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 گيردیم یمرژ ینتحت نام اسالم حيات خود را از ا یسمترور اندکه مالها در حکومت یتاوقت
 «حمایت از مقاومت -ایران یمسياست قاطع عليه رژ»در اجالس  سخنرانی

 ۱۳۹۴بهمن ۲۳

 انگلستان ینمحترم مجلس یندگاننما
 یقتاحق یرانبر نقش مقاومت ا یدتانو تأک یراندر ا ی. توجه شما به مسأله حقوق بشر و دمکراسیدآمد خوش خیلی
استبداد  یعنیدوران  ینخطر ا ینتردر اروپا نسبت به مهم یحصح یاستس یکاست. شما پرچمداران  برانگیزینتحس
 .یدهست یرانحاکم بر ا یمذهب
ها درحال مماشات دولت ی. وقتیستن ییکار ساده ینکه ا دانمی. میداخرج دادهشما شجاعت به یاست،س یندفاع از ا برای

 یهمه کسان یطشرا ینا یول گیرید،یها حرکت کردن مشکل است. شما تحت فشار قرار مهستند، در جهت خالف آن
درباره لزوم اتخاذ  یییانیهاز ابتکار عمل شما در انتشار ب ینچناند. همپا خاستهمنحرف به یاستس یک یهت که علاس
 .کنمیم یقدردان یرانقاطع نسبت به ا یاستس

آخوندها را  یاتم یسر یها . به کرات اطالعات برنامهدادیمیهشدار م یرانا یمرژ یما نسبت به خطر اتم یشپ ها سال
 یقدم یککه مالها به  ینما توجه کنند. تا ا یکه به هشدارها دیدندیسود خود نمغرب به یها. اما دولتیمافشا کرد

  .یدندبمب رس یدتول
چند  یبه مالها دادند، اما خطر برا ییجانابه یازهایتوافق امت ینامضا شده است. اگرچه در ا یخوشبختانه توافق اتم حاال

 یتانیاییبر یتهکم یعنیشما  یتهو کم یرانمقاومت ا یاثبات شد که هشدارها یب،ترت ینافتاده است. به ا سال عقب
  .بوده است یحآزاد صح یرانا یپارلمان

 کند؟یخطر چگونه عمل م ین. اما ادهیمیهشدار م یرانحاکم بر ا یما باز هم نسبت به خطر استبداد مذهب حاال
و  یسمو ترور یافروزجنگ یعنی. کردنثباتیصورت بحقوق بشر. در منطقه به یدبه صورت نقض شد یرانداخل ا در

  .و لبنان یمنو عراق و  یهکشتار در سور
در ایران بر سر كار  یمذهب یسمفاش ینبود. اگر ا یرانا یمرژ یبرا یاسالم یخالفت جهان یلتشک یبرا یستگاه،ا یناول عراق

 یکشجنگ و قتل عام و نسل یه،که در سور ینهاي دردناك مواجه نبودیم. کما ااق پاره پاره و فاجعهنبود، امروز با یك عر
 .شداین رژیم به ورطه جنگ و خونریزي كشیده نمي مزدورو یمن توسط باندهاي  یافتینم یانجر
تحت نام اسالم و  گرییطافرا یکی هم هست: یاساس یشدو گرا یبحال، منبع الهام و ترغ یندرع یاستبداد مذهب این

  .در اروپاست یستیحمالت ترور یش،دو گرا ینا یندنسبت به غرب. برآ توزیینهک یگرید
دارد. فرق  یو سن یعهاعم از ش یافراط یهاگروه یو اعتباردهنده برا کنندهیهبخش، تغذنقش الهام یران،ا یمرژ درواقع

آنها یا مزدور رژیم ایران و یا متحد طبیعي و عملي آن هستند. در هرحال،  ی،سن یاباشند  یعهها شگروه ینکه ا کندینم
  .گیردیم یمرز ینو حیات خود را از ا یتتحت نام  اسالم موجو یسمترور اندکه  آخوندها در حکومت یتاوقت
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 یشدر پ روییانهم یرمس یرانا یمرژ ی،نامه اتمتوافق یکه پس از امضا کردندیم یغتبل طوریناز مماشاتگران ا برخی
 :آمده است یشپ یمعکوس یتکه وضع بینیدی. اما مگیردیم

