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1395 وریشهری س   

شورای ملی اریان هب اعضای سازمان ملل متحدریاست انهم سرگشاده   

 .ا.ج حکومت توسط متحد ملل سازمانی هنجارها و مصوبات اساسنامه، نقض: موضوع

  جنابان،یعال

 انهیسال اجالس ،میبگو شادباش متحد، ملل سازمانی عموم مجمع نیکمی و هفتاد کار به آغاز بابت شما به تا لمیما

 نیب نیقوان به احترامی ارتقا و تیامن ،یجهان صلح بهی ابی دستی برا را مختلفی ها ملت ندگانینما کهی ا

 . آوردی م هم گرد انسان، اردهایلیمی برا بشر حقوق وی الملل

 انهیخاورم منقطه در ریفراگ بحران است، روبرو آن بای الملل نیب جامعه کهیی ها چالش نیمهمتر ازی کی امروزه،

 . است داشتهی شیافزا به رو روند ،.ا.جی مذهب حکومتی ریگ شکل با قبل، دهه چهار از کهی بحران است،

 منطقه دری داریناپا جادیا و ها بحرانی ریگ شکل در عامل نیمهمتر بهی مذهب حکومت نیا ،یریگ شکل زمان از

 . است آمده دری جهان تیامن و صلحی برای جد خطر کی مثابه به ،یا ندهیفزا شکل به و است، شده لیتبد

 وقوع ازی نگران زین ما تیحما علت نمود، تیحما« برجام» از مشروطی شکل به رانیای ملی شورا قبل، ماه چهارده

 در بشر حقوق نقض به نامه، توافق نیا که میکردی می پافشار نکته نیا بر شدت به کهی حال در و بود، جنگ

 .است نپرداختهی ا منطقهی ها تنش در حکومت نیا نقش و سمیترور صدور ران،یا

 به همچنان زین کشور داخل در کند،ی م تیحما منطقه در استبداد و سمیترور جنگ، از حکومت نیا کهی حال در

 گزارشگر توسط بشر، حقوق مستمر نقض که آنچنان. است داده ادامهی تر گسترده شکل به رانیا مردم سرکوب

 . است دهیرس ثبت به مستندی شکل به ران،یا در بشر حقوق امور در متحد ملل سازمان ژهیو

 بازداشت اعدام، سرکوب، ض،یتبع که دهدی م نشان دیشه دکتر گزارشات برجام، نامه توافقی امضا زمان از

 شیدگراند ،یمذهب یها گروه و کودکان، زنان، ،یبشر حقوق ،یمدن کنشگران دنیکش بند به شکنجه، خودسرانه،

 مواجه سرکوب خطر با کند، اعتراضی عیفجا نیچن به کهی کس هر و است، داشتهی ریگ چشم شیافزای قوم و

 . گشت خواهد
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 مبنای بر حکومت نیا. دهد اتیح ادامه کنون تا توانسته که است جنگ و تنش ترور، قیطر از تنها. ا.ج حکومت

 ملل سازمان بر رو، نیا از. دانستی م خداوندی سو ازی اله هیهد کی را جنگ که شده، بنای نیخمی فکر نگرش

 گسترش از تنها نه ،یمذهب حکومت نیا که باشد داشته نظر مد رای اتیح نکته نیا و باشد، اریهوش تا است متحد

 به تواندی م که است روش نیا با تنها و کند،ی م کمک زین تنشی ریگ شکل به بلکه کند،ی م استقبال ها تنش

 .بخشد شیافزا منطقه در را خود نفوذ و دهد، ادامه رانیا مردم بر خود حکومت

. دارد وحشت خود مردم از حکومت نیا که استی گواه خود ران،یا مردم بار خشونت و سابقهی ب سرکوب نیچن

 نیا که دارد نیا از نشان ،یگری اغی نیا بری پافشار و ،یالملل نیب نیقوان نقض در میرژ نیای شگیهم رفتار

 هنجارها قبول آنکه چه شناسد،ی نم تیرسم به ر،یپذ تیمسوول عضو کی عنوان به رای الملل نیب نیقوان حکومت

 خواهد بود.ی مذهب حکومت نیا عمر انیپای معنا بهی الملل نیب نیقوان و

 به را رانیا اقتصاد است، زده دست رانیا مردم سرکوب به انکار قابل ریغی شکل به. ا.ج حکومت ران،یا داخل در

ی باستان آثار و فرهنگ تا نموده تالش داعش، و طالبان مانند به و کرده، نابود را رانیا بوم ستیز و کشانده،ی نابود

 بشر، حقوق نقض وی الملل نیب نیقوان مکرر نقض سبب به را زمانیعز کشور زین رانیا از خارج در. دینما نابود را ما

 . است دهیکشان انزوا به منطقه، ساختن داریناپا و سمیترور ازی بانیپشت و

 .دارند آنرای ستگیشا هم و هستند، درخور طیشرا خواستار و ازمندین رانیا مردم

 و باشد، داشته نظر ریز را رانیا در بشر حقوق نقض تا دارد عهده بر را تیمسوول نیا همچنانی الملل نیب جامعه

 از تا است موظفی الملل نیب جامعه مهمتر، همه از. بداند منطقه دری داریناپا وی امن نا مسوول را. ا.ج حکومت

 . کندی بانیپشتی دمکراس بهی ابی دستی برا رانیا مردم کوشش و خواست

 سازمان نقض مقابل در و وندند،یبپ« یآزادی برا هم با» کارزار به تا میخواهی م ملل سازمانی اعضای تمام از ما

 .کنندی بانیپشتی دتیعق وی اسیس انیزندانی تمامی آزاد از. ا.ج حکومت توسط بشر حقوق افتهی

 سبب ملل، سازمان ژهیو به ،یالملل نیب جامعه توسط رانیا بشر حقوق نقض بر تمرکز وی ا کپارچهی اقدام نیچن

 تا لندیما رانیا مردم. شودی می رانیا شهروندان نظر ابراز برابر در. ا.جی مذهب حکومت رفتار رییتغ وی نینش عقب

ی می بانیپشت زین آنها کیدمکراتی ها آرمان از بلکه دارد، نظر ریز را رخدادها تنها نهی الملل نیب جامعه که نندیبب

 . کند

 مساله بر تمرکز سم،یترور از. ا.ج حکومتی بانیپشت نمودن محدودی برا وهیش نیبهتر که استی ادآوری به الزم

 راتییتغ شاهد ما ابند،یب کشور داخل دری شتریب قدرت رانیا مردم چه هر رایز است، داخل در بشر حقوق نقض

 . بود میخواه رانیا از خارج و داخل دری تر مثبت

 . دیباش رایپذ مرا احترامات نیباالتر جنابان،یعال

  ،یپهلو رضا

  رانیای ملی شورا استیر


