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 کنار گذاشته شود یدبا یانمال یتوهم اصالح طلب :یرجو یممر
 در پارلمان اروپا یابعد از توافق هسته یراندر قبال ا یاستس کنفرانس

 ۱۳۹۴اسفند  ۱۲

 آزاد در پارلمان اروپا! یرانگروه دوستان ا یسژرار دپره رئ یآقا
 محترم! نمایندگان

 یرانو مقاومت مردم ا یراناروپا خوشوقتمو از توجه شما به موضوع نقض حقوق بشر در ا یحضور در خانه دمکراس از
 سپاسگزارم.

مسئوالن  یانکه در واقع رقابت م یون،یسانتخابات بدون اپوز یکبرگزار شد.  یرانانتخابات در ا یشگذشته نما هفتة
 داشت: یتاز چند بابت اهم یش،نما ینو مسئوالن سابق شکنجه و اعدام بود. اما هم یکنون

 یافروزو جنگ  یسمو سرکوب و ترور یهفق یخود را به ول یو خدمتگزار یاز قبل وفادار یداها،تمامکاند ینکه،ا نخست
جناح  یتمورد حما یداهایعنوان مثال در فهرست کاندکرباسند. به یکو ته ثابت کرده بودند. در واقع همه آنها سر

 یو جاسوس یکشوزارت آدم ینمدتها ا یکسابق بودند که هر عاتاطال یرو سه وز یاطالعات کنون یرباصطالح معتدل، وز
 اند. را اداره کرده

شخصًا دستور حکم سنگسار صادر کرده و بر آن نظارت  شدکهیم یدهد یشرع آخوند یقاض یک ینهمچن آنهاینب در
 هایشانیدگاهبر سر د یبدو جناح رق ین،قباًل افشا شده است.بنابرا یرانهولناک توسط مقاومت ا جنایتینا یلمداشت. ف

 با هم هستند. الاختالف نداشته و ندارند، بلکه بر سرتصاحب قدرت،در جد
کردند و آخوندها با وجود  یدادن خوددار یاز رأ یرانمردم ا یتها، اکثرجناح تمام رغم فراخوانبه  ینکها یگرد واقعیت

مردم نگران  یاماز ق ینها به حدبپوشانند. آ یشنما ینجوانانرا به ا یژهومردم، به ییاعتنا ینتوانستندب یشهاهمة ادعاها و نما
 برگزار کردند.   یتیمأمور امن لیونیم یککنترل  یرکشور، ز یروز گفتةبهبودند که انتخابات خود را 

را بارز کرد که  یتواقع ینانتخابات، ا یشهستند. نما یاسیبحران س یککه مالها دچار  یمما از قبل گفته بود ینکها دیگر
 هم خورده است.به فقیهیتوال یهعل یمرژ یتعادل درون

متزلزل کرده  یشترآنرا هر چه ب یانهایکرد که بن یانرا نما یمدر راس رژ یانتخابات، شکاف بزرگ ینا یگرد عبارتبه
ندارد. همة باندهاي آن، از جمله رفسنجاني و روحاني و  یشاعتدال و گشا یبه سو یراه یم،رژ ینحال ا یناست.در ع

 سركوب و صدور تروریسم وغارتگري مشترك هستند.  دراند، كسانیكه با آنها به مجلس مالیان راه یافته
یاد جمهوري رفسنجاني با سركوب وحشیانة قیامهاي مردمي و ترور اعضاي اپوزیسیون در خارج را بهسال ریاست  هشت

 داریم. 
و اعضاي دولتش هنوز از طرف قضاییه آلمان و سوییس و آرژانتین تحت تعقیب هستند. دوران روحاني را هم كه با  او

سپاه پاسداران،  یبا اتکا یهفق یتید. عالوه بر اینها والكناعدام و تشدید كشتار مردم سوریه از نزدیك مالحظه مي 2300
دچار تزلزل و فلج  یشتررا، ب یمرژ یتکل یجهبرد.در نت یم یمرژ یراه به سرنگون ییرو هر گونه تغ داردیدست از قدرت برنم

 خواهد کرد.  یشدگ
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كند. و برندة جدي، را در زندگي سیاسي و اقتصادي مردم ایران عوض نمي یکنم نتایج انتخابات چیز یدتأک یدبا همچنین
 صدها تن را اعدام کرده است.  یمدر غرب، رژ هایبرخالف انتظار برخ یزدر درون رژیم ندارد.بعد از برجام ن

تحت  هاییتاز مل که یمذاهب مختلف و جوانان یروانمجاهدان لیبرتي و آزار خبرنگاران، وکال و پ یهاخانواده دستگیری
 ، با شدت ادامه دارد.ستم هستند

