بانگھ شت کردنی نوﯾنهرانی مهجليسی کﯚماری ئيسالمی ئيران بﯚ پارلمانی سوئيد ئيدانه
دهکهﯾن

بﯚ ئاگاداری رای گشتی ھاووالتيان!
ئ وارهی رۆژی ھهﯾنی ٥ی نوامبری  ٢٠١٠خﯚپيشاندان کی گشتی و ھهمهالﯾهنهی رﯾکخراو و
کهساﯾهتيه کوردهکان له و تی سوئيد ،له شاری ستﯚکھولم به مهبهستی دژاﯾهتی نواندن دهگهڵ
بانگھ شت کردنی دهستهﯾهک له نو نهرانی مهجليسی کﯚماری ئيسالمی ئيران پيکھات.
بانگھ شتکردنی ئهو دهستهﯾه له مهجليسی ئيران را ،له سهر ئهرکی وهزﯾری دهرهوهی والتی سوئيد
و رهزاﯾهتی پارتی سﯚسيالدﯾموکرات و پارتی مﯚدﯾرات بهرﯾوه چووه .وتهبيژی خﯚپيشاندانهکه ،به
نو نهراﯾهتی له الﯾهن رﯾکخراوه سياسيهکورد و کوردستانيهکانی شهرﯾک لهخﯚپيشاندانهکه که
بهش وهی خوارهوهن ئهو وتارهی به سوئيدی خوﯾندهوه که دهقه کوردﯾهکهی پيشکهش دهکرێ.

ئاماده بووانی ھ ژا!
ئيمه دهمانھهوی بهم شيوهﯾه نارازی بوونی خﯚمان لهمهر بانگھ شتکردنی دهستهﯾهک له نوﯾنهرانی
مهجليسی کﯚماری ئيسالمی ئيران بﯚ پارلمانی سوئيد پيشان بدهﯾن و ئهو رﯾزهی که ھهم لهالﯾهن
وهزارهتی دهرهوهوھهم لهالﯾهن دوو حيزبی گهورهی پارلمانی سوئيد لييان گيرا به توندی ئيدانه و
پرۆتﯚستﯚ بکهﯾن .ئهم ر زل نانه له کات کدا ئهنجامدهدرێ که کﯚماری ئيسالمی ئيران ھهم لهالﯾهن
ئهمرﯾکا و ھهم لهالﯾهن والتانی ﯾهکگرتوی ئوروپاﯾيهوه خراوهته ژ ر گوشرای ئابووری و باﯾکﯚتکراوه.
حکومهتی ئيران ئهم رۆ له الﯾهن رﯾکخراوه دﯾموکراتيخوازهکانی جيھان وهک حکومهتيک ناسراوه که
ﯾارمهتی ماددی و مهعنهوی پ شکهشی تيرورﯾزمی جيھانی و دهولهتانی دﯾکتاتﯚری رۆژھهالتی ناوﯾن
دهکات .جيگای سهرسورمانه که وهزارهتی دهرهوه و پارلمانی سوئيد له کاتيکداميوانداری ئهو دهستهﯾه
له مهجليسی ئيران دهکات که دهستی حکومهتی ئيران سووره به خو نی ژنان ،دﯾموکراتيخوازان و
نهتهوه داگيرکراوهکان .له کاتيکدا ئهم کاره دهکرێ که زﯾندانهکانی ئيران پرن له بهندﯾانی سياسی که
خوازﯾاری ئازادی و دﯾموکراتيزه کردنی ئ رانن.
ئهم دهستهﯾه له نوﯾنهرانی مهجليسی ئيران که له سهر داوای وهزﯾری دهرهوهی سوئيد ،کارل بيلتهوه
ميوانداری کراوه ،نوﯾنهری کﯚمارﯾکه که مافی نيوهی دانيشتوانی ئيران که ژنانن پيش ل دهکات .کارل
بيلت ميوانداری نوﯾنهرانی دهسهالتيک دهکات که ھهر لهسهرهتای ھاتنه سهرکارﯾهوه ،سهنگهسار،
ئيعدامی به کﯚمهل ،ئازارو ئهشکهنجه و ھهروهھا تجاوزی جنسی زۆر به ئاساﯾی به ئهنجام گهﯾاندووه.
ئيستا که ئيمه ليره کﯚبووﯾنهوه ئهم جيناﯾهتانه زۆر وهحشيانهتر له جاران بهرﯾوه دهچن.
ئيران والتيکی فره نهتهوهﯾه و لهم والتهداھهمو نهتهوهکان ،تهنيا فارس نهب ت ،له ھهمو ماف کی
سهرهتاﯾی بيبهشکراوون .ئهوهلين ھهنگاوی کﯚماری ئيسالمی پاش بهدهستهالت گهﯾشتنی،
دهستوری جيھاد بوو بﯚ سهر خهلکی کوردستان و جوالنهوه رزگاری و دﯾموکراسيخوازهکهی .ئاﯾهتوولال
خهلخالی که ﯾهکيک له مﯚرهکاراکانی ئهم دهستهالته بوو کهوته جی بهجی کردنی فهتوای جيھاد و
حوکمی له سيدارهدانی دهﯾان ھهزار گهنج و الوی کوردی داو له بهﯾنی بردن .ئهم شهره ﯾهک الﯾهنهﯾه
له دژی خهلکی کوردستان ئيستاش ھهر در ژهی ھهﯾه و ئيستاش الوانی دلگهرمی رزگاری و
دﯾموکراسی به پهتی سيداره گيانيان ل دهستيندرێ .کﯚماری ئيسالمی ئيران له ماوهی سی و ﯾهک
سا هی تهمهنيدا به جيگای دروستکردنی نهخﯚشخانه ،خوﯾندنگه وکارگه له کوردستان تهنيا کاری
دروستکردنی بهندﯾخانهی تازه بووه که ھهر ھهمووﯾان پرن له گهنج و الوانی کورد .نهتهوهی کورد  ١٠تا
 ١٢له سهدی دانيشتوانی خهلکی ئيران پ کد نيت ،که چی  ٢٧له سهدی بهندﯾانی ناو
بهندﯾخانهکانی کﯚماری ئيسالمی برﯾتين له بهندﯾانی سياسی کورد .تاوانی بهندﯾانی کورد تهنيا داوای
مافی رهوای نهتهوهی خﯚﯾانه و دهﯾانھهوی به سهرفيرازی بژﯾن .ھهر ئيستا که ليره وهستاوﯾين زﯾادتر
له  ٢٠کورد حوکمی له سيدارهدانيان به سهر داسهپاوه و چاوهروانی له سيدارهدانن.
پرسيار ئهوهﯾه ئاﯾا ئهوه جيگای شهرم و سهرسوورمان نييه که والت کی دﯾموکراتيکی وهک سوئيد
باوهشی پر له ر زی ميوانداری بﯚ دهستهﯾهک له نوﯾنهرانی جيناﯾتکارترﯾن رژﯾمی جيھان دهکاتهوه .ئيمه
جارﯾکی دﯾکهش بيزاری خﯚمان لهمهر بانگھيشتنکردنی دهستهی نوﯾنهراﯾهتی مهجليسی ئيسالمی
ئيران رادهگهﯾهنين و ئهو ر ز و ميواندارﯾهی که پارلمانی سوئيد لييانی گرت به توندی پرۆتﯚستﯚ و ئيدانه
دهکهﯾن.
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