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تاریخ: 11 تیرماه 1391

 

چرا این ھمھ مماشات با جنایات آل سعود؟

به نام خداوند جان و خرد

پاينده ايران

 

مسئول پاسداری از جان و شرف ایرانیان در جھان کیست ؟

 

مماشات دولت ایران مصلحت اندیشی است یا ذلت پذیری ؟

 

اعدام بی سابقه 18 ایرانی در عربستان سعودی اعجاب و تنفر مردم آزاده جھان را بر انگیخت؛  نه بدان روی
که آل سعود برخالف تعھدات بین المللی عمل کرده و امضایش را در پای سند کنوانسیون 1963 نادیده گرفته
بلکه  اعجاب  از آن روی است که چرا جمھوری اسالمی در تمامی سالھای حکومت اش نسبت به رفتار غیر
دوستانه و غیر انسانی حکام عربستان نسبت به ایرانیان مماشات میکند و بر خالف رویه ھای سیاسی،

پاسداری از جان و مال و شرف ایرانیان را از یاد برده است ...؟

 

خشونتھای حکام آل سعود امری تازه و نوظھور نیست و متاسفانه مالک و ضابطه رفتاری مامورین این کشور
نشات گرفته از اندیشه فرقه ای وھابیت است که به آنان مجال اندیشیدن در زمینه روابط حسنه بین ملتھا و
احترام به حقوق انسانی پیروان سایر مذاھب رانمیدھد و به زندگی قبیله ای و قرون وسطایی خو گرفته اند.

 

حزب پان ایرانیست ضمن اعالم انزجار از عمل وحشیانه آل سعود، اعدام 18 ایرانی اسیر را
محکوم میکند و در این راستا پرسشھایی  را از دولت جمھوری اسالمی مطرح میسازد و آن
اینکه یک دولت متجاسر و ساخته و پرداخته دست استعمارگران جھانی باید چه نوع رفتاری با
ایرانیان داشته باشد تا مسئوالن و حکومتگران ایرانی به خود آیند و پا سخ درخور را به بادیه

نشینان عربستان بدھند ...؟

 

آیا حقارت و مزاحمت ایرانیھای زوار حج توسط  مامورین عربستان کافی نیست؟

آیا ضرب و شتم و تجاوز به حجاج ایرانی را فراموش کرده اید؟

آیا سرمایه گذاری بر سر تغییر نام خلیج فارس، اعالم دشمنی با ھویت تاریخی و فرھنگی ایران نبوده است؟

آیا کشتار علنی شیعیان ایرانی بحرین، احساسات ملی دولتمردان ایران را بر نیانگیخته؟

آیا بمبگذاری مزدوران عربستان در عراق و کشتار ایرانیان، جنایت علیه ایرانیان  نیست ؟

آیا تحریک دولت ھای عربی در سراسر جھان علیه ایران، به اقتدار ملت ایران لطمه نزده است؟

آیا تحریک دولت امارات عربی در مورد جزایر سه گانه ایرانی دخالت در امور ایران نیست؟

آیا ارسال سیل دالرھای نفتی و اطالعات نظامی به صدام حسین خیانت به ملت ایران نبود؟

آیا ھمسویی عربستان با آمریکا و اسراییل در جنگ نفت علیه مصالح و منافع ملت ایران، از زمان پادشاه
فقید ایران تا به امروز  کافی نبوده که زمامداران ایران از خواب برخیزند و اقدامی در جھت حفظ حقوق ملت

ایران و شان و منزلت مقام ایرانی نمایند؟
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در شرایطی که احساس میشود عربستان آلت فعل سیاستھای امریکا و اسراییل در منطقه بوده و در پی
ماجراجویی جدید در خلیج فارس است، الاقل ارتباط مسخره و غیر قابل قبول روابط بین دو کشور را قطع

نمایید.

 

روابط بین ایران و عربستان تنھا سودی که در بر داشته اعزام ھر ساله میلیونھا ایرانی به عربستان و سرازیر
کردن میلیاردھا دالر از بیت المال به جیب گشاد حکام ال سعود بوده است ... واریز سرمایه ھای ملی به
جایی که دیگر حتی خدا ھم آنجا را ترک کرده نه اجرای تکلیف شرعی است و نه مصلحت کشور را در بر

دارد.

 

ملت ایران قرنھاست که خانه خدا را در دلھای خود ساخته و به معبود خویش عشق ورزیده ا ست ... این ملت
نیاز به ارتباط با چنین حکومت جابر و آن قوم عقب مانده ندارد؛ اجازه ندھید صرفا به دلیل زیارت کعبه مورد
اھانت و خشونت و بی حرمتی قرار گیرند، تا آنجا که حتی پیکر ایرانی ھای اعدام شده را به خانواده ھایشان

تحویل ندھند.

پاينده ايران

حزب پان ايرانیست
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