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بيانيه اكثريت مجلس ايتاليا در حمايت از راه حل سوم مريم رجوي

شهردار رم در ديدار با مريم رجوي در كاخ شهرداري رم در كامپيدوليو: مردم، پارلمان و همه 
ادارات شهر رم با ديكتاتوري حاكم بر ايران مخالفند و در كنار مردم و مقاومت ايران براي نيل 
به آزادي و دموكراسي ايستاده اند. حمايت از تغيير دموكراتيك در ايران براي تضمين صلح و 

دموكراسي درمنطقه ضروري است

ما از اتحاديه اروپا و فرانسه به عنوان رياست دوره يي اتحاديه اروپا مي خواهيم, برچسب تروريسم عليه سازمان مجاهدين خلق ايران را كه توسط دادگاه عدالت اروپا و دادگاه انگلستان لغو 
شده است، براي هميشه به دور اندازد. برداشتن قيد و بندهاي ناعادالنه عليه اين مقاومت، پاسخ به يك ضرورت براي صلح جهاني و جلوگيري از بروز جنگ و بحران بين المللي است

اجالسپارلمانيباشركتدههانمايندهمجلسايتالياونمايندگانمجلسينانگلستان 
سخنراني مريم رجوي: مردم و مقاومت ايران از غرب مي خواهند سياست امتياز دادن به قاتالن مردم ايران را متوقف كند

در اين جلسه آنتونيو استانگو، رئيس كميته حقوق بشري هلسينكي  واچ ايتاليا و دبير كميته پارلمانترها و شهروندان براي ايران آزاد ؛ اليزابتا زامپاروتي، نماينده مجلس ايتاليا از حزب راديكال؛ كارلو چيچولي، نايب رئيس كميسيون امور اجتماعي 
و نماينده مجلس از حزب ائتالف ملي؛ لرد كينگ، عضو مجلس اعيان انگلستان ازحزب كارگر، ديويد جونز، نماينده مجلس عوام انگلستان از حزب محافظه كار؛ سعاد اسباي، نماينده مجلس ايتاليا؛ داريو ريولتا، نماينده سابق مجلس ايتاليا و 
سخنگوي روابط خارجي حزب زنده باد ايتاليا؛ آئورليو  سالواتوره ميسيتي، نماينده مجلس ايتاليا ازحزب ارزشهاي ايتاليا؛ ماسيمو وانوچي، نماينده مجلس ايتاليا ازحزب دموكرات؛ الكساندرو فورالني، نماينده سابق پارلمان ايتاليا؛ دكتر ميناس 

ابراهيم اليوسفي، رئيس حزب دموكرات مسيحي عراق؛ استفانو مينيكاچي، وكيل و نماينده سابق مجلس ايتاليا سخنراني كردند.

ديداروگفتگويمريمرجوي
بانايبرئيسسنايايتاليا،امابونينو

نايب رئيس سناي ايتاليا: بعد از حذف نام مجاهدين از ليست 
انگلستان ديگر حفظ نام مجاهدين در ليست اتحاديه اروپا كاماًل 

بي مورد است

يوله سانتلي، پائوال گوئيسيس، اليزابتا زامپاروتي، كارلو چيچولي، آميليو اسكيرو، سعاد اسباي، نمايندگان مجلس ايتاليا از احزاب مختلف در كنفرانس سالن استامپا

اهداي بيانيه اكثريت مجلس ايتاليا با امضاي 320نماينده ديـدار
 فرانكو فيني

 رئيس مجلس ايتاليا 
با مريم رجوي
 رئيس جمهور 

برگزيده مقاومت 

اتمي،  پروژه هاي  به  با شدت بخشيدن  ايران  رژيم 
و  تروريسم  صدور  و  عراق  در  مداخالت  افزايش 
بنيادگرايي به تمامي منطقه، بزرگترين معضل كنوني 
جامعه بين المللي است. خامنه اي رهبر رژيم با تصفيه 
بيرحمانه باندهاي رقيب در انتخابات نمايشي مجلس 
در مارس گذشته، موانع دروني براي حركت شتابان 
به سمت بمب اتمي را كنار زد. بمب اتمي تضمين 
بقاي رژيمي است كه با نفرت اكثريت عظيم مردم 

ايران مواجه است. 
وضعيت  از  انتخابات  بي سابقه  و  سراسري  تحريم 
انفجاري جامعه ايران خبر مي دهد. منابع بي طرف 
از مشاركت تك رقمي خبر دادند و رژيم ايران نيز 

به رغم همه تقلبات نتوانست براي نفرات اول راه يافته 
به مجلس بيش از 5تا 12درصد آرا را دست و پا كند. 
چيزي كه به خوبي نشان مي دهد مردم ايران خواهان 

سرنگوني اين رژيم هستند. 
به رغم 5000حركت اعتراضي در سال گذشته، سركوب 
وحشيانه و سيستماتيك اجازه نمي دهد مردم ايران 
خواست خود را براي تغيير رژيم ابراز كنند. اجتماع 
بزرگ ايرانيان در پاريس در 28ژوئن 2008، بازتاب 
اراده عموم مردم ايران براي تغيير رژيم و استقرار 
حمايت  ما  است.  مردم  حاكميت  و  دموكراسي 
همه جانبه خود را از اين گردهمايي اعالم مي كنيم 
و همه مدافعان دموكراسي و حقوق  بشر را به ويژه در 

فرانسه به شركت در آن فرا مي خوانيم. 
ما همصدا با ايرانيان در تجمع تاريخي )28ژوئن2008(، 
ضمن استقبال از سياست فرانسه عليه پروژه هاي 
اتمي تهران، دولت فرانسه را به حمايت از اپوزيسيون 
ايران و پايان دادن به پرونده يي كه دولت گذشته در 
زد و بند با ماليان عليه شوراي ملي مقاومت ايران و 
رئيس جمهور برگزيده آن خانم مريم رجوي گشود 
فرا مي خوانيم؛ پرونده يي كه پس از 7سال تحقيق، 
به همان اندازه روز اول خالي است و تنها فرانسه را 
در چشم مردم ايران در كنار حكام خون آشام قرار 

داده است. 
ما از اتحاديه اروپا و فرانسه به عنوان رياست دوره يي 

عليه  تروريسم  برچسب  اروپا مي خواهيم  اتحاديه 
ايران را كه توسط دادگاه  سازمان مجاهدين خلق 
است،  شده  لغو  انگلستان  دادگاه  و  اروپا  عدالت 
براي هميشه به دور اندازد. سازمان مجاهدين خلق 
ايران ستون فقرات اپوزيسيون ايران، به دليل پايگاه 
مردمي، برنامه دموكراتيك و اعتقاد و دفاع از يك 
و  بنيادگرايي  آنتي تز  بردبار،  و  دموكراتيك  اسالم 
كليد حل مسأله ايران و ثبات منطقه است. ابتكار عمل 
فرانسه در موضع رئيس اتحاديه اروپا براي برداشتن 
قيد و بندهاي ناعادالنه عليه اين مقاومت، پاسخ به 
يك ضرورت براي صلح جهاني و جلوگيري از بروز 

جنگ و بحران بين المللي است. 

بيانيـه اكثريت مجلس ايتاليا

گزارشگر تلويزيون صداي آمريكا در مورد واكنش رژيم نسبت به 
سفر رئيس جمهور برگزيده مقاومت به ايتاليا و مافيايي خواندن 
پارلمان اين كشور در سرمقاله روزنامه كيهان گفت: در تماسي 
كه با وزارت خارجه ايتاليا گرفتم، در دفتر سخنگو گفتند از 
»سرمقاله « روزنامه كيهان اطالع دارند و به هيچ وجه مايل به 
پاسخگويي به آن نيستند. آنها اضافه كردند اگر قرار باشد دولتها  
به هر سگي كه پارس مي كند جواب بدهند  به كارهاي جدي 

نمي رسند و وقتشان هدر مي رود.

پاسخ وزارت خارجه ايتاليا به واكنش رژيم:
اگر قرار باشد دولتها به هر سگي كه پارس مي كنـد 

جواب دهند به كارهاي جدي نمي رسنـد

رئيس جمهور برگزيده مقاومت همراه با نمايندگان پارلمان ايتاليا به ابراز احساسات هموطنان پاسخ مي دهد

زيارت پطروس 
مقدس در واتيكان

5مرداد87:  ايتاليا  ليبرال  روزنامه 
يك مسلمان براي دعا نزد پطروس 

مقدس مي رود

در صفحات 8 و 9 در صفحه5
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بعد ازظهر روز سه شنبه اول مرداد ماه رئيس جمهور 
برگزيده مقاومت به دعوت نمايندگان مجلس ايتاليا 
به منظور  پارلماني  براي شركت در يك اجالس  و 
از  حمايت  در  ايتاليا  پارلمان  اكثريت  بيانيه  اعالم 
وارد رم شد.  تغيير دموكراتيك  براي  راه حل سوم 
از  گروهي  رم،  داوينچي  لئوناردو  فرودگاه  در 
خانم  از  ايراني  هموطنان  و  ايتاليايي  شخصيتهاي 
رجوي استقبال كردند. نمايندگان انجمن متخصصين 
ايراني در ايتاليا، جامعه پزشكان و دارو سازان ايراني 
انجمن  ايراني،  دموكراتيك  زنان  جامعه  ايتاليا،  در 
دفتر  اعضاي  و  اشرف  شهر  مجاهدان  خانواده هاي 
نمايندگي شوراي ملي مقاومت در اين شمار بودند.

ايرانيان مقيم ايتاليا كه در هنگام ورود خانم رجوي 
در فرودگاه رم اجتماع كرده بودند، به زبان ايتاليايي 
شعار مي دادند: رئيس جمهور خوش آمدي. ايرانيان 
آزاده مسير ورود خانم رجوي را با ابراز احساسات 

پرشور ملي و ميهني گلباران كردند. 

اجالسپارلمانيدرسالناستامپابراي
پارلمان اكثريت حمايت بيانيه اعالم

ايتالياازراهحلسوممريمرجوي
اعالم  مناسبت  به  ماه  مرداد  دوم  چهارشنبه  روز 
اكثريت پارلمان ايتاليا از راه حل سوم مريم رجوي و 
حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي، دو جلسه 

پارلماني در محل پارلمان ايتاليا برگزار شد. 
به  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور  ورود  هنگام 
يادشده  جلسات  در  شركت  براي  ايتاليا  پارلمان 
نمايندگان پارلمان اين كشور از تمامي احزاب كه 
شماري از رؤسا و اعضاي كميسيونهاي مختلف در 
ميان آنها بودند، با استقبال از خانم رجوي به ايشان 

خيرمقدم گفتند.
استامپا، محل  به  در جلسه يي كه در سالن معروف 
برگزاري جلسات مطبوعاتي پارلمان و دولت ايتاليا، 
برگزار گرديد، بيانيه اكثريت پارلمان ايتاليا، توسط 
كارلو چيچولي از حزب ائتالف ملي و نمايندگان 

پارلمان از احزاب مختلف اعالم شد.
اين بيانيه از اتحاديه اروپا و فرانسه به عنوان رياست 
دوره يي اتحاديه اروپا مي خواهد برچسب تروريسم 
توسط  كه  را  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  عليه 
شده  لغو  انگلستان  دادگاه  و  اروپا  عدالت  دادگاه 
است، براي هميشه به دور اندازد. اين بيانيه ابتكار عمل 
فرانسه در موضع رئيس اتحاديه اروپا براي برداشتن 
قيد و بندهاي ناعادالنه عليه مقاومت، را پاسخ به يك 
بروز  از  جلوگيري  و  جهاني  صلح  براي  ضرورت 

جنگ و بحران بين المللي دانسته است.
به  جلسه  اين  در  مقاومت،  برگزيده  رئيس جمهور 
قبل  گفت:  و  فرستاد  درود  ايتاليا  مجلس  و  مردم 
از هر چيز بايد از اكثريت نمايندگان مجلس ايتاليا 
تشكركنم. آنها در بيانيه شجاعانه خود باروشن بيني، 
بر خطر رژيم آخوندها به عنوان بزرگترين معضل 
به  ايران  مقاومت  از  و  گذاشته اند  انگشت  جهان 
عنوان »راه حل« اين مشكل حمايت كرده اند. )متن 
شده  درج  شماره  همين  در  سخنراني  اين  كامل 

است(.
با اهداي بيانيه اكثريت مجلس ايتاليا به رئيس جمهور 
برگزيده مقاومت ايران، نمايندگان پارلمان، اليزابتا 
از  اسكيرو  آميليو  راديكال،  حزب  از  زامپاروتي 
حزب دموكرات، سعاد اسباي نماينده مجلس ايتاليا، 
پائوال گوئيسيس از حزب ليگ شمال، يوله سانتلي 
از حزب زنده باد ايتاليا و نايب رئيس كميسيون قانون 
برگزيده  رئيس جمهور  به  خيرمقدم  اساسي، ضمن 
مقاومت، بر حمايت احزاب مختلف ايتاليا و افكار 
عمومي اين كشور از مقاومت ايران تأكيد و سياست 
اميدواري  ابراز  آنها  نمودند.  محكوم  را  مماشات 
پايان  آغاز  ايتاليا،  به  رجوي  خانم  سفر  كه  كردند 
مذهبي حاكم بر  استبداد  برابر  در  مماشات  سياست 
از  حمايت  در  جديد  سياستي  سرآغاز  و  ايران 

آرمانهاي آزاديخواهانه مردم ايران باشد.
تلويزيون سراسري ايتاليا كانال يك با اشاره به بيانيه 
نمايندگان  گفت:  ايتاليا  پارلمان  اكثريت  حمايت 

از اتحاديه  ارائه كردند كه  ايتاليا سندي را  پارلمان 
خلق  مجاهدين  سازمان  نام  حذف  خواستار  اروپا 
اين  مي شود.  تروريستي  سازمانهاي  ليست  از  ايران 
رجوي  مريم  ايران،  مقاومت  رئيس جمهور  به  سند 

ارائه شد.

مالقاتبارئيسمجلسايتاليا
رئيس جمهور برگزيده مقاومت در مجلس ايتاليا با 
گفتگو  و  ديدار  مجلس  رئيس  فيني،  فرانكو  جان 
ضمن  ديدار  اين  در  ايتاليا  مجلس  رئيس  كرد. 
خوشامد گويي، تأكيد كرد كه مردم و مجلس ايتاليا 
به  نيل  براي  آنها  مقاومت  و  ايران  مردم  كنار  در 

دموكراسي و حقوق بشر قرار دارند. 

اجالس پارلماني در سالن كولونا
خانم رجوي پس از اجالس سالن استامپا و مالقات 
با رئيس مجلس ايتاليا در يك جلسه پارلماني ديگر 
فعاالن  ايتاليا،  مجلس  نماينده  دهها  شركت  با  كه 
حقوق بشر و شخصتيهاي سياسي و حاميان مقاومت 
و شماري از مسئوالن و اعضاي شوراي ملي مقاومت 
ايران در سالن كولونا در پارلمان ايتاليا تشكيل شد، 

سخنراني كرد. 
در اين جلسه آنتونيو استانگو، رئيس انجمن حقوق 
و  پارلمانترها  دبير  و  ايتاليا  هلسينكي واچ  بشري 
زامپاروتي،  اليزابتا  آزاد؛  ايران  براي  شهروندان 
كارلو  راديكال؛  حزب  از  ايتاليا  مجلس  نماينده 
و  اجتماعي  امور  كميسيون  نايب رئيس  چيچولي، 
ائتالف ملي؛ لرد كينگ،  نماينده مجلس از حزب 
كارگر؛  حزب  از  انگلستان  اعيان  مجلس  عضو 
ديويد جونز، نماينده مجلس عوام انگلستان از حزب 
ايتاليا؛  مجلس  نماينده  اسباي،  سعاد  محافظه كار؛ 
داريو ريولتا، نماينده سابق مجلس ايتاليا و سخنگوي 
آئورليو  ايتاليا؛  زنده باد  حزب  خارجي  روابط 
حزب  از  ايتاليا  مجلس  نماينده  ميسيتي،  سالواتوره 
مجلس  نماينده  وانوچي،  ماسيمو  ايتاليا؛  ارزشهاي 

فورالني،  الكساندرو  دموكرات،  حزب  از  ايتاليا 
ابراهيم  ميناس  دكتر  ايتاليا؛  پارلمان  سابق  نماينده 
عراق؛  مسيحي  دموكرات  حزب  رئيس  اليوسفي، 
استفانو منيكاچي وكيل و نماينده سابق مجلس ايتاليا 

سخنراني كردند.

مالقاتبانايبرئيسمجلسسنايايتاليا
نايب رئيس  بونينو،  اما  خانم  4مرداد  روز جمعه  در 
رئيس جمهور  اقامت  محل  در  ايتاليا  سناي  مجلس 
برگزيده مقاومت ايران در رم، با خانم مريم رجوي 

ديدار و گفتگو كرد.
پيش  33سال  از  ايتاليا،  سناي  نايب رئيس  بنينو،  اما 
عضو پارلمان ايتاليا و عضو پارلمان اروپا بوده است. 
وي از سال 94تا 99 ميالدي به مدت 5سال يكي از 
12كميسر اتحاديه اروپا و در سالهاي 2006تا 2008 
وزير تجارت خارجي ايتاليا بوده است. خانم بونينو 
از مدافعان برجسته حقوق بشر در اتحاديه اروپا و در 

سطح بين المللي است.
در ديدار معاون مجلس سناي ايتاليا با رئيس جمهور 
برگزيده مقاومت، اليزابتا زامپاروتي، نماينده مجلس 
بين المللي  انجمن  رئيس  دليا،  سرجيو  و  ايتاليا 
حضور  نيز  نزنيد«،  دست  قابيل  »به  حقوق بشري 

داشتند. 

پطروس مزار زيارت و واتيكان از ديدار
مقدس

جمعه  روز  خود  سفر  ادامه  در  رجوي  مريم  خانم 
پطروس  مزار  و  كرد  ديدن  واتيكان  از  4مرداد 
كه  را  مسيح  عيسي  بزرگ  يار  پيترز(  مقدس)سن 
زيارت  است،  جهان  مسيحيان  زيارتگاه  مهمترين 

نمود.

مالقاتباشهرداررم
با  5مرداد  شنبه  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور 
رم  شهرداري  كاخ  در  آلمانو  جاني  رم،  شهردار 

ديدار و گفتگو كرد. در اين ديدار كارلو چيچولي، 
نايب رئيس كميسيون امور اجتماعي پارلمان ايتاليا 
و باربارا سالتا مارتيني، نماينده پارلمان ايتاليا شركت 
رئيس جمهور  حضور  رم  شهر  شهردار  داشتند. 
خوشامد  شهر  اين  در  را  ايران  مقاومت  برگزيده 
قانون  حقوق بشر  از  دفاع  سمبليك  مدال  و  گفت 
باستاني شهر  آثار  تاريخچه  و كتاب  ايتاليا  اساسي 
در  اهدا كرد. خانم رجوي  به خانم رجوي  را  رم 
از  آلمانو  جاني  آقاي  با  همراه  ديدار  اين  جريان 
ازجمله قديمي ترين آثار  تاريخي كامپيدوليو  آثار 
سمبليك  نمادهاي  و  باستان  رم  شهر  از  بازمانده 

مربوط به بنيانگذاري رم بازديد كرد.

برمزارشهيدسرفرازمقاومت،محمدحسين
نقدي

در  رجوي  مريم  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور 
نماينده  نقدي،  محمد حسين  مزار  برسر  سفر  اين 
ايتاليا در گورستان  ايران در  شوراي ملي مقاومت 
ياد  و  يافت  حضور  رم  شهر  در  تستاچو  معروف 
فاتحه  قرائت  نثار گل و  با  را  ايران  شهيد مقاومت 

گرامي داشت.

دردفترنمايندگيشورادررم
دفتر  از  رم،  از  ديدار  جريان  در  رجوي  خانم 
نمايندگي شورا در رم و محل شهادت محمد حسين 
نقدي نماينده شوراي ملي مقاومت در نزديكي اين 
در  حضور  هنگام  رجوي  خانم  كرد.  ديدن  دفتر، 
دفترنمايندگي شورا در ايتاليا فهرست 20هزارتن از 
شهيدان مجاهد خلق و هم چنين يك هديه سمبلك 
از دروازه ورودي شهر اشرف را به اين دفتر هديه 
اوليا، مجسمه ساز  اين ديدار رضا  نمود. در جريان 
و نقاش عضو شوراي ملي مقاومت يك اثر نفيس 
خود را كه تصوير كبوترصلح روي سراميك بود به 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت هديه كرد.
از  استقبال  در  آزاده  ايرانيان  پرشور  حضور 

صحنه هاي  از  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور 
شخصيتهاي  توجه  كه  بود  سفر  اين  به يادماندني 
ايتاليايي و مردم اين كشور را برانگيخته بود. خانم 
ايتاليا از مزار  به  رجوي در آخرين روز سفر خود 
سرباز گمنام در شهر رم ديدن كرد و در خاتمه اين 

سفر 5روزه به پاريس بازگشت.
در فرودگاه لئوناردو داوينچي رم ايرانيان آزاده و 
احساسات  ابراز  و  شعارها  با  ايتاليا  مقيم  هموطنان 

خود خانم رجوي را بدرقه كردند.

واكنشهراسآلودرژيمآخوندي
رژيم آخوندي كه به شدت از حضور رئيس جمهور 
برگزيده مقاومت در ايتاليا برآشفته شده بود، سفير 
از سوي  احضار كرد. هم چنين  را  تهران  در  ايتاليا 
خارجه  وزارت  به  يادداشتي  در  رم  در  كاردارش 
برگزيده  رئيس جمهور  از  استقبال  به  نسبت  ايتاليا 

مقاومت ايران در اين كشور اعتراض كرد.
ارتجاع،  ولي فقيه  به  متعلق  جمهوري  روزنامه 
داد  قرار  حمله  مورد  را  مجلس  و  خارجه  وزارت 
از رئيس جمهور  استقبال گسترده  قبال  كه چرا در 
برگزيده مقاومت در ايتاليا واكنش نشان نداده اند. 
روزنامه كيهان، ارگان ولي فقيه ارتجاع نيز در يك 
ايتاليا را مورد حمله قرار  واكنش ديوانه وار دولت 
داد و نوشت: رژيم مافيايي ايتاليا همزمان با ادعاي 
در  آزاديخواه  و  دموكرات  جريانهاي  از  حمايت 

ايران، از گروهك منافقين حمايت مي كند. 
ايتاليا نيز در پاسخ سؤال  البته دفتر وزارت خارجه 
راديو آمريكا در مورد حمالت روزنامه حكومتي 
به هر  باشد دولتها  اگر قرار  كيهان پاسخ داده بود: 
كارهاي  به  بدهند  جواب  مي كند  پارس  كه  سگي 

جدي نمي رسند و وقتشان هدر مي رود.
خبرگزاري آكي ايتاليا نيز گزارش داد: سياستمداران 
ايتاليايي به حمله خصمانه روزنامه كيهان، كه دولت 
اين كشور را »يك رژيم مافيايي« توصيف كرده بود 

پاسخ قاطعي دادند.

در چشماني شفاف و روشن كه نه از جنگ حرف مي زند و 
نه از رنج و نه از بيم كشته شدن، در هر لحظه ذهن آدمي را به 
ايران باستان و قديم مي برد، با اين تفاوت كه مريم رجوي با 
وجود دوري از خاكش، در دستهاي خود گنجي فشرده شده 
دارد و اعتقاد كامل دارد كه تنها نيست. در ايراني كه انسان 

را تحت نام خدا به بند مي كشند. 
رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران )پارلمان در تبعيد 
كه در پاريس در فعاليت است( همراه با ملتي كه هم به او 
ايمان دارد و هم منتظر او مي باشد، به طرف جهان در حركت 
است. اين ملت حركتش رو به آينده است، چرا كه ملتي 
به خاطر  و  است  آنها 26سال  سن  ميانگين  كه  جوان  است 
پيدا بودن  يا  بودن  زن  به خاطر  فقط  كه  زنان  انبوه  نيروي 
مقداري از موها يا به خاطر خواندن آواز يا رقصيدن و حتي 

تنهايي قدم زدن، مورد اذيت و پيگيري قرار مي گيرند… 
ايران صحبت  آينده  از  مبارز خستگي ناپذير طوري  مريم، 
مي كند كه انگار در ايران است و زنان به طور آزاد زندگي 
مي كنند. مثل آبي كه كوهستان را مي شكافد از يك پارلمان 
در تبعيد كه اكثر اعضاي آن را زنان تشكيل مي دهند، حرف 
مي زند. در حالي كه مريم رجوي از رم تشكر مي كند پارلمان 
ايتاليا از او حمايت مي كند و اين مهم تداعي كننده اين است 
نگاه  خود  بند  در  را  زنان  جامعه،  در  قليلي  تعداد  چرا  كه 
انديشه  آزادي  حتي  ايران  در  ديكتاتوري  امروز  مي دارند. 
فاشيسم  را  ديدگاه  اين  مريم رجوي  و  داده  قرار  را هدف 

مذهبي مي نامد. 

نفيسي: »رژيم اختناق را در جامعه سازماندهي كرده،  آذر 
زنان را به بند كشيده و با اين كار مردان را نيز به فقر و غم 
بايد  انداخته كه  سوق داده، رژيم تفكري را در مردان جا 
بدي  سمبل  و  نماد  زنان  كه  چرا  داشت،  وحشت  زنان  از 
مي باشند و به همين دليل مردان را به عنوان سربازاني كه بايد 

زنان را در زندان نگاه دارند مي انگارد«.

چرا روسري داريد خانم رجوي؟ 
كه  دارم  اعتقاد  و  مسلمانم  زن  يك  من  كه  اين  به خاطر  ـ 
باشد.  داشته  پوشش  مي خواهد  كه  هر طور  بايد  هركس 

تحميل هر گونه پوشش از نظر اسالم محكوم است. 
در دو كلمه مانند شن در دشتهاي استان ونتو خيلي مصمم 
با مقداري جديت گفت كه مي خواهم مسلمان باشم و نشان 
داد كه اسالم دين آزادي و احترام به حقوق بشر است. من به 
او نگاه مي كنم و به دوران جواني او مي روم، به دوراني كه 
او يك دختر از طبقه بورژوازي تهران بوده و به دوراني كه 
او فارغ التحصيل رشته مهندسي شد و به زماني كه عليه رژيم 
شاه مبارزه مي كرد. خواهر او توسط شاه كشته مي شود و بعد 
نيز  او را كه حامله  او عليه آيت اهلل ها، خواهر ديگر  مبارزه 
بود بعد از شكنجه هاي بسيار مي كشند. داستان انقالب ايران، 
افسوس  يك  سمبل  بود،  شكست خورده  انقالبي  داستان 
بزرگ است، چرا كه بعد از خالصي از حكومت پادشاهي 
كه توسط آمريكا حمايت مي شد، يك ديكتاتوري ديگر 
جستجو  را  آزادي  و  دموكراسي  كه  جواناني  شد.  شروع 
و  كرده اند  علم  قد  مذهبي  قدرت  عليه  امروز  مي كردند 

مخالف 8 سال جنگ با عراق مي باشند. 

