
 

 

 

 
 

 

 ۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۱

 

              

 یان هولوکاستمراسم یادبود قربان

 جامعهی جهانی ها ارزش» ساالنه مراسم دوره نیچهارم در ۲۰۱۶ سال بشر حقوق از دفاعی برا هولوکاست ادبودی زهیجا

 ژهیو به وی دمکراس بشر، حقوقی راستا دری وی ها تیفعالی برا رانیای ملی شورا استیر ،یپهلو رضا شاهزاده به« هودی

 . شد اهدا جهان، سراسر در ها ملت نیب صلح گسترش ویی زدا خشونتی برا

 :همچونی گریدی ها تیشخص به  نیهمچن مراسم نیا در

 اونو یوکو  Yoko Ono یژاپن نماگریس و دانی قیموس هنرمند، سنده،ینو صلح، فعال،  

 لزیوی ال Elie Wiesel سال رد نوبل صلح زهیجا برنده و  هولوکاست بازماندگان از ،ییکایآمر سرشناس لسوفیف 

۱۹۸۶،  

 استفنسیی لو برت BRET STEPHENS، ی نگار روزنامه زهیجا برنده Pulitzer Prizeتیاستر وال ستیژورنال و 

  ،the Wall Street Journal ژورنال

 سیرو ادوارد Edward Royce کایآمر کنگره ندهینما،  

 گیرُهر گِزا  Geza Röhrigزبانی خارج لمیف نیبهتری برا نکَ ارهجشنو برنده وی مجارستان نماگریس و شاعر 

۲۰۱۶،  

 اُز دکتر DR.Mehmet OZ یونیزیتلو ساز برنامه و سندهینو قلب، جراح ،ترک ـیی کایآمر مسلمان شهروند،  

 نگیک نیآلبرت سیبرن Bernice Albertine King، حقوق جنبش رهبر ور،یجون نگیلوترک نیمارت فرزند نیکوچکتر 

 کا،یآمری مدن

 آندرسون مالپا  Pamela Andersonوودیهالیی کایآمر –یی کانادا شهیهنرپ  

 در همجنسگرا استمداریس نینخست و حقوقدان Amir Ohana اوهانا ریام یهودی جامعه سرشناسی ها چهره از یشمار و

 یزیجوا ،یردوستبشی راستا در شانیها تیفعالی براRebecca Kook  کوک ربکا و Eli beer ریبی ال ل،ییاسرای مل مجلس

 .افتی اختصاص

 حزب ازیی کایآمر استمداریسCory Booker  بوکری کر سناتور ،ییکایآمر شهیهنرپ Sean Penn پن شان ،نیا از شیپ

 .اند کرده افتیدر زهیجا مجموعه نیا از قا،یآفر قاره در بشر حقوق فعال John Prendergast پرندرگاست جان دمکرات،
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 دسته کشتار و عام قتل به دومی جهان جنگ ویی کشورگشای ط در تلریهی رهبر بهی ناز آلمان محور رکشتا حکومت

 بهیی ایمیشی داروها قیتزر همچون ها انسان از سوءاستفاده بای ناز حکومت. شد منجری هودی ها ونیلیمی جمع

 عنوان به انهیوحش موارد گرید و انیهمجنسگرا مغزی جراح کردن، منجمد چشم، رنگ رییتغی برا کودکان چشم

 ای بودنی هودی جرم به را انسان ها ونیلیم ،ینازی حکومت دستگاه. کردی م استفاده« یپزشکی شیآزمای ابزارها»

ی اروپای کشورها و شیاتر دری سوز آدمی ها کوره در افتهی سازمان و انهیوحشی ها روش به داشتنی هودی نسبت

 . برد نیب از لهستان جمله ازی شرق

 تیبشر هیعل تیجنا مرتبط با میجرا بهرسیدگی  مسئولمتحد، این سازمان به عنوان  ملل سازمانپس از تشکیل 

ی ونیلیم کشتار فاجعه ازی الملل نیبی بشر حقوق وی ردولتیغی ها سازمان و ها دادگاه ازی اریبس در. شودی م شناخته

 ادی تیبشر هیعل تیجنا بعنوانی سومال در دارفور کشتار وی جنوبی قایآفر در دیآپارتا ارامنه،ی کش نسل ان،یهودی

 . شودی م

 

******** 

 به شیها دولت ندگانینما وی اسالمی جمهور محور نید حکومتی کنون رهبر و انگذاریبن که استی درحال نیا

 . اند شدهی جهان نقشه از لییاسرا کشور کردن پاکی مدع گذشته سال ۳۷ی ط در رمستم و صراحت

