منافقين  تروريستي  گروهک  عمل  «آزادي 
عوام رسميت يافت نقطه يي سياه در تاريخ روابط دو کشور تلقي مي شود و در حافظه 
تاريخي مردم ايران باقي خواهد ماند». وي نيز در يك تهديد ميان تهي گفت رژيم «از 
موضع اقتدار و به طريق مقتضي پاسخ اين اقدامات غير قانوني را خواهد داد» و «عواقب 
اين اقدام سياسي متوجه دولت انگليس خواهد بود». وي پس از اين اظهارات ناشيانه 

«خواستار لغو اجراي اين حکم شد» (خبرگزاري رژيم ـ ايرنا ٥تير). 
حسيني سخنگوي وزارت خارجه رژيم نيز «با ابراز تأسف شديد نسبت به رويكردهاي 
مغرضانه و دوگانه انگليس» گفت «تروريست بودن اين گروهك مورد اذعان و اجماع 
جامعه جهاني است. اين گروهك موجوديت تروريستي يكپارچه يي است كه… هرگز 
به كارگيري سالح و خشونت را نفي نكرده است». وي با بالهت خاص رژيم آخوندي 
اروپايي تحت تأثير رأي سياسي و غير حقوقي دادگاه  نهادهاي  اميدواري كرد  «ابراز 
پوئك انگليس قرار نگرفته و در تعهدات خود مبني بر مبارزه با تروريسم ثابت قدم باقي 

بمانند» (خبرگزاري حكومتي فارس ٥تير). 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت
٥تير ١٣٨٧ (٢٥ژوئن ٢٠٠٨)

و  زندانها  در  مبارز  و  مجاهد  سياسي  زندانيان  از  جمعي  دريافتي  گزارشهاي  به  بنا 
ليست  از  مجاهدين  نام  اوين، حذف  و  اصفهان  شكنجه گاههاي گوهردشت كرج، 
سازمانهاي ممنوعه انگلستان را با پخش شريني و شربت در بين زندانيان جشن گرفتند. 
اين گزارشها حاكي است زندانيان سياسي پس از پخش اين خبر از تلويزيون آخوندها، 
اعالم همبستگي  و  تبريك گفتند  آنها  به  و  مراجعه كرده  زندانيان مجاهد  به سلول 

كردند. 
زندانيان عادي نيز با ديدن زندانيان مجاهد به آنها تبريك گفته و اظهار شادماني مي 

كردند و مي گفتند «آزادي نزديك است». 

جشن و شادماني زندانيان سياسي 
پس از حذف نام مجاهدين 
از ليست تروريستي انگلستان

واكنشهاي ديوانه وار و خشم آلود رژيم آخوندي نسبت به حذف نام سازمان مجاهدين از فهرست سازمانهاي ممنوعه در انگلستان

مريم رجوي: تصويب اليحه حذف نام مجاهدين ازليست ممنوعه درمجلسين انگلستان، يك سرفرازي ملي و ميهني است
- اكنون كه نخستين دولت مبدع اين نامگذاري عليه جنبش مقاومت در اروپا، رسمًا لغو آن را پذيرفته است، بر اتحاديه اروپاست كه بالدرنگ حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي 

اتحاديه اروپا را به طور رسمي اعالم نمايد 
- هر گونه اقدام، توسط هر كشور عضو، براي نگهداشتن مجاهدين در ليست اتحاديه اروپا، تحت هر بهانه يي، غير قانوني است. اين به سخره گرفتن حكومت قانون،خيانت به مبارزه با 

تروريسم و مددرساني عمدي به فاشيسم مذهبي در توجيه اعدام و شكنجه درداخل ايران و صدور بنيادگرايي و تروريسم به خارج از ايران است

بعد از ٧ سال فعاليت توسط اپوزيسيون ايران، روز دوشنبه، 
قانونگذاران انگلستان به طور رسمي نام مجاهدين خلق ايران 
را از ليست گروههاي تروريستي ممنوعه خارج كردند. اين 
تصميم به سازمان مجاهدين خلق ايران، آزادي بيشتري براي 

فعاليتهايش در انگلستان مي دهد. 
از  و  دموكرات  ليبرال  حزب  از  هريس،  آنجال  بارونس 
تصميم  اين  از  كه  اعيان  مجلس  در  حزب  اين  مسئولين 
حمايت مي كند گفت: «بعد از سالها انتظار، سالهاي متمادي 
به  ما چشم  باالخره دولت  نشيبها  و  فراز  بسياري  و  مبارزه 

واقعيت گشوده است». 
اكنون  آنها  گفتند  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  حاميان 
به دنبال تصميم دادگاه بريتانيا، از اتحاديه اروپا انتظار دارند 
كه موقعيت حقوقي اين سازمان را مورد بازبيني قراردهند. 
لرد استيون بسام گفت: «فكر مي كنم عجيب خواهد بود اگر 

آنها توصيه ما را عملي نكنند». 
دوشنبه  روز  مك نالتي  توني  بريتانيا  كشور  وزير  معاون 
گفت «قانون خارج ساختن اين گروه از ليست سازمانهاي 

ليست گذاري شده در اين هفته به اجرا گذاشته مي شود». 

قانونگذاران انگلستان تصميم گرفتند ممنوعيت عليه 
نمايند.  لغو  دوشنبه  روز  را  مسلح  اصلي  اپوزيسيون 
از  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  نام  ساختن  خارج 
اجرا  به  جاري  هفته  در  ممنوعه  سازمانهاي  ليست 
معاون وزير كشور  توني مك نالتي  گذاشته مي شود. 

تأكيد كرد… از اين تصميم متابعت مي كند.
نوشت:  روز  ٤تير٨٧  در  هم چنين  فرانسه  خبرگزاري 
مقاومت  ملي  شوراي  رئيس جمهور  رجوي،  مريم 

از  بعد  اروپا خواست،  اتحاديه  از  ايران، روز سه شنبه 
تروريستي،  سازمانهاي  ليست  مورد  در  لندن  تصميم 
ليست  از  را  اپوزيسيون  جنبش  اين  اروپا  اتحاديه 

سازمانهاي تروريستي خود خارج سازد. 
خانم رجوي در يك اطالعيه گفت: شوراي اتحاديه 
اروپا بايد فورًا و رسمًا اعالم كند سازمان مجاهدين 
اتحاديه اروپا  از ليست  از اين پس خارج  ايران  خلق 

قرار دارد و روند مذكور خاتمه يافته است. 

واشينگتن تايمز: انگلستان، سازمان مجاهدين خلق ايران 
را از ليست گروههاي تروريستي ممنوعه حذف كرد

روزنامه واشينگتن تايمز  ٤تير٨٧:

مجاهدين  سازمان  انگلستان، 
گروههاي  ليست  از  را  ايران  خلق 

تروريستي ممنوعه حذف كرد. 
توسط  فعاليت  ٧سال  از  بعد 

دوشنبه،  روز  ايران،  اپوزيسيون 
به طور  انگلستان  قانونگذاران 
ايران  خلق  مجاهدين  نام  رسمي 
تروريستي  گروههاي  ليست  از  را 

تصميم  اين  كردند.  خارج  ممنوعه 
ايران،  خلق  مجاهدين  سازمان  به 
آزادي بيشتري براي فعاليتهايش در 

انگلستان مي دهد. 

ميدل ايست تايمز: سازمان مجاهدين خلق ايران از 
ليست تروريستي خارج شد

ميدل ايست تايمز  ٤تير٨٧: 
پيروز  بريتانيا  با  مبارزه  در  ايرانيها 
مجاهدين  سازمان  حاميان  شدند. 
خلق ايران در روز ٢٣ژوئن در مقابل 
پارلمان در لندن بعد از اين كه هر دو 
مجلس پارلمان به نفع لغو ممنوعيت 
جشن  داد،  رأي  مقاومت  گروه  از 
گرفتند. اين رأي به هفت سال مبارزه 
سازمان  نام  كه  اين  براي  قانوني 
انگليس  سياه  ليست  از  مجاهدين 

خارج شود، پايان مي دهد. 
پارلماني  كميته  رئيس  كوربت  لرد 
گفت:  آزاد  ايران  براي  بريتانيا 

«تروريستهاي واقعي در تهران هستند. 
آنها بمبهاي كنار جاده يي مي سازند 
استفاده  آنها  از  كه  كساني  به  و 
مي كنند، پول و آموزش مي دهند، تا 
نيروهاي بريتانيا و ائتالف را در عراق 
تصميم  بكشند».«اين  افغانستان  و 
ايران  در  كساني  به  جديدي  اميد 
مي دهد كه آزادي را فرياد مي زنند 
از  بخشي  كشورشان  مي خواهند  و 
كشور  يك  تا  باشد  جهاني  جامعه 
سايرين  و  انگلستان  «دولت  منفور». 
در دولتهاي اتحاديه اروپا و آمريكا 

سازمان  كه  بفهمند  بايد  اكنون 
زدن  ضربه  با  ايران  خلق  مجاهدين 
ايران  مذهبي  رژيم  كه  تهديدي  به 
و  ما هستند  متحدين  ايجاد مي كند، 

نه دشمنان ما. 
هفت  به  مجلس  دوشنبه  روز  رأي 
خلق  مجاهدين  سازمان  مبارزه  سال 
ايران براي حذف شدن از ليست سياه 

انگليس پايان مي دهد. 
مرحله بعدي تالش براي متقاعدكردن 
به  آمريكا  سرانجام  و  اروپا  اتحاديه 

پيروي از نمونه انگليس است. 

انگلستان بر اساس حكم دادگاه عالي لندن،  پارلمان 
نام سازمان مجاهدين خلق ايران را از ليست سازمانهاي 
تروريستي خارج ساخت. اين اليحه پارلمان انگلستان 
زماني تصويب مي شود كه چند روز قبل جلسه پارلمان 
عراق در اثر فشار حاميان رژيم ايران در پارلمان اين 
سازمان  اين  فعاليتهاي  شدن  ممنوع  خواستار  كشور، 
در عراق و خارج شدن اعضاي آن از عراق شده بود 

و همين طور دولت عراق، معاشرت با اين سازمان را 
ممنوع كرده بود. به رغم اين كه سازمان ملل اعضاي 
اين سازمان را پناهنده سياسي مي شناسد اما نگران اين 
است كه دولت عراق به درخواست تهران پاسخ مثبت 
تحويل  ايران  رژيم  به  را  سازمان  اين  واعضاي  داده 
بدهد، جايي كه بعد ازمحاكماتي ناعادالنه در معرض 

اعدام قرار خواهند گرفت. 

