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 دیمنوط کن رانیتوقف شکنجه و اعدام در ارا به رانیا میروابط با رژ :یرجو میمر

 ۱۳۹۶ ذرآ ۱۵

 حقوق بشر یدر پارلمان اروپا در آستانه روز جهان یسخنران
 

 محترم پارلمان اروپا،  ندگانینما
و حقوق  یدفاع از دمكراس شتازیكه پ ینمردم اروپا هستم. زنان و مردا ندگانینما انیمسرت فراوان است که در م باعث

 بشر در جهان امروز هستند.
در غرب  بیزلزله مه کی. ماه گذشته شودیم کیبه نقطه انفجار نزد رانیدرا تیهستم که وضع نجایا یامروز، در حال من

 گذاشت: شیرا به نما یاساس تیزلزله دو واقع نیگذاشت. ا یجابه یادیکشور تلفات ز
 یگریمسائل مردم و د نیترییحكومت از حل ابتدا یو ناتوان رساختهایبار زفاجعه تیوضع ،یفساد گسترده حكومت اول

 .میبا رژ ییارویزدگان در روبا زلزله یعموم یهمبستگ
 شورش را به منطقه اعزام كرد. اماضد یروهایپاسداران و ن ،یهرگونه كمك یدر وحشت از خشم و نفرت مردم به جا میرژ
 زیرا ن یمردم یاز كمكها یعیاست كه بخش وس یبه حد یکار، مانع اعتراضات و خشم مردم نشد. فساد حكومت نیا

 زدگان برسد.به زلزله گذارندیو نم كنندیچپاول م
مشهور است، بارز شد. او  ریکه به نام کوروش کب یآبان، روز۷در  میرژ رییتغ یبرا یمردم لیاز تما گرینمود د كی

شده بودند که از رفتن مردم به آرامگاه  جیبس میسرکوبگر رژ یروهایمنشور حقوق بشر جهان را اعالم کرد. ن نینخست
تن از مردم از سراسر كشور به سمت پاسارگاد حرکت کردند و  نحال، هزارا نیکوروش، در پاسارگاد ممانعت کنند. با ا

 بود.  ینید یکتاتوریدر برابر د یمردم ییارویرو کیشاهد  رانیا
در  یحركت اعتراض۱۵۰اعتراف كرد روزانه  میكشور رژ ریوز ش،یدر مرز سقوط است. دوهفته پ یمال ستمیس ران،یا در

وابسته  یآنها توسط موسسات مال ییکه دارا یتوسط مردم یسراسر یجنبش اعتراض كیاست  كسالی. دهدیكشور رخ م
اعتراضات در موارد متعدد به اعتراضات  نی. اشودیم ترستردهدارد كه هر روز دامنه آن گ انیشده جربه حكومت غارت

 شده است.  لیتبد میرژ تیتمام هیعل یاسیس
جنبش  کیآن را فعاالنه سازمان داده،  رانی، كه مقاومت ا۱۳۶۷قتل عام سال  دانیشه یجنبش دادخواه همزمان،

از  یكیكار آوردن  یرو یانتخابات، برا شیدر نما یاشكست خامنه یاصل لیدل كی نیگسترده شده است. ا یاجتماع
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 داد،یرا هدف قرار م یاصل یدایاست، كه هر دو كاند ینمن سرنگو یرا ادیقتل عام بود. شعار نه جالد نه ش نیمسئوالن ا
 شد.  لیتبد یشعار اجتماع كیبه 
 تیشکا یادیملل متحد، اذعان کرد که تعداد ز یمجمع عموم یگزارشش به اجالس جار نیملل متحد، در آخر رکلیدب

 کرده است.  افتیدر انیقربان یهااز جانب خانواده
بقا  یبرا کشیذخائر استراتژ جانیتا هم ،یآخوند می. رژشودیتر مهر روز گسترده میمردم و رژ نیب یریکالم، درگ کی در

از آن حل نكرده است، از نظر  یمشكل یت، توافق اتماس یدر آستانه ورشكستگ یرا استفاده کرده است. از نظر اقتصاد
شكست خورده و  یاصل ونیسیاپوز ینابود یبرا كشیشده است. در طرح استراتژ یمنزو گریاز هر زمان د شیب یاجتماع

 كند. یریدر عراق به اروپا جلوگ یبرتیخلق از زندان ل نیسازمان مجاهد ینتوانست از انتقال اعضا
. دیسازمان ملل نگاه کن ژهیاست. به گزارش گزارشگر و شتریو اعدام ب شتریسرکوب ب میراه حل، رژ ،یطیشرا نیچن در

جامعه  بیکاذب و کاهش خشم ملت و فر دیام کی جادیا یبرا ییهاجز دروغ یآخوند روحان یثابت شد که قولها
با  ی. در واقع روحانستین یاست، کاف رییکه مشتاق تغ ییمهار جامعه یبرا گریاقدامات د نیا ی. ولستین یالمللنیب

 ،یدر منطقه و برنامه موشک یستیترور یهااز گروه تیکامل از رفتار سرکوبگرانه سپاه پاسداران در داخل، با حما تیحما
 اش برداشت. اعتدال را به دست خود از چهره نیماسک دروغ

بلکه  ست،ین میقدرت رژ انگریب است،یس نیمداخالتش در خارج از مرزهاست. ا شیافزا م،یرژ یاهرم بقا نیدوم
سو  كیبا اعمال نفوذ در منطقه، از  کندیو تالش م بردیبسر م یداخل قیبحران عم كیاست که در  یمیدهنده رژنشان