خانم رجوي آيا جامعه ايران هنوز اين توان را دارد كه 
براي انقالب ديگري خيز بردارد؟

مجددًا با نگاهي عميق و با ايمان كامل و در عين حال رو به 
آينده مي گويد:

اين خود رژيم است كه مي گويد 90درصد از مردم ايران 
را  احساس  اين  مريم رجوي  مي باشند.  مخالف آيت اهلل ها 
دارد كه تغييري در حال شكل گرفتن است. بعد از اين كه 
كه  مي بينيم  برداشت  چرخها  الي  از  را  چوب  انگلستان 
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تا  برداشته اند  را  خيز  اين  نيز  ايتاليا  و  بلژيك  فرانسه، 
نام مجاهدين خلق ايران را از ليست تروريستي حذف 
نتيجه  حصار  يك  در  ايران  مقاومت  قرار دادن  كنند. 
يك برداشت غلط بود، چرا كه آنان نمي خواستند با 
يك كشور بزرگ در منطقه خاورميانه دربيفتند )يك 
نماينده فرانسوي گفت كه سياست فرانسه بوي نفت 

مي دهد(. 
بر همين اساس اين طور محاسبه مي كنند كه با تهديد 
و محاصره مي شود رژيم ايران را از اتم و موشكهايي 
كه رو به اسرائيل هدف گيري شده بر حذر داشت. پس 
صورت مسأله را اين طور چيدند كه فقط دو راه است 
يا مماشات يا جنگ. مريم رجوي مي گويد اين يك 
دروغ است. اين تنها باري است كه مقداري صدايش 
هم  عملي  كه  هست  هم  سومي  راه حل  مي شود.  بلند 
مي باشد. تغيير دموكراتيك به دست مردم و مقاومت 
و  شكنجه  رنج  كه  شيرين  صورتي  با  زن  يك  ايران. 
رژيم  با  مخالفت  جرمشان  كه  را  120000 كشته  درد 

از  به نظر مي رسد كه  با خود حمل مي كند ولي  بوده، 
ديدار و برخورد با دنياي غرب خوشوقت است. غربي 
را تهديد مي كند و  تهران  كه روزهاي زوج حاكمان 
روزهاي فرد آنها را با تشريفات سياسي و ديپلوماسي 

همراهي مي كند. 
مريم نسبت به كشورهايي كه به دليل ضعف و تظاهر با 
احمدي نژاد رابطه دارند احساس يك نوع ترحم دارد، 
چرا كه اين همان دموكراسي ضعيفي است كه اروپاييها 

با هيتلر پيشه كرده بودند. 
تهديد رژيم ايران فقط به ما برنمي گردد بلكه به تمامي 
دنيا بر مي گردد. از آن جواني كه در تهران حكومت 
مي كند و با آن ريشي كه دارد و مي خواهد وانمود كند 
فارغ التحصيلي با نمره باال هم هست، هيچ وقت  به عنوان 
رئيس جمهور ايران اسم نمي برد، فقط مي گويد رئيس  

مالها…
يك  واقعي  ايران  خستگي ناپذير،  و  مبارز  مريم  براي 

رويا مي باشد كه هنوز در راه است.  
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تلويزيون ايتاليا شبكه دو طي گزارشي 
از سفر رئيس جمهور برگزيده مقاومت 
آزاده  ايرانيان  حالي كه  در  و  ايتاليا  به 
برگزيده  رئيس جمهور  از  استقبال  در 
از  مقاومت شعار مي دادند، قسمتهايي 
به  پاسخ  را در  مريم رجوي  اظهارات 
ايتاليا  خبرنگار خود در مقابل مجلس 

پخش كرد:
زنان  كه  بگويم  بايد  رجوي:  مريم
و  هستند  ايران  رژيم  قربانيان  اولين 
به طور مطلق حتي از حقوق شهروندان 

عادي نيز برخوردار نيستند. 
در  ايتاليا:  تلويزيون گزارشگر
حالي كه احمدي نژاد در تهران تأكيد 
مي كند كه رژيم ايران هيچ گامي در 
زمينه اتمي به عقب نخواهد گذاشت، 
شوراي  رئيس جمهور  رجوي،  مريم 
ملي مقاومت ايران، در رم به مناسبت 
جانب  از  حمايت  بيانيه  يك  انتشار 
پارلمان ايتاليا، اين رژيم را يك رژيم 

وحشتناك توصيف مي كند. 
مريمرجوي: چيزي كه در خاورميانه 
و  بنيادگرايي  در  ريشه  مي افتد  اتفاق 
تروريسم مذهبي دارد. به نظر من آن چه 
كه مردم عراق و افغانستان از آن رنج 
مي برند نيز ناشي از وجود رژيم ايران 

است. 
مريم  ايتاليا:  گزارشگرتلويزيون

مخالفت  به  شاه  رژيم  با  ابتدا  رجوي 
در  كه  انقالبي  در  سپس  برخاست. 
1979 به وقوع پيوست، در صف بندي 
دموكراتيك  ايران  يك  براي  مبارزه 
و مبتني بر جدايي دين از دولت عليه 

آيت اهلل ها قرار گرفت.
نام  گنجاندن  كه  مي كند  تأكيد  وي   
براثر  تروريستي  ليست  اين جنبش در 
فشارهاي رژيم ايران بوده است. همان 
نامگذاري كه دادگاه عدالت اروپا در 

سال2006 آن را باطل كرد. 
ايران  بحران  حل  راه  رجوي:  مريم
سياست  در  نه  و  است  جنگ  در  نه 
انتخاب حمايت از  مماشات  بلكه در 
جنبش آزاديخواهانه داخل اين كشور 

نهفته است. 
گزارشگرتلويزيونايتاليا: بنابراين 
به نظر خانم رجوي هيچ ترديدي وجود 
ندارد كه هر گونه مذاكره  با رژيم  ايران 

براي مردم ايران زيانبار است. 
مناسبات  حالي كه  در  رجوي: مريم
دستيابي  اجازه  ايران  رژيم  به  تجاري 
دستگاه  تقويت  و  اتمي  بمب  به 
به  و  مي دهد  را  مردم  عليه  سركوبش 
سراسر  در  كه  مي كند  كمك  رژيم 
جهان از گروههاي تروريستي حمايت 
مالي كند، تحريم اين رژيم به نفع مردم 

ايران است. 

تلويزيون ايتاليا شبكه 2ـ  3مرداد87

با  مذاكره   هر گونه  رجوي  نظر  از 
رژيم ايران براي مردم ايران زيانبار است
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كارلو چيچولي، نايب رئيس كميسيون امور 
اجتماعي: من و تمام همكارانم در اين جلسه 

اكثريت مردم ايتاليا را نمايندگي مي كنيم
 براي من باعث افتخار است كه در اين فرصت و در اين 
ميزبان صداي  است  ايتاليا  پرمعنا كه مجلس  بسيار  محل 

ايران آزاد باشم. 
آزادي  تمدن،  بين  بزرگ  درگيري  يك  لحظه  اين  در 
و تاريكي در جريان است و طنين صداي ايران آزاد در 
رم يك عمل بسيار پرمعني است. من و تمامي همكاران 
نماينده كه در اين جا حضور داريم اكثريت باالي افكار 
ميز  اين  سر  بر  زيرا  مي كنيم،  نمايندگي  را  ايتاليا  مردم 
نمايندگان وابسته به تمامي گروهها، چه از طرف اكثريت 
و چه اپوزيسيون حضور دارند و دقيقًا به همين دليل به طور 
خاص پرمعنا مي باشد، چون صداي پارلمان، صداي تمامي 
مردم ايتاليا است. فكر مي كنم كه جنگ براي آزادي و 
انجام آن  ايراني در حال  براي حقوق مدني كه مخالفان 
مي باشند يك جنگ براي آزادي مردمشان و براي آزادي 

و صلح براي آينده جهان است. 
من به همراه ديگر نمايندگان به دنبال فرصتي بوديم تا با 
يك روش بسيار پرمعنا وضعيت ايران را به ايتاليا بشناسانيم. 
لورنزين،  بئاتريس  ايتاليا،  مجلس  نماينده  چهار  حضور 
پائولو گوئيسيس، آميليو اسكيرو و خود من در گردهمايي 
كه روز 28 ژوئن در فرانسه برگزار شد، يك حضور بسيار 

مهم براي بستن يك پيمان مهم ميان دو خلق بود. 
ايران يك كشور بسيار قديمي با تاريخي بزرگ است. و 
ايتاليا هم نماينده خلقي با يك تاريخ بسيار بزرگ و قديمي 

است بنابراين نمي توانيم باهم تماس نداشته باشيم.
بعد از شركت ما در گردهمايي پاريس ايده تشكيل اين 
سالن كولونا  در  بعدي كه  ديدار  و  مطبوعاتي  كنفرانس 
افكار  كه  دليل  اين  به  دقيقًا  آمد.  به وجود  بود  خواهد 
عمومي ايتاليا و هم چنين اروپا و تمامي دنيا نسبت به اين 

مسأله حساس شود. 
خود  سخنان  مي كنم  دعوت  نمايندگان  ساير  از  اكنون 
را ايراد كنند و سپس خانم رجوي كه نماينده جنبش و 
ايراد خواهند  را  ايران هستند سخنانشان  مقاومت  صداي 

نمود. 

آميليو اسكيرو: ما در اين جا حضور يافته ايم 
و  دموكراتيك  مشروع،  مبارزه يي  از  تا 

صلح آميز براي آزادي حمايت كنيم 
با تشكر از همه شما كه در اين جا حضور داريد و سالم 
تمامي  و  رجوي  مريم  خانم  به  گرم  خوشامدگويي  و 

نمايندگان مقاومت ايران. 
من در پاريس خانم رجوي را ديدم ايشان زني است بسيار 
فوق العاده. سخنگوي شجاع هزاران نفر از كساني كه در 
با  شدم  موفق  من  مي كنند.  تحصيل  و  زندگي  ما  كشور 
خانواده هايي آشنا شوم كه در شهر من زندگي مي كنند و 

مي دانم چگونه براي يك ايران آزاد مي جنگند. 
بر  كه  هستند  افرادي  بلكه  نيستند،  تروريست  نه تنها  آنها 
روي وجدانهاي سياسي فشار مي آورند تا براي نبردي كه 

به جلو مي برند  با ظرافت  به طور دموكراتيك و  خودشان 
حمايت كسب كنند تا زماني كه در كشور آنها نيز مانند 
به حقوق  احترام  و  كشورهاي دموكراتيك، دموكراسي 
تبعيض  عليه  مبارزه  زنان،  حقوق  جنبشها،  آزادي  بشر، 
و  آزادي حركت  پوشش،  آزادي  مدني،  نژادي، حقوق 
انعكاس  را  همه  صداي  كه  آزاد  مطبوعات  يك  داشتن 

دهد، رعايت شود. 
به همين دليل ما در اين جا حضور يافته ايم تا از مبارزه يي 
حمايت  آزادي  براي  صلح آميز  و  دموكراتيك  مشروع، 

كنيم. 
بنابراين آرزوي من اين است كه آن موجي كه از انگلستان 
به راه افتاد و دادگاه عدالت را وادار ساخت كه اين سازمان 
پيروزي  به  سازد،  خارج  تروريستي  سازمانهاي  ليست  را 
برسد و آزادي حركت اين سازمان را دوباره تأمين كند. 
در اين جا از همه شما تشكر مي كنم و اميدوارم كه همگي 

بتوانيم از اين مبارزه حمايت كنيم. 

اليزابتا زامپاروتي: از طريق حمايت از نيروهاي 
را  ايران  رژيم  مي توان  كه  است  دموكراتيك 

سرنگون كرد
براي  است  فرصتي  ايتاليا  در  امروز حضور خانم رجوي 
افشاي جنايات و وحشيگريهايي كه رژيم ايران مرتكب 
مي گردد. ما به عنوان انجمن »به قابيل دست نزنيد« فردا با 
ارائه گزارش ساليانه حكم مرگ در جهان اعالم خواهيم 
كرد كه ايران بعد از كشور چين، تنها كشوري است كه 
باالترين آمار حكم اعدام را داراست. بايد اضافه كنم كه 
از زمان به قدرت رسيدن احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهور 
افزايش  انجام شده به شدت  ايران، شمار اعدامهاي  رژيم 
مي باشد.  ما  نگراني  باعث  واقعًا  اين موضوع  است.  يافته 
شده  گذاشته  اجرا  به  اعدام  حكم   355 گذشته  سال  در 
كه نسبت به سال 2006 يك سوم افزايش داشته است. در 
اين جا اضافه مي كنم كه اين آمار تقريبي است و علت آن 
هم ديكتاتوري و خفقان در اين رژيم است. رژيم ايران در 
اين زمينه آمار رسمي ارائه نداده است اما ما مي دانيم كه 
مرتبًا سنگسار و اعدام نوجوانان را به اجرا درآورده است 
و در همين سال 2008 حداقل 30 نوجوان را در ايران اعدام 
كرده است. در صورتي كه در سال 2007، 7 نوجوان اعدام 
شده اند. همين مسأله بيانگر اين نكته مهم است كه رژيم 
ايران ناقض آشكار كنوانسيون حقوق اطفال است. عالوه 
بر اين، اين رژيم به طور گسترده از اعدامهاي جمعي هم 
استفاده مي كند. در اين جا بايد اذعان كرد كه اگر امروز 
به  بين المللي  جامعه  براي  تهديدي  عنوان  به  ايران  رژيم 
اين  اتم شناخته مي شود علت آن  از بمب  استفاده  خاطر 
است كه به آن اجازه داديم  براي مدتهاي متمادي خطري 

براي شهروندان خود باشد. 
در ايران يك اپوزيسيون دموكراتيك وجود دارد و نيازي 
فقط  و  ندارد  خارجي  دخالت  و  دموكراسي  صدور  به 
حمايت  طريق  از  كرد.  حمايت  اپوزيسيون  اين  از  بايد 
را  رژيم  اين  مي توان  كه  است  دموكراتيك  نيروهاي  از 

سرنگون نمود. 
اروپا،  اتحاديه  كه  است  قبول  غيرقابل  واقعًا  من  براي 

هم چنان به نگهداشتن نام مجاهدين در ليست تروريستي 
نه تنها  اروپا  اتحاديه  بسيار طوالني  براي زمان  ادامه دهد. 
ضعيف عمل كرد بلكه بايد گفت شريك سركوب مردم 
ايران بوده است و به عقيده من زمان آن فرارسيده است 
كه اتحاديه اروپا نام مجاهدين را از ليست تروريستي خود 

حذف بكند. 
انگلستان  كشور  اخيرًا  كه  كنم  اشاره  بايد  اين  بر  اضافه 
به اين عالئم توجه  بايد  عالئمي از خود بروز داد كه ما 
ايتاليا و دولت آن  خود را مبذول داشته و اميدواريم كه 

خود را نسبت به اين موضوع متعهد نمايند. 

سعاد اسباي: بنيادگرايي از ايران شروع شد 
و به زودي به همت زنان ايران در همان جا از 

بين خواهد رفت
با تشكر از همه و سالم و خيرمقدم به مريم. 

مي كنم.  تشكر  اين جا  در  حضورتان  به خاطر  شما  از 
با  مبارزه مي كنند و  اين جا حضور دارند و  زناني كه در 
مسافرتهاي خود در دنيا تالش مي كنند كه ما را با وقايع 
ايران آشنا ساخته و چشم ما را در قبال بنيادگرايي باز كنند 
بايد بدانند كه از حمايت همگي ما برخوردار هستند. ما 
بايد تصريح كنم  اين جا  موافق هستيم. در  آنها  مبارزه  با 
بنيادگرايي اصاًل ربطي به اسالم ندارد. امروز  كه انديشه 
مي خواهم به اين زنان بگويم كه اين جنگ آسان نيست. 

مي بايست جلو رشد بنيادگرايي اسالمي را گرفت. 
آرزوي من براي زنان شجاع اين است كه بتوانند به مبارزات 
خود با جديت و شجاعت ادامه دهند. آينده در دست آنان 
است، آنها چه در غرب و چه در ايران براي نجات مردم از 
اين درام تالش مي كنند. همان طور كه مي دانيد بنيادگرايي 
از ايران شروع شد. من معتقدم كه به زودي به همت اين 
زنان، بنيادگرايي دقيقًا در همان جا از بين خواهد رفت. من 
از تمام زنان ايراني به خاطر شجاعتشان و به خاطر اراده و 

تالششان تشكر مي كنم. 
ما هر روزه در پارلمان آنها را در كنار خود مي بينيم و به 
نام زنان ايتاليايي و مراكشي كه در ايتاليا زندگي مي كنند 

از شما تشكر مي كنم. 

ايران رنگ  پائوال گويسيس: مبارزه مقاومت 
بايد  دليل  به همين  مي دهد،  زندگي  بوي  و 

قاطعانه و عميقًا از آن حمايت شود
من در اكتبر سال گذشته به مقاومت ايران نزديك شدم. 
شدم،  آشنا  ايران  رژيم  جنايات  با  كه  بود  زمان  آن  در 
هم  حامله  زنان  آنها  بين  در  كه  زنان  اعدام  به خصوص 
كه  موضوعي  وضعيتي  چنين  به  توجه  با  داشت.  وجود 
بسيار روشن است اين است كه جدا از اپوزيسيون سياسي، 
وقتي يك دولت، يك حكومت دست به چنين جنايات 
نه  اين جا ديگر  سيستماتيكي مثل اعدام زنان مي زند، در 
دولت وجود دارد و نه حكومت، بلكه رژيمي برقرار شده 
كه بايد با آن مبارزه كرد. بنابراين من با عالقه يي شديد در 

گردهمايي 28ژوئن شركت كردم.

تنها راه اجتناب از جنگ، تغيير دموكراتيك در ايران به دست 
مردم و مقاومت ايران است

سخنراني رئيس جمهور برگزيده مقاومت

در يك كنفرانس مطبوعاتي در مجلس ايتاليا اعالم شد: 
بيانيه اكثريت نمايندگان مجلس ايتاليا در حمايت از »راه حل سوم «مريم رجوي   

رئيس جمهور برگزيده مقاومت روز چهارشنبه دوم مرداد)23 ژوئيه2008( در 
كنفرانسي در مجلس ايتاليا كه در سالن رسمي استامپاـ  محل اصلي برگزاري 
چيچولي،  كارلو  آقاي  رياست  به   دولت ـ  و  پارلمان  مطبوعاتي  جلسات 
نايب رئيس كميسيون امور اجتماعي مجلس تشكيل شده بود، شركت كرد. 
در اين كنفرانس شماري از نمايندگان مجلس از احزاب مختلف حضور داشته 

و طي آن بيانيه اكثريت نمايندگان در حمايت از مقاومت ايران اعالم شد. 
در هنگام ورود خانم رجوي به مجلس ايتاليا، هموطنان ايراني مقيم اين كشور 
كه در برابر مجلس اجتماع كرده بودند، باشعارها و ابراز احساسات پرشور 

خود از رئيس جمهور برگزيده مقاومت استقبال كردند. 
نمايندگان پارلمان ايتاليا از تمامي احزاب اين كشور كه شماري از رؤسا و 
اعضاي كميسيونهاي مختلف اين پارلمان در ميان آنها بودند، با استقبال از 

خانم رجوي در هنگام ورود به مجلس ايتاليا، حضور رئيس جمهور برگزيده 
مقاومت را در مجلس ايتاليا خيرمقدم گفتند. 

در  ايتاليا  مجلس  اكثريت  بيانيه  اعالم  با  چيچولي  آقاي  كنفرانس،  اين  در 
حمايت از مقاومت ايران و راه حل سوم و تأكيد بر لغو بالدرنگ برچسب 
ايتاليا  تروريستي عليه مجاهدين، از سفر و حضور خانم رجوي در مجلس 
قدرداني و تشكر كرد و كتاب اسناد امضاشده بيانيه را با امضاي 320 نماينده 

مجلس ايتاليا به رئيس جمهور برگزيده مقاومت اهدا نمود.
نام آنهايي كه  به  اين جا حضور دارند و  نمايندگاني كه  نام  به  وي گفت:  
بيانيه  به  مربوط  اين جا حضور خواهند داشت، مي خواهم مدارك  بعدًا در 
اكثريت نمايندگان ايتاليا را به ايشان تقديم كنم. سندي در اين جا امضا شده 
كه پيش مقدمه سندي خواهد بود كه در آينده پارلمان ايتاليا تصويب خواهد 

كرد براي همبستگي با مردم ايران براي يك ايران آزاد با يك پارلمان منتخب 
از تمامي شهروندان كه آزادانه در آن شركت خواهند كرد. هم اكنون سند 
رسمي كه در دست دارم به نام تمامي نمايندگاني كه آن را به امضا رسانده اند 

به شما تقديم مي كنم. 
ايتاليا  نماينده مجلس  زامپاروتي،  اليزابتا  اين كنفرانس مطبوعاتي، خانم  در 
حزب  از  ايتاليا  مجلس  نماينده  اسكيرو،  آميليو  خانم  راديكال؛  ازحزب 
دموكرات؛ خانم سعاد اسباي، نماينده مجلس ايتاليا؛ خانم پائوال گوئيسيس، 
نماينده مجلس ايتاليا از ليگ شمال؛ يوله سانتلي، نايب رئيس كميسيون قانون 
اساسي از حزب زنده باد ايتاليا،  طي سخناني ضمن خيرمقدم به رئيس جمهور 
برگزيده مقاومت، بر حمايت احزاب مختلف ايتاليا و افكار عمومي اين كشور 
از مقاومت ايران و محكوميت سياست مماشات تأكيد و ابراز اميدواري كردند 

كه سفر خانم رجوي به ايتاليا، آغاز پايان سياست مماشات در برابر استبداد 
آرمانهاي  از  حمايت  در  سياستي جديد  سرآغاز  و  ايران  بر  حاكم  مذهبي 

آزاديخواهانه مردم ايران باشد.
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، در اين جلسه به 
ايراد  سخنراني پرداخت و با ابراز خوشوقتي از سفر به اين كشور، به مردم و 

مجلس ايتاليا درود فرستاد. 
بيانيه  ايتاليايي  و  بين المللي  رسانه هاي  و  خبرگزاريها  مهمترين  نمايندگان 
اكثريت مجلس اين كشور در حمايت از راه حل سوم خانم رجوي براي تغيير 
دموكراتيك در ايران را به مثابه يك ابتكار عمل جديد پارلماني و فراحزبي 
ملي  شوراي  از  حمايت  و  ايران  قبال  در  جديد  سياست  يك  اتخاذ  براي 

مقاومت ايران، منعكس كردند. 

وقتي اكثريت مجلس ايتاليا به حذف برچسب ظالمانه تروريستي به مجاهدين فرامي خوانند، به معادله 
بقيه در صفحه4تغيير در ايران براي جلوگيري از جنگ و بحران پاسخ داده اند

از راست: يوله سانتلي، پائوال گوئيسيس، اليزابتا زامپاروتي، مريم رجوي، كارلو چيچولي، آميليو اسكيرو، سعاد اسباي

ما از اتحاديه اروپا و فرانسه به عنوان رياست دوره يي اتحاديه اروپا مي خواهيم، برچسب تروريسم عليه سازمان مجاهدين خلق ايران را كه توسط دادگاه 
عدالت اروپا و دادگاه انگلستان لغو شده است، براي هميشه به دور اندازد

خانمها، آقايان
دوستان عزيز، آقاي رئيس

از حضور در خانه مردم ايتاليا و شهر رم با جايگاه تاريخي و همه 
زيباييهايش بسيار خوشوقتم. 

از جانب هموطنانم به عموم مردم ايتاليا درود مي فرستم. 
قبل از هر چيز مايلم از اكثريت نمايندگان مجلس ايتاليا كه بيانيه 
رژيم  خطر  بر  آنها  كنم.  تشكر  شد،  اعالم  امروز  آنها  شجاعانه 
آخوندها به عنوان بزرگترين معضل جهان انگشت گذاشته اند و از 

مقاومت ايران به عنوان »راه حل« اين مشكل حمايت كرده اند. 
من به اين جا آمده ام تا بر چند مسأله كليدي حول همين موضوع 

تأكيد كنم: 
صلح  كه  است  انفجاري  وضعيت  يك  در  خاورميانه  امروز  1ـ 
ديكتاتوري  بحران  اين  منشأ  مي كند.  تهديد  را  جهان  امنيت  و 
آخوندهاست و سياست مماشات با رژيمي كه منشأ بحران و كانون 
صدور تروريسم و بنيادگرايي است، هرگز به نتيجه يي نمي رسد. 
شكست مذاكرات اتمي نوزدهم ژوئيه در ژنو، اين واقعيت را بار 

ديگر ثابت كرد. 
»يا  معادله  است.  قاطعيت  رژيم  اين  مقابل  در  2ـ سياست درست 
دسترس  در  سوم  راه حل  يك  است،  فريب  جنگ«  يا  مماشات 
است: تغيير دموكراتيك در ايران به دست مردم و مقاومت ايران. 

اين، تنها راه اجتناب ازجنگ است. 
3ـ مردم ايران و مقاومت سازمانيافته آنها مي توانند تغيير را محقق 
با  ايران،  در  اجتماعيش  گسترده  پايگاه  با  مقاومت  اين  كنند. 
براي  كه حاضرند  هواداراني  انبوه  با  آزادي،  راه  شهيد  120هزار 
تغيير در ايران بيشترين بها را بپردازند، با سازمان گسترده در جامعه 
با  ايران،  رژيم  اسرار  سري ترين  به  دسترسي  با  خارج،  ايرانيان 
طرحها و برنامه هاي مشخص براي آينده، امكانات ضروري براي 
تغيير را در اختيار دارد. بيش از 5هزار حركت اعتراضي در يكسال 
گذشته به رغم سركوب و موج اعدامها، گواه آن است كه مردم 

ايران خواهان تغيير هستند. 
4ـ ما پيوسته خواهان برگزاري انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد 
براساس جدايي  ايران دموكراتيك،  براي يك  ما  بوده و هستيم. 
دين از دولت، صلح دوست و غير اتمي مبارزه مي كنيم كه در آن 
اقليتهاي مذهبي و قومي از حقوق برابر بر خوردار خواهند بود و 
از شكنجه و اعدام خبري نخواهد بود. ما از بازار آزاد و بازگشت 
سرمايه ها و متخصصيني كه مجبور به ترك ايران شده اند حمايت 

مي كنيم. 
5ـ زنان از حقوق متساوي با مردان برخودار خواهند بود و از جمله 
در رهبري سياسي مشاركت برابر خواهند داشت. هر زن در انتخاب 
پوشش خود آزاد است. از نظر ما قوانين شريعت آخوندي مردود 

است و حقوق مدني كه در ايران امروز نابود شده بايد احيا شود و 
با اعالميه جهاني حقوق بشر منطبق باشد. 

6ـ ما خواهان برقراري رابطه با همه كشورهاييم. از روابط سياسي و 
اقتصادي با ايتاليا و ساير كشورهاي اروپا پس از سرنگوني ماليان 

استقبال مي كنيم. 
7ـ برچسب تروريستي همه تواناييها مقاومت را به بند كشيده و از 
تحقق اين چشم اندازها ممانعت كرده است؛ حال آن كه مقاومت 
ايران به طور مستمر تروريسم را محكوم كرده و خود قرباني اصلي 
وقتي  ترتيب  اين  به  است.  بوده  آن  افشاگر  و  دولتي  تروريسم 
اكثريت مجلس ايتاليا به حذف اين برچسب ظالمانه فرامي خوانند، 
به معادله تغيير در ايران براي جلوگيري از جنگ و بحران پاسخ 

داده اند. 
8 ـ ما اتحاديه اروپا را فرا مي خوانيم با حذف اين برچسب ظالمانه 
جهان را بيش از اين از مهمترين اهرم تغيير در ايران و از مهمترين 

اهرم مبارزه با بنيادگرايي محروم نكنند. 

خانمها، آقايان،
دوستان عزيز، 

مقاومت ايران از تأكيدات رهبران ايتاليا بر ضرورت مقابله با خطر 
اين تأكيدات  اتمي استقبال مي كند.  به بمب  ايران  دستيابي رژيم 
كه  اروپايي  جديد  سياست  يك  شكل گيري  به  را  ايران  مردم 
مماشات با ماليان را رد مي كند، اميدوار كرده است و نشان مي دهد 
ايتاليا از موقعيتي برخوردار است كه مي تواند در اروپا نقش ويژه يي 

براي مقابله با باج خواهي ماليان ايفا كند. 
در همين جا بايد از عكس العمل قاطع و يكپارچه مردم، پارلمان، 
دولت و نخست وزير ايتاليا، به هنگام سفر احمدي نژاد رئيس جمهور 
در  رم،  شهرداري  سمبليك  حركت  و  آخوندي  رژيم  جنايتكار 
خاموش كردن چراغها، صميمانه و عميقًا تشكر كنم. اين همبستگي 
و  تروريسم  به  شايسته  »نه«  يك  ايران  سركوب  تحت  مردم  با 

بنيادگرايي بود. 
هم چنين مايلم قدرداني و احترام خود را نسبت به واتيكان و پاپ 
نپذيرفتن رئيس جمهور ماليان،  به خاطر  بنديكت شانزدهم،  اعظم 

ابراز كنم. 
نه  و  نمايندگي مي كنند  را  ايران  نه مردم  خامنه اي و احمدي نژاد 
صلح،  واقعي،  اسالم  پيام  هم چنان كه  ايران،  مردم  پيام  را.  اسالم 

دموكراسي، همزيستي، و بردباري است. 
 

دوستان گرامي
تشكر  شما  همه  از  و  ايتاليا  مجلس  و  مردم  از  ديگر  بار  يك 

مي كنم. 
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گزارش تلويزيون رويتر
 از سفر مريم رجوي به ايتاليا

 عالوه بر اين من با بسياري از هواداران مقاومت ايران آشنا شدم و به طور ويژه 
با زناني كه در اين زمينه فعال مي باشند. در 28 ژوئن به پاريس رفتم و قصدم از 
اين عمل ديدن و شناختن آن حقيقتي بود كه براي من ترسيم كرده بودند و بايد 
اذغان كنم كه در آن جلسه هزاران و هزاران نفر يك صدا نام مريم رجوي را بر 
زبان مي آوردند. من با ديدن اين صحنه ها خيلي تحت تأثير قرار گرفتم. چون كه 
فرق ما و آنها در اين است كه ما مبارزاتمان در جهت سياسي است ولي مبارزه 
آنها رنگ و بوي زندگي مي دهد، به همين دليل معتقدم كه بايد بسيار قاطعانه و 

عميقًا از آنها حمايت شود.
در جريان گردهمايي پاريس، ايرانيها حكم دادگاه استيناف لندن كه نام مجاهدين 
را از ليست سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا حذف نموده بود، جشن گرفته 
بودند . به همين دليل حضور من در اين جا تعهدي است براي عمل و فعاليت در 

جهت حساس نمودن افكار عمومي شهروندان ايتاليايي، شهروندان پادان )شمال 
ايتاليا( و آن كساني كه ما نمايندگان آنها هستيم و تمامي اين فعاليتها بايد در 
مسير حذف نام اين سازمان از ليست تروريستي در كل اروپا باشد. من در اين جا 
به عنوان يك پارلمانتر، يك زن، مادر و معلم حضور دارم و به همين دليل تعهد 
من بسيار قوي و جدي است. ضمن تشكر از شما به شما تبريك گفته و اميدوارم 

كه هر چه زودتر به آرزويتان برسيد. 

