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  ی مشروع آنان برا یها و خواست   رانیدر طرف مردم ا دیاروپا و فرانسه با است ی: سیرجو میمر

 باشد  یآزاد

 ۱۳۹۸ آبان۷

 

 
 در پارلمان فرانسه یسخنران

 
 محترم مجلس،  ندگانینما

 ز ی عز دوستان
که   ییهاتالش  ران،ی از مردم و مقاومت ا  ت یو در حما  ینید سمیفاش هیارزشمند شما عل یهاتشکر از تالش  با

 هرگز فراموش نخواهد شد.
 ۲۰۱۳. از کنند ی که رکوردار اعدام در جهان امروز است، مبارزه م یمیسال است با رژ ۴۰از  شیب ران یا  مردم 

دوران آخوندها تاکنون   یاند. البته طنفر اعدام شده ۴۰۰۰به  ک یشد نزد جمهورسیرئ یکه روحان یسال
 .۶۷تابستان در یاسیس یهزار زندان۳۰صورت گرفته، از جمله اعدام   یاسیهزار اعدام س۱۲۰

منتشر شده   یتوسط جنبش دادخواه یتازگکه به باشد یشده معامقتل  نیمجاهد  ی از اسام یکتاب بخش   نیا
 مجلس، برقرار شده است.  یکی رابطه در نزد نیدر ا یشگاهیاست. نما

قتل عام در   ن یا انیمجر  نیتری از اصل یدوم است. بعض یپس از جنگ جهان  یاسیقتل عام س نیتربزرگ  نیا
اند. را اشغال کرده   یدولت روحان یوزارت دادگستر  ایو  م یرژ ن یا ه ییقوه قضا استیر یهاحال حاضر، پست 

 است؟!  یچه عدالت  نیکه ا   د یتصور کن د یتوانیم
  نیتعداد اعدام زنان در جهان، توسط ا  نیشتریکرده است. ب نه یخود نهاد نیزنان را در قوان هیعل ضیتبع م یرژ نیا

از زنان   ی ادیاکنون تعداد زکرده است. هم ها اعمال ها را در قبال آن شکنجه  ن یدتریصورت گرفته است و شد  میرژ
 .برند ی و اعتقادات خود در زندان بسر م هات یفعال لیبه دل
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عامل   ز یدر منطقه ن نی چنهم  میرژ ن یسکوت کرده است. ا رانی در داخل ا می رژ اتینسبت به جنا ایدن متاسفانه
 و جنگ است. یثباتیب یاصل

سال است  ۴۰ ران یا  میاست که رژ یاتیهمان جنا هان یاست، ا دهیشن اد یداعش ز اتیها از جناسال  ن یدر ا جهان
هستند: در   یکی یضدبشر  یدئولوژیو داعش، در ا  رانیا  م ی. رژشودی منطقه مرتکب م یما و کشورها  هنیدر م

 .یزیستو زن یطلبو توسعه سم یترور ن، یتحت نام د یگریو وحش  یکتاتورید
تر از داعش است. داعش  صدبار خطرناک  کند،ی م  دایپ طره یس  رانی ور بزرگ مانند اکش  ک یبر یدئولوژیا  نیا  یوقت

و   م یرژ نیاست. اگر باز هم در مقابل ا یو سکوت جامعه جهان ه یدر عراق و سور  میرژ ن یا اتیمحصول جنا 
باز هم باعث باز   شیو عملکردها ید آخون  می گرفته شود، رژ شیدر پ یعملی ب رانی در داخل و خارج ا اتشیجنا
 به داعش نگران است. ر یاز ضربه اخ اریبس  م ی. رژشودی م د یجد  یهاداعش د یتول

 .کنند ی کشتار م  منیو لبنان و   هیدر عراق و سور ،یآخوند  میرژ انینظامو شبه  پاسداران
  یریگگروگان شیهااست یس  شبردیپ  ی. براردیگیکار مبه هیهمسا یکشورها د یتهد  ی را برا اشی موشک برنامه

و اروپا و از    کای در آمر یگذارو بمب   یستیترور یانجام سوءقصدها یرا برا شیهاپلماتیها و د و سفارت کند،یم
 . ردیگیکار مجمله در فرانسه به 

  یآن برا ک یابزار استراتژ یفروزا و جنگ   سمیگذشته است و صدور ترور متعلق به   ییقرون وسطا  م یرژ نیا
کاهش    یجمهور فرانسه را برا سیرئ یهاتالش  ژهی وبه ییاروپا یهااست که همه تالش  لیدل نیبقاست. به هم

 هیهمسا یدر کشورها ینفت ساتیتاسو  یالمللنیب یهاها در آب تنش را به شکست رساند و به حمله به نفتکش 
 .دهد ی ادامه م

 
نظام   ن یدر ا یجمهور است یحکومت وجود داشت، اگر پست ر ن یدر ا ونیاز مدراس یامکان نیترکوچک  اگر 
  یبقا یبه منافع مردم به جا توانستند ی م می رژ نینبود، اگر سران ا  ه یفق یول ی کردن برا یی جز پادو یزیچ