راديو بين المللي فرانسه  ٤تير٨٧: 
به دنبال رأي دادگاه عالي انگلستان، دولت لندن، رسمًا نام سازمان مجاهدين خلق ايران را از فهرست سازمانهاي تروريستي 
در اين كشور خارج ساخت. خانم مريم رجوي از اتحاديه اروپا خواست، مانند انگلستان عمل كند و نام مجاهدين را از 

فهرست سازمانهاي تروريستي حذف نمايد. 

تلويزيونهاي عراقي الشرقيه، السومريه، بابليه و مركز اطالع رساني الملف  ٤تير٨٧: 
تصويب اليحه حذف نام سازمان اپوزيسيون رژيم ايران را از ليست سازمانهاي تروريستي توسط مجلسين انگليس را منعكس 

كردند. 

اطالعيه  دبيرخانه شوراي ملي مقاومت

حسيني سخنگوي وزارت خارجه رژيم: دولت انگليس مسير خود را از جامعه جهاني جدا كرده و خود 
را منزوي مي كند

گروههاي  احمدي نژاد:  پاسدار 
اگر  كه  نكنند  خيال  تروريستي 
توانستند از يك پارلماني مصوبه و يا 
نامه يي مبني بر برائت خود اخذ كنند، 

اقدامات آنها فراموش خواهد شد
پاسدار احمدي نژاد پس از يك هفته سكوت سرانجام 
نسبت به خارج شدن نام سازمان مجاهدين خلق ايران 
از ليست تروريستي انگلستان ابراز وحشت كرد و گفت: 
«گروههاي تروريستي خيال نكنند كه اگر توانستند از 
يك پارلماني مصوبه و يا نامه يي مبني بر برائت خود 

اخذ كنند، اقدامات آنها فراموش خواهد شد». 
پاسدار  روز  ٩تير٨٧،  در  رژيم  تلويزيون  گزارش  به 
تير خالص زن از شدت غيظ به خاطر پيامدهاي حذف 
نامگذاري تروريستي مجاهدين گفت: «قدرتهايي كه 
با ارائه مصوبه يي مي خواهند به تروريستها و منافقين 
اعتبار بدهند، خودشان در جهان اعتبار و آبرويي ندارند 
و مردم دنيا آنها را جنايتكارتر از منافقين مي دانند». 

پاسدار علي الريجاني رئيس مجلس ارتجاع: همانهايي كه از حقوق بشر در ايران ابراز نگراني مي كنند 
دست در دست منافقين تروريست دارند

سفير رژيم آخوندي در لندن :عواقب اين اقدام سياسي متوجه دولت انگليس 
خواهد بود

نام  حذف  به خاطر  را  خود  وحشت  با  آميخته  غيظ  آخوندي  رژيم 
مجاهدين از ليست تروريستي و چشم انداز فروريختن ليست تروريستي 
اتحاديه اروپا به طور رسمي از زبان سخنگوي وزارت خارجه اش ابراز 
كرد. به گزارش خبرگزاري حكومتي ايسنا در روز  ٥تير٨٧، او مأيوسانه 
گفت: نهادهاي اروپايي تحت تأثير رأي سياسي و غيرحقوقي دادگاه 
با  مبارزه  بر  مبني  خود  تعهدات  در  و  نگرفته  قرار  انگليس  پوئك 
گروهك  نام  رسمي  به دنبال حذف  بمانند.  باقي  قدم  ثابت  تروريسم 
اين  انگليس،  تروريستي  گروههاي  فهرست  از  منافقين  تروريستي 

گروهك از اتحاديه اروپا نيز خواست از لندن پيروي كرده و نام اين 
گروهك را از فهرست تروريستي خود حذف كنند. سخنگوي وزارت 
خارجه آخوندها هم چنين وحشت رژيم را از تشديد انزواي بين المللي 
ديكتاتوري واليت فقيه به دنبال حذف برچسب تروريستي از مجاهدين 
ابراز كرد و با يك فرافكني آخوندي گفت: دولت انگليس مسير خود 
اتخاذ  با  و  مي كند  منزوي  را  خود  و  كرده  جدا  جهاني  جامعه  از  را 
سياستهاي جانبدارانه نسبت به گروهكهاي تروريستي، منافع خاص و 

مقطعي خود را دنبال مي كند.

در  سخناني  طي  الريجاني  علي  پاسدار 
نام  حذف  به  نسبت  ارتجاع  مجلس  جلسه 
فغان  و  آه  تروريستي  ليست  از  مجاهدين 
كرد. به گزارش راديو رژيم در روز  ٥تير٨٧، 
دوگانه  و  مزورانه  رفتار  گفت:  مأيوسانه  او 

برخي از كشورهاي غربي و آمريكا در قبال 
رسيدن  بن بست  به  نشان دهنده  تروريسم 
سياستهاي آنان در منطقه است. همانهايي 
نگراني  ابراز  ايران  در  بشر  حقوق  از  كه 
مي كنند دست در دست منافقين تروريست 

دارند. همين رفتار مزورانه و دوگانه  آمريكا 
بود كه سياستهاي منطقه يي سالهاي اخير 
است  تعجب آور  كشاند.  بن بست  به  را  آنان 
راه  همان  اما  آهستگي  با  اروپا  اتحاديه  كه 

ارتجاعي را طي مي كنند. 

رسول موحديان، سفير رژيم آخوندي در 
انگلستان، نسبت به حذف نام مجاهدين 
از ليست سازمانهاي تروريستي فرياد و 
فغان سرداد و با تهديد و شانتاژ خواستار 
رسمي  خبرگزاري  شد.  حكم  اين  لغو 
رسول  نوشت:  روز  ٥تير٨٧،  در  رژيم 
موحديان سفير جمهوري اسالمي ايران 
در لندن، عصر سه شنبه در نشستي با 
مختلف  احزاب  نمايندگان  از  جمعي 

روز  اقدام  از  انگليس،  عوام  مجلس 
گذشته پارلمان اين کشور در حمايت از 
خروج نام منافقين از فهرست گروههاي 
و  کرد  انتقاد  شدت  به  تروريستي 
خواستار لغو اجراي اين حکم شد. در 
اين نشست موحديان برخي از اقدامات 
حاکميت انگليس ازجمله دادن آزادي 
فعاليت سياسي به گروهک منافقين با 
سوابق تروريستي آشکار را ضربه يي به 

افزود:  و  کرد  توصيف  دو کشور  روابط 
متوجه  سياسي،  اقدام  اين  عواقب 
مدعي  وي  بود.  خواهد  انگليس  دولت 
تروريستي  گروهک  عمل  آزادي  شد: 
گذشته  شب  که  انگليس  در  منافقين 
در مجلس عوام رسميت يافت نقطه يي 
تلقي  کشور  دو  روابط  تاريخ  در  سياه 
مي شود و در حافظه تاريخي مردم ايران 

باقي خواهد ماند.

تلويزيون رژيم: انگليس نام يك گروه مسلح و مخالف دولت ايران را از فهرست گروههاي 
تروريستي خارج كرد 

تلويزيون رژيم روز  ٥تير٨٧ اعالم كرد: انگليس نام يك گروه 
مسلح و مخالف دولت ايران را از فهرست گروههاي تروريستي 
گروهك  فعاليت  پيش  سال   ٧ انگليس  دولت  كرد.  خارج 
اعضاي  و  اعالم  غيرقانوني  كشور  اين  خاك  در  را  منافقين 

اين كشور ديروز  بود. مجلس  را تروريست معرفي كرده  آن 
در چرخشي ١٨٠درجه يي تصميم گرفت اين گروهك را از 
فهرست تروريستها خارج و فعاليت آن را آزاد اعالم كند. پايگاه 

بقيه در صفحه٣اصلي نظامي گروهك منافقين در عراق است. 



شمارة ٩١٧ ـ چهارشنبه ١٢ تير ١٣٨٧صفحة ۳
گزارش

كنفرانس مطبوعاتي نمايندگان پارلمان اروپا، انگلستان و مقاومت ايران در بروكسل
در پي پيروزي تاريخي مقاومت ايران و تصويب حذف نام مجاهدين از ليست 

ممنوعه در مجلسين انگلستان، روز سه شنبه ٤ تيرماه٨٧، يك كنفرانس مطبوعاتي  
در بروكسل، مركز اتحاديه اروپا به رياست ويدال كوآدراس نايب رئيس پارلمان اروپا 
و با شركت شماري از نمايندگان اين پارلمان و نماينده يي ازسوي پارلمان انگلستان 

و هم چنين نمايندگان شوراي ملي مقاومت درانگلستان و فرانسه و مسئول 
كميسيون خارجه شورا برگزار شد. خالصه يي از سخنرانيهاي انجام شده در اين 

كنفرانس مطبوعاتي را در اين صفحه مي خوانيد: 

پارلمان  نايب رئيس  آلخو ويدال كوآدراس، 
اروپا: ما به عنوان نمايندگان پارلمان خيلي 
خشمگين هستيم كه اتحاديه اروپا هنوز از 
حكم دادگاه استيناف انگلستان كه به طور 
تروريستي  ليست  از  را  مجاهدين  قطعي 

حذف كرد، تبعيت نكرده است 
آلخو ويدال كوآدراس، نايب رئيس پارلمان اروپا كه رياست 
داشت گفت: شب گذشته  عهده  بر  را  مطبوعاتي  كنفرانس 
هر دو مجلس انگليس به ا تفاق آرا تصميم حذف نام سازمان 
تصويب  رسمًا  را  تروريستي  ليست  از  ايران  خلق  مجاهدين 

كردند. 
من مي خواهم به همكارانم در پارلمان انگلستان و هم چنين به 
خانم مريم رجوي به خاطر رهبري شجاعانه و روشنگرانه شان 

در اين پرونده تبريك بگويم. 
ما مي توانيم بگوييم كه عدالت نهايتًا پيروز شد. با اين فصل 
بايد  جديد و مهم در مبارزه براي عدالت و حكم قانون، ما 
گامهاي بعدي را برداريم تا اتحاديه اروپا نيز اين تصميم را 

به اجرا بگذارد. 
هستيم  خشمگين  خيلي  پارلمان  نمايندگان  به عنوان  البته  ما 
كه اتحاديه اروپا هنوز از حكم دادگاه استيناف انگلستان كه 
تروريستي حذف كرد،  ليست  از  را  به طور قطعي مجاهدين 
تبعيت نكرده است. ستون اصلي نامگذاري مجاهدين در ليست 
اتحاديه اروپا بر مبناي تصميم يك «مقام ذيصالح كشوري» بنا 
شده بود كه همان دولت انگليس بود. حال كه انگليس اين 
تصميم را پس گرفته است، نوبت اتحاديه اروپاست كه به نوبه 