يوله سانتلي: هرزمان احمدي نژاد دور يك ميز بين المللي 
ملي  شوراي  اخراج  مي خواهد  كه  چيزي  اولين  مي نشيند 

مقاومت است
در اين جا بايد اهميت كاري را كه مقاومت ايران انجام داده به خصوص شكستن 

كسي  اكنون  كنم.  يادآوري  شده،  كشيده  ايران  دور  به  كه  سكوتي  ديوار 
نمي تواند بگويد كه ما از مسائلي كه در ايران اتفاق مي افتد خبر نداريم. وقتي به 
اين مسأله فكر مي كنم جوابم اين است كه شايد كساني كه اين حرف را مي زنند 
به اين دليل است كه ايران يك قدرت اقتصادي است و در نتيجه منافع بسيار 
زيادي حول آن مي چرخد. اگر بخواهم در مورد اهميت حركت مقاومت ايران 
در جهت شكستن ديوار سكوت مثال بياورم بايد به اين نكته اشاره كنم كه هر 
زمان احمدي نژاد دور يك ميز بين المللي مي نشيند اولين چيزي كه مي خواهد 

اخراج شوراي ملي مقاومت است. 
از اين كه شوراي ملي مقاومت اولين دشمن احمدي نژاد شناخته شده به خوبي 
بتوان  امروزه  شايد  است.  آزادي  اين شورا خواهان  كه  نتيجه گرفت  مي توان 
گفت كه حتي اعتبار ارگانهاي حقوقي اروپا زير  سؤال رفته است، زيرا دادگاه 
عدالت حكم داد كه هيچ گونه دليلي براي نگهداشتن مقاومت ايران در ليست 

سياه وجود ندارد. بنابراين چگونه مي توان به خواست رژيمي تن داد كه قصد 
بازي  خودمان  ايده هاي  اعتبار  با  ما  مورد  اين  در  دارد.  را  عقايدش  تحميل 

مي كنيم. 
ما  كه  مي كنم  افتخار  احمدي نژاد  ديدار  با  ايتاليا  برخورد  نحوه  مورد  در  من 

رفتاري بسيار واضح و جدي داشتيم.
ايتاليا آمدند.  به  و  دادند  افتخار  ما  به  بسيار تشكر مي كنم كه  از خانم رجوي 
نه تنها در شناساندن خيلي از موضوعات  من معتقدم كه حضورشان در اين جا 
اهميت دارد بلكه باعث افتخار تمام كساني است كه در اين راه قدم گذاشته اند 
و براي ما ايتالياييها فرصتي بود كه با وقايع شما و تاريخ شما آشنايي پيدا كنيم. 
در اين جا مي خواستم اضافه كنم كه امروز صرفنظر از تفاهمات سياسي كه در 
اين زمينه ايجاد شد، آن چه براي ما مهم است اين است كه ما جانب آزادي و 

عدالت را گرفته باشيم. 

بقيه از صفحه 3

به  چهارشنبه  ايران،…روز  مقاومت  ملي  شوراي  رئيس جمهور  رجوي،  مريم 
دعوت نمايندگان ايتاليا در پارلمان ايتاليا سخنراني كرد.

او گفت: »هر فرمي از مذاكره با رژيم ايران بيهوده است. جامعه بين المللي بايد 
تصميمات خيلي جدي در رابطه با ايران بگيرد.«

… رئيس جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت ايران رژيم تهران را»ديكتاتوري 

غير قابل قبول«  »راه حل  ايران يك  رژيم  با  مذاكره  و گفت  بيستم« خواند  قرن 
است كه به مالهاي حاكم در ايران فرصت ارتقادادن برنامه جنجالي اتمي را 

مي دهد.
او 5 عضو دائم شوراي امنيت را به خاطر مذاكره با مقامات ايران محكوم كرد و 
گفت حمايت از مقاومت تنها راه براي پرهيز از جنگ است. او گفت: »فرمول 
استمالت يا جنگ گمراه كننده است. راه سومي وجود دارد، تغيير دموكراتيك 

توسط مردم و مقاومت ايران. اين تنها راه براي پرهيز از جنگ است«.

سخنراني مريم رجوي در پارلمان ايتاليا خبرگزاري يونايتدپرس 2مرداد87 و  ايران  رژيم  جانب  از  بنيادگرايي  »صدور 
براي  تهديد  يك  فقط  اكنون  احمدي نژاد، 
براي  عاجل  خطر  يك  بلكه  نيست  خاورميانه 
دنياي اسالم و همه دنيا مي باشد«. اين سخنان را 
مريم رجوي، رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت 

ايران در رم اعالم كرد. 
بمب  از  بار  صد  تهديد  »اين  داد:  ادامه  رجوي 
اتمي كه رژيم در حال به دست آوردن آن است، 

خطرناكتر مي باشد«. 
ديدار  از  كه  ديگري  خبر  در  آنسا  خبرگزاري 
رئيس جمهور برگزيده مقاومت در روز چهارشنبه 

2مرداد منتشر كرد نوشت:
رجوي: آفرين بر ايتاليا، قاطعيت عليه رژيم تهران  

الزم است.

»فكر مي كنم كه ايتاليا رفتار جديدي در قبال رژيم 
ايران اتخاذ كرده است. سياستي قاطع- مردم ايران 
از رفتار دولت ايتاليا در زمان مسافرت احمدي نژاد 
بسيار استقبال كردند«. احمدي نژاد براي شركت 
در فائو در ماه ژوئن به رم آمده بود. اين سخنان را 
مريم رجوي، رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت 
ايران كه براي يك سري ديدارها به ايتاليا آمده 

بود گفت.
رجوي هم چنين به همراه چندين پارلمانتر ايتاليايي 
فراخواني كه شمار زيادي از نمايندگان پارلمان 
فرانكو  جان  به  بودند  كرده  امضا  آن را  ايتاليا 
فيني، رئيس پارلمان تحويل داد. در اين فراخوان 
خواسته شده است كه نام مجاهدين خلق از ليست 

سياه اروپا حذف شود.

تقاضاي  مجلس  رئيس  از  نمايندگان  از  برخي 
ديدار براي تحويل دادن اين فراخوان كردند.

تا آن جايي كه توانستيم بفهميم فيني گفت كه اين 
فراخوان را مورد توجه قرار خواهد داد. 

رجوي كه در فرانسه در تبعيد مي باشد و در صف 
اول دشمنان رژيم ايران مي باشد، آرزو كرد كه 
»ايتاليا قاطعيتش در مورد رژيم ايران را ادامه دهد 
ديكتاتوري  به  ممكن  جواب  تنها  اين  كه  چرا 

مي باشد«. 
ادامه  به  او  باز شود،  براي احمدي نژاد  »اگر فضا 
سياستش راغبتر مي شود. در نقطه مقابل مي بايست 
كه  اميدواريم  اين  »بنابر  شود«.  گرفته  او  جلوي 
ايتاليا كاماًل سياست مماشات با رژيم را رها كند و 

مقاومت ايران را به رسميت بشناسد«. 

ايران ـ رجوي:
رژيم ايران 

بنيادگرايي صادر 
مي كند و اين خطري 

براي همه محسوب 
مي شود

خبرگزاري آنسا 2مرداد87

فراخوان رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران:
 براي حل مسأله اتمي ايران سه راه وجود دارد ولي تنها يك راه آن 

درست است. 
مقاومت  ملي  شوراي  رئيس جمهور  رجوي  خانم  توسط  سخنان  اين 
ايران طي ارائه فراخوان اكثريت مجلس ايتاليا در حمايت از مقاومت 

ايران بيان شد. 
راه  اين  اما  است،  مماشات  و  ديالوگ  خط  ادامه  همان  اول  »راه حل 
زمان  ايران  رژيم  اين كه  به جز  نداشته  نتيجه يي  هيچ گونه  به حال  تا 
بيشتري داشته باشد تا به هدفهاي خود برسد. اين را آخرين شكست در 

مذاكرات شنبه گذشته ژنو تأييد مي كند. 
راه دوم “جنگ عليه تهران مي باشد” اما اين هم يك راه حل عملي و 
درست نمي باشد و قرباني مردم خواهند بود كه هيچ گناهي نداشته و 

خواهان دموكراسي مي باشند. 
كشور”  در  دموكراتيك  تغيير  يك  از  “حمايت  راه  سومين  آخر،  در 
مي باشد كه از طريق مردم و مقاومت ايران محقق مي شود. همان طوركه 
بزرگترين  اپوزيسيون،  از  درحقيقت حمايت  ديده شده،  هم  امروز  تا 
است  به همين علت  است.  ماليان  و  احمدي نژاد  عليه  تهاجم  و  حمله 
كه رئيس دولت آخوندي بر سر هر ميز مذاكره بين المللي كه مي نشيند 

تقاضاي خفه كردن مخالفان را مي كند«.
مي خواهد  اروپا  اتحاديه  از  رجوي  مريم  خانم  آخر  در  بنابراين، 
بردارند.  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  از  را  تروريستي  برچسب  كه 
خواسته يي كه در مالقات با جان فرانكو فيني، رئيس مجلس هم بيان 
شد ولي درحال حاضر در برنامه اتحاديه اروپا در بروكسل نيست. در 

ايتاليا، برعكس در رابطه با آن بحث خواهد شد. 

حمايت از يك تغيير دموكراتيك در ايران

ديروز اعضاي گروه اكثريت و اقليت مخالف مجلس در 
از  كه  خواستند  برلوسكوني  چهارم  دولت  از  بيانيه  يك 

مخالفان رژيم محمود احمدي نژاد حمايت كند.
تأكيد كرده  هم چنان  ديروز  ايران،  اسالمي  رئيس جمهور 
كه حتي يك ميليمتر در مقابل فشارها كوتاه نخواهد آمد. 
و با اين موضعگيري مشخص كرد كه رژيم ايران از برنامه 

هسته يي خود عقب نشيني نخواهند كرد.
با  بار  ايتاليا - جان فرانكو فيني براي اولين  رئيس مجلس 
خانم مريم رجوي از شوراي ملي مقاومت ايران در مجلس 

ايتاليا ديدار كرد.

اروپا وآمريكا بايد فشارهاي سياسي شان را روي احمدي نژاد 
زياد كنند و به نظر رجوي مذاكره روي برنامه هسته يي و 

بسته هاي تشويقي فايده  يي نخواهد داشت.
را  اين  كه  مدتهاست  فراتيني  ايتاليا،  خارجه  امور  وزير 
فهميده خط وزارت خارجه بايد با خط اروپا مطابقت كند. 
و فراتيني زياد خوش بين نيست او و آنگال مركل وخاوير 
است  ممكن  و  كرد  خواهند  مالقات  29 ژوئيه  در  سوالنا 
بكنند  رايس  كاندوليزا  با  گفتگويي  و  بحث  سفر  اين  در 
ايران  رژيم  عليه  بيشتر  فشارهايي  و  تحريمها  خواستار  و 

بشوند. 

مقاومت ايران در مجلس ايتاليا

بيانيه اكثريت نمايندگان 
مجلس ايتاليا در حمايت از 
»راه حل سوم« مريم رجوي 

يك طرح براي حقوق بشر )حمايت از جانب چپ و راست(  
امروز در رم در مجلس، دو كنفرانس حمايت براي حقوق بشر و آزادي در 

ايران تشكيل مي شود: 
)نماينده  زامپاروتي  اليزابتا  آنها  بين  كه  اپوزيسيون،  و  اكثريت  پارلمانترهاي 
بئاتريس  گوتزانتي،  پائولو  چيچولي،  كارلو   ،)PD گروه  راديكال  حزب 
نمايندگان  گوئيسيس،  پائوال  اسكيرو،  آميليو  سالتامارتيني،  باربارا  لورنزين، 
نزنيد سرجودليا، كارشناسان  قابيل دست  به  دبير سازمان  و  انگلستان  مجلس 
سياسي بين المللي و پناهندگان ايراني شرايط اين كشور خاورميانه را با توجه به 

بحران هسته يي كه در جريان مي باشد، بررسي خواهند كرد.
ايتاليا براي اولين بار مريم رجوي، رئيس جمهور شوراي  در اين جلسات در 

ملي مقاومت ايران شركت مي كند.  
رهبر اپوزيسيون ايراني در تبعيد، رئيس جمهور ايران آزاد آينده براي دههاهزار 

از حاميانش هم در ايران وهم در تبعيد است. 
آنتونيو استانگو، دبير كميته پارلماني ايران آزاد اعالم كرد كه حضور خانم 
رجوي يك وضعيت فوق العاده است. او يك راه حل سوم را پيشنهاد مي كند. 
يك آلترناتيو مقبول در مقابل يك رژيم خونخوار اختناق آفرين كه براي تهيه 
نابودي اسرائيل  سالح هسته يي و غني سازي اورانيوم تالش دارد و تهديد به 

مي كند.
 حمايت از جنبش ايرانيان دموكرات ضروري است. كساني كه برابري زن و 
مرد را پيشنهاد مي كنند، و خواستار جدايي دين از دولت و لغو حكم اعدام 

هستند و از حقوق اقليتها حمايت مي كنند. 
در اين مالقاتهاي پارلماني هم چنين بحث خواهد شد كه ملل متحد به احترام 
اروپا، سازمان مجاهدين خلق  انگلستان و دادگاه عدالت  احكام دادگاههاي 
ايران را از ليست گروههاي تروريستي كه بنا به درخواست رژيم ايران در آن 

جا گرفته است، خارج كنند.

مريم رجوي براي بحث و گفتگو
 در پارلمان ايتاليا 

روزنامه ايل فوگليو 3مرداد87

سايت حزب راديكال ايتاليا 2مرداد87

تلويزيون سراسري شبكه اول ايتاليا با اشاره به بيانيه اكثريت نمايندگان پارلمان اين كشور 
از مقاومت ايران گفت:  

نمايندگان پارلمان ايتاليا سندي را ارائه كردند كه از اتحاديه اروپا خواستار حذف نام 
تروريستي  سازمانهاي  ليست  از  ايران،  مقاومت  جنبش  ايران،  خلق  مجاهدين  سازمان 
ارائه شد. مريم رجوي   ايران مريم رجوي  به رئيس جمهور مقاومت  اين سند  مي شود. 
از پارلمانترهاي ايتاليايي به خاطر حمايتي كه از مقاومت ايران به عمل آورده اند و به خاطر 
توصيف رژيم تهران به عنوان بزرگترين معضل جهاني كه بايد با آن مقابله كرد، تشكر 

نمود.

نمايندگان پارلمان ايتاليا از اتحاديه اروپا 
ليست  از  نام مجاهدين  خواستار حذف 

سازمانهاي تروريستي شدند

تلويزيون سراسري ايتالياـ  شبكه اول 6مرداد87

استقبال از رئيس جمهور برگزيده مقاومت در مقابل در اصلي مجلس نمايندگان ايتاليا )كامره دپيرتاتي(

روزنامه ايل تمپو 3مرداد87

سايت ايل ولينو3مرداد87

اكثريت اعضاي مجلس نمايندگان، كه 
مقاومت  با  همبستگي  در  را  فراخواني 
باورند  اين  بر  كرده اند،  امضا  ايران 
ايران  بر  حاكم  ديكتاتوري  »رژيم  كه: 
بزرگترين تهديد براي جامعه بين المللي 
است. نه فقط به خاطر برنامه هسته يي اش 
بلكه به خاطر دخالت در عراق و به خاطر 
به  بنيادگرايي  و  تروريسم  صدور 

خاورميانه«. 
در يك كنفرانس خبري كارلو چيچولي 
پارلمانترهاي  توسط  امضا شده  بيانيه 

ايتاليايي را به مريم رجوي، رئيس جمهور  
شوراي ملي مقاومت ايران، اهدا كرد. 

ايران  »رژيم  كرد:  تأكيد  رجوي  خانم 
بزرگترين معضل جهاني است كه بايد با 
آن مقابله نمود و براي اين كار سه راه حل 
وجود دارند: راه اول ادامه مذاكره است، 
راه دوم جنگ و نهايتًا راه حل سوم كه 
از طريق  دموكراتيك  تغيير  از  حمايت 
تنها  و  است…  ايران  مقاومت  و  مردم 
راه عملي همانا ايجاد تغيير دموكراتيك 

در ايران مي باشد«. 

همبستگي 
نمايندگان 

مجلس ايتاليا 
با مقاومت 

ايران

از  تصاويري  با  رويتر  تلويزيون  گزارش 
تجمع ايرانيان آزاده در مقابل مجلس ايتاليا 

شروع مي شود كه شعار مي دهند:
مريم خوش آمدي«،  »مريم خوش آمدي، 

»امروز رم، فردا تهران«.
يك  اظهارات  رويتر  تلويزيون  سپس 
كه  مي كند  پخش  را  ايراني  هموطن 
خانم  از  تا  هستيم  اين جا  ما  مي گويد: 
رجوي، رئيس جمهور برگزيده  مقاومت 
ايران حمايت كنيم. مقاومتي كه آلترناتيوي 
خطر  يك  احمدي نژاد  است.  رژيم  عليه 

جهاني است. 

تلويزيون رويتر سپس اظهارات خانم مريم 
گزارشگر  سؤال  به  پاسخ  در  را  رجوي 

خود پخش مي كند: 
يك  كه  مي خواهيم  اروپا  اتحاديه  از  »ما 
سياست قاطع در مقابل ديكتاتوري حاكم 
بر ايران اتخاذ كند. كشورهاي اروپايي بايد 
در كنار مردم و مقاومت ايران قرار بگيرند 
دموكراتيك  تغيير  يك  راه بندهاي  و 
و  بردارند  آنها  پاي  جلو  از  را  ايران  در 
ليست  از  را  نام مجاهدين  هر چه سريعتر 
تروريستي خارج كنند. چون اين مانع يك 

تغيير دموكراتيك در ايران است«. 

آ ـ جي ـ اف

مريم رجوي: سومين راه »حمايت از يك تغيير دموكراتيك در كشور« مي باشد كه از طريق 
مردم و مقاومت ايران محقق مي شود. همان طوركه تا امروز هم ديده شده، درحقيقت حمايت 
از اپوزيسيون، بزرگترين حمله و تهاجم عليه احمدي نژاد و ماليان است. به همين علت است 
كه رئيس دولت آخوندي بر سر هر ميز مذاكره بين المللي كه مي نشيند تقاضاي خفه كردن 

مخالفان را مي كند
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ايران، سفر مريم رجوي به رم 
ايران  رژيم  با  ايتاليا  سياسي  جدي  برخورد  »از 
طي  ايتاليا  برخورد  از  ايران  مردم  مي كنم.  قدرداني 
سفر احمدي نژاد، در جريان جلسه سران فائو در رم 

استقبال كردند«.
شوراي  رئيس جمهور  رجوي  مريم  را  مطالب  اين 
ملي مقاومت ايران در تبعيد طي ديدارش در پايتخت 

اعالم نمود. 
در يك مالقات با رئيس مجلس، جان فرانكو فيني، 
خانم رجوي همراه با يك گروه از نمايندگان مجلس  
ايتاليا، فراخواني براي حذف نام مجاهدين از »ليست 

سياه«  سازمانهاي تروريستي اتحاديه اروپا ارائه داد. 
نمود  اميدواري  ابراز  خانم رجوي  مالقات  پايان  در 
رژيم  با  مماشات  سياست  كامل  به طور  »ايتاليا  كه 
چرا  دهد،  ادامه  قاطعيتش  به  و  كرده  رها  را  ايران 
كه اين تنها جواب ممكن به يك رژيم ديكتاتوري 
را  ايران  مقاومت  اميدوارم  »هم چنين  و  مي باشد«. 

به رسميت بشناسد«.

ديدار مريم رجوي از رم 
شوراي  رئيس جمهور  رجوي،  مريم  گذشته  روز  از 
او  است.  ايتاليا  پايتخت  در  ايران  مقاومت  ملي 
مريم  مي باشد.  پاريس  در  و  تبعيد  در  كه  سالهاست 

به  مجلس  نماينده  چندين  با  مالقات  براي  رجوي 
از  پر  چيتوريو  مونته  ميدان  امروز  است.  آمده  ايتاليا 

هواداران او بود. 
ملي  شوراي  رئيس جمهور  رجوي،  مريم  ديروز 
به  رسيدن  هنگام  به  رسيد.  رم  به  ايران  مقاومت 
فرودگاه فيو ميچينو )لئوناردو داوينچي(، رجوي … 
از زيربال هواپيما توسط پليس فرودگاه حفاظت شد 

كه او را تا خروجي سالن ترمينال همراهي كردند.
و  آمد  در  به حركت  اسكورت  3ماشين  او  دنبال  به 

خيلي سريع فرودگاه را به قصد پايتخت ترك كرد.
امروز صبح رجوي يك مالقات در مجلس با تعداد 
ايتاليا داشت. در مقابل  زيادي از نمايندگان پارلمان 
مجلس حاميان رجوي بلوزهاي زرد با تصاوير رهبر 
باكالههايي كه روي  به تن داشتند و  ايران  مقاومت 
ميان  در  رجوي«.  باد  »زنده  بود:  شده  نوشته  آنها 

تظاهركنندگان، زنان و كودكان حضور داشتند.

خانم رجوي در مالقات با فيني گفت قاطعيت تنها 
جواب ممكن به يك رژيم ديكتاتوري است

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در سخنان 
خود در مقابل پارلمان ايتاليا، با ابراز خوشوقتي 
اين كشور  مجلس  و  مردم  به  ايتاليا،  به  سفر  از 
از  بايد  چيز  هر  از  قبل  گفت:  و  فرستاد  درود 
اكثريت نمايندگان مجلس ايتاليا تشكركنم. آنها 
خطر  بر  روشن بيني،  با  خود  شجاعانه  بيانيه  در 
رژيم آخوندها به عنوان بزرگترين معضل جهان 
انگشت گذاشته اند و از مقاومت ايران به عنوان 

»راه حل« اين مشكل حمايت كرده اند…
كرد:  تأكيد  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور 
سياست درست در مقابل اين رژيم قاطعيت است. 
يا جنگ« فريب است، يك  معادله»يا مماشات 
راه حل سوم در دسترس است: تغيير دموكراتيك 

در ايران به دست مردم و مقاومت ايران. اين، تنها 
راه اجتناب از جنگ است. مردم ايران و مقاومت 
سازمانيافته آنها با پايگاه گسترده اجتماعيش در 
تغيير را محقق كنند. 120هزار  ايران، مي توانند 
حركت  5هزار  از  بيش  و  آزادي  راه  شهيد 
به رغم سركوب و  اعتراضي در يكسال گذشته 

موج اعدامها،گواه بارز اين حقيقت است. 
اين  به حذف  ايتاليا  اكثريت مجلس  اكنون كه 
برچسب ظالمانه فرامي خوانند، به معادله تغيير در 
پاسخ  بحران  از جنگ و  براي جلوگيري  ايران 

داده اند.
را  اروپا  اتحاديه  ما  گفت:  رجوي  خانم 
و  ايتاليا  پارلمان  صداي  به  كه  فرا مي  خوانيم 

مجلس  اكثريت  به  كند.  فرانسه گوش  پارلمان 
بلژيك گوش كند. به اكثريت مجلس انگلستان 
گوش كند. به نداي عدالت و رأي دادگاههاي 
با  و  بگذارد  گردن  انگلستان  و  اروپا  اتحاديه 
حذف اين برچسب ظالمانه جهان را بيش از اين 
مهمترين  از  و  ايران  در  تغيير  اهرم  مهمترين  از 

اهرم مبارزه با بنيادگرايي محروم نكنند…
يكپارچه  و  قاطع  عكس العمل  از  رجوي  خانم 
به  ايتاليا،  نخست وزير  و  دولت  پارلمان،  مردم، 
هنگام سفر احمدي نژاد رئيس جمهور جنايتكار 
شهرداري  سمبليك  حركت  و  آخوندي  رژيم 
كرد  تشكر  چراغها،  خاموش كردن  در  رم، 
سركوب  تحت  مردم  با  همبستگي  اين  و گفت 

ايران و يك»نه«شايسته به تروريسم و بنيادگرايي 
بود.

خانم رجوي با قدرداني از نپذيرفتن رئيس جمهور 
شانزدهم،  بنديكت  پاپ  سوي  از  آخوندها 
ايران را  نه مردم  افزود: خامنه اي و احمدي نژاد 
نمايندگي مي كنند و نه اسالم را. آنها از اسالم به 
مثابه ابزاري براي حفظ قدرت استفاده مي كنند. 
اعالم  مسلمان  زن  يك  و  ايراني  يك  به عنوان 
مي كنم، پيام مردم ايران، هم چنان كه پيام اسالم 
واقعي صلح، دموكراسي، همزيستي و بردباري 
تفرقه انگيزي مذهبي مبارزه  با  ما  است. مقاومت 
مي كند و خواستار همبستگي ميان پيروان اديان 

مختلف وهمه ملتهاست. 

اما بونينو، نايب رئيس مجلس سناي ايتاليا، در محل اقامت رئيس جمهور 
مريم رجوي  با خانم  و  يافت  ايران در رم، حضور  مقاومت  برگزيده 

ديدار و گفتگو كرد. 
اما بونينو، نايب رئيس سناي ايتاليا، از 33 سال پيش عضو پارلمان ايتاليا 
و عضو پارلمان اروپا بوده است. وي از سال 94تا 99 ميالدي به مدت 
5سال يكي از 12كميسر اتحاديه اروپا و در سالهاي 2006تا 2008 وزير 
تجارت خارجي ايتاليا بوده است. خانم بونينو از مدافعان برجسته حقوق 

بشر در اتحاديه اروپا و در سطح بين المللي است. 
برگزيده  رئيس جمهور  با  ايتاليا  سناي  مجلس  نايب رئيس  ديدار  در 
مقاومت، اليزابتا زامپاروتي، نماينده مجلس ايتاليا و سرجيو دليا، رئيس 
حضور  نيز  نزنيد«،  دست  قابيل  »به  حقوق بشري  بين المللي  انجمن 

داشتند. 
در  تحوالت  آخرين  تشريح  ضمن  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور 
ايران، به نقض فزاينده حقوق بشر و اعدام 29زنداني در سالگرد قتل عام 

30هزار زنداني سياسي اشاره كرد و گفت برچسب ناعادالنه تروريستي 
و  اعدام  توجيه  براي  كارساز  بسيار  دستاويز  ايران يك  مقاومت  عليه 

شكنجه و كشتار توسط رژيم آخوندي است. 
غيرقانوني  ليست  بهانه  با  افزود رژيم آخوندي هم چنين  خانم رجوي 
عليه  جنايتها  و  توطئه ها  انواع  ترتيب دادن  براي  تروريستي،  ظالمانه  و 

مجاهدان شهر اشرف تالش مي كند. 
خانم اما بونينو در ديدار با خانم رجوي، ضمن ابراز نگراني از وخامت 
وضع حقوق بشر در ايران، به خاطر پيروزي در دادگاههاي انگلستان و 
مصوبه مجلسين اين كشور و حذف نام مجاهدين از ليست سازمانهاي 
از  بعد  افزود:  و  گفت  تبريك  رجوي  خانم  به  انگلستان  در  ممنوعه 
نام مجاهدين در  انگلستان ديگر حفظ  ليست  از  نام مجاهدين  حذف 
اتحاديه اروپا كاماًل بي مورد است. وي هم چنين نگراني عميق  ليست 
خود را در مورد وضعيت وخيم حقوق بشر در ايران ابراز داشت و بر 

ضرورت يك موضع قاطع در مقابل رژيم آخوندي تأكيد كرد. 

اما بونينو، نايب رئيس مجلس سناي ايتاليا:  بعد از حذف نام مجاهدين از ليست 
انگلستان ديگر حفظ نام مجاهدين در ليست اتحاديه اروپا كاماًل بي مورد است

مونتچيتوريو  ميدان  در  رجوي  مريم  از  حمايت  به  ديروز  كثيري  جمع 
تظاهرات كردند. 