 یها حتکرد، آن یداتوسط مالها جهش پ یهشد، دخالت و کشتار در سور تریموخ یران،از توافق، نقض حقوق بشر در ا پس
هدف  یبرتیشد، کمپ ل یشترب شانیموشک یستمگسترش س یمالها برا یهاجا کشاندند، اقدامرا هم به آن یهروس یپا

را قبل از  یجناح روحان یداهایعمده کاند یامجلس مالها، خامنه اباتباران مرگبار و قتل عام قرار گرفت و در انتخموشک
 یاکرده بودند. چرا که خامنه یاعالم وفادار یهفق یتشدگان به نظام والکه حذف ینرغم اانتخابات حذف کرد. به یبرگزار

  .است ینید یسمدر فاش روییانهم یمعنا ینخود را هم ندارد.ا یدرون یتوان تحمل رقبا یحت
اي . اما روحاني تفاوت بنیادیني با خامنهشودیم یمرژ روییانهباعث م یکه معامله با روحان کنندیدر غرب ادعا م هابرخی

حکومت،  ینهم داشت، در ا ی، اما حتي اگر تفاوتسال گذشته در همه جنایات این رژیم دست داشته است ۳۷ندارد و در 
عنوان مثال، خوب است به معامالت . بهیهفق یاست به ول یکمک ی،با روحان یهر قرارداد یندارد. پس هر امضا یقدرت
 :یمتوجه کن یرانبا ا یتجار
که با  یمعامالت یشترب ینو سپاه پاسداران است. بنابرا یهفق یتوال یاردر  اخت یناخالص داخل یداز تول یمیکم ندست امروز

شرکت  ییکوقت یجه،و سپاه پاسداران هستند. در نت یوابسته به خامنه ا یهاطرف آن درواقع شرکت شود،یم یرانا
و جنگ در  یسمپول را صرف ترور ینسپاه ا شود،یسپاه پاسداران م یبسود آن نص کند،یمعامله م یرانبا ا یسیانگل
  .اندازدیخطر مخود اروپا را هم به یتامن یتو در نها ،کندیم یهسور
 .اندازندیتجارت به خطر م یپا یراروپا را هم ز یتبلکه امن یستند؛ن اعتنایب یرانها فقط به حقوق بشر اکه آن بینیدمی
باعث  یمرژ یناي و سپاه پاسداران است، معامله کردن با اسود خامنهبه یم،رژ ینموهوم در ا یهااز مدره یتحما پس
 یبرتیدر ل یمسأله حفاظت رزمندگان آزاد یاو  یرانبه نقض حقوق بشر در ا اعتنایییو ب ،شودیم یسمترور یمال ینتأم

  .شودیم یمرژ ینا یهمقاومت عل یفباعث تضع
را  یمرژ ییرتغ یبرا یرانمبارزه مردم و مقاومت ا ی،که جامعه جهاناست  ینا یراندر مورد مسأله ا یحصح سیاست

و ثبات و صلح  یرا به دمکراس یانهو خاورم یرانو ا خطر را رفع کند ینکه قادر ا یروییبشناسند. چون تنها ن یترسمبه
 .یرانند، مردم ابرساند

 یتاز امن یتدر آن اشتراک منافع دارند. حما یو جامعه جهان یراناست که مردم و مقاومت ا یزیچ یح،صح یاستس این
 یتالش یندارد. ا یحصح یاستس یندر ا یمهم ی، جاجا هستنددر آن یمرژ یاصل یسیوناپوز یاز اعضا یکه بخش یبرتیل

  .یدابوده یشتازاست که شما همواره در آن پ
 یبرتیدر حفاظت ل یکادر اروپا و آمر ینپارلما هاییتهکم یرشما و سا یهاو کوشش هایریکنم که موضعگ یدتأک باید

 به ینقرار دارد. و ا پذیرییبآس یطچنان در خطر است و در شراهم یبرتیداشته است. اما کمپ ل یجد یرتاکنون تأث
را هرگز فراموش نخواهند کرد و  یانسال ینشما در ا یتو حما یبانیپشت یراندارد. مردم ا یازن یشتریهرچه ب یهاتالش
 .ثبت خواهد شد یکیبه ن یرانا خیدر تار


