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 یرانبا مقاومت ا یشهرداران و منتخبان فرانسه در همبستگ ییدر گردهما یسخنران
 ۱۳۹۴بهمن ۴

و نقش  یراندر ا مهاییاعدانمابا مدره کندیرا بپوشاند. او تالش م یمرژ یبا سفر به اروپا ضعف و انزوا خواهدیم یروحان
 را  بپوشاند  یهامالها در کشتار سور

که در  بینیدی. اما مرودیم روییانهطرف مبه یرانا یمرژ ی،که پس از توافق اتم گفتندیآخوندها بارها م یهایو الب مبلغان
 جهت عکس قدم برداشته است

 یزدوستان عز 
و  یانهخاورم یو برا یجهان سال صلح و بردبار یبرا یش،و آسا یشرفتفرانسه سال پ یامسال برا یدوارمنو مبارک. ام سال

 تحت نام اسالم باشد.  گرییو افراط یاستبداد مذهب یسال نف یرانا
شده در  اعدام یاسیس یانجان باختند، از زندان یانگراافراط یتبراثر جنا ۲۰۱۵را که در سال  یآغاز سال، همه کسان در

. از شما دعوت آوریمیم یادو نوامبر در فرانسه را به یهماه ژانو یستیاقدامات ترور یانو قربان یبرتیکمپ ل یدانشه یران،ا
 .یمسکوت کن یقهدق یکنها احترام آبه کنمیم

خوشحالم. شهرداران و منتخبان فرانسه،  یرانشهردار و منتخبان فرانسه در خانه مقاومت ا یانشما خانمها و آقا ازحضور
 یاربس ینبوده و هستند. ا یراندر کنار مقاومت ا یشهکشور هم ینا ینهاد دموکراس ینترمهم یندگاننما یعنی
 است. برانگیزینتحس
 در مقابل حمالت عوامل یبرتیشما از اشرف و ل ید،اعتراض کرد یرانسرکوب زنان ا یهنقض حقوق بشر و عل یهعل شما

ژوئن که سال  ۱۷هم در پرونده  ید،مقاومت بود ینا یبرا یخواهشما در صف اول کارزار عدالت ید،کرد یتحما یمرژ
 باطل شد. شورهاکه در همه ک یستیترور یستهایهم در ل یافت، یانگذشته پا

 یناست. ا یارزشمند اسناد یران،از مقاومت ا یتهزار شهردار و منتخب فرانسه در حما ۱۴امضا شده توسط  هایبیانیه
 .کندیم یانبزرگ فرانسه را ب یاسناد ارزشها

زلر و موریس بوسکاور  و همچنین آبه پیر كه امروز سالگرد فوت  ین: آدریمبدار یرا گرام مانیدوستان متوف یاد یدبا اینجا
 مبارزه داشتند. یندر  ا ییاوست. آنها نقش ارزنده

: نسبت به خطر یدبارها هشدار داد یداست. شما نسبت به چند تهد یسالها ستودن ینهم مواضع شما در ا یاسینظر س از
 مالها در منطقه. ییجوو سلطه یراننقض حقوق بشر ا ی،اسالم یادگراییمالها، نسبت به بن یاتم

الم نشان تحت نام اس گرییخطر افراطمکرر شهرداران فرانسه را نسبت به یهشدارها یتو نوامبر اهم یهژانو تراژدیهای
داشته  یرانگریمالها در منطقه چه عواقب و ییجوگروه داعش نشان داد که سلطه یگسترش انفجار یگرداد. از طرف د

کشورها را  ینمردم ا یهنشانده خود در عراق و سوردست یمهایبه کمک رژ یران،حاکم بر ا یکه آخوندها یاست. زمان
 اهم شد.  گسترش و رشد داعش فر یسرکوب کردند، فرصت برا
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نام خدا. به گناهانیباز شد: چالش کشتن انبوه ب ینوامبر در فرانسه، چشمها به چالش بزرگ ۱۳گذشته پس از کشتار  سال
 است؟ یاستبداد یمعکوس نشان دادن اسالم در خدمت حکومتها یااست؟  یناسالم هم یاآ

است که همه  ینا یقتکرد؟ حق یتمسلمانان بردبار و دموکرات را تقو یدعکس، بابه یابا مسلمانان مقابله کرد؟  یدبا آیا
 . یزیستاستبداد و ترور و زن یاند، نه برانوع بشر آمده یآزاد یبرا یان،اد

ف برخال ین. اکنیمیمالها را رد م یعتما قاطعانه احکام شر یلدل یناوجود ندارد. به یاجبار  ینگفته است که در د قرآن
 .یدولت اسالم یادر تهران چه با نام خالفت  یهفق یت. چه با نام والکنیمیرا رد م یاسالم است. ما حکومت استبداد

 یست؟با خدا ن یدشمن یهزار سور۳۰۰کشتار  یبا خداست، ول یدشمن یک،موز یدنشن یامسابقه فوتبال  یتماشا آیا
فرا  یاسالم به بردبار یمردم است، آر یتت، خواهان حاکمزنان اس یاست، مدافع برابر یمدافع آزاد یقیاسالم حق

 .خواندیم
 ینفرانسه در خطر است. ا یقیحق یاست که اکنون، ارزشها ینا یت. واقعداردیجهت گام برم ینکه فرانسه در ا خوشحالم

 ینو ا یمذهب یسمفاشساله تجربه در مبازره با ۳۷با   یممشترک، که در آن ما در کنار شما هست ینبرد ارزشهاست. نبرد
 .یمبر یم یشنبرد را باهم پ
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در آغاز کارش، او ادعا  یش،پ یم. دو سال و نآیدیم یسبه پار یمذهب یسمجمهور فاش یسرئ یروحان یگرروز د چند

 ی،مذهب یتهایقلدو هزار اعدام، سرکوب ا یعنی. آیدیشوم به اروپا م یالنب یککه  اعتدال خواهد آورد. حاال او با  کردیم
 یدتشد یران،و رکود در جامعه ا یکاریگسترش فقر و ب یبرتی،ل نباراموشک یاسی،س یانزندان درپییپ یاعدامها
 .یدجد یموشکها یشو آزما ینو بحر یتدر کو یسمترور یمن،در  یافروزو عراق، جنگ یهمرگبار در سور یدخالتها
جدا  یاستهاس ینخودش را از ا یجداست. اما روحان یاستهاس یناز ا یروحان گویندیاز مالها م یتحما یبرا برخیها

سپاه پاسداران  یگسترش موشکها یبرا کند،یم یتبشار اسد حما یکتاتوریاز د کند،ی. او از اعدامها دفاع مکندینم
 است. یو مدافع استبداد مذهب کندیتالش م