مقاومت  ملي  شوراي  رئيس جمهور  حضور  با  مطبوعاتي  كنفرانس  يك 
ايران، باالترين ارگان اپوزيسيون ايراني و تعداد زيادي پارلمانتر، در مجلس 

برگزار شد. رجوي با رئيس مجلس جان فرانكو فيني نيز مالقات كرد. 

ايراني گفت،  مخالفان  رهبر  مريم رجوي  روز چهارشنبه 
جامعه بين المللي اگر مي خواهد با برنامه اتمي رژيم ايران  
برخورد كند، بايد از جنبش مقاومت ايران حمايت نمايد. 

ملي  شوراي  برگزيده  رئيس جمهور  كه  رجوي،  مريم 
در  چهارشنبه  روز  را  اظهارات  اين  است،  ايران  مقاومت 

يك كنفرانس مطبوعاتي در مجلس ايتاليا مطرح كرد.
قرن  ديكتاتوري  يك  ايران  »رژيم  گفت:  رجوي 
بيست و يكم است، كه آن قدر ضعيف و آن قدر در تناقض 
با جامعه جهاني است، كه اگر يك گام عقب بگذارد، فرو 

مي پاشد«…
رجوي در تالش براي كسب حمايت در ايتاليا مي باشد تا 
سازمان مجاهدين بيش از اين در ليست اروپا به عنوان يك 
سازمان تروريستي نباشد. او توسط نمايندگان ايتاليا دعوت 

شد تا در پارلمان سخنراني كند. 
بود، جايي كه حمايت  پاريس  ماه در  اين  اوايل  رجوي 
به دست  را  گروه  اين  براي  فرانسه  پارلمان  290نماينده 

آورد.
پارلمان  اكثريت  توسط  كه  را  سندي  او  چهارشنبه  روز 
ايتاليا از طيفهاي مختلف امضا شده بود، دريافت نمود كه 
ايران حمايت  تغيير دموكراتيك در  براي  او  فراخوان  از 

مي كند.
رجوي به آكي گفت كه مذاكره با رژيم ايران در مورد 

برنامه اتميش نتيجه مادي نمي دهد.
رژيم ايران مي گويد هدف برنامه اتمي آن تمامًا صلح آميز 
است، در صورتي كه آمريكا و متحدين آن معتقدند كه 
مورد  اتمي  تسليحات  توسعه  براي  مي تواند  برنامه  اين 

استفاده قرار بگيرد.
در روز 19 ژوئيه، خاوير سوالنا رئيس سياست خارجي 
همراه  به  آمريكايي  مقام  برنز  ويليام  و  اروپا،  اتحاديه 
ديپلوماتهاي ديگر با مقامات ايراني مالقات كردند تا تهران 
را متقاعد كنند غني سازي اورانيوم را كه مي تواند منجر 
به توليد تسليحات اتمي يا انرژي اتمي گردد را متوقف 

نمايد. 
روز چهارشنبه، احمدي نژاد گفت، ايران حتي »يك اينچ« 
اين  او  بر نمي دارد.  اتمي خود دست  از جاه طلبيهاي  هم 
اظهارات را در يك سخنراني تلويزيوني در شهر جنوبي 

ياسوج ايراد كرد.
رجوي به آكي گفت كه مذاكرات غرب با ايران »فقط در 
غير قابل قبولي مي شود  خدمت طوالني شدن يك شرايط 
برنامه  ادامه  )براي  زمان  خريدن  اجازه  آخوندها  به  كه 

اتمي( را مي دهد«.
بي فايده  ايران  رژيم  با  مذاكره  هرگونه  گفت:»  رجوي 
در  جدي  خيلي  تصميمات  بايد  بين المللي  جامعه  است. 
اين تصميمات جدي يك  اتخاذ كند، معني  ايران  مورد 
جنگ نيست، هم چنين به معني مذاكرات هم نيست. معني 

آن حمايت از “مقاومت”ايران است«.
او  مي كرد.  اشاره  ايران  مقاومت  ملي  شوراي  به  رجوي 
هم چنين روشن ساخت كه تغيير سياسي در ايران بايد از 

داخل صورت گيرد.
رجوي در اظهاراتش در كنفرانس مطبوعاتي در مجلس 
از  حمايت  بيانيه  به خاطر  ايتاليا  پارلمان  از  نمايندگان، 

دموكراسي در ايران تشكر كرد.
او از سيلويو برلوسكوني نخست وزير ايتاليا و پاپ بنديكت 
طي  احمدي نژاد  پذيرش  از  امتناع  به خاطر  شانزدهم 
ديدارش ]از ايتاليا[ در ماه ژوئن تشكر كرد، رئيس جمهور 
رژيم ايران ]احمدي نژاد[ در جلسه سازماندهي شده توسط 
مواد  درباره  بحث  جهت  ملل  سازمان  خواروبار  سازمان 

غذايي جهاني شركت كرده بود.
گمراه كننده  جنگ،  يا  استمالت  »فرمول  گفت:  رجوي 
توسط  دموكراتيك  تغيير  دارد:  وجود  سومي  راه  است. 
مردم و مقاومت ايران. اين تنها راه براي پرهيز از جنگ 

است«.
رجوي هم چنين انگلستان، چين، فرانسه، روسيه و آمريكا، 
5 عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل به عالوه آلمان كه 

با رژيم ايران مذاكره كرده اند را مورد انتقاد قرار داد.
به يك بمب  به دستيابي  ايران را  او گفت، آنها مالهاي 

اتمي نزديكتر مي كنند.
رجوي ايتاليا را مورد تحسين قرار داده و مي گويد كه اين 
كشور مي تواند يك نقش مهم و »منحصر به فردي« را در 

اروپا  براي مقابله با اين مالها ايفا نمايد.
او هم چنين گفت مردم ايران نسبت به يك سياست جديد 

اروپا كه استمالت را رد كند، اميدوارند.

خبرگزاري آكي، 2مرداد87  رهبر مخالفان ايراني
 خواهان حمايت از 
جنبش مقاومت شد

روزنامه سيتي، 3مرداد87

سايت آگنزي آمي، 2مرداد87

ديدار و گفتگوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت با نايب رئيس سناي ايتاليا

از راست: سرجيو دليا، اليزابتا زامپاروتي، اما بونينو )نايب رئيس مجلس سنا(، مريم رجوي

رجوي با رئيس مجلس
 جان فرانكو فيني مالقات كرد

مريم رجوي از شوراي ملي مقاومت ايران، يك جبهه 
فراگير گروههاي اپوزيسيون، روز چهارشنبه با جان 
فرانكو فيني رئيس مجلس ايتاليا ديدار كرد. رجوي 
ايتاليا خواستار شركت فعال دولت  خطاب به دولت 
ليست  از  ايران  خلق  مجاهدين  نام  حذف  براي  رم 
تغيير دموكراتيك  براي  اين گام  تروريستي گرديد. 

در ايران مفهوم تعيين كننده يي دارد.
ايران  جامعه  در  انفجاري  وضعيت  غربي  دولتهاي 
آنها  مي گيرند.  ناديده  را  رژيم  مطلق  شكنندگي  و 
و  ايران  مردم  خورده اند.  را  مالها  دروغهاي  گول 
مقاومتش از غرب مي خواهند كه سياست »مماشات 
در برابر مالها« را به پايان ببرد. اتحاديه اروپا بايستي 
ليست  از  را  ايران  خلق  مجاهدين  سازمان  فقط  نه 

با  را  روابطش  بايستي  بلكه  كند،  حذف  تروريستي 
اپوزيسيون ايران كه توانايي تغيير دموكراتيك  دارد، 

از سر گيرد.
ايران  مردم  به  پيام قوي  امر يك  »اين  رجوي گفت 
مي فرستد كه اروپا ديگر از مالها حمايت نمي كند«. 
اعتراض  به  ترغيب  را  ايرانيان  مي تواند  مسأله  اين 
بنمايد. ديپلوماتهاي اتحاديه اروپا مي ترسند كه  اين 
با تهران  موضوع سبب تنشهايي در مناسبات پيچيده 

شود. 
به  نفر  چند صد  پارلمان،  از  رجوي  ديدار  هنگام  به 
حمايت از اپوزيسيون ايران تظاهرات مي كردند. روي 
باد  »زنده  نوشته  تظاهر كنندگان  از  بسياري  پيراهن 

رجوي« ديده مي شد .

مريم رجوي در مجلس ايتاليا
 خبرگزاري اتريش 2مرداد87

مريم رجوي از 
طرف نمايندگان 

تمام احزاب
مورد استقبال
 قرار مي گيرد

روزنامه ايپوليس 2مرداد87

 مريم رجوي مبارز، رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت 
ايران )كه مقر اصلي آن در پاريس است( در رم است.  
او از طرف نمايندگان تمامي احزاب از چپ تا راست و 
مركز، با اهميتي قابل توجه و گشاده رويي مورد استقبال 
در  كه  مطبوعاتي  كنفرانس  و  ميتينگ  در  قرار گرفت، 
رابطه با ايران و موقعيت اجتماعي آن تشكيل شده بود، 
به غير از نمايندگان پارلمان ايتاليا، شخصيتهاي اقتصادي و 
روشنفكران، پارلمانترهاي اروپايي نيز شركت داشتند…

در  و  است  قابل توجه  فروتني  يك  داراي  رجوي  خانم 
عين حال خيلي مصمم. او ايده هايي روشن و شفاف دارد، 
چيزي كه جلب نظر مي كند اين است كه او زني است در 
يك موقعيت مهم و آن هم در جامعه يي اسالمي كه زنان 
در آن سنگسار مي شوند. خانم رجوي  در تمامي مراسمي 
مي شود  حاضر  رنگي  تيره  روسري  با  دارد  حضور  كه 

و  نمي دهد  دست  مردان  با  مذهبي اش  عقايد  به خاطر  و 
هميشه خندان و شوخ طبع و در عين حال جدي است. 
مخصوصًا وقتي در مورد سياست و قضاوت كردن روي 
او  مي كند،  صحبت  آخوندها  رژيم  با  ديگران  سياست 
مي گويد رژيم از هر گونه تجاوزي عليه مخالفان خود 
چه در دراخل و چه در خارج استفاده مي كند. رجوي 
صحبتي هم در مورد قربانيان پاسداران مي كند و در باره 
برنامه اتمي علي خامنه اي و احمدي نژاد هشدار مي دهد 
و اضافه مي كند كه آنها مي توانند يك جنگ خونين راه 

بيندازند.
خانم رجوي به ايتاليا آمده براي حرف زدن از صلح، از 
دموكراسي، احترام به حقوق بشر و از اروپا مي خواهد كه 
به راه حل سوم يك كمك جدي بكند يعني حمايت از 

مبارزه صلح آميز مقاومت ايران. 

ايتاليا  در  رجوي   مريم 
سخنراني مي كند 

ارشد  رهبر  يك  چهارشنبه  روز 
گفت،  ايتاليا  در  ايران  اپوزيسيون 
بهترين راه براي متقاعد كردن رژيم 
برنامه  نمودن  متوقف  جهت  ايران 
ايران  مقاومت  از  حمايت  اتميش، 

است.  
…او گفت: »هر فرمي از مذاكره با 
ايران بيهوده است. جامعه بين المللي 
بايد تصميمات خيلي جدي در رابطه 

با ايران بگيرد«.
شوراي  منتخب  …رئيس جمهور 
را  تهران  رژيم  ايران  مقاومت  ملي 
و  خواند  بيستم«  قرن  »ديكتاتوري 

با ايران يك »راه حل  گفت مذاكره 
غير قابل قبول«مي باشد كه به مالهاي 
ارتقا دادن  فرصت  ايران  در  حاكم 

برنامه جنجالي اتمي را مي دهد.
را  امنيت  شوراي  دائم  5عضو  او 
ايران  مقامات  با  مذاكره  به خاطر 
حمايت  گفت  و  كرد  محكوم 
پرهيز  براي  راه  تنها  مقاومت  از 
اسالمي  جمهوري  با  درگيري  از 

مي باشد.
او گفت: »فرمول استمالت يا جنگ 
گمراه كننده است. راه سومي وجود 
دارد، تغيير دموكراتيك توسط مردم 
براي  راه  تنها  اين  ايران.  مقاومت  و 

پرهيز از جنگ است«.

 روزنامه ميدل ايست تايمز 2مرداد87

رجوي گفت تغيير دموكراتيك توسط 
مردم و مقاومت ايران تنها راه پرهيز از 

جنگ است

بعد ازظهر روز سه شنبه  رئيس جمهور برگزيده مقاومت، 
اول مردادماه به دعوت نمايندگان مجلس ايتاليا و براي 
شركت در اجالس پارلماني به منظور اعالم بيانيه اكثريت 
پارلمان ايتاليا درحمايت از راه حل سوم خانم رجوي وارد 

رم شد.
شخصيتهاي  از  هيأتي  داوينچي،  لئوناردو  فرودگاه  در 
ايتاليايي و ايرانيان مقيم ايتاليا و شماري  از اعضاي شورا 

از رئيس جمهور برگزيده مقاومت استقبال كردند. 

خبرگزاري عراق 3مرداد87

سايت الملف 5مرداد87

مريم رجوي از پارلمان ايتاليا ديدار مي كند

مريم رجوي: ما اتحاديه اروپا را فرامي خوانيم كه به صداي پارلمان ايتاليا و پارلمان فرانسه گوش كند
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ساندي تلگراف: پاپ از مالقات با احمدي نژاد خودداري مي كنـد
ايل رفورميستا: در تظاهرات اعتراض آميز عليه احمدي نژاد شرکت كنيـد

تلويزيون الجزيره: احمدي نژاد به ضيافت شام نخست وزير ايتاليا و دبيركل سازمان ملل دعوت نشـد

سناي  سابق  عضو  پوليتو،  آنتونيو 
ايران  مردم  كنار  در  ما  ايتاليا: 
ايستاده ايم، چرا كه آزادي قابل تقسيم 

نيست
ايتاليا  به  احمدي نژاد  پاسدار  اعالم شده  قبل  از  سفر 
براي شركت در اجالس سازمان خواربار و كشاورزي 
ـ فائو ـ با موجي از اعتراض و ابراز انزجار احزاب، 
روبه رو  كشور  اين  مطبوعاتي  محافل  و  سازمانها 
شد. روزنامه كورير دالسرا نوشت: درها را به روي 
ببنديد. الرپوبليكا روزنامه ديگر چاپ  احمدي نژاد 

ايتاليا نوشت: همه از احمدي نژاد فرار مي كنند. 
روزنامه ايتاليايي ايل رفورميستا خطاب به مردم ايتاليا  
آنها را به تظاهرات عليه احمدي نژاد دعوت كرد و 
ساعت20  رأس  امسال  ژوئن  سوم  روز  در  نوشت: 
اعتراض آميز  تظاهرات  در  دوليو  کمپي  ميدان  در 
عليه احمدي نژاد شرکت كنيد. اين روزنامه از همه  
ايتاليا(  امور خارجه  )وزير  فراتيني  فرانکو  از جمله 
دعوت به عمل آورد تا با شركت در اين تظاهرات 

صداي خود را به گوش احمدي نژاد برسانند. 
ايل رفورميستا نوشت: احمدي نژاد كسي است كه 
ايران را به يكي از ناقضان اصلي حقوق بشر تبديل 
كرده است. او همان كسي است كه كشتار يهوديان 

به دست نازيها را انكار مي كند. 
بنيانگذار  و  ايتاليا  سناي  سابق  پوليتو، عضو  آنتونيو 
ايل رفورميستا در يك گفتگوي راديويي  روزنامه 
گفت: پاسخ به فراخوان ما، بسيار مثبت بوده است. 
دولت  در  همتايش  هم  و  خارجه  وزير  هم  چون 
سايه، پيرو فاسينو، از اين فراخوان حمايت كرده اند 
و با احمدي نژاد ديداري نخواهند داشت. ما معتقديم 
اروپا نه تنها حق دارد بلكه موظف است كه از رژيم 
ايران بخواهد از هر گونه تالشي براي دستيبابي به 
تسليحات اتمي، دست بردارد و به نقض حقوق بشر 
پايان بخشد. يكي از اهداف ما رساندن صداي مردم 
ايران به گوش ايتالياييها و رساندن صداي همبستگي 
مردم ايتاليا به گوش آن بخش از مردم ايران است 
كه براي آزادي مبارزه مي كنند. شهر رم بايد صداي 
انزجار خود را به گوش احمدي نژاد برساند. مردم 
قرار دارند و  ايران كه تحت فشار  با مردم  بايد  رم 
مخالفت  و  عقيده  ابراز  حق  مي شوند،  سركوب 
برخوردار  خود  حقوق  از  كه  زناني  يا  و  ندارند 
نيستند، ابراز همدردي و همبستگي كنند. هدف ما 
حمايت از ايران و ايرانيان براي دستيابي به آزادي 

است.
جامعه سياسي ايتاليا بايد به احمدي نژاد تفهيم كند 
كه ما در كنار مردم ايران ايستاده ايم چرا كه آزادي 

قابل تقسيم نيست.

حزب راديكال ايتاليا نيز از جمله احزابي بود كه به 
تظاهرات عليه احمدي نژاد فراخوان داد.

حضور احمدي نژاد، عزا براي دموكراسي
در  ايتاليا  به  احمدي نژاد  پاسدار  ورود  با  همزمان 
اعتراض  در  تظاهراتي  سلسله  رم  معروف  ميادين 
گرفت.  صورت  كشور  اين  به  وي  سفر  به 
در  احمدي نژاد  پاسدار  حضور  تظاهركنندگان 
كشورشان را »عزا براي دموكراسي« توصيف كردند 
و نسبت به حضور اين پاسدار ابراز انزجار نمودند. 
ميدان شهرداري رم يكي از محلهاي تظاهرات بود.

عليه  تظاهرات  خبر  اعالم  الجزيره ضمن  تلويزيون 
ايتاليا  به  احمدي نژاد  سفر  گفت  احمدي نژاد  سفر 
تبديل به موضوعي جنجالي شده است. )تلويزيون 

الجزيره14خرداد(. 
در  ايتاليايي  سياستمداران  و  احزاب  رهبران 
اعتراض به سفر پاسدار احمدي نژاد به اين كشور و 
شركت آن در جلسه فائو در رم تظاهرات كردند. 
كه  بيانيه يي  طي  تظاهرات  اين  سازمان دهندگان 
توسط خبرگزاري فرانسه مخابره شده اعالم كردند: 
تراژدي  كه  فائو  جلسه  در  احمدي نژاد  »حضور 
گرسنگي در جهان را نشان مي دهد، تناقض ويرانگر 
عوامفريبانه  بيانات  و  مستبد  دولتهاي  خشونت  بين 
فرانسه:  )خبرگزاري  مي كند«.  سمبليزه  را  آنها 

13خرداد87(
عنوان»راهپيمايي،  با  گزارشي  در  الرپوبليكا،  روزنامه 
تحصن و پرچم«، »شهر رم در اعتراض به احمدي نژاد 
براي  نوشت: »شهردار رم  به تن مي كند«  لباس عزا 

51دقيقه چراغهاي شهرداري را خاموش نمود«. 
اسپانيا، و ميدان سنت  افزود: در ميدان  اين روزنامه 
جواني، هواداران شوراي ملي مقاومت ايران به همراه 
احمدي نژاد  حضور  به  صحنه  در  حاضر  ايتالياييهاي 
اعتراض نمودند. شهردار ايتاليا گفت اين براي ما قابل 
قبول نيست كه رئيس يك دولت فرياد كشتار مردم 
يك دولت ديگر را سر دهد) الرپوبليكا  41خرداد 78(

مقامات دولتي و مذهبي از ديدار با 
احمدي نژاد سرباز زدند

با  مالقات  به  حاضر  ايتاليا  نخست وزير 
احمدي نژاد نشد

نخست وزير  برلوسكوني  ايتاليا  مطبوعات  نوشته  به 
ايتاليا حاضر به مالقات با احمدي نژاد شد. 

ايتاليا اعالم كرد  فرانكو فراتيني وزير امور خارجه 
دستور كار دولت اين كشور در جريان اين كنفرانس 
پرسشهاي  به  پاسخ  در  وي  است  كامل  بسيار 
خبرنگاران كه آيا برلوسكوني با احمدي نژاد ديدار 

ديدارهاي  نمي توانيم  ما  يا خير گفت  خواهد كرد 
دوجانبه را افزايش دهيم. 

عليه  احمدي نژاد  دجالگرانه  اظهارات  فراتيني 
كنار  در  ايتاليا  گفت:  و  كرد  محكوم  را  اسرائيل 
شركاي بين المللي خود خط مشي محكم و قاطعي 

را عليه برنامه اتمي رژيم ايران دنبال مي كند. 

در ضيافت شام هم از احمدي نژاد دعوت نشد
 از احمدي نژاد براي شركت در ضيافت شامي كه 
برگزار  بزرگ  بين المللي  كنفرانسهاي  آستانه  در 
مي شود نيز دعوت به عمل نيامد. )تلويزيون الجزيره 

14خرداد(.
طور  به  ضيافت  اين  بي.بي.سي  گزارش  براساس 
ملل  دبيركل  و  ايتاليا  نخست وزير  توسط  مشترك 

متحد ميزباني مي شود.

پاپ با احمدي نژاد مالقات نكرد
شانزدهم  بنديك  پاپ  نوشت:  تلگراف  ساندي 
از  پرهيز  براي  رهبر جهان  با هفت  را  مالقاتهايش 
روزنامه  اين  كرد.  لغو  احمدي نژاد  با  رويارويي 
اضافه كرد، پاپ مشتاق بود كه از نگاههاي عصباني 
احمدي نژاد  با  رودرو  مالقات  اثر  در  كه  عمومي 
تصميم  سرانجام  كند…  دوري  مي شود  ايجاد 
پرهيز  در جهت  درخواستها  تمامي  كه  شد  گرفته 

از هر گونه ناراحتيهاي بالقوه رد شود. واتيكان هيچ 
توضيح اضافه يي در مورد اين تصميم نداده است.

آخوندها  رژيم  سخنگوي  قول  از  روزنامه  اين 
واتيكان  كه  كرد  تأييد  الهام  غالمحسين  نوشت: 
تمامي ديدارها را ملغي نموده. وي اضافه كرد … 
نخواهد  ديدار  برلوسكوني  سيلويو  با  احمدي نژاد 
ايتاليا ديدار  كرد ولي با چندتن از رهبران تجاري 

خواهد كرد )ساندي تلگراف، 12خرداد87(.
نوشت:  خبر  اين  مورد  در  نيز  الرپوبليکا  روزنامه 
رسمي  اظهار نظر  هيچ  تاکنون  واتيکان  »اگرچه 
درباره درخواست مالقات احمدي نژاد نکرده است، 
ولي همين که اعالم کرده تمام قرار مالقاتهاي پاپ 
مي دهد  نشان  شده،  کامل  کنفرانس  روزهاي  در 
شانزدهم  بنديکت  و  احمدي نژاد  بين  ديداري  که 

صورت نخواهد گرفت«. 
يكي  در  ديگر  ضيافت  يك  برگزاري  مورد  در 
سرمايه  صاحبان  حضور  با  رم  مجلل  هتلهاي  از 
خبرگزاري  احمدي نژاد،  و  ايتاليايي  بازرگاني  و 
احتماال  ضيافت  اين  گفت:  »آنسا«  ايتاليا  رسمي 
به دليل عدم حضور چهره هاي شناخته شده صنعت 
احمدي نژاد  و  نخواهد شد  برگزار  ايتاليا  اقتصاد  و 
راهي  مستقيمًا  فائو   اجالس  در  شركت  از  پس 
)آنسا،  بازخواهد گشت  تهران  به  و  فرودگاه شده 

14خرداد87(.

شهر رم صداي انزجار جهان را به گوش احمدي نژاد رسانـد

نه به احمدي نـژاد، آري به مريم رجوي

با هياهوي كم اما موفقيتهاي بزرگ. اين بيالن مالقات خانم مريم 
باالتر از سفر احمدي نژاد  رجوي در رم مي باشد كه صد در صد 
ملي  شوراي  رئيس جمهور  رجوي  مريم  خانم  همه  شايد  است. 
مقاومت ايران را نشناسند، او زني است كه آثار گذر عمر بر روي 
پوشش  كه  است  »با حجاب«  و  آراسته  نمي شود،  ديده  چهره اش 
مذهبي او يعني اسالم است. بارها اعالم كرده است كه من يك زن 
مسلمان و دموكرات هستم. بارها آيه 62 سوره دوم از قرآن را نقل 
مي كند: »از بين كساني كه ايمان آورده اند، و از يهوديان و مسيحيان 
بازپسين  وصابئين )ستاره پرستان( كساني هستند كه به خدا و روز 
ايمان دارند وكارهاي شايسته مي كنند، اينان پاداش خود را از خدا 
دريافت خواهند كرد و هيچ ترس و غمي براي آنها نخواهد بود«. اما 
رهبر حكومت مذهبي در ايران اين طور فكر نمي كند كه تقريبًا هر 
روز تهديد مي كند وموشكهاي مسلح به كالهكهاي اتمي خود را به 

طرف اسرائيل مي گيرد. 
خانم مريم رجوي عميقًا طرفدار جدايي دين از دولت و طرفدار 
پلوراليسم سياسي و مذهبي مي باشد و به آزادي مطبوعات و برابري 
كامل مرد و زن اعتقاد دارد. در رم مورد استقبال گرم پارلمانترهاي 

ايتاليا قرار گرفت. 
از امضاي اكثريت اعضاي پارلمان ايتاليا اين طور نتيجه گرفته مي شود 
كه آنها از مقاومت ايران حمايت مي كنند وخواهان خارج شدن نام 
مجاهدين از ليست تروريستي هستند. سازمان مجاهدين بخشي از 
شوراي ملي مقاومت است و سالهاست كه بدون سالح در قرارگاه 

خودشان در عراق در اشرف مي باشند. 
دادگاههاي  حكم  دو  از  بعد  انگلستان  پارلمان  پيش  روز  چند 
انگلستان تصميم گرفت كه به طور نهايي »مبارزان آزادي« را از اين 

ليست حذف كند. 
اما ايتاليا؟ وزير امور خارجه ايتاليا فرانكو فراتيني كه سمپاتي خودش 
ايران نشان مي دهد هنوز رسما اعالم موضع نكرده  به مقاومت  را 
بايد در بروكسل بازي  اما اين را مي فهماند كه »مسابقه« را  است. 
كرد كه ايتاليا مي تواند نفوذ زيادي در محافل آن جا داشته باشد. اين 
موضعگيري پرزيدنت پارلمان آقاي جان فرانكو فيني هم بوده است 

كه با خانم مريم رجوي مالقات نموده است.
جاني  رم  شهردار  استقبال  مورد  ايران  مقاومت  رئيس جمهور 
آلمانو قرار گرفته است. اما مالقاتهاي رسمي و غير رسمي با خانم 
مريم رجوي بسيار بودند ) رؤساي دواير دولتي، صاحبان صنايع، 

روشنفكران، پارلمانترهاي اروپايي، روزنامه نگاران و…(. 
از طرف ديگر اگر به خاطر داشته باشيد احمدي نژاد مدتي پيش در 
رم بود با برنامه مالقاتهاي زياد، كه از ماهها پيش سفارت براي او 
با ديواري از »نه« روبرو شد: از طرف دولت،  اما  آماده كرده بود 
پارلمان، كليساي كاتوليك، شهرداري رم و از صاحبان صنايع… 
ناگهاني  به طور  مالي  امور  و  توليدات  نماينده هاي  با  يك مالقات 
كشف شد كه در آن جا تنها نمايندگان درجه سوم اين مؤسسات 

شركت كرده بودند. 
رئيس جمهور رژيم ايران انتقام خود را از سفير رژيم در رم گرفت و 
او را به ايران برگرداند و مورد اعتراض قرارداد، هر چند به ظاهر جرم 
احمدي نژاد،  توجيه سفر شكست خورده  براي  نيست.  او مشخص 

مخالفان، رژيم تهران را دو بر هيچ شكست مي دهند
روزنامه ليبرال5مرداد87

از نشريه مجاهد شماره 911ـ  15خرداد87

سفير رژيم چنين گفت: »امكان سوءقصد به 
احمدي نژاد وجود داشت«، اما پليس ايتاليا اين 

را به طور كلي تكذيب مي كند. 
از  كه  رجوي،  مريم  خانم  سفر  به  برگرديم 
برخوردار  پليس  مؤثر  بسيار  اسكورت  يك 

است.
بگويم:  بهتراست  يا  رفت.  واتيكان  به  او 
مقدس  پطروس  نزد  دعا  براي  مسلمان  يك 

مي رود…
در حال حاضر خطر حمله نظامي به پايگاههاي 
وآمريكا(  اسرائيل  طرف  )از  ايران  اتمي 
بارها  رايس  خانم  را  اين  مي شود.  پيش بيني 
تكرار كرده است، بعد از تحريمهاي مؤثري 

كه از طرف سازمان ملل متحد اتخاذ شده اند. 
»راه حل  نقطه  اين  در  مي رسد  به نظر  بنابراين 
سوم« پيشنهاد شده از طرف خانم مريم رجوي 
مناسبترين راه است براي رسيدن به آزادي و 
خاص  به طور  مخالفان  طرف  از  دموكراسي 
از  بسياري  طرف  از  و  دانشگاهي،  جوانان 
ايرانياني كه در اين سي سال گذشته به خاطر 
اختناق تحميل شده از سوي خميني و خامنه اي 
ايران  خارج  در  شدند  مجبور  احمدي نژاد  و 
به طور خاص ـ  اروپا  زندگي كنند. غرب- و 
بايد نقش خود را عملي بكند، از ابهام خارج 
شود و با شجاعت بيشتر و مصمم تر از مبارزه 

مقاومت ايران حمايت كند. 