خود قانون را به اجرا بگذارد. 
نايب رئيس پارلمان اروپا افزود: من البته باز يادآور مي شوم 
كه دادگاه اروپا در دسامبر ٢٠٠٦ نيز تصميم شوراي وزيران 
مبني بر گنجاندن نام مجاهدين در ليست تروريستي را ملغي 
كرده بود. يعني در حال حاضر ما عالوه بر تصميم دادگاه و 
نيز داريم كه  پارلمان انگليس، يك تصميم قضايي اروپايي 
نزديك به دو سال از آن مي گذرد ولي هنوز به اجرا گذاشته 

نشده است. 
براي ما و همكارانمان در پارلمان اروپا كه از همان روزهاي 
اول اين موضوع را دنبال مي كرديم معلوم است كه موضوع 
قرار دادن مجاهدين در ليست هرگز موضوع حفاظت از ما 
رژيم  به درخواست  تنها  بلكه  است،  نبوده  تروريستها  عليه 
تروريستي ايران صورت گرفته است. شوراي وزيران قرار بود 
بهانه  به  ليست خارج كند ولي  از  هفته گذشته مجاهدين را 
اين كه پروسه انگليس هنوز به اتمام خود نرسيده است آن را 
تأخير  اين  به خوبي مي دانيم كه  ما  البته همه  انداختند.  عقب 
ايران بود.  به  غير قابل توجيه و غيرقانوني به خاطر سفر سوالنا 
حال كه اين تصميم نهايي شده ديگر زمان آن رسيده و من از 
جانب همكارانم در پارلمان اروپا از شوراي وزيران مي خواهم 
كه طبق قانون عمل كند و مجاهدين را بدون تأخير بيشتر از 

ليست خارج كند. 
ما اين را به حكومت قانون و به مردمي كه به ما رأي داده اند 
بدهكاريم. مجاهدين بايد از ليست خارج شوند، نه تنها براي 
يك  بنابراين  خودمان.  به  احترام  به خاطر  بلكه  آنها،  احترام 
بار ديگر تأكيد مي كنم كه اين هفته مجاهدين بايد از ليست 

خارج شوند. 
در آخر مي خواهم بگويم كه ما همين شنبه با همكارانمان به 
پاريس مي رويم كه در بزرگترين گردهمايي ايرانيان شركت 

كنيم. اميدوارم شما هم بتوانيد بياييد. 

برايان بينلي عضو مجلس عوام انگلستان: 
رژيم آخوندها اخيرًا حمله زبونانه يي را عليه 
وحشتي  بيانگر  كه  داد  انجام  اشرف  شهر 

است كه از مقاومت ايران دارد 
قانونگذاران  جانب  از  انگلستان،  پارلمان  نماينده  بينلي،  برايان 
عزيز،  دوستان  گفت:  مطبوعاتي  كنفرانس  اين  در  بريتانيايي 
برايتان مي آورم،  را  انگلستان  پارلمان  من آرزوها و درودهاي 
بگذاريد بگويم چه احساسي بود وقتي كه همكارانمان در هردو 
مجلس انگلستان لغو نام مجاهدين از ليست را تصويب كردند. 
در واقع منتخبين مردم انگليس با اجماع كامل مجاهدين را از 

ليست خارج كردند. 
دولت انگليس و دولت آمريكا مي بايد االن بفهمند كه مجاهدين 
دوستان و متحدين ما هستند كه عليه دشمن بشريت و دشمن ما 
كه تالش مي كند به بمب اتمي دست پيدا كند مي جنگند. من 
بسيار خوشحال هستم كه دولت نهايتًا به اجراي حكم دادگاه 
گردن گذاشت. من و ٣٤ تن از همكاران كيس مجاهدين را 
در دادگاه پيش برديم و در نوامبر گذشته دادگاه به نفع ما رأي 
داد و حكم به خروج مجاهدين از ليست داد. وقتي دولت حكم 
دادگاه پوئك را نپذيرفت دادگاه استيناف در ٧ مه گفت كه نه 
در اسناد علني و نه در اسناد محرمانه هيچ گونه سندي مبني بر 
اين كه سازمان مجاهدين در تروريسم دست داشته وجود ندارد. 
من اميدوارم همان طور كه آقاي نايب رئيس پارلمان اروپا، ويدال 
كوآدراس گفت نامگذاري مجاهدين در اتحاديه اروپا سريعًا 
لغو شود. واقعيت اين است كه اتحاديه اروپا تنها به درخواست 
ما  دولت  نماينده  گذاشت.  ليست  در  را  مجاهدين  من  كشور 
ديشب در مجلس اعيان گفت: تصميم گذاشتن نام مجاهدين در 
ليست اتحاديه اروپا توسط كشور ما گرفته شده است و حال كه 
اين تصميم لغو شده است، خيلي عجيب است اگر اتحاديه اروپا 

از ما براي رفع ممنوعيت از مجاهدين پيروي نكند. 

دولت نوروزي، نماينده شوراي ملي مقاومت 
تنها  نه  انگلستان: زمان آن رسيده كه  در 
اروپا از قانون پيروي كند بلكه از مردم ايران 

و جنبش مقاومت حمايت كند
خانم دولت نوروزي، نماينده شوراي ملي مقاومت در انگلستان 
سخنراني بعدي بود. وي گفت مبارزه خيلي طوالني ما بعد از 
٧ سال كه دولت انگليس براي استمالت از رژيم ايران سازمان 
مجاهدين را در ليست گذاشت و در پي آن اتحاديه اروپا نيز 
مبارزه حقوقي و  اين  پيروزي رسيد. در  به  را كرد  همين كار 
سياسي، دهها و صدها بحث و جلسه در انگلستان برگزار شد 
و نامه ها و بيانيه هاي بيشماري در دفاع از مجاهدين صادر شد. 
آنها از اهداف جنبش مقاومت ايران براي جايگزين كردن رژيم 
ضد بشري آخوندي بايك آلترناتيو دموكراتيك و مردم ساالر 
حمايت مي كردند. نماينده شوراي ملي مقاومت در انگلستان با 
استناد به برخي از پاراگرافهاي حكم دادگاه استيناف انگلستان 
گفت: اين حكم تاريخي خيلي واضح است و ثابت مي كند كه 
تا آن جا كه به قانون بر مي گردد نمي شود مجاهدين را در ليست 
گذاشت. واقعيت اين است كه اين رژيم آخوندي است كه اليق 
عنوان تروريست مي باشد. رژيمي كه منبع اصلي مشكالت منطقه 
و حامي اصلي تروريسم در جهان و كانون صدور بنيادگرايي و 

درحال تالش براي دستيابي به سالح اتمي است. 
و  كند  پيروي  قانون  از  تنها  نه  اروپا  كه  رسيده  آن  زمان  االن 
با نفي  نام مجاهدين را از ليست تروريستي خارج سازد، بلكه 

سياست مماشات و باج دادن به آخوندهاي تروريست، به لحاظ 
سياسي هم از مردم ايران و جنبش مقاومت حمايت كند. 

استروان استيونسون نايب رئيس گروه احزاب 
شوراي  به  اروپا:  مردم  و  مسيحي  دموكرات 
در  بازي  ديگر  كه  مي گويم  دوباره  وزيران 
نياوريد، به حكم دادگاههاي اروپا و انگلستان 
و مجلسين انگلستان گوش كنيد و بالدرنگ 
مجاهدين را از ليست تروريستي حذف كنيد

دموكرات  احزاب  گروه  نايب رئيس  استيونسون،  استروان 
ايران  دوستان  كميته  مشترك  رئيس  و  اروپا  مردم  و  مسيحي 
آزاد در پارلمان اروپا، سخنانش را با تبريك به همكارانش در 
پارلمان انگلستان و با تبريك به رئيس جمهور برگزيده مقاومت، 
را  تبريكاتم  بيشترين  بايد  گفت:  و  كرد  شروع  رجوي  خانم 
به سر  بيشترين خطرها  در  كه  بفرستم  اشرف  در  رزمندگان  به 

مي برند. 
بگذاريد كمي به عقب برگرديم و ببينيم كه اين قضايا و اين 
كه  كرد  تصريح  استرا  جك  شد؟  شروع  كجا  از  بي عدالتي 
تروريستي  ليست  وارد  ايران  رژيم  به درخواست  مجاهدين 
شده اند. ما مي دانيم كه در تمامي مالقاتهايي كه سوالنا و ديگر 
مقامات اروپايي با رژيم ايران دارند يك درخواست ثابت اين 
بمانند.  باقي  تروريستي  ليست  در  مجاهدين  كه  اينست  رژيم 
زماني كه سوالنا در تهران بود، مجددًا درخواست نگه داشتن 

مجاهدين در ليست شد. 
لذا  بودند.  عصباني  خيلي  انگلستان  دادگاه  حكم  از  البته  آنها 
زماني كه موضوع حذف نام مجاهدين از ليست در برنامه بود، 
يك كشور كه اسم آن را نمي گويم خواست كه اين را به عقب 
بيندازند. من به شوراي وزيران مي گويم اگر مي خواهيد با مردم 
ابتدا به احكام دادگاهها احترام  مجددًا رابطه برقرار كنيد بايد 
بگذاريد. لذا من به شوراي وزيران دوباره مي گويم كه ديگر اين 
موضوع را به عقب نيندازيد و ديگر بازي در نياوريد، به حكم 
دادگاههاي اروپا و انگلستان و مجلسين انگلستان گوش كنيد و 

بالدرنگ مجاهدين را از ليست حذف كنيد. 

