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 اتحاديه اروپا بايد پاسخ گوی گسترش روابط سياسی و اقتصادی اش با 
 !جمهوری اسالمی ، در برابر افکار عمومی ترقی خواه باشد 

 
وزير امور خارجه جمهوری اسالمی وارد » خرازی « ، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا که به دعوت » خاوير سوالنا « 

ش با مقامات رسمی و سران رژيم ابراز خرسندی نمود و بر گسترش همکاری های تجاری ، تهران شده بود از نتيجه مذاکرات
 که اتحاديه اروپا تصميم گرفته است که مذاکرات برای توافقات تجاری گفتوی همچنين . سياسی و پارلمانی دوسويه تاکيد نمود

 حقوق بشر و جنگ عليه  تروريزم  نيز بايد در با جمهوری اسالمی را پيش ببرد و عنوان نمود كه موضوعات سياسي از جمله
توافقات در نظر گرفته شده و ايران بايد موضع خود را نسبت به توليد سالح های کشتار جمعی ، مسائل خاورميانه و اصالحات 

 .سياسی و اقتصادی روشن نمايد
ها و تمايالت و منجمله رعايت حقوق بشر ، اولين و آخرين سياستمدار اروپايي نيست که اين دست سياست » خاوير سوالنا « 

در ايران را عنوان می دارد اما آنچه که در عمل جاری می گردد همانا سياست حمايتی اتحاديه اروپا از جمهوری اسالمی بوده و 
 .در آينده نيز خواهد بود

ين شنيده است بسيار خرسند شده است را در ايران از دهان مسئول» دموکراسی اسالمی « ، از اين که عبارت » خاوير سوالنا « 
طه با مردم اصالحاتی را اما هم او و هم ديگر شرکايش در اتحاديه اروپا خيلی خوب می دانند که حکومت مذهبی ايران ، نه در راب

اما باز همان . انجام خواهد داد و نه سياست خارجی اش دست برداشتن از حمايت از باندهای اسالمی در منطقه می باشد
 . منافع اقتصادي عمده ترين  دلمشغولي دولت مردان اروپايي است ، چرا كهسمفونی نامطبوع نواخته می شود

 بن بست رسيده و مبارزات آزاديخواهانه  و عدالت طلبانه مردم ، حکومت را نشانه گرفته در مقطعی که رژيم در کليت خود به
 . است اين چنين ديپلماسی هايي نه دردی از رژيم دوا خواهد نمود و نه خاطره خوبی در مردم ما به جای خواهد نهاد
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