فراخوان مريم رجوي: از مقاومت عليه جنگ حمايت كنيد
تظاهرات زنان ايراني براي حمايت از اپوزيسيون 

»نه« به رژيم فاشيست مذهبي احمدي نژاد ،»نه« به يك جنگ جديد در ايران 
بردن  براي  آلترناتيو صلح آميز ممكن  تنها  به عنوان  »راه حل سوم«  به  »آري« 
آزادي و دموكراسي به ايران! اين به طور خالصه پيشنهاد شوراي ملي مقاومت 
ايران است كه گروههاي مختلف سياسي را در مبارزه عليه رژيم مالها در 
كنار هم قرار مي دهد مثل دوران انقالب 1979 كه عليه رژيم ضد دموكرات 

شاه مبارزه مي كردند.
شوراي ملي مقاومت ايران يك پارلمان ايراني در تبعيد است وحدود 540 عضو 

دارد كه نيروهاي سياسي مختلف ديني و قومي را نمايندگي مي كنند…
ديروز در ديدار مريم رجوي از رم 320 نماينده مجلس از گروههاي مختلف 
از مجاهدين  برداشتن برچسب تروريستي  اروپا خواستار  اتحاديه  از  سياسي 

شدند.
براي  بين المللي وارد مي كند  ايران فشارهاي زيادي در زمينه  دولت كنوني 

اين كه مجاهدين معتبر نباشند مخصوصًا در سطح اروپا. 
تهران خيلي خوب آگاه است كه حمايت از گروه اصلي مخالفان در تبعيد 
موقعيت رژيم را بيشتر به خطر مي اندازد چون كه دولت از مردم جداست و 
مردم  و دموكراتيك  انساني  نقض حقوق  از  ايران  با فرهنگ  و  جامعه آگاه 

به ستوه آمده است. 

در كنفرانس مطبوعاتي در مونته چيتوريو )مجلس ايتاليا( در حضور اعضاي 
پارلمان ايتاليا و انگلستان مريم رجوي گفت كه ايتاليا مي تواند نقش ويژه يي 
را در اروپا در مقابل دولت مذهبي بازي كند كه در پاريس در تبعيد است، 
وي مي گويد رسيدن به توافق با رژيم تهران در مورد فعاليتهاي هسته يي عملي 

نيست و اين گفتگوها به آخوندها كمك مي كند كه زمان ذخيره كنند.
تنها راهي كه در دسترس جامعه بين المللي است  حمايت از مقاومت ايران 

است . 
ديكتاتوري  يك  احمدي نژاد  »دولت  اين كه  براي  مي گويد  رجوي  خانم 
قرن21 است ،كه از فرط ضعف و تضاد با جامعه، قادر نيست قدمي به عقب 

بردارد زيرا در اين صورت از هم پاشيده مي شود«. 
وي تكرار كرد كه مخالفت با رژيم تهران »به اين معني نيست كه بايد جنگ 
كرد ، اما معني مماشات با رژيم هم نمي دهد«، تغيير در ايران فقط از داخل 
ايران انجام مي شود. به خاطر همين الزم است كه از مقاومت ايران حمايت 
شود«. اين نظر مريم رجوي است كه در يك خانواده متوسط در سال1953 
به دنيا آمده و فعاليتهاي خودش را عليه رژيم شاه در سالهاي70 در دانشگاه 

تهران آغاز كرد.
خواهر  خميني  رژيم  و  )نرگس(  كشت  را  او  خواهران  از  يكي  شاه  رژيم 
ديگرش را )معصومه( زير شكنجه كشت. او 8ماهه باردار بود. هم چنين شوهر 

خواهرش محمد ايزدخواه را هم كشتند.

»نه« به رژيم فاشيست احمدي نژاد، »نه« به جنگ، 
روزنامه ليبراتسيونه 2مرداد87»آري« به راه حل سوم

روزنامه لكو دي برگامو 8مرداد87مخالفان ايراني در»مونته چيتوريو« »همراه ما براي آزادي مبارزه كنيد«

بود كه در  اين شعاري  »امروز رم، فردا تهران« 
محل  مونته چيتوريو  مقابل  در  گذشته  روزهاي 
شوراي نمايندگانـ  از طرف صدها ايراني كه به 
استقبال مريم رجوي، رئيس شوراي ملي مقاومت 
به  كه  درهايي  مي شد.  داده  بودند،  آمده  ايران 
روي احمدي نژاد بسته شدند ـ در زمان ديدارش 
به مناسبت اجالس FAO، اجازه مالقات به وي 
داده نشد ـ به روي مخالف اصلي اش بازشدند. 
براي اولين بار اپوزيسيون ايران توانست صداي 
خود را در ايتاليا به گوش جهانيان برساند. بدين 
ترتيب توانست مرحله اول كسب حمايت خود 
اروپا  از  را كه شوراي ملي مقاومت مدتهاست 

وجهان طلب مي كند، طي كند.
در روزهاي گذشته براساس انعكاسات رسانه ها 

هواداران مقاومت ايران فعال شده بودند.
مريم رجوي در هنگام مالقات با روزنامه نگاران 
و نمايندگان اكثريت و اقليت مجلس ايتاليا در 
ساختمان ماريني رژيم اختناق آفرين احمدي نژاد 

ابتدايي ترين  خود  خونين  سركوب  با  »كه  را 
محكوم  به شدت  مي كند«  نقض  را  حقوق بشر 
كرد و از غرب خواست به سياست ديالوگ و 
مماشات و تشويق و امتياز كه باعث قوي شدن 
گفت  وي  دهد.  خاتمه  مي شود  مالها  رژيم 
و  باجگيري  از  ايران  رژيم  كه  مي دانيم  ما 
حفظ  براي  نفتي  قراردادهاي  از  سو  ء استفاده 
مجاهدين در ليست تروريستي استفاده مي كند. 
حفظ نام مجاهدين در ليست تروريستي اهانت 
و  بلژيك  فرانسه،  ايتاليا،  پارلمان  اكثريت  به 
تعداد كثيري از پارلمانترهاي اروپايي است كه 

به حذف مجاهدين از ليست سياه رأي داده اند.
همان روز مريم رجوي در گفتگو با جان فرانكو 
ليست  از  مجاهدين  كه  خواست  وي  از  فيني 

حذف شوند.
و  زن  حقوق  براي  فردي،  آزاديهاي  به  احترام 
از دولت و لغو حكم اعدام،  مرد، جدايي دين 
نكات  از  بين المللي  وتعهدات  ميثاقها  به  احترام 

رجوي  مريم  دموكراتيك  و  نو  برنامه  كليدي 
هستند.

پارلمانترها  كميته  دبير  استانگو،  آنتونيو 
وشهروندان براي آزادي ايران وساير پارلمانترها 
كه در محل حضور داشتند به اتفاق آرا حمايت 

خود را اعالم كردند.
اليزابتا زامپاروتي از حزب راديكال گفت »… 
به خاطر چشم پوشي به روي حقوق بشر كه پايه 
هم زيستي مدني است مسئوليت سنگيني به عهده 

داريم«.
داريو ريولتا ازحزب زنده باد ايتاليا، گفت: كسي 
از  و  مي كند  نقض  دركشورش  را  حقوق  كه 
ديالوگ به منظور تاكتيكي براي وقت خريدن 

استفاده مي كند محكوم است.
در اين جلسه پارلمانترهاي بريتانيايي كه خواستار 
خروج مجاهدين از ليست اروپا هستند، حضور 
ملي  اتحاد  ازحزب  چيچولي  وكارلو  داشتند 

حمايت وهمبستگي خودرااعالم كرد.

درهايي كه به روي احمدي نژاد بسته شدند به روي مخالف اصلي اش باز شـدند
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روز  ظهر  رجوي  مريم  مقاومت،  برگزيده  رئيس جمهور 
شنبه 5مرداد با شهردار رم، جاني آلمانو در كاخ شهرداري 
چيچولي،  كارلو  ديدار  اين  در  كرد.  گفتگو  و  ديدار  رم 
نايب رئيس كميسيون امور اجتماعي پارلمان ايتاليا و باربارا 

سالتا مارتيني، نماينده پارلمان ايتاليا شركت داشتند. 
مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور  حضور  رم  شهر  شهردار 
ايران در اين شهر را خوشامد گفت و مدال سمبليك دفاع 
آثار  تاريخچه  كتاب  و  ايتاليا  اساسي  قانون  ازحقوق بشر 

باستاني شهر رم را به خانم رجوي اهدا كرد. 
شهردار رم در ديدار با خانم رجوي ضمن ابراز همبستگي با 
مقاومت ايران، تأكيد كرد: مردم، پارلمان و همه ادارات شهر 
رم با ديكتاتوري حاكم برايران مخالفند و در كنار مردم و 
مقاومت ايران براي نيل به آزادي و دموكراسي ايستاده اند. 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در اين ديدار، ضمن 
تشكر از استقبال و حمايت آقاي آلمانو از مقاومت ايران، 
پاسدار  با سفر  اقدامات شهردار و مردم رم در مخالفت  از 
احمدي نژاد به ايتاليا، قدرداني نمود و نامگذاري يك خيابان 
شهر رم به نام »خيابان 18تير« را نشانه بارزي از همبستگي با 
آزاديخواهي و مقاومت مردم و جوانان و دانشجويان ايران 

در برابر استبداد مذهبي حاكم توصيف كرد. 
مقاومت  اعتاليابنده  موقعيت  توضيح  ضمن  رجوي  خانم 
مردم ايران و وضعيت رژيم آخوندي در مرحله اضمحالل، 
جامعه  و  ايران  مردم  به  رژيم  اين  جنگ  اعالن  سياست 
دانست  رژيم  اين  بنيادين  ضعف  از  ناشي  را  بين المللي 

وگفت: 
و صدور  جلو  به  فرار  در  را  خود  بقاي  راه  تنها  رژيم  اين 

تروريسم و ارتجاع و در تالش براي دستيابي به سالح اتمي 
توحش  سكه  روي  آن  سياستها،  اين  و  مي كند  جستجو 
قرون وسطايي آخوندها در سركوب آزادي و شكنجه ها و 

اعدامهاي فزاينده در داخل ايران است. 
از شهيدان  خانم رجوي ضمن اهداي فهرست 20هزار تن 
پايدار  مقاومت  كه  كرد  تأكيد  رم،  شهردار  به  مجاهد 
آزادي  راه  شهيد  120هزار  با  ايران  مردم  سازش ناپذير  و 
و  نامشروع  رژيم  زيركشيدن  به  براي  كارساز  پاسخ  تنها 
منفورآخوندها و تنها راه حل براي خالصي منطقه و جهان از 

شر اين ديكتاتوري مذهبي و تروريستي است. 
 شهردار رم، در اين ديدار گفت ما با ارزيابي شما از وضعيت 
در ايران و خطر ديكتاتوري آخوندها براي منطقه و جهان 
موافقيم و به همين خاطر است كه همبستگي با مقاومت ايران 

و حمايت از راه حل اين مقاومت براي تغيير دموكراتيك در 
ايران را، براي تضمين صلح و دموكراسي در منطقه ضروري 

مي دانيم. 
مريم رجوي در جريان اين ديدار همراه با  شهردار رم، از 
آثار تاريخي كامپيدو ليو، ازجمله قديمي ترين آثار بازمانده 
از شهر رم باستان و نمادهاي سمبليك مربوط به بنيانگذاري 

رم بازديد كرد. 
در هنگام حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت در كاخ 
در  ايتاليا  مقيم  هموطنان  و  آزاده  ايرانيان  رم،  شهرداري 
محل »كامپيدو ليو« اجتماع كرده بودند و به ابراز احساسات 
ايرانيان  پرداختند.  انقالبي  و  ميهني  شعارهاي  سردادن  و 
ايران و  با مقاومت  از همبستگي شهردار و مردم رم  آزاده 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت، قدرداني كردند. 

مالقات رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران با شهردار رم

باربارا سالتا مارتيني، نماينده پارلمان ايتالياشهردار شهر رم حضور رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در اين شهر را خوشامد گفت و مدال سمبليك دفاع ازحقوق بشر قانون اساسي ايتاليا و كتاب تاريخچه آثار باستاني شهر رم را به خانم رجوي اهدا كرد

ـ جاني آلمانو: مردم، پارلمان و همه ادارات 
شهر رم با ديكتاتوري حاكم برايران مخالفند 
و در كنار مردم و مقاومت ايران براي نيل به 

آزادي و دموكراسي ايستاده اند
ـ در مالقات شهردار رم با رئيس جمهور 
نايب  كارلو چيچولي،  مقاومت  برگزيده 
رئيس كميسيون امور اجتماعي پارلمان 
مارتيني،  سالتا  باربارا  خانم  و  ايتاليا 

نماينده پارلمان ايتاليا شركت داشتند

»اميدوارم كه پاپ مسئوليت بزرگ خودش را انجام بدهد: رژيم ايران را 
متقاعد كند كه به قتل عامها و جنايتها و زيانهايي كه به مردم ايران مي زند 
پايان دهد«. اين سخنان را دو روز پيش خانم مريم رجوي رئيس جمهور 

شوراي ملي مقاومت ايران در ديداري كه در واتيكان داشت گفت. 
ديروز خانم رجوي در پايان سفر خود در ايتاليا، آقاي شهردار جاني 
آلمانو را مالقات كرد. »او از شهر رم و به خاطر تمام ابتكار عملي كه در 

جهت حمايت از مقاومت انجام داد تشكر كرد«.
خانم رجوي در پاريس به سر مي برد و دشمن شماره يك رژيم ايران 

به حساب مي آيد.
»اميدوارم كه ايتاليا مانند بعضي از كشورهاي اروپايي يك موضعگيري 
جدي و قاطعانه در مقابل رژيم تهران داشته باشد چون اين تنها جواب 

جدي و امكانپذير ديكتاتوري حاكم بر ايران است«.

شهردار بعد از اين كه از شرايط كنوني ايران مطلع گرديد، خاطرنشان 
ساخت كه ما بايد از تجارب تاريخي درس بياموزيم.»وقتي كه جوامع 
بين المللي از يك رژيم ديكتاتوري حمايت مي كنند، نهايتًا آن رژيم 

تبديل به يك خطر جدي براي بشريت مي شود«.
هردوي آنها از نقاط تاريخي رم ديدار كردند، و آرزوي همكاري دو 

تمدن را نمودند. 

ايل مساجرو6مرداد87

 مالقات طوالني بين شهردار و خانم رجوي 
 او از واتيكان نيز ديدار كرد

شهردار رم: وقتي كه جوامع بين المللي از 
مي كنند،  حمايت  ديكتاتوري  رژيم  يك 
نهايتًا آن رژيم تبديل به يك خطر جدي 

براي بشريت مي شود

الزمان بين المللي(8مرداد1387

خانم مريم رجوي با شهردار رم جاني آلمانو دركاخ 
در  كرد.  گفتگو  و  ديدار  كامپيدوليو  رم  شهرداري 
رئيس جمهور  حضور  رم  شهر  شهردار  ديدار  اين 
برگزيده مقاومت ايران را دراين شهر خوشامد گفت 
و تأكيد كرد: مردم، پارلمان و همه ادارات شهر رم با 
ديكتاتوري حاكم بر ايران مخالفند و در كنار مردم 
دموكراسي  و  آزادي  به  نيل  براي  ايران  مقاومت  و 

ايستاده اند. 

فهرست20هزار  اهداي  ضمن  نيز  رجوي  خانم 
كرد  تأكيد  رم  دار  شهر  به  مجاهد  شهيدان  از  تن 
با  ايران  مردم  سازش ناپذير  و  پايدار  مقاومت  كه  
براي  كارساز  پاسخ  تنها  آزادي  راه  120هزار شهيد 
به زيركشيدن رژيم نامشروع و منفورآخوندها است. 
مريم رجوي گفت: مقاومت ايران تنها راه حل براي 
خالصي منطقه و جهان از شر اين ديكتاتوري  مذهبي 

و تروريستي است.

شهردار رم. مدال سمبليك دفاع از حقوق بشـر را 
به مريم رجوي تقديم كرد

شهردار شهر رم در كنار حاميان مقاومت ايرانشهرداري رم  مريم رجوي به ابراز احساسات حاميان مقاومت پاسخ مي دهد

حذف  خواستار  و  مي كند  استقبال  رجوي  از  ايتاليا 
مي شود. 320  مجاهدين خلق  از  تروريسم  برچسب 
نماينده كه اكثريت پارلمان ايتاليا را تشكيل مي دهند 
خواستار لغو  بالدرنگ  برچسب تروريستي از سازمان 

مجاهدين خلق ايران شدند. 
مختلف  احزاب  حمايت  بر  ايتاليا  نمايندگان 
و  ايران  مقاومت  از  كشور  اين  افكارعمومي  و 

آنها   كردند.  تأكيد  مماشات  سياست  محكوم كردن 
ابراز اميدواري كردند كه سفرخانم رجوي به ايتاليا، 
آغاز پايان سياست مماشات در برابر استبداد مذهبي 
برايران و سرآغاز سياستي جديد درحمايت  حاكم 

ازآرمانهاي آزاديخواهانه مردم ايران باشد.

ايتالياخواستارحذفبرچسبتروريستيازمجاهدينخلقميشود

السياسه كويت5مرداد1387
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کارلو چيچولی، نماينده پارلمان ايتاليا: 
مريم رجوی سمبل مخالفت با سياستها و رفتار رژيم ايران است اكثريت نمايندگان پارلمان ايتاليا با حمايت از مقاومت ايران در شرايط بغرنج كنوني، 

صحيح ترين سياست را ترسيم كرده اند
حضار محترم

از حضور در خانه دموكراسي ايتاليا خوشوقتم. 
آنها درود  منتخبان  و  مردم  و  ايتاليا  به  مردم كشورم،  از جانب 
مردمي  و  تمدني درخشان  و  فرهنگ  با  مي فرستم. كشور شما 

مهربان در ميان ايرانيان از احترام زيادي برخوردار است. 
به راستي جهان مديون ايتاليا است. هم به خاطر پيشتازي ايتالياييها 
در مبارزه با انگيزيسيون قرون وسطي، هم به خاطر نقش تاريخي 
ايتاليا در رنسانس و هم به خاطر نقش آن در پيشرفت دانش و 

هنر. 
عالوه بر همه اينها، براي مردم كشور من كه تحت سلطه يك 
به سر مي برند، خونگرمي و روحيه  ديكتاتوري مذهبي بي رحم 

همبستگي مردم ايتاليا تحسين برانگيز است. 
با  ايتاليا  پارلمان  نمايندگان  اكثريت  هم  امروز  كه  خوشحالم 
حمايت از مقاومت ايران در شرايط بغرنج كنوني، صحيح ترين 
سياست را ترسيم كرده اند. آنها به قول لئوناردو داوينچي دانستن 

و تمايل داشتن را كافي ندانسته اند، بلكه به آن عمل كرده اند. 
به همه آنها درود مي فرستم. 

دوستان گرامي
مردم ايران سال گذشته بيش از پنج هزار حركت اعتراضي عليه 
ديكتاتوري حاكم داشته اند. آنها خواهان آزادي و دموكراسي اند. 
رژيم مالها تنها با سركوب بي رحمانه جامعه خود را حفظ كرده  
است. با حلق آويز نوجوانان در خيابانها، با دست و پا بريدن در 
مألعام، با دستگيري روزانه چند هزار نفر و با سنگسار. هم اكنون 
از  سنگسارند.  اجراي  نوبت  در  زنداني  مرد  يك  و  زن  هشت 
و  ژوئيه  نيمه  اعدامهاي  از  تصويرهايي  به  مي كنم  دعوت  شما 
صحنه هايي از نقض وحشيانه حقوق بشر در ايران توجه فرماييد. 
اين رژيم در ضعف كامل به سر مي برد و توسط بحرانهاي سياسي 
و اقتصادي محاصره شده است. اما سستي سياست غرب كه ناشي 
از مماشات با ماليان است، به اين رژيم امكان قدرت نمايي داده 
است. قدرتهاي غرب به نارضايتي انفجاري جامعه ايران توجهي 
را  ايران  مردم  سازمانيافته  مقاومت  تأثير  و  توانايي  آنها  ندارند. 
ايران  ندارند كه ماليان در جامعه  توجه  آنها  ناديده مي گيرند. 
پايگاه ناچيزي دارند. آنها از شكنندگي فوق العاده اين رژيم كه 
اما در  سال به سال قاعده خود را باريك تر مي كند، بي خبرند. 
مقابل، مرعوب فريبكاري ماليان مي شوند. آنها صدور ترور و 

بنيادگرايي اين رژيم را به حساب قدرت آن مي گذارند. 
در مذاكرات 19 ژوئيه كشورهاي 5+1 در ژنو، نماينده رژيم ايران 
از »ظرفيتهاي سياسي، اقتصادي و امنيتي ايران« سخن مي گفت. 
افغانستان  و  لبنان  و  عراق  در  ماليان  تروريسم  و  دخالت  يعني 
متأسفانه قدرتهاي غرب  به كار مي برد.  فشار  اهرم  به عنوان  را 
پنج  از  بيش  به مدت  بي نتيجه و مستمر و طوالني  با مذاكرات 
سال، به مالها امكان مي دهند كه وقت كشي كنند. آنها هم چنين 
براي جلب رضايت اين رژيم، به او امتيازها و مشوقهاي فراوان 
مي دهند، يك مشوق پنهان براي رژيم ايران، اعمال محدوديت 
به مقاومت ايران است. همه اينها سياست مخربي را تشكيل داده 
كه به ديكتاتوري وحشي حاكم پيام ضعف مي فرستد. در نتيجه 
مالها هم كه پي درپي امتياز و تشويق دريافت مي كنند، بر سرعت 
برد  با  موشكهايي  تازگي  به  آنها  افزوده اند.  خود  بمب سازي 
دوهزار كيلومتر را آزمايش كرده اند كه برد آن به اروپا مي رسد. 
حقيقت اين است كه اين رژيم جرأت ياغيگري را از ضعف و 

عقب نشيني غرب مي گيرد. 

نمايندگان محترم
ما مطلعيم كه ديكتاتوري آخوندي با شانتاژ و هم چنين استفاده 
از برگ مذاكرات اتمي و قراردادهاي نفت و گاز براي ابقاي نام 
مجاهدين در ليست تالش كرده و مي كند. حفظ مجاهدين در 
ليست توسط اتحاديه اروپا نقض احكام دادگاههاي انگلستان و 
دادگاه لوكزامبورگ است. اين خودسري ناقض حكومت قانون 
است. اين دهن كجي به اكثريت پارلمان ايتاليا و فرانسه و بلژيك 
و انگلستان و 2000پارلمانتر اروپايي است كه در بيانيه هاي خود 

خواستار حذف اين نامگذاري شده اند. 
آخوندها از حفظ برچسب به عنوان مجوزي براي ادامه اعدامها 
سود مي برند. آنها از اين برچسب براي ايجاد يك فاجعه انساني 
از  استقرار 3500تن  محل  عراق،  در  اشرف  شهر  ساكنان  عليه 

اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران استفاده مي كنند. 
مردم و مقاومت ايران از غرب مي خواهند سياست امتياز دادن به 
قاتالن مردم ايران را متوقف كنند. اين سياست جهان را با خطر 
جنگ رو به رو كرده است. اگر بنيادگرايان بمب اتمي به دست 

بياورند، خطر جنگ جهاني در پيش است. براين اساس، ما راه حل 
سوم را به جهان پيشنهاد كرده ايم. يعني نه مماشات نه جنگ، 
بلكه تغيير دموكراتيك به دست مردم و مقاومت ايران. اين تغيير 
در دسترس است. كشورهاي غربي با برچسب تروريستي عليه 
مثابه  به  اپوزيسيون،  مجاهدين و مشاركت عملي در سركوب 
بزرگترين راه بند تغيير در ايران عمل مي كنند و اال اين مقاومت 

همه ظرفيتهاي الزم براي ايجاد تغيير را در اختيار دارد. 
مقاومت متكي به يك پايگاه وسيع مردمي در داخل كشور است 
و بيشترين قيمت را براي دستيابي به آزادي داده است. 120هزار 

تن از اعضا و هواداران آن به دست اين رژيم اعدام شده اند. 
برنامه  از  را  جهان  سال2002،  در  بار  اولين  براي  مقاومت  اين 
مخفي اتمي رژيم ايران آگاه كرد. و توسط شبكه خود در داخل 

كشور، سايتهاي آن را افشا كرد. 
در  ايران  داخل  در  مقاومت  اين  مردمي  و  گسترده  حمايت 

تظاهرات گسترده و حمايت مالي آنها مشخص است. 
اجتماعي در  روز 28 ژوئن گذشته، 70هزار شركت كننده در 
اعالم  آن  راه حل  و  مقاومت  اين  از  را  خود  حمايت  پاريس، 
كردند. اينها خواستهاي يك ملت 80ميليوني كه در داخل ايران 

به بند كشيده شده است را بازتاب مي كردند. 
ملي  شوراي  است.  سياسي  آلترناتيو  داراي  مقاومت  اين  و 
مقاومت، پارلمان در تبعيد با بيش از 530عضو كه 52درصد آنها 

را زنان تشكيل مي دهند. 
ايران  براي  به اختصار ديدگاههايمان  بدهيد  اجازه  در همين جا 

فردا را بيان كنم: 
بر همين  تنها مالك سنجش است و  از نظر ما آراي مردم   .1
مردم  آراي  بر  مبتني  اساس خواهان يك حكومت جمهوري 

هستيم. 
2. ما خواهان يك نظام كثرت گرا، آزادي احزاب و اجتماعات 
هستيم. ما به كليه آزاديهاي فردي احترام مي گذاريم. عقيده و 
بيان و مطبوعات كاماًل آزاد و هرگونه سانسور و تفتيش عقايد 

ممنوع است. 
3. ما در ايران آزاد شده فردا، از لغو حكم اعدام دفاع مي كنيم و 

نسبت به آن متعهديم. 
4. مقاومت ايران جدايي دين و دولت را برقرار خواهد كرد، 
ممنوع  مذاهب  و  اديان  كليه  پيروان  مورد  در  تبعيض  هرگونه 

خواهد بود.
برابري كامل زنان و مردان در كليه حقوق سياسي و  به  ما   .5
اجتماعي و مشاركت برابر زنان در رهبري سياسي معتقديم. زنان 

از حق انتخاب آزادانه پوشش برخوردار خواهند بود. 
احترام  بر  مبتني  مدرن  قضايي  نظام  يك  ايجاد  خواهان  ما   .6
برخورداري  حق  دادخواهي،  حق  دفاع،  حق  برائت،  اصل  به 
مجازاتهاي  هستيم.  قضات  كامل  استقالل  و  علني  محاكمه  از 
بيرحمانه و تحقيرآميز و احكام شريعت آخوندي در ايران آينده 

جايي نخواهد داشت. 
7. ما متعهد به »بيانيه جهاني حقوق بشر« و ميثاقها و كنوانسيونهاي 
»كنوانسيون  و  شكنجه«  عليه  »كنوانسيون  ازجمله،  بين المللي 

حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان« مي باشيم. 
8. ما مالكيت شخصي، سرمايه گذاري خصوصي و بازار آزاد را 

به رسميت مي شناسيم. 
9. سياست خارجي ما مبتني بر همزيستي مسالمت آميز، صلح و 
همكاريهاي بين المللي و منطقه يي و احترام به منشور ملل متحد 

خواهد بود. ما خواهان برقراري رابطه با همه كشورها هستيم. 
10. ما خواستار آنيم كه ايران آزاد فردا يك كشور غيراتمي و 

عاري از سالحهاي كشتار جمعي باشد. 
از شما منتخبان شريف مردم ايتاليا مي خواهم حمايت خود را از 

تغيير دموكراتيك در ايران گسترش دهيد. 
زمان آن است كه از دولت خود بخواهيد شوراي ملي مقاومت 

را به رسميت بشناسد. 
سخنانم را با گراميداشت يكي از سمبلهاي دوستي ميان مردم 
نماينده  نقدي،  او محمد حسين  پايان مي برم.  به  ايتاليا  و  ايران 
توسط  سال1993  در  كه  ايتالياست  در  مقاومت  ملي  شوراي 
پيش  سال  دو  شد.  ترور  رم  در  ماليان  ديپلومات  تروريستهاي 
دادگاه عالي جنايي رم اعالم كرد: قتل او توسط باالترين مقام 

رژيم ايران تصميم گيري شده است. 
شده اند،  اعدام  ماليان  توسط  كه  ديگر  تن  120هزار  و  نقدي 

بهايي است كه مردم ايران براي كسب آزادي پرداخته اند. 
مردم ايران شايسته كسب آزادي و دموكراسي هستند. آنها از 

شما مي خواهند كه به ياريشان برخيزيد. 
از همه شما متشكرم.