ملي  شوراي  نماينده  رجوي،  صالح  دكتر 
مقاومت در فرانسه: فرانسه و بقيه كشورها 
بخوبي مي دانند كه ترس از تروريسم و تسليم 

در مقابل شانتاژ چه عواقب وخيمي دارد
در  مقاومت  ملي  شوراي  نماينده  رجوي،  صالح  دكتر 
اين بحث قدرشناسي  به  از ورود  قبل  بگذاريد  فرانسه، گفت: 
رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران، خانم مريم 
رجوي و تمامي اعضاي مقاومت ايران و ساكنان اشرف را به 
شما آقاي رئيس، به لرد اسلين، به پارلمانترهاي انگلستان و به 
كميته دوستان ايران آزاد در پارلمان اروپا كه توانستند با ايمان 
پايان يك جنگ  به ارزشهاي دموكراتيك و در  خدشه ناپذير 
دستگاه  واقعي  جايگاه  به خصوص  و  قانون  حكومت  بي امان 
قضايي را نه تنها در انگلستان بلكه در تمام اروپا مشخص كنند، 
ابراز كنم. در واقع تصميم مجلسين انگلستان كه به اتفاق آرا براي 
دادند،  رأي  تروريستي  ليست  از  مجاهدين  سازمان  نام  حذف 
يك  نه تنها  و  است  شده  ايران  مردم  خوشحالي  باعث  نه تنها 
پيروزي شيرين براي مقاومتي است كه ٧ سال با اين بي عدالتي 
مواجه بود، بلكه پيروزي بزرگي براي عدالت محسوب مي شود 

دولت  به  و  كند  تأييد  را  خود  جايگاه  و  اقتدار  توانست  كه 
دستور دهد اشتباهات خود را تصحيح نمايد. از آن جا كه دولت 
انگلستان بقيه اروپا را در اين كار ظالمانه وارد كرده بود، اكنون 
كه اين دولت خود را كنار مي كشد، وقت آن است كه اتحاديه 
اروپا بدون اتالف وقت و همين هفته به جبران مافات و رفع ظلم 
از مقاومت مشروع ملت ايران پرداخته و سازمان مجاهدين را از 

ليست خارج كند. 
دكترصالح رجوي درادامه سخنانش گفت: البته با توجه به اين كه 
فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران دشمن قسم خورده دموكراسي 
و عدالت است بديهيست فعاليتهاي زيادي به منظور نگه داشتن 
سازمان در ليست اروپا انجام داده و مي دهد. اين فعاليتها شامل 
از صورت جلسات  اما  اروپا مي شود.  اتحاديه  همه كشورهاي 
دو  به  فرانسه  روي  كه  مي آيد  بر  چنين  رژيم  خارجه  وزارت 
علت بيشتر حساب باز كرده است. يك با توجه به اين كه در 
بر  است. گرچه  نشده  بسته  پرونده  ١٧ژوئن ٢٠٠٣  هنوز  فرانسه 
اين پرونده همان طور كه اكثر قضات و كارشناسان مي گويند. 
يك خأل نجومي حكمفرماست. دوم اين كه رژيم خيال مي كند 
فرانسه حلقه ضعيف اروپاست چرا كه از نظر او اين كشور نسبت 
به مزاياي اقتصادي و هم چنين شانتاژ تروريستي بسيار حساس 
نبايد همدست رژيم خونخوار و  نمي تواند و  فرانسه  اما  است. 
ضد بشري حاكم بر ايران شود. فرانسه نمي تواند و نبايد مانع روند 
ايران و در كل منطقه باشد. فرانسه نمي تواند  دموكراتيك در 
مسئوليت ادامه بي عدالتي عليه مردم و مقاومت ايران را برعهده 
بگيرد. به خصوص كه فرانسه و همين طور بقيه كشورها به خوبي 
مي دانند كه ترس از تروريسم و تسليم در مقابل شانتاژ چه عواقب 
وخيمي دارند و عمًال باعث تقويت و تشديد بيش از پيش اين 
پديده ها مي گردند. آري فرانسه حلقه ضيعف نيست به خصوص 
خاورميانه  در  صلح  استقرار  براي  روزها  اين  كشور  اين  كه 
فعاليت شديدي از خود بروز مي دهد و چنين صلحي بدون تغيير 

دموكراتيك در ايران به هيچ وجه قابل دسترسي نيست. 
اروپا  اتحاديه  وزيران  شوراي  كه  هستم  مطمئن  من  اين  بر  بنا 
به  و  مي كند  اقدام  زودتر  دموكراتيك خود هرچه  به وظائف 
زودي شاهد حذف نام سازمان مجاهدين از ليست اتحاديه اروپا 

خواهيم بود. 

كشور  از  اروپا  پارلمان  نماينده  كالم  تونه 
كار  در  شرمگيني  قراردادهاي  چه  استوني: 
بود تا اپوزيسيون را از صحنه سياسي حذف 
مبارزان  به  كه  اروپاست  وظيفه  اين  كنند 
آزادي كمك كند نه اين كه آنها را در ليست 

تروريستي بگذارد
استوني، گفت: من خيلي  از  اروپا  پارلمان  نماينده  تونه كالم، 
خوشحالم و به مقاومت ايران تبريك مي گويم. فكر مي كنم اين 
يك پيروزي براي اعتبار اروپا و يك پيروزي حكومت قانون 
است… چه قراردادهاي شرمگيني در كار بود تا اپوزيسيون را 
از صحنه سياسي حذف كنند. من با توجه به اين كه از كشوري 
است،  بوده  ديكتاتوري  ديگر  نوع  يك  زير  سالها  كه  مي آيم 
مانند  آزادي  مبارزان  به  كه  اروپاست  وظيفه  اين  كه  معتقدم 
مجاهدين ايران كمك كند نه اين كه آنها را در ليست تروريستي 
بگذارد. چيزي كه االن خيلي مهم است اين است كه اتحاديه 
اروپا به زودي مجاهدين را از ليست تروريستي اروپا خارج كند. 
واال اگر در اجراي اين وظيفه تأخير كند اتحاديه اروپا همدست 
رژيم است. ما به اندازه كافي زمان از دست داده ايم و رژيم به 

بمب اتمي نزديكتر شده است. 

پائولو كاساكا رئيس مشترك كميته دوستان 
ايران آزاد در پارلمان اروپا: من از اتحاديه 
را  خود  سياست  مي خواهم  آمريكا  و  اروپا 
را  اصلي خاورميانه  و مجرم  كنند  تصحيح 

كه رژيم ايران است هدف قرار دهند
در  آزاد  ايران  دوستان  كميته  مشترك  رئيس  كاساكا،  پائولو 
كه  اميدوارم  من  گفت:  سوسياليست  گروه  از  اروپا  پارلمان 
اتحاديه اروپا در نهايت به راه درست بيايد. من مي خواهم به طور 
هفته  كه  بگويم  اشرف  در  دوستانمان  به  را  تبريكاتم  خاص 
شجاعانه  شرايط،  سخت ترين  تحت  آنها  بودم.  آن جا  گذشته 
مبارزه را به پيش مي برند، مقامات آمريكايي بعد از اين كه ٨ بار 
پياپي، تك به تك آنها را توسط ارگانهاي مختلف چك كردند  
نتيجه گرفتند كه هيچ يك از آنها هيچ ربطي به تروريسم ندارند. 
ولي با اين حال سازمان آنها را به عنوان يك تماميت در ليست 
تروريستي نگه داشتند. اين تقريبًا غير قابل باور است و ما مي بينيم 
كه چرا اين قدر براي ما اروپاييان سخت است كه به دولتهاي 
خود اعتماد داشته باشيم. البته مهم اين است كه اتحاديه اروپا 
االن اين موضوع را در اسرع وقت به پايان برساند و مجاهدين را 
از ليست تروريستي خارج كند. چون عمًال اتحاديه اروپا در اين 
موضوع آلت دست رژيم ايران شده است و به رژيم ايران امكان 
مي دهد كه در سراسر خاورميانه بحران و نا امني را ترويج دهد 
و به طور خاص ساكنان اشرف را مورد خطر حمالت رژيم ايران 
قرار مي دهد. لذا من از اتحاديه اروپا و دولت آمريكا در همين جا 
مي خواهم كه سياست خود را تصحيح كنند و مجرم اصلي تمام 
قرار دهند و  ايران است هدف  را كه رژيم  ميانه  بحران خاور 
درمقابل، قربانيان ستم اين رژيم و جنبش اصلي مقاومت دربرابر 
اين رژيم و سازمان مجاهدين خلق ايران را به رسميت بشناسند. 

خارجه  كميسيون  مسئول  محدثين  محمد 
تصميم  از  بعد  مقاومت:  ملي  شوراي 
انگلستان هرگونه محدوديتي عليه ساكنان 

اشرف به طور مضاعف غير قانونيست 
محمد محدثين، مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت، 
به  رسمي  نامه  يك  طي  مجاهدين  وكالي  امروز  صبح  گفت: 
شوراي وزيران اتحاديه اروپا اعالم كردند كه هيچ بهانه يي باقي 
نمانده است و اتحاديه اروپا مي بايست فورًا مجاهدين را از ليست 
تروريستي اتحاديه اروپا خارج كند. در اين نامه آمده است: تصميم 
دادگاهها و پارلمان انگلستان نشان مي دهد كه تا چه اندازه ليست 
تروريستي ظالمانه بوده است و تا چه اندازه باعث تقويت رژيم 
آخوندي شده است. به بهانه اين ليست گذاري ظالمانه بسياري از 
مجاهدان ومبارزان راه آزادي ايران اعدام شده اند و موانع زيادي 
در مقابل مقاومت ايران براي ايجاد تغيير دموكراتيك ايجاد شده 
است… بعد از تصميم پارلمان انگلستان من روي سه مسأله اساسي 
تأكيد مي كنم: اول اين كه اتحاديه اروپا مي بايد مجاهدين را فورًا 
از ليست خارج كند و از آنها به خاطر اين بي عدالتي معذرتخواهي 
كند و مقاومت مردم ايران براي دموكراسي را به رسميت بشناسد. 
دوم اين كه برچسب تروريستي عليه مجاهدين در آمريكا نيز بايد 
اين برچسب  براي  انداخته شود زيرا ديگر هيچ توجيهي  به دور 
وجود ندارد. سوم اين كه هرچند مجاهدان شهر اشرف تا كنون 
نيز از افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو بوده اند و 
مشمول ليست تروريستي نمي شده اند، اما بعد از تصميم انگلستان 
كه خود يك عضو نيروي چندمليتي است، هرگونه محدوديتي 
عليه ساكنان اشرف به بهانه ليست تروريستي، به طور مضاعف غير 

قانونيست و مي بايست برطرف شود.

از  بايد  ايران  يزدي:  ابراهيم 
سازمان ملل بخواهد كه بررسي 
از  انگليس  دولت  چرا  كند 
گروهي كه سابقه يي تروريستي 

دارد حمايت كرده است
عليه  تروريستي  برچسب  درهم شكستن 
مجاهدين، به مصداق آب در خوابگه مورچگان، 
و  حاشيه  بي جان  مورهاي  و  مار  و  حشرات 
متن رژيم را هم از النه هايشان بيرون كشيده 
دارالتجاره  سرايدار  يزدي،  ابراهيم  از جمله  و 
ورشكسته را هم به همراهي با ُكر وحشت دربار 

واليت واداشته است. 
خبرگزاري  به  روز  ١٠تير٨٧  يزدي  ابراهيم 
كه  نيست  «روشن  گفت:  فارس  حكومتي 
از  را  سازمان  اين  تحليلي  چه  با  انگليسيها 
ليست سياه خود حذف كرده اند». وي به منظور 
به  ضربه خورده  آخوندهاي  براي  خوش رقصي 
«به نظر  افزود:  و  پرداخت  دعاويشان  نشخوار 
مي رسد كه تصميم اخير انگليس بيشتر صبغه 
ايران  با دولت  تقابل  آن  و قصد  دارد  سياسي 

است». 
ابراهيم يزدي در پاسداري سياسي از فاشيسم 
مذهبي و در حالي كه از درد ضربه وارد آمده 
به طور  مي پيچيد،  خود  به  آخوندي  رژيم  به 
خنده آوري به كابينه پاسدار احمدي نژاد رهنمود 
داد كه «ايران بايد از سازمان ملل بخواهد كه 
بررسي كند چرا دولت انگليس از گروهي كه 
سابقه يي تروريستي دارد حمايت كرده است». 