 و هیسور در. است ساخته ترک و هودی عرب، گانیهمسا و غرب جهان با« دشمن» چهره رانیا ازی اسالمی جمهور

 هستندی شاکی تسیتروری ها دولت ای و ها گروه ازی اسالمی جمهوری بانیپشت و ها دخالت از مردم نیفلسط و لبنان

 خودگردان دولت سییر عباس محمود. هستند خود کشور خاک ازی اسالمی جمهوری روهاین ترک خواستار و

 از حکومت نیای بانیپشت ویی زا تنش جهت دری اسالمی جمهوری ها استیس با شیخو حیصر مخالفت نیفلسط

 وی نظامی ها دخالت به اعتراض در عراق کشور شهروندان که همچنان. است نموده ابزاری نیترورفلسطی ها گروه

 . کنندی م تظاهراتی اسالمی جمهوری اسیس

******** 

 با گفتگو از رانیا ملتی برا رفاه و تیامن بشر، حقوقی برقراری برا رانیای ملی شورا استیر ،یپهلو رضا شاهزاده

 انه،یخاورم در صلحی بسو گذر راه اتنه که است باور نیبرا ایقو و نداشته هراسی دولت ای و گروه ت،یشخص چیه

 .باشدی م جهان نقاط ریسا و منطقه در گانشیهمسا گرید و رانیا انیم زیآم مسالمتی ستیهمز وی دوستی برقرار

 

 



 

 

 دنبال به کهیی تندروها از دسته آن به خطاب ۲۰۱۲ سال در لییاسرا ۱۰ی ونیزیتلو شبکه بایی گفتگو دری پهلو رضا

 بانیپشت که شماست نوبت امروز و بود هودی قومی ناج بزرگ کوروش» که شد ادآوری ودند،ب رانیا بهی نظام حمله

 از استفاده وی مدنی ها جنبش تیتقو برد-برد ویآلترنات تنها« جنگ به نه بمب، به نه» د،یباش رانیا دهیستمد ملت

 ندیفرا و کند واداری نینش عقب به را حکومت نیا تواندی م که استی اسالمی جمهور هیبرعل هوشمندی ها میتحر

 « آورد فراهم را رانیا ملت خود توسط حکومت نیا انحالل از پس کیدمکرات رییتغ

 کنار و گوشه دری اسالمی جمهوریی زا بحران و رانیا در بشر حقوق مستمر نقض هیبرعل خود مبارزات ندیفرا در او

 شنهادیپ انیجهان به رای اسالمی جمهوری کیدئولوژیا تحکوم با سازش نه و جنگ نهی عنی برد – برد ویآلترنات جهان،

ی ملی شورا. است ناممکنی امر آن بای ستیهمز که است محور بحرانی حکومتی اسالمی جمهور چراکه. کندی م

ی مردمی ها جنبش تیتقو وی بانیپشتی عنی ،یجهان جامعه به برد بردـ نهیگز هیارای برا را خود تالش همه رانیا

 .  است بسته بکار رانیا

******* 

ی جهانی ها ارزش مراسم خبر. شودی م منتشر زبانی فارس بخشی سی بی ب رسانه از دار جهتی گزارش ان،یم نیدرا

« نیهمچن» واژه با کایآمر متحده االتیای انتخاباتی نامزدها ازی کی دونالدترامپ ازی خبر دنبال به را هودی جامعه

ی سو از و رانیا با طلب جنگی تندروها انیجر به وابسته را انیجر نیا کسوی از گزارش نیا در. کندی م منتشر

 نبوده رانیا اساس در شیهما نیا موضوع که استی درحال نیا. دهدی م جلوه ترامپ دونالدی اسیس بانانیپشت گرید

 . گرفتند قرار ریتقد مورد کایآمر خواهی جمهور تا دمکرات حزب از افغانستان، تا ژاپن ازی الملل نیبی ها تیشخص و

 

 است؟ انیجر دو نیا بهی پهلو رضا دادن ربط گزارش، نیا امیپ ایآ است، نیا دری اصل پرسش

 سبب و دهدی می اسالمی جمهوری ها رسانه به نادرست خوراک دار جهت و ناکاملی ها گزارش نیچن متاسفانه

 . ودشی م رانیا درون در نادرست اخبار انتشاری برا آنها سوءاستفاده

 کیدئولوژیا نظام از گذری رانیا هری برا رفاه ت،یامنی برقرار راه تنها که شودی م ادآوری انیپا در رانیای ملی شورا

 .است سالم و آزاد انتخابات قیطر از مردم بر مردم حکومتی برقرار وی اسالمی جمهور محور

 انریا ندهی پا

 انریای مل ی شورا 

 