سخنراني
 رئيس جمهور برگزيده مقاومت

اجالس پارلماني با شركت دهها نماينده مجلس ايتاليا ونمايندگان مجلسين انگلستان
رئيس جمهور برگزيده مقاومت در يك جلسه پارلماني كه 
و  حقوق بشر  فعاالن  ايتاليا،  مجلس  نماينده  دهها  شركت  با 
شخصتيهاي سياسي و حاميان مقاومت و شماري از مسئوالن 
سالنهاي  از  يكي  در  ايران  مقاومت  ملي  شوراي  اعضاي  و 

پارلمان ايتاليا تشكيل شد، سخنراني كرد. 
بشري  حقوق  كميته  رئيس  استانگو،  آنتونيو  جلسه  اين  در 
شهروندان  و  پارلمانترها  كميته  دبير  و  ايتاليا  واچ  هلسينكي  
براي ايران آزاد؛ خانم اليزابتا زامپاروتي، نماينده مجلس ايتاليا 

كميسيون  نايب رئيس  چيچولي،  كارلو  راديكال؛  حزب  از 
ائتالف ملي؛ لرد  امور اجتماعي و نماينده مجلس از حزب 
كينگ، عضو مجلس اعيان انگلستان ازحزب كارگر؛ ديويد 
جونز، نماينده مجلس عوام انگلستان از حزب محافظه كار؛ 

الكساندرو فورالني، نماينده سابق پارلمان ايتاليا؛ سعاد اسباي، 
مجلس  سابق  نماينده  ريولتا،  داريو  ايتاليا؛  مجلس  نماينده 
ايتاليا؛  زنده باد  حزب  خارجي  روابط  سخنگوي  و  ايتاليا 
حزب  از  ايتاليا  مجلس  نماينده  ميسيتي،  سالواتوره  آئورليو 

از  ايتاليا  مجلس  نماينده  وانوچي،  ماسيمو  ايتاليا؛  ارزشهاي 
حزب دموكرات؛ دكتر ميناس ابراهيم اليوسفي، رئيس حزب 
دموكرات مسيحي عراق و استفانو منيكاچي، وكيل و نماينده 

سابق مجلس ايتاليا سخنراني كردند. 

مردم و مقاومت ايران از غرب 
مي خواهند سياست امتياز دادن به 

قاتالن مردم ايران را متوقف كنند

آنتونيو استانگو، رئيس كميته حقوق بشري هلسينكي واچ  ايتاليا و دبير كميته پارلمانترها و 
شهروندان براي ايران آزاد:

حضور خانم مريم رجوی، به دعوت گروههاي مختلف پارلماني و كميته پارلماني ايران آزاد 
صورت گرفت

الكساندرو فورالني، نماينده سابق مجلس ايتاليا: 
با فشار نمايندگان پارلمان كشورها در اتحاديه اروپا بايد نام مجاهدين از ليست تروريستي حذف شود

براي ما افتخار بزرگي است كه اكنون خانم رجوي را كه براي اولين بار به ايتاليا آمده اند، در جمع خودمان داريم.  حضور ايشان درايتاليا به 
دعوت گروههاي مختلف پارلماني و كميته پارلماني ايران آزاد صورت گرفت و امروز يك روز فراموش ناشدني است. از طرف گروه پارلماني 

ايران آزاد از همه گروههاي پارلماني تشكر مي كنم. برگزاري اين جلسه قدم بزرگي در مقابله با ديكتاتوري آخوندي است.

من معتقدم که غرب می تواند به ناديده گرفتن شرايط در ايران تظاهر 
كند و خودش را گول بزند، اما رژيم ايران با نقش فعليش ما را ناديده 
نمی گيرد. زيرا در تمام دنيا نفوذ رژيم ايران و عملکرد منفی آن وجود 
دارد. کمی به لبنان به عراق و به فلسطين فکر کنيد. در همه جا حضور 
رژيم ايران ديده مي شود و اين حضور در مسير صلح نبوده است، بلکه 
در مسير بی ثباتی است. هم چنين يک مشکل داخلی در ايران وجود 
دارد که آن نقض حقوق بشر است. 120 هزار اعدام رقمی است که 
نمی تواند در هيچ وجدانی ناديده گرفته شود. اعدامهايی که سنگسار 
و قطع اعضا را هم در بر می گيرد. من فکر می کنم کلماتی را که در 
پاريس در ماه گذشته اعالم كردم قابل تکرار می باشد. بايد چشمها را 

برای حقوق مدنی برای آزادی و برای صلح در جهان باز کرد. 
با اين روحيات است که خانم مريم رجوی را که سمبل مخالفت با 
اين اوضاع و سياستها و رفتار رژيم است، معرفي مي كنم. ايشان بعد از 

کنفرانس مطبوعاتی امروز صبح با جان فرانكو فيني مالقات داشتند و 
اين بسيار با معناست چون چندی پيش همين شخصيت احمدی نژاد را 
به حضور نپذيرفت. بنابر اين در نشان دادن همبستگي بسيار پر معناست. 
متشکرم به خاطر اين حضور، معتقدم که اين يک روز بسيار پرمحتوا 
است زيرا برای اولين بار است که مخالفان و مبارزان ايرانی برای ايران 
آزاد، ايتاليا را از طريق رسانه های ارتباطی مخاطب قرار مي دهند. پس 
برای افكار عمومی ايتاليا مهم است و فکر می کنم برای جنبش مقاومت 
هم پراهميت باشد. برای اين که امروز توجه و نگاه همه به سوي ماست. 
اظهارات شما برای آينده با اهميت خواهد بود. طبعًا هر مهماني كه 
ازخارج مي آيد سيماي كشورش وجنبش خود را نشان مي دهد ولي 
نه فقط   ايتاليا  من فكرمي كنم كه سفرخانم رجوي در نگرش مردم 
نسبت به ايران و مقاومت ايران بلكه نسبت به تمامي خارجيها، يك 

تحول مثبت وكيفي ايجاد كرده است.

با سالم به رئيس جمهور شورای ملی مقاومت، خانم مريم رجوی و شما 
حضار. به خاطر دعوتم به اين جلسه و شرکت در آن بسيار مفتخرم. من 
از طرف حزب دموكرات مسيحي اين جا هستم و سالهاست که مسائل 

و مبارزات سازمان شما را دنبال می کنم.
اكنون رژيم ايران مركز بي ثباتي نه تنها در خاورميانه بلكه در تمام دنيا 

محسوب مي شود و براي دنيا يك خطر و نگراني است.
انسانيت و ارزشهای  بقای  برای  اين رژيم يك گره بزرگ و حياتی 

دموکراتيک تمدن که براساس آزادی بنيان شده است مي باشد. 
در اين لحظه صلح جهانی در خطر است و اين موضوع هر چه بيشتر 
اعتقاد ما را در حمايت از مبارزه شما و آن چه كه نمايندگی می کنيد 
و در اين سالهاي سخت به پيش برده ايد، با ارزشتر و مستحکم تر کرده 
است. من با راه  حلي كه شما تحت  عنوان راه حل سوم اعالم كرده ايد 

موافق هستم. يعني نه مماشات با اقدامات رژيم ايران و نه جنگ. 
من در اين نقطه نظر با همكاران انگليسي خود موافق هستم كه غيرقابل قبول 
است سازمان مجاهدين بدون هيچ دليلی در ليست گروههاي تروريستي 

باشد. اين بر خالف زمان می باشد. اين ثمره سوء تفاهمات گذشته يی 
دور است که بايد با اقدامات و فشار نمايندگان پارلمان کشورها که 
در اتحاديه اروپا شرکت دارند برداشته شود. همان طور که در انگلستان 

انجام پذيرفت. يک عمل منطقی، دور انديشانه و عادالنه. 
اين اولين نبردی است که بايد حمايت شود. نبردی که بايد گسترده تر 
شود و از حمايت عمومی مخالفان در داخل کشور برخوردار شود، تا 
باالخره يک رژيم استوار بر ارزشهای آزادی مذهب، بردباری و يک 
دموکراسی پارلمانی ناب، يک تقابل مدنی آزاد که در آنها تنبيهات 
خوار کننده انسانی، حکم مرگ و آن اشکال سرکوب وجود ندارد، 
در ايران حاكم شود. در قدم بعدي تمام دموكراتهاي دنيا بايد درجهت 
تغيير در ايران تالش كنند و براي اين كار ما بايد در كنار مردم ايران 
قرار بگيريم. اين نبردی است که به وسيله آن، مردم ايتاليا و نيروهای 
سياسی ايتاليايی به طور خاص در طول زمان بين کشور ما و بين کشور 
شما پيوند خورده اند. من معتقدم ايتالياييها بايد در خط اول اين مبارزه و 

همبستگی با مردم ايران باشند. 

ديويد جونز، نماينده مجلس عوام انگلستان از حزب محافظه كار:
 ابقاي نام مجاهدين در ليست غيرقابل قبول است 

من بسيار خوشحال و مفتخرم كه امروز در كنار شما هستم. من هم در كنار 35 پارلمانتري بودم كه براي حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي 
انگليس تالش كرديم. ما بايد به مراجع اروپايي هم براي حذف نام مجاهدين از ليست مراجعه كنيم. ابقاي نام مجاهدين در ليست غيرقابل قبول 

است. 
امروز اكثريت پارلمان شما در اين مورد بيانيه صادر كرده است و من بسيار مفتخر هستم كه در چنين روزي در كنار شما هستم. داستان كشور 
من داستان كشور شماست. تمدن امروز ما بر پايه تمدن رم باستان پايه گذاري شده و ما مي بايست از رم باستان بياموزيم كه حقوق شهروندي و 

حقوق پايه يي نبايد پايمال شود.

لرد كينگ، عضو مجلس اعيان انگلستان از حزب كارگر: 
اتحاديه اروپا بايد بالدرنگ نامگذاري مجاهدين را لغو كند

طرف  از  من  هستم.  شما  دركنار  امروز  كه  خوشحالم  رجوي  خانم 
حمايت  ايران  مقاومت  از  كه  آمده ام  انگلستان  مجلس  نمايندگان 
مي كنند. تغيير در ايران در دسترس است. شوراي ملي مقاومت آلترناتيو 
واقعي و دموكراتيك رژيم مالهاست ولي غرب به جاي حمايت از 

اين راه حل، مجاهدين را به خواست آخوندها در ليست گذاشت. 
من افتخار مي كنم كه جزء 35 نماينده يي بودم كه دولت انگلستان 
انگلستان  قاضي القضات  و  چالش كشيديم  به  موضوع  اين  برسر  را 
سرانجام اين نامگذاري غيرعادالنه را لغو كرد. اتحاديه اروپا بايستي 

بداند كه بايد بدون درنگ اين نامگذاري را لغو كند. اتحاديه اروپا 
يك  اين  و  كرده  تكرار  را  شرم آور  نامگذاري  اين  ديگر  بار  يك 
تراژدي سياسي است. من از دولتها مي خواهم كه قدم جدي بردارند 
وحكم دادگاهها را اجراكنند. هفته گذشته من در پاريس بودم كه در 
آن جا اكثريت پارلمان فرانسه از راه حل خانم رجوي حمايت كردند 
و اكنون مي بينم كه همكاران ما درايتاليا هم همين كار را كرده اند. 
حمايت  بايد  كه  است  دموكراتيك  نيروي  يك  مجاهدين  سازمان 

شود. 

دكتر ميناس ابراهيم اليوسفي: 
رژيم ايران بايد سرنگون شود تا مردم ايران و عراق و به آزادي برسند

رژيم ايران بايد دست از دخالت در عراق بردارد. هدف ما با اهداف 
مردم ايران كه همانا دموكراسي مي باشد يكي است. مسيحيان عراق به 
خاطر حضور رژيم ايران مورد اختناق قرار مي گيرند. بسياري از آنان 
مجبور شده اند از كشور خود خارج شوند. رژيم ايران مي خواهد بمب 

اتمي بسازد و براي همه دنيا خطرناك است.

مردم ايران سالهاست تحت ستم اين رژيم هستند و مردم عراق از پنج 
سال پيش هدف ظلم رژيم ايران واقع شده اند. مسيحيان در عراق به 

خاطر سلطه مزدوران رژيم ايران تحت ستم شديدترهستند.
 اين رژيم با حقوق بشر هيچ نسبتي ندارد. اين رژيم بايد سرنگون شود تا 

مردم ايران وعراق به آزادي برسند و از ستم اين رژيم خالص شوند.
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رژيم ايران در اعتراض به ديدار رئيس جمهور برگزيده مقاومت از ايتاليا سفير 
اين كشور را احضار كرد

استفانو مينيکاچی، وكيل و نماينده سابق پارلمان ايتاليا: شما به 
پيروزي شك نداريد و اين نقطه قوت شماست

اجالس پارلماني با شركت دهها نماينده مجلس ايتاليا ونمايندگان مجلسين انگلستان

آئورليو سالواتوره 
ميسيتي، 

نماينده پارلمان 
ايتاليا: راه حل 

سوم مسير اصلي 
برای رسيدن به 

آزادی است

از طرف خودم و رئيس حزبم آنتونيو دي پيترو مفتخرم كه در اين جا 
به همراه  از  شما  را  پارلمانترهاي حزبم  تمام  دارم و حمايت  حضور 
دارم. اين راه سومي كه شما از آن صحبت مي كنيد با اصول و مباني 
راه حل سوم خوشحال  محتوای  از  دارد.  مطابقت  ايتاليا  اساسي  قانون 
هستم زيرا مسير اصلي برای رسيدن به آزادی است. اميدوارم همان گونه 
که مردم ايتاليا به آزادی رسيدند، مردم ايران هم بتوانند به اين سيستم 

دموکراتيک و آزاد برسند. من بسيار خوشبين هستم.
 من يک پروفسور دانشگاه هستم و فرصت يافتم با بسياری از دانشجويان 
ايرانی صحبت كنم. هرگز هيچ کس از بنيادگرايی و ارتجاع آخوندها 
طرفداري نکرد. بنابر اين فکر می کنم که فرهنگ مردم ايران در يک 
ايران آزاد شکوفه خواهد کرد. ما اميدواريم و فکر می کنيم پارلمان 
و  كند  مبارزه  فرانسه  و  انگلستان  پارلمان  اکثريت  مانند  بتواند  ايتاليا 
مخالفان اين دولت با فشار بتوانند در شورای وزيران اروپا با اكثريت 

خود نام مجاهدين را از ليست تروريستي حذف كنند.
ببينيد و به خصوص زني كه در رأس آنهاست.   اين زنان و مردان را 
ثانوی نيست. حتی در دموکراسی، ما  توجه كنيد كه اين يک مسأله 
پديده جديد  اين يک  و  نکرده ايم  مبارزه  هم تحت رهبري يك زن 
و بزرگ است و فکر می کنم مقاومت ايران را هر چه بيشتر به آزادی 

نزديک می کند. 
باشد،  صلح  مدافع  نمی تواند  ما  برای  هرگز  استبدادی  رژيم  يک 
برعکس، جز عاملی برای بی ثباتی و جنگ نيست. بنابراين دموکراسی 
با  آنها  رابطه  جز  کند  پيدا  را  چيزی  رژيم  اين  در  نمی تواند  غرب 
جنبشهای تروريستی و آنهايی که در کره زمين خونريزی می کنند. لذا  

اروپا بايد همزيستي با آنها را به کناری نهاد. 
همکار مراکشی من گفت »گاز لعنتی« واقعيت دارد. واضح است که 
بايد مراقب باشيم و نبايد مشروط به مسائل اقتصادی باشيم و اين حقيقتًا 
ما را به طرف تبعيضات غير قابل قبول می برد. اين ويدويی که به ما نشان 
داديد واقعًا ثابت می کند که رژيم عقب افتاده است و هيچ ارتباطی با 
جوانان و فارغ التحصيالن ندارد. نه تنها در ايران بلكه در تمام منطقه مثل 
عراق. برای اين که تنها در جايی که فرهنگ هست غنچه های آزادی و 

دموکراسی مي شكوفد. 
من اميدوارم که برنامه هايتان بتوانند در يك مسير سريع كه حذف از 
ليست تروريستي است با موفقيت پيش بروند. اين يک پله بلندی است 

که مي توان بر آن تکيه کرد تا بتوان قدمهای بعدی را برداشت. 

ماسيمو وانوچی، نماينده پارلمان ايتاليا: پشتيباني و حمايتمان براي به 
رسميت شناختن مقاومت ايران را اعالم مي كنيم

می خواستم به خانم مريم رجوی خوشامد بگويم و 
پشتيبانی و حمايت خود را برای آن چه که می کنند 
و آن چه عملکرد مقاومت ايران است اعالم كنم. به 
همراه همه از شما به خاطر شجاعتتان تشکر مي کنم. 
من سالهای متمادی است که از شما حمايت می کنم 
و دقيقًا ايده هايتان را می شناسم. معتقدم در لحظه يی 
که شما عليه رژيم استبدادی مبارزه می کنيد بسيار 
طبيعي است كه هر پارلمانتر ايتاليايي در كنار شما 

قرار بگيرد. 
ايران کشوری است که در آن حقوق بشر به رسميت 
ديگر  در كشورهاي  ايران  رژيم  نمی شود.  شناخته 

اين  كه  اميدوارم  من  مي كند.  تروريستي  دخالت 
ابتكار امروز به دولت ما و به اتحاديه اروپا بفهماند 

كه مي بايست در مقابل رژيم قراربگيرند. 
می خواهم تمام پشتيبانی و حمايتمان را برای اين که 
اين تصميم به سرانجام برسد اعالم كنم. تصميمي 
ايران  مقاومت  شناختن  به رسميت  به  منجر  كه 
اين تضمين  بشود.  توسط کشورهای دموکراتيک 
ايران  در  دموکراتيک  آينده  يک  ايجاد  مقدمه  و 
ارزش و  با  اين يک شرط  است. من فکر می کنم 
مهم و غير قابل رد كردن برای دستيابي به صلح در 

همه دنياست. 

داريو ريولتا، نماينده سابق 
مجلس ايتاليا و سخنگوي روابط 

خارجي حزب زنده باد ايتاليا: 
امروز هيچ حسن نيتی بهتر از به 

رسميت شناختن مقاومت ايران که 
يک جنبش دموکراتيک است نيست

با تشکر از خانم رجوی که افتخار آشنايی با 
ايشان را در موقعيتهای ديگری داشته و امکان 
شناخت از پروژه سياسيشان را به دست آوردم. 
اين واقعه که ايشان به رم آمدند ارزش سياسی 
مهمی دارد و ما می خواهيم بدينسان تصميم 
شما را برای آمدن به اين جا و ارائه نظراتتان 
مقاومت  بزرگ  جنبش  سياسی  فلسفه  و 
ايران، به طور رسمی اعالم کرده و به رسميت 

بشناسيم. 
فلسفه سياسی  با  نظری  توافق  ما مطمئنأ هيچ 
رژيم ايران که امروزه در قدرت است نداريم 
و به شدت به ديكتاتوري که در ايران و به طور 

نامشروع اعمال می شود انتقاد داريم. 
با  نيستيم.  موافق  ايران  رژيم  اقدام  هيچ  با  ما 
تالش  ولي  هستيم  رژيم  مخالف  ما  آن كه 
كرديم كه با رژيم راههاي مذاكره را باز نگه 
با رژيم  از تمام راههايي كه مي شد  داريم و 
اما  كنيم.  دنبال  را  موضوعات  كرد  مذاكره 
متأسفانه ديديم كه هر كجا كه رژيم حاضر به 

مذاكره شد فقط براي آن بود كه زمان بخرد 
و من براي اين متأسفم. 

واضح است كه وارد کردن سازمان مجاهدين 
خلق در ليست گروههای تروريستی به داليل 
حسن نيت  درهاي  تا  پذيرفته  انجام  سياسی 
اگر  حتی  امروز  اما  باشند.  باز  ايران  رژيم  با 
ديگر  هم  بهانه  اين  باشد،  هم  حسن نيت 
هيچ  امروز  و  ندارد  حيات  ادامه  برای  دليلی 
حسن نيتی بهتراز به رسميت شناختن مقاومت 
است  دموکراتيک  جنبش  يک  که  ايران 
در  را  دموکراتيک  تغيير  يک  می خواهد  و 
ما  نمی باشد.  ببرد،  پيش  به  کشورش  داخل 
موافق  که  آنهايی  همه  وظيفه  می کنيم  فکر 
منطق اصولی دموکراسی هستند اين است كه 
که  باشيم  اميدوار  و  كرده  ياري  را  مقاومت 
کمترين  و  ممکن  مدت  کوتاهترين  در  آنها 
نتيجه يی  رنج سياسی ممکن موفق به گرفتن 
بشوند که نه تنها برای خلق ايران، بلکه برای 

همه جهان نيز مفيد باشد. 

با تشکر از رئيس جمهور محبوب و اشاره ايشان به 
لئوناردو داوينچی.

ايران چگونه است.  با تأخير فهميديم که اوضاع  ما 
فرهنگ عظيم  و  بزرگ  تاريخ  با يک  در کشوري 
80 درصدد مردم زير خط فقر می باشند. ما مي دانيم 
يك  با  نقدي  حسين  و  چيست  تروريستي  فتواي 
امروزخطر  قتل رسيد.  به  ايتاليا  تروريستي در  حكم 
رو به  جهان  در  رژيم  اين  تروريسم  و  بنيادگرايي 

افزايش است. 
رئيس جمهور، مشروعيت شما ناشی از مقبوليتان است. 
شما بزرگترين پراکندگي در تاريخ را رقم زديد. من 
به پاريس و بروکسل آمدم و دهها هزار نفر را با شور 
را  آنها مشکالت  ديدم.  توصيفي  غير قابل  هيجان  و 
درک می کنند. چندين سال است که رنج می برند. 

بعضی دوستان من هستند که 25 سال است از وطن و 
هويت مليشان دور هستند و از اين صرفنظر نمی کنند. 
پيروزي  به  من می دانم که شما خانم رئيس جمهور 

شک نداريد و اين نقطه قوت شماست. 
زنان  و  است  سوار  داريد  كه  تعهدي  بر  شما  عالقه 
شما متبحر هستند و با سرعتی استثنايی عمل مي كنند 
به طوري كه همگي ما با ديدي مثبت از ديدن آنها 

متحير شديم. 
ليست  از  مجاهدين  نام  حذف  شما  هدف  اولين 
ملی  شورای  شناخته شدن  به رسميت  و  تروريستي 
يافتيد.  دست  هدف  اين  به  که  بود  ايران  مقاومت 
به رسميت  را  شما  اروپايی  پارلمانترهای  همه  تقريبًا 
شناختند. امروز اين موضوع به اثبات رسيد و مجلس 

ايتاليا شما را به رسميت شناخت.

اليزابتا زامپاروتي، نماينده پارلمان ايتاليا: حمايت از مجاهدين با تمام اعتقاداتمان و قاطعيتمان يك ضرورت است

را  رجوي  خانم  امروز  كه  بسيارخوشحالم 
دركشورخودمان مي بينم، اين يك حضور زنده و بسيار 
ايران است. من مقاومت  با رژيم  مهم و الزم در مقابله 
کرده ام.  تحسين  انتخاب  اين  خاطر  به  هميشه  را  ايران 
انتخابي که با توجه به موقعيت آن کشور بسيار برجسته 
از دادن مسئوليتهايی در سطح رهبری  و مهم و حاكي 

سازمان به زنان است.
آن  در  اعدامها  بيشترين  که  است  کشورهايي  از  ايران 
انجام می شود. رژيم ايران اولين رکورددار شکنجه، قطع 
عضو، شالق و تنبيه های وحشيانه و غير انسانی می باشد. 
در  که  آن چه  محتوای  با  است  آشکاری  ضديت  اين 

و سياسی در  مدنی  برای حقوق  بين المللی  قراردادهای 
ايران بر آن پافشاری می شود و زنان همان کسانی هستند 
که بيش از هر کسی بهای آن را می پردازند. به خصوص 
از زمانی که احمدی نژاد به رياست جمهوری رسيده اين 
وحشيگريها بيشتر و قوی تر شده و جداسازيهاي جنسي 
به  اجباری  لباس  قانون  که  اين  از  پس  مي شود.  اعمال 
تبعيت كنند  نخواستند  اجرا درآمد صدها هزار زن که 
يک  غرب  که  معتقدم  من  اين  بنابر  شدند.  دستگير 
زيرا  دارد  ايران  با رژيم  رابطه  بزرگی در  بسيار  کمبود 
جديت و قاطعيت الزم را به کار نگرفت تا رژيم ايران 
پايه مشترک  به آن اصولی کند که  احترام  به  وادار  را 

همزيستی بين المللی است. 
رژيم  که  هستيم  مسئول  غربی  کشورهای  و  ما  معتقدم 
به  تبديل  شهروندانش  سرکوب  از  پس  توانست  ايران 
يک رژيم توتاليتر، ارتجاعی و مذهبی و نيز يک تهديد 
بزرگ  اشتباه  يک  اين  شود.  بين المللی  جامعه  برای 
ادامه  آن  به  هم  ايتاليا  حتی  که  است  خارجی  سياست 
به عنوان يک  ايران  به رژيم  اعتبار  می دهد و آن دادن 

واسطه برای حل بحران خاورميانه می باشد. 
قاطعيتمان  و  اعتقاداتمان  تمام  با  مجاهدين  از  حمايت 
که به طور ريشه يی عليه رژيم ايران است يك ضرورت 

است. 

حضور خانم مريم رجوي در مجلس ايتاليا و حمايت اكثريت 
رئيس جمهور  و  ايران  مقاومت  از  كشور  اين  نمايندگان 
برگزيده آن، به ويژه در پي پيروزيهاي پياپي مقاومت ايران، 
آن چنان عرصه را بر رژيم آخوندي تنگ كرد كه آشكارا 
وحشت خود را به نمايش گذاشت و سفير ايتاليا در تهران را 

احضار كرد. 
برگزيده  به مالقات رئيس جمهور  اشاره  با  تلويزيون رژيم 
»وزارت  گفت:  ايتاليا  پارلمان  نمايندگان  با  ايران  مقاومت 
خارجه ايران روبرتو توسكانو، سفير ايتاليا را روز چهارشنبه 
فراخواند تا در مورد مالقات با مريم رجوي توضيح بدهد«. 
مصطفي  مالقات،  جريان  »در  افزود:  آخوندي  تلويزيون 
را  اقدام  اين  خارجه،  وزارت  ارشد  مقام  يك  دولتيار، 
محكوم كرد و آن را به عنوان نقض تصميم اتحاديه اروپا 
مبني بر قراردادن اين سازمان در ليست سازمانهاي تروريستي 
اقدامات  مورد  در  هم چنين  ايتاليا  سفير  كرد.  توصيف 

تروريستي سازمان توجيه شد«. 
رژيم آخوندي هم چنين در ادامه همين واكنشهاي سراسيمه، 
از سوي كاردارش در رم يادداشتي به وزارت خارجه ايتاليا 
ارائه داد و نسبت به استقبال از خانم مريم رجوي رئيس جمهور 

برگزيده مقاومت ايران در اين كشور اعتراض كرد. 
به  رجوي  مريم  ورود  خبر  است:  آمده  يادداشت  اين  در 
رم موجب تأسف زياد گرديد… ارتباط برخي از مقامات 

ايتاليايي بااين گروه تروريستي، كاماًل غير قابل توجيه است. 
در يادداشت رسمي آخوندها به نحو مضحكي آمده است: 
ايتاليا كه خود قرباني گروه تروريستي بريگاد سرخ است، 
چگونه از يك سازمان تروريستي حمايت سياسي به عمل 
مي آورد؟ آيا شعارهاي دولت ايتاليا در خصوص مبارزه با 
تروريسم فقط در حد شعارهاي تبليغاتي است در حالي كه 
خود  كشور  در  تروريستي  گروه  رهبران  ميزبان  عمل  در 

مي باشد)تلويزيون رژيم ـ پرس تي. وي 3 مرداد87(.