واكنشهاي ديوانه وار و خشم آلود رژيم آخوندي نسبت به حذف نام سازمان مجاهدين از فهرست سازمانهاي ممنوعه در انگلستان
رئيس كميسيون امنيت مجلس ارتجاع: اقدام انگليس 
در خارج كردن گروهك تروريستي منافقين از ليست 

سياه، گامي در جهت گسترش تروريسم است 
عالء الدين بروجردي رئيس كميسيون امنيت مجلس ارتجاع، ضمن 
سوز و گداز از حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي، به تهديد 
متوسل شد و گفت: «دولت جمهوري اسالمي ايران بايد نسبت به 
مأموران انگليس كه در ايران به سر مي برند با ديده شك نگاه كند، 
زيرا آنها به عنوان حاميان يك گروه تروريستي مي توانند تأمين كننده 
منافع آنها باشند». وي كه روز  ٦تير٨٧ با خبرگزاري حكومتي فارس 
مصاحبه مي كرد، به طرز ابلهانه يي مدعي شد: «اقدام انگليس در 
خارج كردن گروهك تروريستي منافقين از ليست سياه، گامي در 
جهت گسترش تروريسم در جهان است… مجلس و دولت انگليس، 
بايد در قبال جامعه جهاني، مسئوليت اين اقدام را به عهده بگيرد و به 

جامعه جهاني پاسخ دهد». 
بروجردي هم چنين روز  ٦تير در مصاحبه با تلويزيون رژيم حذف 
نام مجاهدين از ليست تروريستي را باز شدن زنجير از دست و پاي 
تهديد اصلي رژيم و مهمترين چالش آخوندها به نسبت عراق، لبنان 
و افغانستان دانست و ابراز وحشت كرد. مجري تلويزيون از بروجردي 
افغانستان  به  تا سؤال ديگر دارم.يكي راجع  سؤال كرد: من چهار 
است، يكي راجع به عراق هست، يكي در ارتباط با لبنان هست يكي 
هم خروج منافقين از ليست تروريستها در انگليس هست، شما كدام 
را مهمتر مي دانيد من از شما بپرسم در دو دقيقه باقيمانده؟ هر كدام 
را مهمتر مي دانيد آن را جواب بدهيد، چون اين، نوع نگرش مجلس 

را هم به موضوعات نشان مي دهد. 
بروجردي پاسخ داد: «من فكر مي كنم كه در واقع همه اينها مهم 
است منتهي چون اقدام انگليس در خارج كردن نام منافقين از ليست 
تروريستها يك پديده جديدي است، غربيها مدعي هستند كه ضد 
تروريستند… اين از اين بابت به نظر من مهم است كه عمًال غرب 
مدعي مبارزه با تروريسم، امروز تبديل شده به حامي تروريستها، 
ديگر كسي شك در اين مسأله ندارد. خوب اين شبكه تروريستي را 

اين زنجير را انگليسها باز كردند، دارند تالش مي كنند توي اتحاديه 
اروپا، اين كار را ادامه بدهند، به نظر من معني و مفهوم اين حركت 
دقيقًا حمايت از تروريست و تروريسم است و جا دارد كه در صحنه 
جهاني و در دستگاه ديپلوماسي ما به جد به اين مسأله پرداخته بشود 
هم در سازمان ملل، هم محافل بين المللي در اتحاديه اروپاي مدعي 

مبارزه با تروريسم و به نظر من اين مسأله حائز اهميت است».  

ايرنا: لندن رسمًا به جمع حاميان تروريسم پيوست
گروه  نام  خروج  با  ٤تير٨٧:  (ايرنا)  آخوندها  رسمي  خبرگزاري 
وزارت  توسط  تروريستي  فهرست گروههاي  از  منافقين  تروريستي 
کشور انگليس، دولت لندن رسمًا به جمع حاميان تروريسم پيوست. 
آمريکاييها نيز با تحت حمايت قرار دادن باقيمانده اين گروه تروريستي 

در عراق، اجازه اخراج آنها توسط دولت عراق را نمي دهند». 

ايسنا: اين تصميم به اين گروهك تروريستي اجازه 
مي دهد آزادانه در انگليس فعاليت كنند

خبرگزاري حكومتي ايسنا  ٤تير٨٧: «در تدوام استانداردهاي دوگانه 
لندن، پارلمان انگليس رسمًا نام گروهك تروريستي منافقين را از 
انگليس  قانونگذاران  كرد.  حذف  تروريستي  سازمانهاي  فهرست 
فهرست  از  را  منافقين  تروريستي  گروهك  نام  رسمي  به طور 
گروههاي تروريستي حذف كردند… اين تصميم به اين گروهك 

تروريستي اجازه مي دهد آزادانه در انگليس فعاليت كند». 

فارس: پارلمان انگليس نام اين گروهك را از ليست 
گروههاي تروريستي انگليس حذف كرد

خبرگزاري حكومتي فارس  ٤تير٨٧: «به رغم مخالفتهاي دولت، 
پارلمان انگليس حذف نام مجاهدين از ليست گروههاي تروريستي 
را تصويب كرد. پارلمان انگليس بدون توجه به مخالفتهاي دولت 
اين كشور و سابقه انجام عملياتهاي خرابكارانه از سوي گروهك 
گروههاي  ليست  از  را  گروهك  اين  نام  منافقين،  تروريستي 

تصويب  گزارش،  اين  اساس  بر  كرد.  حذف  انگليس  تروريستي 
انگليس  در  تروريستي  گروههاي  ليست  از  منافقين  نام  خروج 
باعث خواهد شد كه اين گروهك تروريستي راحت تر بتواند در اين 

كشور به فعاليتهاي خود ادامه دهد». 
برگه  با  را  بازي جديدي  انگليسيها  تلويزيون رژيم: 

منافقين شروع كردند 
را  جديدي  بازي  «انگليسيها  رژيم  ٤تير٨٧:  تلويزيون  دو  كانال 
با برگه منافقين شروع كردند. مجلس انگليس ديروز مصوبه يي 
تصويب كرد كه طبق آن سازمان منافقين در اين كشور از ليست 

گروههاي تروريست بيرون آمده است». 
تلويزيون شبكه خبر آخوندها ٤تير٨٧: «مجلس انگليس با تأييد 
حكم دادگاه استيناف گروهك تروريستي منافقين را از فهرست 
پيش  ٧سال  انگليس  دولت  كرد.  حذف  تروريستي  گروههاي 
فعاليت اين گروهك مسلح و مخالف ايران را در خاك اين كشور 

غيرقانوني اعالم و اعضاي آن را تروريست معرفي كرده بود». 

امين زاده: اقدام انگليس نشان دهنده توخالي بودن 
ادعاهاي اين كشور در مبارزه با تروريسم است

الهام امين زاده، عضو مجلس ارتجاع به خاطر حذف نام مجاهدين 
در  انگليس  اقدام  و گفت:  ناله سرداد  و  آه  تروريستي  ليست  از 
خارج كردن نام گروهك منافقين از ليست  گروههاي تروريستي 
نشان دهنده توخالي بودن ادعاهاي اين كشور در مبارزه با تروريسم 
است. وي كه روز  ١١تير٨٧ با خبرگزاري حكومتي فارس مصاحبه 
ايران مي تواند  و گفت:  و شانتاژ متوسل شد  تهديد  به  مي كرد، 
به طور جدي حق تعيين سرنوشت مردم ايرلند شمالي را به رسميت 

بشناسد و اجازه فعاليت به ارتش آزادي بخش ايرلند را بدهد.
جمهوري اسالمي: اين چهره بدون نقاب رژيمهاي 

شرور آمريكا و انگليس است 
روزنامه جمهوري اسالمي ٧تير٨٧: «با اعالم حذف نام گروهك 

تروريستي منافقين از فهرست گروههاي تروريستي انگليس دولت 
لندن هم رسمًا به جمع حاميان علني از تروريسم پيوسته است… 
سخنگوي وزارت كشور انگليس رسما اعالم كرده اين وزارتخانه 
نام منافقين را از فهرست گروههاي ممنوعه خارج ساخته است 
…افشاي ماهيت واقعي آمريكا و انگليس در پشت نقاب مبارزه 
را  اين دو مركز در جهان  آبروي  و  اعتبار  باقيمانده  تروريسم  با 
نيز برباد داده و باعث شده است آنها با وقاحت كامل حمايت از 

منافقين تروريست را رسميت بخشند…»

اتحاديه  توسط  تروريستي  ليست  بازنگري  ايسنا: 
اروپا ممكن است در هفته هاي آينده انجام گيرد

خبرگزاري حكومتي ايسنا  ٥تير٨٧: «يكي از اعضاي نهاد سياسي 
اين گروهك تروريستي گفت كه انگليس در درجه اول باعث شد 
اتحاديه اروپا آنها را در فهرست تروريستي خود قرار دهد و تغيير 
سياست آنها به اين مفهوم است كه منطقي نيست انسداد داراييهاي 
اعمال شده توسط اتحاديه اروپا ادامه يابد. وزيران اتحاديه اروپا 
قرار بود هفته گذشته درباره وضعيت گروهك تروريستي منافقين 
تصميم گيري كنند، اما اين امر در ١٢ژوئن به تعويق افتاد تا منتظر 
تصميم گيري پارلمان انگليس بمانند. يك مقام اتحاديه  اروپا گفت 
بازنگري بعدي ليست تروريستي توسط اتحاديه اروپا ممكن است 

در هفته هاي آينده انجام گيرد». 

بسته اعتراضي مجلس به سفير انگلستان
اقدامات  به  تلويزيون رژيم ٨تير٨٧: «مجلس هشتم در واكنش 
اين  سفير  به  را  مجلس  اعتراضي  بسته  امروز  انگليس  خصمانه 
امنيت  ايران تحويل داد. بروجردي، رئيس كميسيون  كشور در 
مجلس گفت: در فراخواني آقاي سفير و اعتراض جدي به ايشان 
و محكوم نمودن اقدام در مورد سازمان منافقين و خارج كردن نام 
آنها، و هم چنين بقيه اقداماتي كه ذكر شد، البته طبق معمول 
آقاي سفير گفتند بسياري از اين مسايل را به سرعت به لندن 

منعكس مي كنند». 