 خودشان فکر کنند.
بدهد و   ش یخود را افزا سمیداشت که سرکوب و ترور  یلیاز ثبات برخوردار بود، چه دل ی از حداقل  میرژ ن یا اگر 

 ابتکارات فرانسه را پس بزند؟
خود در منطقه و توسعه   یهاو ادامه تعرض   دنیخرزمان  یابتکارات برا  نیدوگانه از ا  یباز کیدر هاآن

مورد اهانت قرار   یداخل  غاتیفرانسه و اروپا را در تبل گر،ید  ی. و از سوکنند ی استفاده م کیبالست یهاموشک 
 .دهند یم
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رفرم داشت ما   یبرا ی تیظرف نیکمتر  م یرژ نی. اگر ا میتجربه کرد  ش یسال پ ۴۰است که ما  ی زیهمان چ نیا
 . میپرداختیمبارزه با آن نم ی برا انیسال ن یا ی را ط یگزاف  متیق نیچن

  یکتاتورید  نیبقاء ا وهیو جنگ در خارج مرزها تنها ش یسازکه سرکوب در داخل و بحران  افتند یدر نیمجاهد 
 است. یمذهب

سکوت و نرمش و فراخوان به مذاکره را عالمت   ران یحاکم بر ا  ی. آخوندهافهمد یرا م ت یتنها زبان قاطع م یرژ نیا
به عکس   کهیدارند. در حال ازین یریانجگ یم  نیرا بباورانند که اروپا به ا  ن یا خواهند ی ها م. آنکنند ی م یضعف تلق

 دارند. ازین یگرواسطه  ن یها هستند که به اآن
 تر کرده است. ها را گستاخآن  م،یرژ یهای و جنگ افروز هایشکنواکنش بودن نسبت به قانون  یب

 
 !زی عز دوستان

 :کنمی گرفت در سه نکته خالصه م ر یاز تحوالت اخ توانی را که م ییجهینت
  ی به معن شیرفتار برا  ریی است و تغ زولهیو ا   فیضع اریرفتار نخواهد داد چرا که بس  ر ییهرگز تن به تغ م یرژ نیا  -
 است. م یرژ رییتغ
  یاسیو س یاقتصاد ازاتیدر قبال امت  ی و موشک یاتم یهاو پروژه یافروزقادر به کنار گذاشتن جنگ  م یرژ نیا  -
 کان را پس زد. ام  ن یفرصت، ا ن یدر بهتر میرژ لیدل نی. به همستین

 شده و بر تنش و بحران افزوده خواهد شد. تری جر می قاطع در کار نباشد رژ استیس ک یاگر اتخاذ  -
 

 ست؟ یراه حل چ پس
 هستند. م یرژ نیا  یاست که خواهان سرنگون ران یبا مردم ا  یحل در همراه راه

و شهرها از اصفهان و لردگان تا اراک در اعتراض و اعتصاب هستند و   هاابانیها و خامروز در کارخانه  ران، یا  مردم 
 .نند یبی ها تنها راه حل را در رفتن آخوندها مآن  شوند،یمورد سرکوب واقع م

چنان . اما آخوندها هم د یرا رها کن ه یکه سور زنند ی م اد یفر م یسران رژبارها خطاب به یابانیدر تظاهرات خ  هاآن
 .کنند یم   منیو عراق و لبنان و  هیدر سور   سمیمد کشور را خرج جنگ و تروراز درآ  یادیبخش ز
درصد   ۵۰ یال ۴۰ نیده سقوط کرده و نرخ تورم ب یحدود منف به  یکشور فلج شده. نرخ رشد اقتصاد اقتصاد

 است.  مقاطع عمر خود قرار گرفته  نیتریاز بحران یکی است. حکومت آخوندها در 
 .کند ینم یندگیرا نما یغن یو فرهنگ  خ یبا تار رانی مردم ا ران، یحاکم بر ا  یمذهب یکتاتورید
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و   رانیدر ا یدمکراس ریبازکردن مس  ی برا د یاروپا را دارد، با ی عرصه رهبر ن یفرانسه که در ا یپلماسید ابتکار
 هم فعال شود. ران،ی از حقوق بشر و مردم و مقاومت ا تیحما
را به ارمغان   یدمکراس م، یثبات را برقرار کن م، یصلح را به منطقه بازگردان  میتوانیاست که م ق یطر ن یاز ا تنها

 .میاوریب
 

 محترم مردم فرانسه! ندگانینما
و   ن ید یی بر جدا یگرا مبتنو کثرت   کیدمکرات یجمهور ک یوجود دارد که قادر است  ک یدمکرات ویآلترنات کی

 برقرار کند. یاتم  ریغ رانیا  کیو   هات یمل یزن و مرد و خودمختار یدولت، برابر
  رانیمنتخب مردم ا ندگانیو قادر به انتقال آرام قدرت به نما  می رژ نیا  ینیگزیمقاومت، قادر به جا  ی مل یشورا
 است.
و فرانسه  اروپا    استیس  م یدواریدارند، ام یآمادگ  یزیچ  نیتحقق چن یبرا یشورش یهاو مقاومت و کانون  مردم 

 مشروع آنان باشد. یهاو خواست  ران یدر طرف مردم ا 
 شما متشکرم.  از
 