رسما اعالم کرده است که ما  یمهمچنان ادامه دارد و رژ یکبالست یهاموشک یشو آزما یموشک یمانورها یگرد یسو از
در  یز. در سطح منطقه نیستیمملل متحد متعهد ن یتامن یشورا ۲۲۳۱سازمان ملل از جمله قطعنامه  یبه قطعنامه ها

 اند. داده یشکشور را افزا ینا دفاعیبو کشتار مردم  یهغرب، مالها دخالت تجاوزکارانه در سور عملییب یهسا
انجام  یهروس یماهاینها را هواپبمبارا یکهاند.در حالفرستاده یهدست کم،شصت هزار پاسدار و مزدور به سور آخوندها

 هولناک است.جنگ  ینا یاصل ینیزم یرویسپاه پاسداران ن دهند،یم
 کنند،یرا کشتار م یرنظامیانتمام غ رحمییآنها با ب 
 گذرند،ینم آموزان مدارس همدانش یا یمارانب از

 کنند،یم یرانرا محاصره و و یمسکون مناطق
 اند.راه  انداختهگسترده به یکشنسل یکاند و نفر را آواره کرده هامیلیون

اسد  یمرژ یگذاشته، از متحدانش برا یارشدر اخت یمکه غرب در اثر رفع تحر ییپولها با یرانا یمرژ ید،تلخ را بنگر طنز
 یغرب یسالحها، موج پناهندگان را روانه همان کشورها ینبا هم یهو با کشتار مردم سور خردیم یشرفتهپ یسالحها

 .کندیم
 .یزارنداند، براه انداختهبه یهحمام خون که پاسداران در سور یناز ا یرانا مردم

منطقه است  ثباتییب یعامل اصل یکهدر حال یمرژ ینگرفته است. ا یشدوگانه در پ یاستس یک یرانا یمرژ همزمان،
 بزرگ است.  یبفر یک ینحل معضالت منطقه است. ا یو گفتگو برا یپلماسید یمدع

 است.  یمرژ یبرا یقمثابه باتالحال به یناست. اما در ع یمرژ یبقا یاز استراتژ یبخش یهدر سور کشتار
 یمو مشارکت رژ یرانموضع منفعالنه نسبت به نقض حقوق بشر در ا یک یر،اخ یماروپا در دو سال و ن یههمه اتحاد ینا با

 اتخاذ کرده است.  یهدر قتل عام مردم سور
را به  یران،آخوندهاقاطع نسبت به نقض حقوق بشر در ا یاستس یککه فقدان  دهمیهشدار م یرانجانب مقاومت ا از

 . کندیم یبخصوص كشتار مردم سوریه ترغو به یخارج هاییافروزجنگ یدو تشد یاتم یسازبرنامه بمب یریازسرگ
 !یزعز دوستان

ببرمو از نمایندگان پارلمان اروپا كه مدافعان صلح، دمكراسي و  یانپابر چند نکته به یدسخنانم را با تأک یدبده اجازه
 ند، براي تحقق آنها كمك بخواهم.حقوق بشر هست

 7باران است. موشک یبرتیمجاهدان در ل یهحمالت عل یران،مردم ا یهعل یمرژ ینا کارانةیتجنا یاستاز س یمهم بخش
 گذاشت.  یجابه یدشه 24درعراق،  یمرژ ینتوسط عوامل ا یبرتی،آبان ل

 یبرتیو حفاظت ل یتامن ینشان نسبت به تأمعضو بخواهد تعهدات یهااروپا و دولت یهاز اتحاد خواهمیپارلمان اروپا م از
 را به انجام برسانند.

 منوط کنند. یاسیس یانزندان یها و آزادرا، به توقف اعدام یمرژ ینمعامالت و روابط خود با ا یدغرب با هایدولت
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 ینسپاه پاسداران از ا یز،که قبل از هرچ کندیم یداحل پراه یهنگام یانه،خاورم ثباتییو بحران عراق و ب یهسور تراژدی
 در مساله سوریه است. یرانا یمترین کار، دخالت دادن رژکشورها اخراج شود. خطرناك

طلب . از درون مالها اصالحیدزا یکبوتر نم یافع یم،اگفته یشهکنار گذاشته شود. ما هم یدبا یانمال یاصالح طلب توهم
 یبرا یراناحترام به ارادة مردم ا گمانیب یران،نسبت به ا یحصح یاستس یکدر قلب  ینکهنخواهد آمد و سرانجام ا یرونب

 قرار دارد.  یو دمکراس یکسب آزاد
 همه شما متشکرم از
 