بقيه از صفحه ٢
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و پوئك دادگاه دو هر برابر در دولت ادعاي
اسم «اگر زد: جمع صورت اين به مي توان را استيناف
عمرش آخر تا ديگر خورد، كسي روي تروريست
چرندي و مهمل حرف  البته كه است»،  تروريست
و تمامي مدارك، چه علني هر دو دادگاه به است.
نگه داشته سري امنيتي مسائل بهدليل سري كه چه
كردند رد را ادعا كردند و اين رسيدگي بود، شده
در مجاهدين كه  اين بر مبني دليلي هيچ  گفتند و
حكم اين ندارد. وجود داشتهاند دخالت تروريسم
مجاهدين سازمان ٤٠٠٠عضو عليه كه را ناحقي امر
ايران مقاومت ائتالف از بخشي كه  ايران خلق

 ٤٠٠٠ اين ميكند. جبران آورده، بهوجود هستند،
رژيم زيرا دارند، حضور عراق صحراهاي در نفر
و حدود آنها ربوده است از ايران آزادي را مستبد 
درست بله است. را قتلعام كرده آنها از نفر ١٢٠هزار
آنها. چرا اين حاميان و دوستان است١٢٠هزار نفر از
وزير گفته به زيرا اعمال شده بود، آنها عليه ممنوعيت
گفتگوي درهاي كه داشتند تأكيد مالها وقت كشور
اتمي سالح برنامه توليد مورد در اتحاديه اروپا آنها با

ليست در را مجاهدين كه هنگامي دولت باشد. باز
گفت احمقانه يي بهطور مي داد، قرار ممنوعيت
هيچ و ندارند انگلستان در حضوري هيچ مجاهدين
غرب يا انگلستان منافع به آسيبرساندن از پروندهيي

ندارند. جهان كجاي هيچ در
هستند؟ كساني چه تروريستها پس

را كه جادهيي كنار بمبهاي كه نيستند اين مجاهدين
افغانستان و در عراق را ائتالف و انگليسي سربازان
كار اين  ميگذارند. كار ميكند، قطعه قطعه 
انجام پاسداران سپاه يعني ويژه مالها، ارتش توسط
را ارتش اين آمريكا متحده اياالت البته كه مي شود
دو ايران نامگذاري كرده است. مقاومت تروريست
بمب، هشت ده هر  از كه فاش ساخت پيش هفته 
را قتلعام كه سربازان انگليسي كنار جادهيي بمب
آن به ٥١شبكه طريق از ميآيد و از ايران ميكند،
شبكه ها اين جزئيات ميشود. قاچاق مرزها سوي

توسط اداره ميكنند، را اين شبكهها كه كساني و
ما دفاع وزارت و ائتالف به نيروهاي ايران مقاومت
دارند قصد نيستند كه مجاهدين است. اين شده داده
كه از بود مقاومت اين حقيقت در بسازند. بمب اتمي
در فعاليتها اين ايران كه سري رژيم هسته يي سايتهاي
گذشته سال برداشت. پرده ميگرفت صورت آنها
بود، كرده را منتشر گزارشي به غلط آمريكا كه نيز
گزارش آن در كرد. تصحيح را آن مقاومت اين
سايتها اين در را ايران فعاليت خود رژيم بودند گفته
ايران رژيم صورتيكه در است. كرده متوقف
سراسر در ١٢سايت در را خود  هستهيي عمليات 
بازرسي و نظارت بود و كار  داده  گسترش كشور
بازرسي اين مالها حاضر به كه وقتي آنها حتي در را
درست بسيار مشكل كرده بود. نميتوان ميشدند،
لغو براي ما درخواست با دولت چرا كه كرد فهم
كه وقتي ميكرد.  مخالفت  مجاهدين  نامگذاري 

به  را نامگذاري اين اعيان و عوام مجلسين ٣٥ عضو
كه اين كرد حكم پوئك دادگاه چالش كشيدند،
و افزود است غيرعقالني دولت) سوي (از مخالفت

شود. متوقف بايد و است غيرقانوني كار اين
اتحاديه از كه  دارد وظيفه اكنون انگليس  دولت
بردارد را مجاهدين از ممنوعيت كه بخواهد اروپا
از اينجا من و كند تأكيد درخواست اين روي و
چه من بگويد به امشب كه كشور مي خواهم وزير
دوستان بكند. ميخواهد را كار اين چگونه و زمان
ميليونها براي است جديدي اميد حكم اين من،
و ميدهند سر آزادي فرياد كه ايران داخل در نفر
جامعه عضو محترم يك كه كشورشان ميخواهند
بشر حقوق به كه باشد كشوري ميدهد. باشد جهاني
به و بشناسد بهرسميت زنان را حقوق بگذارد، احترام
در مرگبار دخالتهاي و هستهيي سالح توليد برنامه
مناطق خاتمه و ساير و افغانستان، لبنان و غزه عراق
ممكن است شد. خواهد آزاد سرانجام ايران دهد. 
براي تأخير آيد، ولي بهدست با تأخير آزادي اين كه

هميشه نخواهد بود.

ايران خلق سازمان مجاهدين دفاع از در و اعيان عوام سخنان نمايندگان مجلسين از گزيده يي

تصويباليحهحذف ناممجاهديناز ليستممنوعهدر مجلسينانگلستان

عزيز: خوانندگان توجه قابل
نميشود منتشر شهريور در مرداد و تابستان نشريه مجاهد بهخاطر تعطيالت

نمايندهمجلس اعيان: بارونس هريس،
حكم اين ارائه امشب در جريان كه مفتخرم بسيار
تهديداتي و رژيم ايران بهرغم غضب دارم. حضور
پيش به را امر موضوع دارد بايد اين اين عواقب كه
اعتنا رژيم اين كه به تهديدات مغرورم بسيار من برد.
مستمر بهطور كه خانوادههايي آن براي نكرديم.
منزجركننده رژيم سوي از رنجي و درد متحمل
شود ارائه حكم اين  كه زمان هر ميشوند،  تهران
مجاهدين سازمان ممنوعيت لغو است. زمان بهترين
ميشد، ممنوعه نميبايست ابتدا از كه ايران، خلق
دارد. ايران مستبد حاكمان و مالها براي قاطعي پيام
عليه منزجركننده اعمال به سريعًا كه است پيام اين
بدهيد. پايان عراق دخالتهاي خود در و ايران مردم
پاسخگوي اعمال بايد در آينده غير اينصورت در
حمايت در كه است متمادي سالهاي من باشيد. خود
براي اميد آخرين كردهام… صحبت سازمان اين از
آن از مي توانند فزايندهيي به طور كه ايران مردم
سازمان و ايران مقاومت ملي شوراي شوند، بهرهمند
خانم يك توسط كه است ايران خلق مجاهدين
ميشود. هدايت رجوي مريم يعني كاريزماتيك
راهحل نه و جنگ نه كه دارد اصرار رجوي مريم

به وي مالها. از استمالت نه و است نظامي درست
و مي خواند فرا مقاومتشان و ايران مردم از حمايت
كشورش در را دموكراتيك تغيير كه است مصمم
مورد را ميتوانيم وي فقط كند. كامل ايجاد بهطور
بگوييم وي  به و دهيم قرار خود احترام و  تشويق
به كه روزي براي وي حاميان به و وي به جهان كه
و حمايت و بايستي دوختهاند ميپيوندند چشم وقوع
دادن پايان براي سخت تحريمهاي با را خود كمك
جنايت و است حال حاضردر قدرت در كه رژيم به
و لردها از بايستي من بنابراين گيريم. بهكار مي كند
آمدهاند تشكر مجلس به امشب كه وزراي محترمي
نيز اتحاديه اروپا روندي است كه اين آغاز كه كنم
ايران خلق مجاهدين سازمان ممنوعيت لغو سرعت با
كند حمايت شجاع ايرانيهاي آن از و كند اعالم را
ايرانيهايي هستند. اشرف شهر در كه آنهايي بهويژه
شدهاند مجبور و كردهاند ترك را خود وطن كه
و عراق خاك در متحد ملل سازمان حفاظت تحت
آزادي براي آنها كنند. زندگي ايران مرز به نزديك
به طور روزي كه اميدوارند و ميجنگند خود ميهن

كنند. زندگي ايران در صلحآميز

لردآرچردادستانسابقانگلستان:
به ماجرا اين شروع از قبل دولت اگر من، دوستان
امشب ميتوانست كشور وزير ميكرد، گوش ما
كند. كسب را اين پيروزي اعتبار بيايد و ما نزد اينجا
دولت سخنگويان رديف در  من دوستان آنوقت
اين اساسًا بزنند. را حرفها آن نبودند اينجا مجبور
نبود. دولت توسط خوش آيند عقب نشيني يك
خورد. دادگاه شكست تحقيرآميزي در دولت ولي
شده توصيف غيرعقالني دادگاه رفتاردولت توسط
دارد، وجود كه ناخوشايندي داستان ولي بود.
هنوز گفتند، محترم لردهاي از تن دو كه همانطور
تصميم سوژه مجاهدين سازمان است. نشده تمام
تروريستي ليست سازمانهاي و در است اروپا اتحاديه
داراييهاي است. بنابراين گنجانده شده اتحاديه اين
و است  شده مسدود اروپا اتحاديه قلمرو در آن 
به سازمان مجاهدين كه است پيامي فرستاده اروپا
نيست راز  يك اين شود. تلقي تروريست عنوان 
شده انجام بريتانيا دولت  درخواست  طبق امر اين
كه اين دادگاه عدالت اروپا ميگويد است. حكم
به آنرا ميتوان تنها است و بوده اشتباه نامگذاري

كرد. من فكر تلقي شرم آور صورت يك سفسطه
برجسته دادگاه سه تمامي توسط كه نتايجي ميكنم
ميباشند حكم تاريخي از يك حاكي شده حاصل
كه بگوييم تروريست كساني به كه خطاست بسيار و
مركز كه برخاستهاند مخالفت به رژيمي با شجاعانه

توسط  بار  ٥٤ و است تروريستي  شبكه مصدر  و
محكوم متحد ملل سازمان بشر حقوق ارگانهاي
معرض در در ايران كه خانوادههايشان آنهايي شده؛
و بهخاطر مقاومت دارند شكنجه قرار دستگيري و
هرگز نبايستي آنها ميكشند، رنج تروريسم مقابل در
خيلي هنوز ميخوردند. برچسب تروريست عنوان به
دير خيلي كنيم. بيعدالتي را تصحيح كه نشده دير
ملي مقاومت و شوراي سازمان مجاهدين كه به نشده
اين گفت. تبريك بايد  استيفاي حقوقشان بهخاطر

نيست. به دست مالها ايران و رنج مردم پايان درد
مردم و است پايان يك آغاز كه معتقدم من ولي
دروازههاي به دور چندان نه فاصله يي در ايران
بين المللي جامعه به كشورشان بازگشت و آزادي

نگريست». خواهند

انگلستاندرمجلساعيان: لردبسامسخنگويوزارتكشور
احمقانه اين ميكنم. قدرداني سخنرانان همه از «من
تاريخچه كه را احساساتي و عواطف اگر بود خواهد
كنيم. انكار است، برانگيخته مجاهدين ممنوعيت
مجلس چهارگوشه در كه احساساتي و شور همين
بايد و است ولي گذشتهها گذشته شد. عيان امشب
در اسلين لرد  تأكيدات كرد… جلو حركت به رو
و بهجا كامًال به حكومت قانون احترام ضرورت مورد
كه اروپا اتحاديه در نامگذاري مورد در بود. ضروري
لردكوربت ولردوادينگتونوسايرهمكاران عاليقدرم
در همكارانمان به ما  كه بگويم  بايد  كردند، سئوال
رفع مجاهدين از داريم كه قصد گفتهايم اروپا اتحاديه
ما تصميم اين به شوراي وزيران نيز و كنيم ممنوعيت
بود اگر خواهد عجيب خيلي البته توجه خواهندكرد.