كر هماهنگ وحشت رسانه هاي رژيم
ايتاليا  نمايندگان  از  تلويزيون رژيم 6 مرداد87: »برخي 
كه مدعي مبارزه با تروريسم هستند از گروهك تروريستي 
با  آمريكا  دولت  در حالي كه حتي  منافقين حمايت كردند 
علني  محافل  در  گروهك  اين  از  پنهان  حمايتهاي  وجود 
از  برخي  مي كند.  ياد  تروريست  عنوان  به  منافقين  اين  از 
از سركردگان  يكي  از  دعوت  با  ايتاليا  مجلس  نمايندگان 
گروهك تروريستي منافقين براي وي نشست خبري ترتيب 
دادند. به گزارش منابع خبري برخي از نمايندگان مجلس 

ايتاليا در پاريس با اين تروريست مالقات كرده بودند«. 

6مرداد87،  روز  در  فارس  حكومتي  خبرگزاري 
نگراني آخوندها را از پيامدهاي سفر رئيس جمهور برگزيده 
و  كرد  ابراز  اروپايي  كشورهاي  ساير  و  ايتاليا  به  مقاومت 
باورند كه مريم رجوي در  اين  بر  »ناظران سياسي  نوشت: 
سفر به كشورهاي اروپايي تالش مي كند با سوء استفاده از 
ايتاليا را به  ايران، اين كشورها و از جمله  موضوع هسته يي 
حمايت و پشتيباني از سران اين گروهك ترغيب كنند تا به 

هر اقدامي بر ضد برنامه هاي هسته يي ايران متوسل شوند. 
سركرده گروهك تروريستي منافقين در كنفرانس خبري 
كه چهارشنبه گذشته در مقر مجلس عوام ايتاليا برگزار شد 
برنامه  با  برخورد  بين الملل خواستار  اگر جامعه  مدعي شد 
حمايت  گروهك  اين  سران  از  بايد  است،  ايران  هسته يي 

كند«. 
روزنامه جمهوري اسالمي متعلق به ولي فقيه ارتجاع، وزارت 
حمله  مورد  را  رژيم  شهرداري  حتي  و  مجلس  خارجه، 
قرار داد كه چرا در قبال استقبال گسترده از رئيس جمهور 

برگزيده مقاومت در ايتاليا واكنش نشان نداده اند. 

روزنامه جمهوري اسالمي در شماره روز 6 مرداد خود 
نمايندگان  از  تعدادي  به دعوت  »مريم رجوي كه  نوشت: 
نشستي  براي شركت در  ماه  مرداد  اول  ايتاليا روز  پارلمان 
به  كشور  اين  نمايندگان  مجلس  خبري  سالن  در  خبري 
از  با شماري  بر ديدار  رم آمد در چند روز گذشته عالوه 
فيني،  فرانكو  جان  با  رم،  شهردار  و  ايتاليايي  نمايندگان 
رئيس مجلس نمايندگان هم ديدار و گفتگو كرد. سركرده 
گفتگو  و  ديدار  رم  شهردار  با  هم چنين  منافقين  گروهك 
كرد. گفتني است اقدامات توهين آميز مقامات ايتاليايي از 
تهران  و شهرداري  وزارت خارجه، مجلس  مقامات  سوي 

بي پاسخ مانده است«. 

روزنامه كيهان، ارگان ولي فقيه ارتجاع، روز 6مرداد 
در يك واكنش ديوانه وار دولت ايتاليا را مورد حمله قرار 
داد و نوشت: »رژيم مافيايي ايتاليا همزمان با ادعاي حمايت 
از جريانهاي دموكرات و آزاديخواه در ايران، از گروهك 
منافقين حمايت مي كند. گروهي از نمايندگان پارلمان ايتاليا 
از  )منافقين(  نام سازمان مجاهدين  خواستار خارج ساختن 

فهرست سازمانهاي خرابكار اتحاديه اروپا شده اند«. 
حمايت  به  نسبت  كينه  و  غيظ  فرط  از  آخوندي  كيهان 
رئيس جمهور  و  ايران  مقاومت  از  ايتاليا  پارلمان  اكثريت 

برگزيده آن، اين پارلمان را نيز »پارلمان مافيا« ناميد. 

روز  جوان  به  موسوم  پاسداران  سپاه  روزنامه 
درخواست  ايتاليا  در  رجوي  »مريم  نوشت:  6مرداد87، 
گروهك  اين  از  بين المللي  جامعه  حمايت  براي  را  خود 

تروريستي تكرار كرد«. 

اليزابتا زامپاروتي، نماينده مجلس ايتاليا: اين 
واكنشي مهاجمانه است و بيانگر به ستوه آمدن 
رژيمي است كه براي واكنش نشان دادن راهي 

جز تهمت زدن و پرخاشگري نمي شناسد 
نمايندگان پارلمان ايتاليا، استقبال گسترده از رئيس جمهور 
برگزيده مقاومت ايران در كشورشان را امري دموكراتيك 
آخوندي  رژيم  ديوانه وار  واكنشهاي  و  دانستند  قانوني  و 
در قبال آن را »به ستوه آمدن رژيمي كه جز تهمت زدن و 

پرخاشگري راهي ندارد« ارزيابي كردند. 
خبرگزاري آكي ايتاليا روز 7مرداد گزارش داد: سياستمداران 
ايتاليايي حمله خصمانه روزنامه كيهان، كه دولت اين كشور 
قاطعي  پاسخ  بود  كرده  توصيف  مافيايي«  رژيم  »يك  را 

دادند. 
سعاد اسباي، نماينده مجلس ايتاليا، در مصاحبه با خبرگزاري 
آكي، گفت: ايتاليا و دولتش، مافيايي نيستند. ايتاليا كشوري 
دموكراتيك است كه حكومت قانون در آن برقرار مي باشد 
و پارلمان آن به همه صداها گوش فرا مي دهد، به خصوص 
به نداي مخالفي كه از جامعه مدني ايران به گوش مي رسد. 
دولت ما قويًا از حرمت انساني و حقوق بشر حمايت مي كند 
و نمي تواند از كساني كه دست به مجازات مرگ مي زنند، 

بياموزد. 
اسباي،  كه  مخالفي  نداي  كرد:  تصريح  آكي  خبرگزاري 
به آن استناد مي كرد، مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده 
توسط  رجوي  خانم  بود.  ايران  مقاومت  ملي  شوراي 
نمايندگان پارلمان ايتاليا براي ايراد سخنراني به پارلمان اين 
كشور دعوت شده بود. آكي افزود: يك سياستمدار ديگر 
ايتاليايي نيز حمله تحريك آميز رژيم ايران را يك »واكنش 

مهاجمانه« خواند. 
راديكال  ازحزب  ايتاليا  مجلس  نماينده  زامپاروتي،  اليزابتا 
بيانگر به ستوه آمدن  گفت: اين واكنشي مهاجمانه است و 
رژيمي است كه براي واكنش نشان دادن راهي جز تهمت 

زدن و پرخاشگري نمي شناسد. 

واكنش وحشت آلود رژيم آخوندي
 نسبت به سفر رئيس جمهور برگزيده مقاومت به ايتاليا

پاسخ دفتر سخنگوي وزارت خارجه ايتاليا به مقاله كيهان:
 اگر دولتها  به هر سگي كه پارس مي كند جواب بدهند 

به كارهاي جدي نمي رسند و وقتشان هدر مي رود

ايتاليا گزارش  روز 10 مرداد گزارشگر تلويزيون صداي آمريكا از 
خيابانهاي  از  يكي  نامگذاري  بر  مبني  رم  شهرداري  تصميم  داد: 
پايتخت ايتاليا به نام 18 تير و تصميم گروهي از نمايندگان و رئيس 
مجلس ايتاليا به مالقات با خانم مريم رجوي در رم باعث عصبانيت 
ايتاليا كرد.  از مافيايي بودن رژيم در  روزنامه كيهان شد و صحبت 
من در تماسي كه با وزارت خارجه ايتاليا گرفتم، در دفتر سخنگو 
گفتند ازسرمقاله  روزنامه كيهان اطالع دارند و به هيچ وجه مايل به 
پاسخگويي به آن نيستند. آنها  اضافه كردند اگر قرار باشد دولتها به 
هر سگي كه پارس مي كند جواب بدهند به كارهاي جدي نمي رسند 

و وقتشان هدر مي رود.

خانم اليزابتا زامپاروتي، نماينده مجلس نيز گفت: حسين شريعتمداري 
بهتر است به فكر اعدامها، دستگيريها و سركوبها در ايران باشد و در 
امور يك پارلمان دموكراتيك دخالت نكند. پارلماني كه حق دارد 

با هركس و در هر زماني كه بخواهد مالقات كند.
حزب  حاكم،  حزب  از  ايتاليا  پارلمان  نماينده  فيامانيشتاين،  خانم 

آزاديهاي سيلويو برلوسكوني نيز گفت: 
بهتر است شريعتمداري به فكر مافياهاي ايران باشد نه مافياي ايتاليا. 
پارلمان  نماينده مردم است در صورتي كه اعضاي   ايتاليا  پارلمان 
رژيم ايران بايد از هفت خوان بگذرند تا انتخاب شوند و به هيچ وجه 

حق اين كه خود را نماينده مردم بدانند ندارند. 

اليزابتا زامپاروتي، نماينده پارلمان ايتاليا: حسين شريعتمداري بهتر 
است به فكر اعدامها دستگيريها و سركوبها در ايران باشد و در امور 

يك پارلمان دموكراتيك دخالت نكند
است  بهتر  حاكم:  حزب  از  ايتاليا  پارلمان  نماينده  فيامانيشتاين 

شريعتمداري به فكر مافياهاي ايران باشد نه مافياي ايتاليا

تهران : »رژيم مافيايي«. روزنامه كيهان بدين گونه دولت برلوسكوني 
را توصيف كرد.

خامنه اي  مشاور  شريعتمداري،  حسين  توسط  كه  روزنامه  اين 
مريم رجوي،  از  استقبال  براي  را  ايتاليايي  نهادهاي  مي شود،  اداره 

رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران كه هفته گذشته يك سري 
داشت  آلمانو  شهردار  و  مجلس  نمايندگان  با  رم  در  گفتگوهايي 

مقصر مي داند. 
در اين گزارش )گزارش روزنامه كيهان( به خصوص به بيانيه حمايت 
دهها پارلمانتر براي حذف نام مجاهدين خلق از ليست تروريستي 

اتحاديه اروپا حمله شده است…

روزنامه كورير دالسرا8مرداد87

روزنامه كيهان نهادهاي ايتاليايي را براي استقبال از مريم رجوي مقصر مي داند

 وزرات خارجه رژيم ايران امروز »روبرتو توسكائو« سفير ايتاليا در تهران  سايت عراق براي همه 3مرداد 87
را در اعتراض به ديدار مريم رجوي رئيس جمهور منتخب شوراي ملي 

مقاومت ايران با تعدادي از نمايندگان پارلمان ايتاليا، احضار كرد.
بقيه در صفحه10

سعاد اسبای، نماينده پارلمان ايتاليا: آينده به دست زنان ايراني رقم 
مي خورد

افتخار  و  خوشحالم  بسيار  من 
مي كنم كه خانم رجوي امروز 
ظلم  آثار  هستند.  ايتاليا  در 
بنيادگراي  رژيم  وجنايات 
ايران درهمه جا ديده مي شود.

از  بسياري  نيز  الجزاير  در 

زنان كشته شده اند ولي كسي 
از جنايتي كه  جرات نمي كند 
و  مصر  الجزاير،  زنان  حق  در 

ايران شده، صحبت بكند.
نمي توانند  زنان  از  بسياري 
بيايند.  بيرون  خانه هايشان  از 

بنيادگراها ترجيح مي دهند كه 
در كنار قدرتمندان باشند. 

براي  ايران  زنان  مبارزات 
و  است  مهم  نيز  ما  آينده 
آينده به دست زنان ايراني رقم 

مي خورد.
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مريم رجوي 30سال است كه فعاليت مي كند. 
در  متوسط  خانواده  يك  در   1953 سال  در 

تهران به دنيا آمد و مهندس متالورژي است. 
در  شاه  رژيم  عليه  را  خود  سياسي  فعاليتهاي 

سنين جواني در سالهاي1970 شروع كرد. 
رژيم  و  كشت  را  او  خواهر  يك  شاه  رژيم 
خميني هم يك خواهر ديگر او را كه  8ماهه 

باردار بود همراه با همسرش به قتل رساند. 
او در جريان مبارزات مجاهدين رشد مي كند، 
تمام  در   1980 سالهاي  در  رجوي  مريم 
عليه  تهران  در  مسالمت آميز  تظاهرات  سلسله 
مي آورد،  به وجود  خميني  كه  ديكتاتوري 
نقش مهمي داشت. و در سال 1989 به عنوان 
انتخاب  مجاهدين   اول(  )مسئول  دبيركل 
به عنوان صداي مقاومت اصلي عليه  شد. وي 
مي شود.  شناخته  احمدي نژاد  مذهبي  رژيم 
رجوي االن رئيس جمهور منتخب شوراي ملي 

مقاومت ايران است. 
بخواهد  ايتاليا  از  تا  است  آمده  رجوي  مريم 
نام سازمان مجاهدين  انگلستان  همانند دولت 
خلق ايران را از ليست تروريستي اتحاديه اروپا 

حذف كند.
شوراي  منتخب  رئيس جمهور  رجوي،  مريم 
نپذيرفتن  كه  است  معتقد  ايران  مقاومت  ملي 
مثبت  عالمت  يك  فيني  توسط  احمدي نژاد 
وخوش بينانه مي باشد. او با بازكردن در مجلس 
اين  با  مي خواهد  رجوي  مريم  خانم  روي  به 

كار غرب را متقاعد كند.
براي كساني كه در مورد خشونتهاي رژيم به 
حرفهاي ايشان گوش مي كنند اين كافي نيست 
بلكه در اين جا يك ويدئويي از وحشيگريهاي 
و  سنگسار  ايراني،  جوانان  مورد  در  رژيم 

اعدامها به نمايش گذاشته شد… 
روزنامه اونيره سپس با رئيس جمهور برگزيده 

مقاومت مصاحبه به عمل آورده است:

خانم مريم رجوي شما انگشتتان را به 
سمت غرب اشاره مي بريد، چرا؟ 

غرب تقصير زيادي دارد . شما خوب مي دانيد 
كه مثاًل رژيم ايران به توسعه صنعت هسته يي اش 
ادامه مي دهد، تروريسم را به دنيا صادر مي كند 
هنوز  غرب  ولي  مي كند.  پشتيباني  آن  از  و 
باره تكان نداده و رژيم  اين  انگشتي در  هيچ 
توانسته به اين شكل بدون وقفه سياستش را تا 
به حال ادامه بدهد. و يكي ديگر از عواقب اين 
چشم پوشيها اين است كه غرب با قرار دادن نام 
سازمان مجاهدين خلق در ليستهاي تروريستي 
به تجاوز رژيم حقانيت داده است. اين معنايش 

فقط  كه  است  ايران  مقاومت  محدود كردن 
تقاضاي رژيم مالها مي باشد. 

زنان  از  خيلي  مقاومت  داخل  در  
مردم  نيروهاي  اينها  مي شوند،  ديده 

هستند؟ 
برعهده  را  مهمي  خيلي  نقش  زنان  في الواقع 
مذهبي  ديكتاتوري  يك  مقابل  در  دارند. 
مي رود،  پيش  زنان  باسركوب  كه  زن ستيز 
مقاومت قويتر و اصلي از جانب زنان است كه 

حضور گسترده دارند. 
خيلي مايلم در اين جا براي پاپ كه نماينده تمام 
كاتوليكهاي دنياست يك پيام بفرستم و بگويم 
مي گويند،  مالها  كه  چه  آن  سياه  اسالم  كه 
دين  اسالم  است.  شده  مسخ  و  سياه  اسالمي 
برابري و صلح و زندگي در آرامش و عشق 
پيروان  كه  معتقديم  مالها  برعكس  ما  است. 
اميدواريم  و  برادرند  باهم  اديان مختلف همه 

كه تمام انسانهاي با ايمان بتوانند در آينده در 
ايران آزاد در كنار هم زندگي كنند. 

اقشار  توسط  تظاهرات  5هزار  گذشته  سال 
مختلف مردم با »نقش اساسي زنان، كه پيشقدم 
در مقاومت و اعتراض به زن ستيزي سران رژيم 

هستند« انجام شد. 
وارد كردن مجاهدين خلق در ليست گروههاي 
تروريستي يك كادو به رژيم از جانب غرب 
بود. محدود نمودن نيروي اصلي مقاومت ايران 

فقط به درخواست رژيم مالها بوده است.

 شما يك راه حل سوم را براي رسيدن 
ارائه  كشورتان  در  دموكراسي  به 
بيشتري  كرديد، ممكن است توضيح 

بدهيد
مماشات با رژيم راه حل مفيدي نيست و فقط 
به يك جنگ جديد راه مي برد، همان طور كه 

درجنگ جهاني دوم، اتفاق افتاد. 

مناسب  راه  يك  هم  ايران  به  نظامي  حمله 
نيست. خلق ايران و مقاومت ايران توان الزم 
را  دموكراسي  واستقرار  رژيم  براندازي  براي 

دارند.

 بنابراين مقاومت اميدوار به انتخابات 
آزاد است؟ 

ـ مقاومت ايران يك پايه مردمي قوي در داخل 
ايران دارد و قادر است يك آلترناتيو سياسي 

عرضه دهد.

اطالعات  ارائه  در  فراواني  توان  شما   
اجتماعي ايران عليه رژيم داريد، االن 
به نظر مي رسد يك مقدار اين حركت 
ضعيف شده باشد، آيا اين طور است؟ 

ـ نه فكرنمي كنم كه مقاومت كند شده باشد. 
حركتهاي اعتراضي ادامه دارند، اما رژيم خيلي 
سريع سركوب مي كند، فقط در ماه مي گذشته 
شده  انجام  اعتراضي  1000تظاهرات  از  بيش 
زنداني  زود  خيلي  برگزار كنندگان  اما  است، 

شدند.

 از نظر غرب احمدي نژاد يك مترسك 
در دست خامنه اي است، شما با اين 

نظر موافق هستيد؟ 
ـ كاماًل حق داريد، احمدي نژاد در واقع عامل 
است  خامنه اي  دستورات  تمامي  اجرايي 
)رجوي لبخندي زد و ادامه داد(، درعمل هيچ 
اختالف نظري مابين آن دو وجود ندارد، بايد 
خوبي  اجرايي  عامل  يك  او  كه  كرد  تأييد 
است كه تمام دستورات و ايده هاي خامنه اي 

را خوب اجرا مي كند.

 درباره فعاليتهاي هسته يي رژيم ايران، 
مقاومت چطور برخورد مي كند؟

ـ ما براي تمام سازمانهاي بين المللي مثل ملل 
رژيم  كه  فرستاده ايم  متعدد  مدارك  متحد، 
كالهكهاي هسته يي و موشكهايي با توان برد 
بنابراين قدرت رساندن  دوهزاركيلومتر دارد، 

آن را به اروپا هم خواهند داشت.

 خانم رجوي شما مي ترسيد؟ 
هر  مي دانم  كه  كامل  آگاهي  با  حتي  نه،  ـ 
براي  لحظه تهديد وجود دارد. همان طور كه 
وجود  تهديد  اين  مقاومت  اين  اعضاي  تمام 
خورده ايم  قسم  و  هستيم  مصمم  ولي  دارد، 
ايران  مردم  براي  را  آزادي  و  دموكراسي  كه 

ببريم .

»پاسيو نارياي ايران«: از مقاومت حمايت كنيد

رژيمايراندراعتراضبهديداررئيسجمهورمريمرجويازايتاليا
سفيراينكشوررااحضاركرد

دشمن شماره يك رژيم تهران مريم رجوي، رئيس جمهور 
صورتي  لباسي  با  و  خندان  ايران  مقاومت  ملي  شوراي 
مي پذيرد.  رم  در  هتلي  در  را  ما  آن،  همرنگ  روسري   و 
همكارانش از زن و مرد دور او حلقه زده اند، خانم رجوي 
كردن  در حذف  مهم  نقش  يك  مي تواند  ايتاليا  مي گويد 
نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست تروريستي داشته 
باشد، مقاومت ملي ايران كليد حل بزرگترين تهديد مالهاي 
امروز هست نه فقط براي مردم ايران بلكه براي كل جهان. 

 خانم رجوي، سازمان مجاهدين خلق ايران خواهان 
تروريستي  گروههاي  ليست  از  نامش  حذف 
مي باشد و گروه زيادي از نمايندگان ايتاليا از اين 
تقاضا حمايت كرده اند. در مورد مخالفت بعضي از 
كشورها از جمله آمريكا كه با شما موافق نيستند، 

ارزيابي شما چيست؟
مالها  تقاضاي  بنا به  غرب  طرف  از  تروريستي  برچسب 
از  انتخابي كه  براي مذاكره گذاشته شد.  به عنوان راه حلي 
حباب  يك  نظرسياسي  از  و  مي باشد  بي پايه  حقوقي  نظر 
خالي است، زيرا اروپا و آمريكا آن را راهي براي به دست 
شكست  مماشات  استراتژي  مي دانند.  مالها  دل  آوردن 

خورد. 

 شما معتقديد كه هر گونه مذاكره با مقامات ايراني 
بي فايده است. اما مخالف شق جنگ نيز مي باشيد. 
شقي كه از طرف آمريكا حمايت مي شود تحريم 
است اگر مذاكره جواب نداشته باشد. آيا تحريم 

جواب دارد؟
تجاري  قراردادهاي  تمامي  به حال  تا  باشد،  موثر  مي تواند 
بوده  رژيم  نفع  به  همه  ايران  رژيم  و  غربي  شركتهاي  بين 
است در حالي كه 80درصد مردم ايران زير خط فقر به سر 

مي برند. تحريمها مي توانند براي مالها مشكل زا باشند. 

 به نظر شما تغيير در ايران فقط در داخل امكان 
كار  در  مي توانند  سياسي  اصالح طلبان  آيا  دارد. 

مالها مشكل به وجود بياوردند؟
15سال  براي  نيستند،  بيش  سرابي  اصالح طلبان  متأسفانه  ـ 
غرب در رويا به سر برد و فكر مي كرد كه وجود دارند. بله 
در درون رژيم جناحهايي وجود دارند ولي همگي بر سر 
تمام  اين كه خاتمي  هستند، كما  و هم صدا  همراه  قدرت 

شد، رفسنجاني تمام شد. بعد هم احمدي نژاد آمد.
 

 پس از نظر شما براي تغيير، مقابله با رژيم بايد 
خشونت آميز باشد؟

خيلي خوشبين هستيم كه مردم در اين مورد راه خودشان را 
پيدا خواهند كرد. ما به عنوان مثال يك رفراندوم با نظارت 
و  استعداد  ايران  جامعه  در  كرديم.  پيشنهاد  را  بين المللي 
اميد  است.  آزاد شدن  آماده  كه  است  نهفته  زيادي  انرژي 
اما مي دانيم كه  نكند،  را خفه  انرژيها  اين  داريم كه رژيم 
براي حفظ بقاي خودش النهايه خونريزي را به مردم ايران 

تحميل خواهد كرد.
 

 احمدي  نژاد و حاميانش نسبت به دو سال پيش 
جناحهاي  بين  جنگ  مي رسند  به نظر  ضعيف تر 
مختلف رژيم وجود دارد، شما اين مسأله را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
اول،  همان  از  است  بوده  هميشه  رژيم  ميان  داخلي  جنگ 
نفراتش كه جزء  از  بهتر است از كنار گذاشتن بسياري  اما 
الينفك رژيم بوده اند صحبت كنيم. اين بدان معني است 
كه رژيم در نقطه يي بسيار ضعيف قرار گرفته و به يكپايگي 

كامل رسيده است. 

اعتماد  جلب  براي  خلق  مجاهدين  سازمان   
از  كه  تئوكراسي  دشمنان  با  ايراني،  شهروندان 
رابطه اين گروه با صدام طي جنگ ايران و عراق 

ناراحت بودند چكار مي كند؟
ـ در حقيقت مقاومت از يك حمايت اجتماعي، لجستيكي، 
حقوق بشري، برخوردار است كه در يك ديكتاتوري امكان 
شناخت آنان را ندارد. اگر چه زير جنگ رواني هستند اما 
ايرانيان فراموش نخواهند كرد كه مجاهدين خلق زماني در 
عراق مستقر شدند كه نيروهاي عراق از ايران عقب نشيني 

كرده بودند.
حضور  بودند.  جنگيده  عراق  ارتش  عليه  اول  مجاهدين 
مجاهدين در عراق به دليل شرايط ژئوپليتيك بود. اكنون 
روشني  به  و  شده  عوض  كاماًل  شرايط  كه  است  6سال 
مستقل  مجاهدين  كه  است  شده  ثابت  كامل  به طور  و 

مي باشند. 

بسياري  طرف  از  تروريست  سنگين،  اتهام  دو   
از طرف  متظاهر  و مسلمانهاي  دولتهاي غربي  از 
رژيم به جنبش شما زده مي شود، به اتهام دومي 

چه جوابي مي دهيد؟
شكنجه  مي كشد،  اسالم  نام  به  كه  دولتي  است  مشخص 
مي كند، به خاورميانه، تروريسم صادر مي كند، بدين گونه 
از مقاومت صحبت مي كند. چرا اگر كه بگويد مجاهدين 
توجيه  را  خود  جنايات  مي تواند  چگونه  مي باشند  مسلمان 

كند؟ 

 شما يك برنامه سياسي مترقي داريد، جدايي دين 
بردن حكم  بين  از  و  و مرد  برابري زن  از دولت، 
بين المللي  ايزوالسيوني  در  اينها  وجود  با  اعدام. 

به سر مي بريد. براي چه؟
عليه  تروريستي  برچسب  گذاشتن  به  كه  دولتهايي  تمام 
تهران  رژيم  با  رابطه  داشتن  براي  فقط  مي دهند  ادامه  ما 
از  آگاهانه  ژست  يك  حقيقت  در  برچسب  اين  مي باشد. 
روابط  كردن  نزديك  براي  بود  خاتمي  به  كلينتون  طرف 
ايتاليا و  ايران و آمريكا. اما در بسياري از كشورها همانند 
حمايت  ما  از  خود  امضا  با  متعددي  نمايندگان  آمريكا  يا 

كردند. 

رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي بعد ازظهر 
روز سه شنبه اول مردادماه به دعوت نمايندگان مجلس ايتاليا و 
براي شركت در اجالس پارلماني به منظور اعالم بيانيه اكثريت 
پارلمان ايتاليا درحمايت از راه حل سوم خانم رجوي وارد رم 

شد.
درفرودگاه لئوناردو داوينچي،هيأتي از شخصيتهاي ايتاليايي و 
ايرانيان مقيم ايتالياو شماري از اعضاي شورا از رئيس جمهور 

برگزيده مقاومت استقبال كردند. 
در  رجوي  خانم  ورود  درهنگام  كه  ايتاليا  مقيم  ايرانيان 
فرودگاه رم اجتماع كرده بودند شعار مي دادند: رئيس جمهور 

خوشامدي. «

 سايت عراق براي همه 3مرداد 87

روزنامه آونيره)متعلق به واتيكان(3مرداد87

خبرگزاري عراق 3مرداد87

روزنامه  اونيتا)ايتاليا(4مرداد87

دشمن شماره يك رژيم تهران

مريمرجويازپارلمانايتالياديدارميكند

ايراني روز چهارشنبه گفت  مريم رجوي يك رهبر مخالف 
جامعه جهاني اگر مي خواهد با برنامه اتمي ايران برخورد كند 
بايد از جنبش مقاومت ايران حمايت نمايد. مريم رجوي كه 

به عنوان رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران انتخاب شده، 
در  مطبوعاتي  كنفرانس  در  چهارشنبه  روز  را  اظهارات  اين 

پارلمان ايتاليا  بيان كرد«.

ايتاليا: مريم رجوي خواهان حمايت از مقاومت ايران شد 
سايت پاپ بنديكت شانزدهم 2مرداد87

شبكه ايراني پرس تي وي گفت :»مصطفي دولتيار« از مسئولين ارشد وزارت خارجه ايران 
قرار دادن  بر  مبني  اروپا  اتحاديه  اقدام را نقض تصميم  اين  با توسكائو  در جريان ديدار 

سازمان مجاهدين خلق در ليست سازمانهاي تروريستي دانست.
قابل ذكر است سازمان مجاهدين كه در سال 1965 تاسيس شده است در حال حاضر در 
قرارگاه اشرف در نزديكي منطقه عظيم در استان ديالي و نزديك به مرز ايران و عراق 
ليست  از  مجاهدين  نام  كردن  خارج  به  حكم  بريتانيا  دادگاه  قبل  چندي  است،  مستقر 

سازمانهاي تروريستي داد و تصميم مشابهي نيز توسط مجلسين انگلستان اتخاذ شد.
سازمان مجاهدين تالش مي كند از طريق اتحاديه اروپا و به طور خاص از فرانسه و ايتاليا 
كه نمايندگان پارلمان در اين دو كشور بر حقانيت حذف نام سازمان از ليست سازمانهاي 

تروريستي گواهي دادند خروج نام سازمان مجاهدين از ليست تروريستي را دنبال كند«.