قاطع  استیس كیرا از  یكاذب و شانتاژ، جامعه جهان ییمابا قدرتن گرید یسرپوش بگذارد و از سو اشیداخل یبر ضعفها
كالم  كیآنها در  دیو فرماندهان پاسداران توجه كن یو روحان یااز خامنه میسردمداران رژ ریارد. به اظهارات اخبرحذر د

 : ندیگویم
 .دهندیکشوها ادامه م ریو سا منیو لبنان و  هیدر عراق و سور سمیو ترو یافروزدخالت و جنگ به
 اسد ادامه خواهند داد.  یکتاتوریاز د تیحما به
 وابسته به خود، در منطقه ادامه خواهند داد.  یستیو ترور ینظامشبه یروهاین یحاتیو تسل یمال نیتام به
 یناش» میدر داخل مسلط هست تیامروز بر وضع كهنیعلت ا كنندیم حیادامه خواهند داد. آنها تصر شانیبرنامه موشک به

 «. مرزهاست رونیمشخص مبارزه در ب یاستراتژ كیاز داشتن 
 یهاییقرار ندهد، آخوندها به ماجراجو یشان مورد حسابرسخاطر اعمال مخربآنها را به یالمللنیجامعه ب کهیانزم تا

 نیا تواندیم میرز نیبه ا ازیتوهم است که با دادن امت نیدر ا یالمللنیجامعه ب کهیخطرناکشان ادامه خواهند داد. تا زمان
 ادامه بدهد.  شتریکه ب کندیم هیذرا مهار کند، آن را فقط تغ والیه

بزرگ  یهاامیممکن است منجر به جرقه ق مهایکه تحر نیتنها از ترس ا م،یرژ نیدادن. ا ازیاست، نه امت تیحل، قاطع راه
 کرد. ینیقدم عقب نش کیشد و  یشود، وارد مذاکرات اتم
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تجارت با مالها رها کرده و چشم خود را بر  یقاخاطر ارتخود را به یهااروپا ارزش هیباشم. متاسفانه اتحاد حیصر دیبگذار
 بسته است.  رانینقض فاحش حقوق بشر در ا یرو

است  نانهیبکوته استیس کیرا در دست دارد،  رانیبا سپاه پاسداران كه بخش اعظم اقتصاد ا یاقتصاد یقراردادها عقد
 .اندازدیبه خطر م شتریكه صلح و ثبات را ب

برداشته  دیکه با یمشخص یهااز گام یبرخ ریکند. در ز فایدر صلح و ثبات منطقه ا ینقش مثبت تواندیاروپا م هیاتحاد
 شود، آمده است:

را به  یو روابط تجار دیمورد مواخذه قرار ده ۶۷قتل عام سال  ژهیومردم و به هیعل اتشانیخاطر جنارا به رانیا میرژ -
 . دیمنوط کن رانیخاتمه اعدام در ا

آن مواجه  دیوگرنه با عواقب شد دیمنطقه شو یکشورها گریو د هیسپاه و مزدورانش از سور یروج فورخواستار خ -
 .دیشویم
. برنامه دیبر آن اعمال کن یو بانک ینفت دیشد یهامیتحر ایو  دیآخوندها شو میرژ یبرنامه موشک عیخواستار توقف سر -

 در منطقه است.  ینیآفربحران یو برا رانیمردم ا هیبلكه عل ران،یدفاع از ا ینه برا م،یرژ یموشک
 یکاف لیدل نی. اكندیم لیرا بر منطقه و جهان تحم یبرخورد نشود، جنگ مهلك تیحاكم، با قاطع ینید سمیاگر با فاش -

 است.  یآخوند میدرست با رژ استیاروپا جهت اتخاذ س یبرا
 اتیسود منواروپا به یو تجار کیپلماتید یدارد. از همراه ازیمنطقه و سرکوب مردم به اروپا ن یسازثباتیب یبرا میرژ

 یبرنامه اتم لیتکم یاروپا برا یاز بازارها ییاروپا یتیامن ی. به اذعان دستگاههاكندیم یبرداربهره هیفق تیخطرناک وال
 . بردیبهره م یچاب اسکناس تقلب یبرا ییاروپا یها. از شرکتکندیخود استفاده م

 خاتمه دهم.  یخیلحظه تار کی یادآوریرا با  میهاصحبت دیبگذار
ثبات  رهیشاه، جز یعال یخاطر رهبربه رانیا»گفت  رانیاز ا دیدر حال بازد كایجمهور آمر سی، رئ۱۳۵۶ماه سال  ید در

 «.استیمناطق دن نیتراز پرآشوب یکیدر 
او فرستاد که  یبرا كایآمر یاطالعات یاز دستگاهها یگزارش کا،یآمر یمل تیمشاور امن ران،یدر ا امیما بعد از شروع ق ده

نسبت به  یتی. نارضاستین یانقالب شیپ یحت ایو  یانقالب تیموقع کیدر  رانیخبر خوب. ا»: شدیشروع م طورنیا
تنها چند ماه قبل از  نیا« .شودیوب نمدولت محس هیعل یدیتهدعنوان در حال حاضر به یشاه است ول دیکنترل شد

 شاه بود.  یسرنگون
که در کدام طرف  ردیبگ میتصم دیاروپا با هیخواهند کرد. اتحاد یرا سرنگون یآخوند میرژ رانیکه مردم ا ستین یدیترد

 و حقوق بشر قرار دارند  یمردم اروپا سالهاست در طرف دمكراس ندگانینما تی. اكثرردیقرار بگ
و  نید ییزن و مرد، جدا یوجود دارد که معتقد به انتخابات آزاد، برابر انیمال میدر برابر رژ کیدمکرات ویآلترنات کی

 است.  یاتم ریغ رانیا کیو  یو مذهب یقوم یتهایحقوق اقل یدولت، برابر
 .کنمیهمه شما تشکر م از