به مجددًا بايد نكنند. ما پيروي رهبري ما از نيز آنها
ممنوعيت رفع مجاهدين  از  كه  كنيم يادآوري  آنها

است. شده اجرا گذاشته دستور به و كردهايم
لردها مجلس در عاليقدرم همكاران همه از مجددًا من
آنها احساسات عواطف و ما بهخوبي ميكنم. تشكر
آنها تأكيدات و اشتياق و شور به و ميكنيم درك را
با اين هم ايران ارج مينهيم. من براي دموكراسي در

موافقم. نظرات
كردهايم. ممنوعيت رفع مجاهدين از ما اكنون اما
كه اميدوارم و كنيم حركت آينده به رو ميبايد ما
باشند خوشحالتر اكنون اعيان مجلس عاليقدر اعضاي
آن در ما از بسياري  هدفي كه براي تالششان  در و

كنند». فعاليت آزادتري به نحو هستيم مشترك

بارونس ترنر عضو مجلس اعيان:
شدم، مدتي مجاهدين آشنا با سازمان كه اولين بار
براي آنها مشتاق تالش زمان در آن من بود. پيش
گروهي اعضاي از بودم. من يكي زنان حق احقاق
كه بودم مجلس دو هر از پارلمانتر  نمايندگان از
تروريستي ليست از  را سازمان اين  كرديم تالش
يك اين نميكردم كه باور هرگز كنيم. من خارج
اين كه تروريستي باشد، برعكس ميديدم سازمان
مانند كاريزماتيك  زن يك رهبري سازمان تحت
حقوق تساوي آنها خواستار دارد و قرار رجوي خانم
بايد همه ما كه دارند برنامهيي آنها هستند… زنان
اين از آن باشيم. من اميدوارم كه خواستار حمايت
ميشود، خارج ليست از دارد اكنون كه سازمان

باشد. آينده در ما حمايت مورد
در اين ما كه ما ايراني دوستان كه مشخص است
كردهاند، را توجيه ما و كار كردهايم آنها با كشور

بسيار ليست، از خارجشدن براي مبازرهشان در
آنها به بايد ما حقيقت در كرده اند. عمل شجاعانه
كمپين اين در كه بگوييم تبريك بهخودمان و
اكنون روي دولت كه اميدوارم من موفق شدهايم.
اروپا فشار اتحاديه در سازمان اين ادامه نامگذاري
وادينگتون لرد  صحبتهاي تمامي از من  نگذارد.
است شرمندگي جاي واقعًا اين ميكنم. حمايت
كند متقاعد را اروپا اتحاديه توانست ما دولت كه
را اين كار نبايد آنها كنند. اتخاذ چنين موضعي تا

ميكردند.
حركت جلو به نقطه اين از بتوانيم كه اميدوارم من
گروه اين با بتوانيم آينده در كه اميدوارم و كنيم
همكارينزديكداشته باشيمتا اطمينانحاصلكنيم
دموكراتيكي دولت يك به ايران مردم سرانجام كه

برسند. دارند، آنرا شايستگي كه

لرداسلين، قاضيسابق
اروپا: عدالت ديوان

برخورد عمل تروريستي با دولت ميبايستي كه است روشن
كندوكامًالهمواضحاستكههيچكسنبايددرليست قرار
كه دالئلي براي اين مگر بماند، باقي ليست در اين يا بگيرد
بسيار قوي باشد. قضاوت داشته ليست وجود اين وجود در
همچنين دادگاه عدالت و استيناف و دادگاه دادگاه پوئك
ميكند حكم عدالت تصريح كردهاند كه روشني به اروپا
اين در هيچ شكي شود. خارج ليست از مجاهدين بايد نام
است حائز اهميت بسيار كه ديگري نكته وجود ندارد. رابطه
و شده تهيه كشور وزير توسط كه اليحه كه اين است اين
اجراي در قدم بزرگي شده تصويب و عوام اعيان مجلس در
دو توسط عالي دو قضاوت با وجود است. قانون حكومت
روشني اين به كه مشهوري قضات وجود با قانوني منبع
اين اليحه مسلمًا صادر كردهاند، تصويب نكردن را حكم

باشد. قانون حكومت به اصل زشتي حمله ميتوانست

تهران بوده رژيم درخواست به ممنوعيت، ادامه اين
توجيه براي شواهدي هيچگونه اينكه بدون است
نيست، تنها نظر من اين دهند. اقدام خود ارائه اين
را اين است، عالي دادگاه كه پوئك دادگاه بلكه
است. گفته را اين نيز استيناف دادگاه است. گفته
يك كه  نكتهيي «تنها ميگويد: هم دادگاه حكم 
اين كند، قبول ميتوانست منطقي تصميمگيرنده

سازمان  آن، از بعد يا و سپتامبر٢٠٠٦  از كه است
براي يك از مالكهاي ضروري هيچ خلق مجاهدين

است». نداشته را ممنوعيتش باقيماندن
اين به مجلس را توجه من است. موضع آن اين و
و هم پوئك استماع هم آنچه كه كردهام امر جلب
به است مربوط است كرده ارائه استيناف دادگاه
وكالي كه هم در جايي جلسات علني. از روزهايي
ارائه ـ سري شواهد شواهدـ بررسي مأمور مدافع
بعد عالي دادگاه قاضي بريتانيا دولت توسط شده
شواهد و اين بررسي زمان در ميزان اين از صرف
دولت ارائه ويژه شوراي آنچه هر و استماع پرونده
بر مبني را نظر خود مجددًا كه گرفت نتيجه بود، داده

كرده عمل غيرعقالني مسيري در كشور وزير كه اين
دوستم به من همچنين مي خواهم كند. اعمال است،
عهده را به خارجي امور منتخب رياست كميته كه
ايران به  سفرش زمان مورد در جالبي نكته و  دارد
و مجاهدين سازمان از  اين رژيم چگونه كه اين و

بگويم. است آمده بهستوه آن تابعه سازمانهاي
كه بگويم تهران رژيم به امشب ميخواهم من
اتفاقآرا، به آرا، اتفاق به انگلستان عوام مجلس
سازمان مجاهدين كه رساند بهتصويب اليحهيي را
هيچ امشب، كه چرا  سازد. خارج ممنوعيت  از را
تصميم يك ندارد.  وجود اختالفي و دستهبندي
بود و اين خواهد عوام مجلس در واحد و يكدست
و همچنين استقبال مي كنم از آن من است كه چيزي
انگلستان سفارت و شود تصريح بايد كه ميكنم فكر
كرديم، ارائه نظرمان را اين كه ما بعد از نيز تهران در

است. امشب تصميم اين كه دريابد بايد
سرنگون تهران رژيم كه دارم را روزي انتظار من …
خودشان كارنامه نيروها فرصت ارائه همه براي و شود

گردد. فراهم دموكراتيك فضاي يك در

آندرو مكينلينمايندهمجلس عوام:

ديويد درو، نماينده مجلس عوام:
ولي ميكند. حمايت قلب! تمام با مجاهدين ممنوعيت لغو اقدام از دولت نماينده ميشنويم كه است خوب
يك در بتوانيم است. شايد شده جمع آوري كجا از ايشان مدارك كه است اين ميخواهم بدانم من كه چيزي
چه به مجاهدين نسبت دولت بدانم هستم مشتاق بسيار ولي دهيم، قرار بررسي مورد را مطلب بزرگتر اين جلسه
در شهر اكنون ميكنند و حمايت ايران مقاومت از كه كساني كه كنيم يادآوري هم را بايد اين نظري دارد؟
مورد كه نيستند انگليسي تنها نيروهاي هستند. رژيم ايران روزانه حمالت زير ميكنند، زندگي اشرف در عراق
كه است بهتر است. لذا منفور رژيم اين روزانه حمله زير هم ايراني اپوزيسيون هستند، رژيم ايران روزانه حمله

ايجاد كنيم. توازني يك اين مناظره در

تاريخچه به را نسبت لرد كوربت ما كه خشنودم من
خوشحال تاريخچه كه كرد  آگاه موضوع اين
من نيست. تكرار به نيازي لذا نبود. هم كنندهيي
اشاره ديگر موضوع يك به خالصه بهطور ميخواهم
براي خوبي فرصت امشب كه نمي كنم فكر من كنم.
از گفتن سخن زمان باشد، بلكه يكديگر متهمكردن
هستيم، نقطه كه امروز اين به كه ما را است حقايقي

رساندند…
است. اكنون مانده كار باقي يك تنها دوستان من؛
حاصل كند اطمينان است كه دولت ديگر برعهده
اساس بر ابتدا هم در كه اروپا نامگذاري اتحاديه كه
زده، دست آن به كشور وزارت اوليه درخواست

١٢ژوئيه، در بزند. ورق را خود پاياني صفحه اكنون
تروريستي ليست كه آنجا از گفت بسام لرد
هم اروپا اتحاديه ليستگذاري مبناي و پايه انگلستان
بررسي مورد نيز نامگذاري اتحاديه اروپا بوده، منطقًا
دوستان من، كه بگويم بايد ولي ميگيرد. مجدد قرار
يك تصميمگيري، كافي نيست. وقتي كه كار اين
تصميم اتحاديه كه البته و ندارد قانوني هيچ پايه ديگر
آن پايه قانوني زيرا ندارد، قانوني پايه ديگر هيچ اروپا
همزمان بايد آن هم بود، كشور در اين ليستگذاري
اكنون شود. مجدد بررسي كه اين نه و شود، لغو
را روندي چنين كه است دولت مسئوليت و وظيفه

تضمين كند.