بقيه از صفحه9

نگاه مصمم كسي كه يك مبارزه اصولي 
مي كند.

 مريم رجوي رئيس جمهور شوراي ملي 
مقاومت ايران، در سفري به ايتاليا، يك 
رشته مالقاتهاي متفاوت داشت. راه حل 
از  و مي خواهد  معرفي كرد  را  سومش 

يك فاجعه جنگ جلوگيري كند.

جنبش رهبري در زن يك 
آيا مالها: رژيم عليه مقاومت
مالها با واقعي مبارزه يك اين

است؟
مقاومت  يك  و  بزرگ  مبارزه  يك 
به طور خاص يك  دارد.  بزرگ وجود 
براي  و  جنسي  تبعيض  عليه  مبارزه 
دموكراسي.  و  آزادي  آوردن  به دست 
عليه  جبهه  مقدم  خط  در  زنان  حضور 
بزرگ  ارزش  مذهبي يك  ديكتاتوري 
و  زنان  بين  تساوي  مي آيد.  شمار  به 
دموكراسي  براي  ضمانت  يك  مردان 
در ايران است. رژيم ايران از نيروي زنان 
و  دارد  وحشت  به شدت  مقاومت  در 
مي داند كه حضور زنان يك پيام جدي 

و خطرناك براي آنها است.

است جوان كشور يك ايران 
موافق شما با جوانان از خيلي
هستند،چهپياميبرايجوانان

ايرانداريد؟
را  فشارها  بيشترين  زنان  از  بعد  جوانان 
براي  ما  پيام  كرده اند.  تحمل  رژيم  از 
براي  است.  مشخص  بسيار  جوانان 
به دست آوردن آزادي بايد خيلي تالش 
كنند. اكثريت120هزار شهيد مقاومت، 
20ساله ها،  13ساله ها،  هستند.  جوانان 
حمايت  مقاومت  جنبش  از  آنها  همه 
حقوقي  و  حق  هيچ  جوانان  مي كردند. 
سياسي  انتخاب  حق  ندارند.  ايران  در 
ندارند. حق انتخاب مذهبي ندارند. حتي 

حق انتخاب نوع پوشش را هم ندارند.
مواجه  سركوب  با  كنند  اعتراض  اگر 
دانشگاهها  در  كه  جواناني  مي شوند. 
و  شكنجه  دستگير،  مي كنند،  اعتراض 

گاه به قتل مي رسند.
من به آنها مي گويم كه متوقف نشويد. 
به جلو پيش برويد، دادستاني رژيم اعالم 
حلق آويز  را  30جوان  امروز  كه  كرد 
مي كند. ولي ما واكنش جدي بين المللي 
در رابطه با اين جنايات نمي بينيم. من به 
جوانان ايران مي گويم، به فعاليتها ادامه 

دهيد. اميد را نبايد از دست داد. راه براي 
به دست آوردن آزادي، سخت است.

ليست در مجاهدين ديروز تا 
امروزچگونه بودند. تروريستي
مبارزهخودعليهرژيمتهرانرا
بهايتالياييهاتوضيحميدهيد؟

نام  بردن  بايد بگويم كه  از هرچيز  قبل 
جنبش مقاومت در ليست سياه تروريستي 
است.  بوده  تهران  رژيم  درخواست  به 
اين يك زدوبند سياسي و پرونده بدون 
دليل و پايه است. بعضي از سياستمداران 
امور  وزير  مانند  انگليسي  و  آمريكايي 
خارجه سابق )انگلستان( جك استراو نيز 
به آن اعتراف كردند كه اين نامگذاري 
بوده  رژيم  با  سياسي  مماشات  به دليل 
است. ما فقط يك جنبش مقاومت عليه 

ديكتاتوري مذهبي هستيم.
از  ايتاليايي  پارلمانترهاي  اكثريت 
مقاومت حمايت مي كنند. دادگاه عالي 
جنبش  اين  نام  حذف  حكم  انگلستان 
دو  كرد.  صادر  تروريستي  ليست  از  را 
مجلس اعيان و عوام انگلستان گفتند كه 
از دولت انگلستان خواستند تا به حكم 

دادگاه احترام بگذارند.
مي گويد  اروپا  اتحاديه  عدالت  دادگاه 
رژيم  نيستند.  تروريست  مجاهدين  كه 
ايران به دليل منافع تجاري از غرب باج 

مي گيرد.
درخواست  ايتاليا  پارلمان  هم چنين 
مي كند كه اين نام از ليست خارج شود. 
بردن  پيش  براي  ما  مقاومت  جنبش 
راه حل سوم و بردن دموكراسي به ايران 
تالش مي كند. اميدوارم كه دولت ايتاليا 
به درخواست پارلمانترهاي ايتاليا گوش 

فرا دهد. 

آياواقعًاريسكحملهاحمدينژاد
بهاسرائيلوجوددارد؟

پروژه هسته يي احمدي نژاد جلو مي رود 
به  و  است  كرده  پيشروي  هم  خيلي  و 
بايد  مي شود.  نزديك  اتم  بمب  داشتن 
به شعارها و حرفهايي كه مي زنند توجه 
خاورميانه  تمام  بر  مي خواهد  او  كرد. 
بين المللي  جوامع  از  ما  كند.  حكومت 
را  رژيم  پروژه هاي  اين  كه  مي خواهيم 

مسدود كنند و مانع پيشروي آن شوند.
چيزهايي  تمام  امروز  به  تا  متأسفانه  اما 
به دست  مي خواستند  آنها  از  مالها  كه 

آورده اند.

چگونه با رژيم آخوندها
 مبارزه كنيم

اعالم خطر يك زن كه جنبش مقاومت 
عليه مالها را هدايت مي كند

ايل تمپو، 6مرداد87
مصاحبهباخانمرجوي

جنگ  يك  كند  پيدا  ادامه  مماشات  سياست  اگر 
اسرائيل  به  رژيم  حمله  احتمال  و  مي افتد  اتفاق 

هست.
جنگ  به  مماشات  سياست  كه  گفته ايم  بارها  ما 
مي خواهيم  كه  است  همين  به خاطر  مي شود.  ختم 
نقطه  آن  به  تا  بكنيم  متقاعد  را  غربي  كشورهاي 
نرسند. از آنان مي خواهيم از مردم و مقاومت آنها 
حمايت كنند. اين طور مي توان به تغيير دموكراتيك 

در ايران دست يافت.
است  نگران  ايران  بحران  با  رابطه  در  ايتاليا  اگـر 
مي گويم يك آلترناتيو وجود دارد يك راه عملي 
وجود دارد و آن هم حمايت از مقاومت ايران است 

شماازيكحملهپيشگيرانهاسرائيلميترسيد؟
اگر شرايط اين طور پيش برود امكان آن وجود دارد. 
ما اميدواريم بتوانيم از اين تراژدي جلوگيري كنيم. 
براي همين است كه مي گوييم به سياست مماشات 
به  او  چون  ندهند.  ادامه  ديكتاتوري  رژيم  اين  با 
بمب اتمي نزديك مي شود. اما بعد همه چيز ديگر 
سياست  ما خواستار يك  است.  پيش بيني  غيرقابل 
روابط  قطع  كامل،  و  جانبه  همه  تحريمهاي  قاطع، 
ديپلوماتيك هستيم در غيراين صورت احتمال يك 

جنگ نزديك است. 

حمله ايران به آمريكا كه ميكنيد فكر 
ميكند؟

اگر اين سياستها ادامه يابند امكان آن وجود دارد. 

من مي خواهم تأكيد كنم كه: مي توانيم جلوي اين 
تراژدي را بگيريم. 

درايرانيكنيرويقويسپاهپاسدارانوجود
دارد،ارتشايرانبهكدامطرفتمايلدارد؟

پاسداران  ارتش  دارد،  وجود  ارتش  دو  ايران  در 
ارتش  يك  پاسداران  سپاه  كالسيك.  ارتش  و 
را  رژيم  اقتصاد  و  سياست  تمام  است كه  عقيدتي 
كنترل مي كنند. همه چيز زير كنترل پاسداران است. 

پارلمان، راديو و تلويزيون. 
هم چنين فرمانده ارتش كالسيك از پاسداران است. 
اما بقيه ارتش از افراد شهروند هستند كه  خيلي از 
آنها به جرم هواداري از مقاومت دستگير و شكنجه 

و اعدام شده اند.

اگرمقاومتايرانپيروزشودورژيمايران
پاسداران و احمدينژاد با كند، حذف را

چگونهرفتارخواهدشد؟
ما به يك ايران آزاد و دموكراتيك معتقديم، جايي 
احترام  حقوق بشر  قوانين  و  انسانها  حقوق  به  كه 
گذاشته مي شود. برابري بين زن و مرد، بازار آزاد، 
آزادي اديان، رابطه با تمام كشورها. اين عدالت است 
كه در مورد آنها با نظارت بين المللي تصميم گيري 
مي كند. ما مي خواهيم كه همين امروز احمدي نژاد 
در دادگاههاي بين المللي به جرم جنايتهاي جنگي 
طبق  آنها  هستيم.  اعدام  مخالف  ما  شود.  محاكمه 

قوانين پرنسيبهاي قانوني محاكمه خواهند شد.
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 مريم رجوي
 با حضور بر مزار 

محمدحسين نقدي 
ياد اين شهيد 

سرفراز مقاومت را 
گرامي داشت 

بازديد رئيس جمهور برگزيده مقاومت از دفتـرنمايندگي شورا در رم و محل شهادت محمد حسين نقدي

به  درسفرخود  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور 
ايتاليا برسر مزار محمد حسين نقدي، نماينده شوراي 
ملي مقاومت ايران در ايتاليا در گورستان معروف 
شهيد  اين  ياد  و  يافت  حضور  شهررم  در  تستاچو 
سرفراز مقاومت را- كه در اسفندماه سال 1371به 
رم  در  اعزامي رژيم آخوندي  تروريستهاي  دست 
به شهادت رسيد- بانثار گل و قرائت فاتحه گرامي 

داشت.
خانم رجوي در ميان جمعي از مسئوالن كميسيونها 

و اعضاي شوراي ملي مقاومت كه ايشان را همراهي 
محمدحسين  مبارزاتي  تالشهاي  از  مي كردند، 
با  مبارزه  در  او  فداكاري  و  اخالص  و  نقدي 
ديكتاتوري مذهبي ياد كرد و گفت شهيد سرفراز 
تعيين كننده  نقشي  نقدي  حسين  محمد  مقاومت 
در شكل گيري فعاليتهاي شوراي ملي مقاومت در 
ايتاليا داشت. وقتي در پارلمان ايتاليا بيانيه اكثريت 
در حمايت از اهداف مقاومت ايران اعالم شد، در 
ظاهر جاي او خالي بود ولي همه چيز از تالشهاي 

فداكارانه و پرشور نقدي براي معرفي شوراي ملي 
مردمش  آزاديخواهي  صداي  رساندن  و  مقاومت 
همين  دليل  به  آخوندي  رژيم  مي كرد.  حكايت 
تالشهاي نقدي از او كينه داشت و سرانجام خون 
پاكش را در شهر رم بر زمين ريخت. ما يك بار 
ديگر با تجديد عهد بر سرمزار نقدي، خطاب به او 
مي گوييم كه تالشهايش به ثمرمي نشيند و راهش 
ادامه  ايران  آزادي  و  پيروزي  مقصد  به  رسيدن  تا 

خواهد يافت. 

ابوالقاسم رضايي، نماينده شوراي ملي مقاومت در 
ايتاليا و معاون دبيرخانه شورا و رضا اوليا، هنرمند 
همرزم  و  دوست  و  مقاومت  ملي  شوراي  عضو 
قديمي محمدحسين نقدي طي سخنان كوتاهي از 
وعالقه  تالش  ازجمله  و  مبارزاتي  اشتياق  و  شور 
شديد نقدي براي پيوستن به ارتش آزاديبخش ملي 

و شركت در عمليات فروغ جاويدان سخن گفتند.
اعضاي شورا و همرزمان نقدي ضمن قرائت فاتحه 
و تجليل از اين شهيد سرفراز راه آزادي، با نثار گل 

بر مزارش ياد او را گرامي داشتند. 
رئيس جمهور برگزيده مقاومت درگورستان تستاچو 
چهره هاي  از  اونگاري  پائولو  ياد  زنده  برمزار  رم 
حقوق بشر  سابق  مسؤل  و  ايتاليا  بشر  حقوق  فعال 
در نخست وزيري اين كشور و از حاميان مقاومت 
 1999 درسال  كه  ايران  مردم  حقوق  مدافعان  و 
او  ياد  نثار گل  با  ميالدي درگذشت حاضرشد، و 

را گرامي داشت. 
گرامشي  آنتونيو  برمزار  چنين  هم  رجوي  خانم 

از  و  ايتاليا  كمونيست  حزب  تاريخي  رهبران  از 
چهره هاي نامدار مبارزات ضد فاشيستي اين كشور 
آقاي  كرد.  تجليل  او  از  گل  نثار  با  و  حاضرشد 
درمورد  كوتاهي  توضيحات  ضمن  اوليا  رضا 
سابقه و جايگاه مبارزاتي گرامشي گفت، مقاومت 
ضد فاشيستي  مبارزات  با  ايران  مردم  ضدفاشيستي 
و  انساني  اهداف  بابت  از  گرامشي  آنتونيو 
مسيرتاريخي  يك  در  و  همسوست  آزاديخواهي 

به هم پيوند مي خورند.

محمد  شهادت  محل  در  ابتدا  رجوي  خانم 
حسين نقدي كه در اسفند1371 بر اثر حمله 
تروريستهاي رژيم آخوندي در رم به شهادت 
رسيد، حاضر شد و با نثار شاخه هاي گل ياد 

شهيد سربلند مقاومت را گرامي داشت.
با  رم  شهرداري  نقدي،   شهادت  محل  در 
غرس يك درخت و نصب يك لوحه ياد بود، 
اين  برروي  را گرامي داشته است.  او  خاطره 
ويژه  اختصاري  عالئم  از  پس  ماندگار،  لوحه 

شهرداري رم، چنين نوشته شده است:

بهياد
محمدحسيننقدي

ديكتاتوري عليه ايران مقاومت عضو
رژيمخميني

كهدراينميداندر16مارس1993
خلقش آزادي براي مبارزه راه در

ترورشد
برايزندهكردنيادش

درخاطررهگذراني
كهازاينجاعبورميكنند

16مارس-1996رم

مقاومت،  برگزيده  رئيس جمهور 
خاطره  بزرگداشت  از  بعد  لحظاتي 
مقاومت محمد حسين  شهيد سرفرار 
نقدي در محل شهادتش در نزديكي 
مقاومت  ملي  شوراي  رسمي  دفتر 
ابراز احساسات  ايران در رم، درميان 
شد  وار  دفتر  محل  به  هموطنانمان 
رضايي  ابوالقاسم  آقاي  ازسوي  و 
شوراي  نماينده  و  دبيرخانه  معاون 
استقبال  ايتاليا مورد  ملي مقاومت در 

قرارگرفت
در  مقاومت  برگزيده  جمهور  رئيس 
سخناني كه در محل دفتر نمايندگي 
شوراي ملي مقاومت درايتاليا خطاب 

ازجمله  كرد،  ايراد  هموطنانمان  به 
گفت:

و  تظاهرات  با  كه  برشما  درود 
آكسيونهاي پرشورتان صداي  مردم 
اسير و سركوب شده در داخل ايران 
و صداي مقاومت براي آزادي را در 

همه جا فرياد مي كنيد. 
بسيار خوشحالم كه در اين جا، شما را 
مي بينيم. در اين جا، در دفتر شوراي 
قرن  ربع  كه  رم  در  مقاومت  ملي 
داده  ادامه  را  باري  پر  فعاليت  است 
اين مكان، جاي كساني است  است. 
مثل نقدي شهيد نماينده شوراي ملي 
مقاومت در ايتاليا كه شما مي دانيد چه 

انسان وااليي بود. و هم چنين شهيدان 
ديگري كه درطول اين سالها در اين 
برهمه  درود  اند.  كرده  فعاليت  جا 

آنها. 
در  مقاومت  برگزيده  جمهور  رئيس 
چند  اين  در  گفت:  سخنانش  ادامه 
سال  شش  پنج  خصوص  به  سال 
دشمن  كه  بود  مقاطعي  گذشته، 
به  مقاومت  اين  ديگر  مي كرد  ادعا 
پايان كار خودش رسيده و آينده يي 
به  براي آن متصور نيست. ولي حاال 
سياستمداران  و  پارلمانترها  حرفهاي 
نگاه  روز  چند  همين  در  رسانه ها  و 
كنيدكه اذعان مي كنند كه خط مشي 

اين مقاومت درست بود و پايداريش 
را تحسين مي كنند و  اذعان مي كنند 
كه اين مقاومت آلترناتيو واقعي رژيم 

آخوندي و تنها راه حل است. 
در  مقاومت  برگزيده  جمهور  رئيس 
ديدار از دفترنمايندگي شورا در ايتاليا 
فهرست 20هزارتن از شهيدان مجاهد 
خلق و هم چنين  يك هديه سمبلك 
به  را  اشرف  شهر  ورودي  دروازه  از 

اين دفتر هديه كرد.
جمهور  رئيس  ديدار  درجريان 
دفترنمايندگي  از  مقاومت  برگزيده 
و  مجسمه ساز  اوليا  رضا  آقاي  شورا 
مقاومت  ملي  شوراي  عضو  نقاش 

تصوير  كه  را  خود  نفيس  اثر  يك 
به  بود  سراميك  روي  كبوترصلح 
مقاومت  برگزيده  جمهور  رئيس 

هديه كرد.
سخنانش  درخاتمه  رجوي  خانم 

خطاب به هموطنان گفت: 
درود   . برشما  درود  نباشيد.  خسته 
برتالشها وعزم جزم شما براي آزادي 
ايران، شما با تكيه بر تجربه هاي زيادي 
بهترين  به  مي توانيد  حتمًا  داريد،  كه 
صورت براي مقاومتتان و براي اشرف 
و براي مردمتان تالش كنيد و مطمئنم 
و  دستاوردها  نزديك  آينده  در  كه 
موفقيتهايتان صدبار بيشتر خواهد شد.

رئيسجمهوربرگزيدهمقاومتدرسفر
بهايتالياازبنايمزارسربازگمناموآثار

تاريخيرمديدنكرد

گفت،  ايراني  مخالفان  رهبر  رجوي  مريم 
برنامه  با  مي خواهد  اگر  بين المللي  جامعه 
اتمي رژيم ايران برخورد كند، بايد از جنبش 

مقاومت ايران حمايت نمايد. 
كه  كرد  اعالم  آنسا  ايتاليايي  خبرگزاري 
در  چهارشنبه  روز  را  اظهارات  اين  رجوي 
عوام  مجلس  در  مطبوعاتي  كنفرانس  يك 
ايتاليا بعد از اين كه نمايندگان پارلمان ايتاليا 
براي گفتگو او را دعوت كرده بودند مطرح 

كرد.
مقاومت  ملي  شوراي  سوي  از  كه  رجوي 
شده  برگزيده  رئيس جمهور،  به عنوان  ايران 
احمدي نژاد  محمود  »دولت  گفت:  است 
ديكتاتوري  يك  ايران  رژيم  رئيس جمهور 
قرن بيست و يكم است، كه آن قدر ضعيف و 
آن قدر در تناقض با جامعه جهاني است، كه 

اگر يك گام عقب بگذارد، فرو مي پاشد«.
از  حمايت  كسب  براي  تالش  در  رجوي 
مجاهدين  سازمان  تا  مي كند  ديدار  ايتاليا 

يك  به عنوان  اروپا  ليست  در  اين  از  بيش 
سازمان تروريستي نباشد. 

اكثريت  توسط  ايران سندي كه  اپوزيسيون 
امضاء  مختلف  هاي  از طيف  ايتاليا  پارلمان 
خواست  از  كه  نمود  دريافت  را  بود  شده 
مريم رجوي براي تغيير دمكراتيك در ايران 

حمايت مي كند.
را  ايران  رژيم  با  غرب  مذاكرات  رجوي 
»فقط در خدمت طوالني شدن يك شرايط 
غير قابل قبول دانست كه به آيت اهلل ها اجازه 
را  اتمي(  برنامه  ادامه  )براي  زمان  خريدن 

مي دهد«.
جهاني  جامعه  كه  كرد  تاكيد  رجوي  مريم 
هسته يي  پرونده  سر  بر  مذاكراتش  در  بايد 
ايران مقاومت ايران را به حساب بياورد وي 
فايده  بي  ايران  با  مذاكره  گونه  »هر  گفت 
است. جامعه بين المللي بايد تصميمات خيلي 

جدي در رابطه با ايران اتخاذ كند«.
جنگ  يك  جدي  تصميمات  اين  »معني 

نيست، هم چنين به معني مذاكرات هم نيست. 
ايران است.  از »مقاومت«  معني آن حمايت 
رجوي گفت كه تغيير سياسي در ايران بايد 

از داخل صورت گيرد.
برلوسكوني  سيلويو  از  اظهاراتش  در  وي 
نخست وزير ايتاليا و پاپ بنديكت شانزدهم 
طي  نژاد  احمدي  پذيرش  از  امتناع  به خاطر 
ديدارش از ايتاليا در ماه ژوئن براي شركت 
سازمان  توسط  شده  سازماندهي  جلسه  در 

خواروبار سازمان ملل )فائو( تشكر كرد. 
است كه سازمان مجاهدين خلق  قابل ذكر 
به حساب  ممنوعه  سازمان  يك  ايران  در 
از  بخشي  ايران«  خلق  »مجاهدين  مي آيد. 
ائتالف گسترده »شوراي ملي مقاومت ايران« 
است كه پنج حزب و سازمان و 500 عضو 
سياسي ـ  و شناخته شده  برجسته  و شخصيت 
فرهنگي، اجتماعي و متخصصان، هنرمندان، 
شامل  را  افسران  و  دانشمندان  روشنفكران، 

مي شود«.

روزنامه العرب (2مرداد 87 مريمرجويخواستار
حمايتازمقاومتايرانشد

رويتر، 3مرداد87: يك زن ايراني در حالي كه در برابر پارلمان ايتاليا در انتظار ورود مريم 
رجوي، رئيس جمهور شوراري ملي مقاومت ايران است حمايت خود از او را فرياد مي زند

آژانسخبريآ.ج.اف
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ديدار مريم رجوي از واتيكان و زيارت پطروس مقدس

رئيس جمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوي روز جمعه 4مرداد از واتيكان 
ديدن كرد و مزار پطروس مقدس)سن پيترز( يار بزرگ عيسي مسيح را كه 
مهمترين زيارتگاه مسيحيان جهان است، زيارت نمود. مريم رجوي در زيارتگاه 
و كليساي پطروس مقدس، حواري پاكبار مسيح كه سي وچندسال پس از 

مسيح و در راه ابالغ پيام توحيد و صلح وعدالت حضرت عيسي مصلوب شد 
و به شهادت رسيد، براي آزادي مردم ايران از چنگال استبداد مذهبي و براي 
امنيت و پيروزي مجاهدان شهر اشرف دعا كرد. مريم رجوي در  سالمت و 
نيايش و زيارت خود در كليساي سن پيترز از سوي مسيحيان و مسلمانان ايران 

و تمامي مجاهدين خلق ايران از مسيح و»خداي مسيح و محمد« خواست كه 
شر و شرارت ارتجاع و تروريسم آخوندي را از ايران و منطقه و جهان دوركند، و 
در اين راه، مجاهدين و مقاومت ايران را در انجام مسئؤليتهايشان ياري نمايد.

مختلف  قسمتهاي  از  مقاومت  برگزيده  رئيس جمهور  واتيكان،  از  بازديد  در 

كليساي سنت پيترز، ازجمله نفيس ترين مجسمه ها و آثار ساخته شده توسط 
پرامانته، رافائل و ميكل آنژ و هم چنين از بخش قديمي مزار و كليساي سن پيترز 
در زير ساختمان اصلي و آرامگاههاي پاپها از جمله مقبره پاپ ژان پل دوم كه 

درسال 2005 درگذشت ديدن كرد.

فراخوان گفت فيني آنسا: خبرگزاري ـ
نمايندگانپارلمانبرايحذفناممجاهديناز
ليستتروريستيراموردتوجهقرارخواهدداد

رجوي به همراه چندين پارلمانتر ايتاليايي فراخواني را كه شمار زيادي از 
نمايندگان پارلمان ايتاليا آن را امضا كرده بودند به جان فرانكو فيني، رئيس 
اين فراخوان خواسته شده است كه مجاهدين  پارلمان تحويل داد. در 
خلق از ليست سياه اروپا حذف شود. فيني گفت كه اين فراخوان را مورد 

توجه قرار خواهد داد. 

ـايلمساجرو:رجويواستراتژيمقاومتايران
از رنج  نه  از جنگ حرف مي زند و  نه  در چشماني شفاف و روشن كه 
و نه از بيم كشته شدن در هر لحظه، ذهن آدمي را به ايران باستان و 
قديم مي برد، با اين تفاوت كه مريم رجوي با وجود دوري از خاكش، در 
دستهاي خود گنجي فشرده شده دارد و اعتقاد كامل دارد كه تنها نيست، 

در ايراني كه انسان را با نام خدا به بند مي كشند.
رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران همراه با ملتي است كه هم به 
او ايمان دارد و هم منتظر او در حركت است. حركتي كه رو به آينده 

است.
مريم، مبارز خستگي ناپذير طوري از آينده ايران صحبت مي كند كه انگار 
در ايران است و زنان به طور آزاد زندگي مي كنند.  مثل آبي كه كوهستان 
را مي شكافد از يك پارلمان در تبعيد كه اكثر اعضاي آن را زنان تشكيل 

مي دهند حرف مي زند.

ـسايتپاپبنديكتشانزدهم:
ايتاليا:مريمرجويخواهانحمايتازمقاومت

ايرانشد

ـايلتمپو:چگونهبارژيمآيتاهللهامبارزهكنيم
اعالمخطريكزنكهجنبشمقاومتعليه

مالهاراهدايتميكند
ـروزنامهآونيره:

»پاسيوناريايايران:ازمقاومتحمايتكنيد«
وي به عنوان صداي مقاومت اصلي عليه رژيم مذهبي احمدي نژاد شناخته 

مي شود. رجوي رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران است.

ـاونيتا
رجوي:»حمايتازتغييردموكراتيكدركشور«
ـروزنامهليبرال:مخالفانرژيمتهرانرادوبرهيچ

شكستميدهند
رئيس جمهور شوراي ملي مقاومت ايران با سياستمداران و صاحبان صنايع 

مالقات مي كند و باعث تحقير رئيس جمهور ايران مي شود.
خانم  مالقات  بيالن  اين  بزرگ.  موفقيتهاي  اما  كم  هياهوي  با  رجوي 
مريم رجوي در رم مي باشد كه صد در صد باالتر از آن يكي احمدي نژاد 
بودند  بسيار  رجوي  مريم  خانم  با  غير رسمي  و  رسمي  مالقاتهاي  است 
)رؤساي دواير دولتي، صاحبان صنايع، روشنفكران،پارلمانترهاي اروپايي، 
روزنامه نگاران و…(. اگر به خاطر داشته باشيد احمدي نژاد وقتي در رم بود 
با برنامه مالقاتهاي زياد و پيروزمند،كه ماهها سفارت براي او آماده كرده 

بود اما با ديواري از »نه« روبه رو شد.

راهحل و آهنين زن ايران، ايپوليس: روزنامه ـ
مشهورسوم

و مذهبي فاشيسم به »نه« ليبراتسيونه: ـ
احمدينژاد،»نه«بهيكجنگجديددرايران

»آري«به»راهحلسوم«
»راه حل سوم« به عنوان تنها آلترناتيو صلح آميز ممكن براي بردن آزادي و 
دموكراسي به ايران، فشرده شده برنامه شوراي ملي مقاومت ايران است كه 
گروههاي مختلف سياسي را در كنار هم قرار مي دهد كه عليه رژيم مالهاي 

ايراني مبارزه مي كنند. 

درصفحاتديگر

ـتلويزيونسراسريكاناليكايتاليا:
كردند ارائه را سندي ايتاليا پارلمان نمايندگان
سازمان نام حذف خواستار اروپا اتحاديه از كه
از ايران، مقاومت جنبش ايران، خلق مجاهدين
ليستسازمانهايتروريستيميشود.اينسندبه
رئيسجمهورمقاومتايرانمريمرجويارائهشد

Primo Piano
پاسيوناريايايران:

ازمقاومتحمايتكنيد