اين ممنوعه سازمانهاي استيناف كميسيون …
كه نمود نتيجه گيري و  كرد رد را ممنوعيت
تروريسم در نيست كه مجاهدين سازماني سازمان
حكومت داد كه دستور پوئك داشته باشد. دست
سازمان و دهد  قرار مجلس  برابر  در را  دستوري
نتيجه اين به  كند. ممنوعيت رفع را  مجاهدين

خودداري  با  ٢٠٠٦ سال در حكومت كه رسيدند
كرده اشتباه مجاهدين سازمان ممنوعيت رفع از

است…
امروز توجه روزنامه تايمز در مقالهيي كه مايلم به
اين عنوان اين مقاله بپردازم. خود جلب كرد به مرا

ايستادگي قضات برابر  در كارگر  حزب است:
تهران از مخالفان با رابطه در درحاليكه كرده،
را مطرح مشخصي نكات مقاله اين حمايت مي كند.
چه و نخستوزير مقاصد با رابطه در چه ميسازد،
كه مورد سازماني در كشور وزير با مقاصد رابطه در
مورد در ميشود. توصيف ايران ملي مقاومت ارتش
اين نتيجهگيريهاي كه بگويم ميخواهم مقاله اين
ما و ندارد  واقعيت به ربطي هيچ آن تيتر و مقاله 
به حكومت ميكنيم. رد را آن در مطروحه نكات
را سازمان اين ممنوعيت لغو ندارد قصد هيچ وجه

است. مطرح شده مقاله اين در ايده بزند. اين دور

انگلستان ارائهاليحهتوسطلرد بسامسخنگوي وزارتكشور
درمجلساعيان:

لردوادينگتونوزيركشورسابقانگلستان:

بارونس هنام نماينده مجلس اعيان:
استيناف كميته  از طرف كه  را  قضاوتي پيشتر  من
بيشتر و خواندهام را شده ارائه ممنوعه سازمانهاي
اشاره آن به لردها كه است آن پيشينه مورد در آن
آلترناتيوي هيچ دولت شرايطي چنين در كردهاند.
پارلمان مطرح مقابل در را حكم اين اينكه بهجز 
ممنوعه ازحالت را سازمان كه اين و ندارد كند
بودم. واقف امر به اين به طور واقعي من كند. خارج
به استيناف دادن براي اجازهيي  كه است بديهي

كه نيست كار ديگري و ندارد عاليتري وجود دادگاه
روند اين كه مايل هستيم كه بگوييم اين يا كرد بايد
درخواست مايلم من كه چيزي  تنها شود. متوقف
حكم نيست دقيق واضح كه بهطور است اين كنم

و  ميشود گذاشته  اجرا به زماني  چه  ١ ماده طبق
روز  درست حكم  كه ميگويد بهسادگي   ١ ماده
فكر من گذاشته مي شود. به اجرا حكم صدور بعد

شود. اعالم آن تاريخ است الزم ميكنم

آزاد: ايران رئيس كميته پارلماني كوربت رابين لرد

كارگر: حزب سابق رئيس كالرك توني لرد
مقاومت  ملي شوراي  حامي كه  است سال  ٢٥ من
پارلمانتري   ٣٥ از يكي همچنين من هستم. ايران
امروز عصر دادند. پوئك به را درخواست هستم كه
ننگ و شرم از كه فصلي طوالني ميتوانيم بگوييم
يافتن است. فصل در حال پايان توسط دولت بريتانيا
حزب سياسي ما و ما ملت به شهرت ننگ كه شرم و
قرار قدرت و نفوذ موضع در كه آنهايي زد. لطمه
كه ضدانساني، رژيمي و قاتل رژيم يك كه به داشتند
كردند. عطا احترام و حمايت است حاكم ايران در
در دارد. خود مردم با وحشيانه رفتاري كه رژيمي
مجاهدين ديرهنگام خروج خبر از شنيدن ما كه حالي
قدري بايد مي كنيم، استقبال تروريستي ليست از
شرير اين افراد كه آوريم نظر در و و كرده درنگ
امشب من شدهاند. كودكان اعدام كردهاند. كار چه

سالگي   ١٦ سن در معلول  و جوان  دختر  آن بهياد 
را دادگاه قاضي كه داشت را آن شجاعت كه هستم
به كه بايد مردي را تو بگويد و سؤال قرار دهد مورد
را من كه اين بهجاي كني، محاكمه كرد تجاوز من
وي جرم مگر قرار بدهي. مورد محاكمه زنا اتهام به
بود. محاكمه بدون و سريع دادگاه يك اين بود؟ چه
لذا من كردند. اعدام در مألعام جوان را دختر اين
او را داغدار خانواده و جوان دختر آن خاطره ياد و

ميآورم. بهخاطر
ماليان رژيم شد. سازمان ملل اشاره قطعنامههاي به
گرفته سخره به را ملل  سازمان قعطنامههاي  بارها
در جهان عمومي افكار به  اهميتي  هيچ آنها است.
نبايد هيچ كس نميدهند. وحشيانه شان رفتار با رابطه
كه همان طور باشد. بيتفاوت  آنها  رفتار به نسبت
رفتار به رژيم اين گفت كوربت لرد گراميام دوست

ادامه نشده  سرنگون مردم توسط كه تا زماني خود
ميشود محقق هنگامي تنها سرنگوني اين داد. خواهد
شركت آزاد انتخابات يك در بتوانند ايران مردم كه
مذهبي. تبهكاران دخالتهاي از عاري انتخاباتي كنند.
يك در بتوانند ايران مردم هنگاميكه كه معتقدم من
رجوي خانم در آن كه كنند آزاد شركت انتخابات
پايبند را خود ايشان شود. كانديد نيز فداكار و شجاع
شناختي با نمود. خواهند دموكراتيك پروسه يك به
كه ندارم شكي من داشتهايم ساليان طي ايشان از كه

داد. خواهند بدهند بايد كه را پاسخي آن مردم
از ولي نداشتم  طوالني سخنراني قصد امشب من 
من نمودند اشاره گذشتهها به وزير آقاي كه آنجا
هنگامي كه كنم. زيرا اشاره به تاريخ نيز ميخواهم
مجاهدين سازمان و نام شد مجلس ارائه به اوليه فرمان
اين از همكارانم و شده بود من گنجانده آن در نيز
رفتيم. استراو به ديدار آقاي عوام مجلس و مجلس
يك بهعنوان كه كردم يادآوري استراو آقاي به من
من حزب،  رئيس بهعنوان  و كارگر  حزب عضو 
خوشامد به را كارگر حزب كنفرانس در حاضران
از مقاومت و هيأت همراهشان رجوي به خانم گويي
و شجاع بانوي اين نيز آنها و نمودم دعوت ايران
ميدانيد دادند. آيا قرار تشويق را مورد همراهانشان
(توني «توني گفت: چنين وي بود؟ چه وي پاسخ كه
من براي هستيم». حاكميت در اكنون ما م) ـ كالرك
كه پرنسيپها با زيرا بود قدري توهينآميز اين حرف
از حمايت نمي پذيرند. اگر پايان شروع و انتخابات
بوديم اپوزيسيون در هنگاميكه سركوبشده مردم
خوبست نيز حاكميت هستيم كه در اكنون بود خوب

بكنيم. كاري رابطه اين در بايد و

نماينده   ٣٥ موضع ما گفتم كه همانطوري
بودند نامگذاري  لغو خواستار كه را محترمي 
نامگذاري اين  براي اساس در كه مداركي  به
اين ولي داديم. بود، ارجاع شده گرفته نظر در
كرده راحتي اتخاذ به دولت نيست كه تصميمي

نفره   ٣٥ هيأت خواستههاي  از نيز دولت باشد، 

براي اعيان و عوام مجلس محترم نمايندگان
بشر در حقوق و ارتقاي دموكراسي پيش بردن
تأثيرات وجود حمايت ميكند. با جهان سراسر
كه هستيم متعهد ما نامگذاري، اين گسترده
كادر در و قانوني نامگذاري، اين چارچوبهاي

باشد. معقول

انگلستان تونيمكنالتيمعاون وزيركشور
ماركويليامزنمايندهمجلسعوام:

از در مورد استمالت مكينلي سخنان آقاي اندرو با من
دارم. را سؤال اين ولي هستم. موافق كامًال ايران رژيم
نامگذاري براي تصميم كه ندارد حقيقت اين آيا
خارجي سياست و اشتباه اول خطا همان از مجاهدين

وزارت توسط تصميم اين كه دارم قبول من بود. ما
بود. اشتباه گرفته شد، ولي اين يك سابق كشور

موافق كامًال صحبت اين با هم من اندرو مكينلي:
هستم.

انگلستان  ممنوعه ازليست مجاهدين سازمان نام حذف
از مجاهدين نام حذف دستور رسمي انگلستان كشور وزير
در وزير دستور متن را صادر كرد. كشور اين ممنوعه ليست
پيمصوبهمجلسينانگلستان ودر اجرايحكمتاريخيدادگاه

منتشر شد: وزارتخانه اين خبري پايگاه در عالي انگلستان
٢٠٠٨ شماره ١٦٤٥

سركوب تروريسم پيشگيري و
ممنوعه سازمانهاي تروريسم٢٠٠٠ قانون اصالح

٢٣ژوئن٢٠٠٨ در تدوينشده دستور

ماده١ براساس اجرا قابل
اساس بر كشور وزير اختيارات اعمال چارچوب در دستور اين
ميشود.  صادر تروريسم٢٠٠٠ (الف) قانون ٣(٣)(ب) بخش
پيشنويس ضدتروريسم، قانون (الف) (٤)١٢٣ بخش برطبق
مجلس به دو هر در و گرفت قرار پارلمان برابر در اين دستور

تصويبرسيد.
صادر ميكند را زير دستور كشور وزير اين اساس، بر

اعالم: و استنادات
تروريسم ٢٠٠٠  قانون اصالح بهعنوان دستور٢٠٠٨ .١
اجرا از صدور بعد روز يك و قابلاستناد (سازمانهاي ممنوعه)

شد. خواهد
قانون  به منضم ممنوعه) (سازمانهاي ليست٢  در .٢

مي شود.  حذف خلق» «مجاهدين تروريسم٢٠٠٠ (ب)،
ژوئن ٢٠٠٨ ٢٣ كشورـ وزارت
مشاور وزير ـ نالتي مك توني

مايكگيپسازكميسيونوزارتخارجهمجلسعوامانگلستان
ولي نه، يا دارد  اطالع وزير آقاي كه نميدانم من
ايران به گذشته در نوامبر سال خارجه وزارت هيأت
ما كميته مورد توجه كه مسائلي يكي از و بود رفته
در ايران كه رژيم بود اين گرفت بوديم قرار آنجا كه
جنون آميز شدت به برخوردهاي مجاهدين با رابطه

مورد در آن چنان ايران رژيم داشت… رواني و
رواني ديگري كه دارند اسم خلق، يا هر مجاهدين
و «قربانيان جلسه ترتيب دادند كه يك است شده
نشان ما به تلويزيون طريق از را مجاهدين» تروريسم

دادند.


