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 فرانسه یدر مجلس مل یدرجشن نوروز یرجو یممر یسخنران
 ۱۳۹۵ ینفرورد۱۷

 

 گیرندیاز گذشته جشن م یشهستند، بسا ب یآخوند یمرژ ییرکه خواهان تغ یامپ یننوروز را با ا یرانمردم ا
 فرانسه، یندر مجلس یزعز دوستان
 !یرانارجمند مقاومت ا حامیان

پر از  یو ملت بزرگ فرانسه سال تانیهاشما و خانواده کنمیبهار همراه است، آرزو م یدنکه با رس یرانیآغاز سال نو ا در
 . یدداشته باش یشرفتپ

نو شدن سال، نو  یعت،نو شدن طب یمعن است. نوروز به جشن هزاران ساله کی یرانیان،ا یدع ینترمهم یدو سال جد نوروز
. به جهاناست یراناز نگرش مردم ا یبخش ینو نو شدن سرنوشت است. در واقع ا هاینشها و بشدن زمانه، نو شدن دل

 خواهد کرد. ییرنخواهد ماند و تغ ینکه اوضاع چن یمعن ینابه
از گذشته با  یشترنوروز را ب هایرانیکندو ا یریل گذشته نتوانسته از جشن نوروز جلوگسا ۳۷در  ینید یسمفاش حاکمیت

در سال گذشته با  هایرانیرا ا خواست ین. اگیرندیهستند، جشن م یآخوند یمو رفتن رژ یمرژ ییرکه خواهان تغ یامپ ینا
 اند. نشان داده یحرکت اعتراض ۶۵۰۰انجام 

آورده  یهدر سور یشترو جنگ ب یراندر ا یشترآن اعدام هرچه ب یجااعتدال خواهد آورد، به گفتیکه م روحانی
 ینلغو کرد، به ا یشچند روز قبل سفرش را به اتر یاختناق را به اروپا هم گسترش دهد. و خواهدیاکنون م یاست.روحان

ط هواداران مقاومت را رد کرد. وحشت او از تظاهرات توس زاریممانعت از برگ یبرا یمدرخواست رژ یشکه دولت اتر یلدل
 همانند سفرش به فرانسه است.   یابراز انزجارعموم

سپاه پاسداران و  یبنص یم،از لغو تحر یناش یهامردم بهتر خواهد شد. اما پول یدپس از برجام قدرت خر گفتندیم مالها
 شده است. یرانمردما یبنص یشتریفقر ب ینو عراق شد و بنابرا یهو سور یمنها در جنگ ینههز

با  خواهندیو م یزارندب یدارد. آخوندها از آتش بس کنون یهدر سور ینظامو شبه یهزار نظام ۶۰دست کم  یمرژ امروز
 ها،ی. برخالف تصور برخیستمالها متصور ن یبرا یهدر سور یروزیپ یگربشار اسد را حفظ کنند. اما د یسیون،انهدام اپوز

دارند و هم اکنون در  یازخود به حفظ اسد ن یبقا یت؛ بلکه آخوندها برایسها ننشانه قدرت آن یهدخالت مالها در سور
 نقطه خود هستند.  ترینیفضع
 توافقنامه ی. پس از امضاداشتیدست برنم یهرگز از برنامه اتم یمدر کار نبود، رژ یقبحران عم یکاگر  یگر،د یسو از

قادر به  یکه ماه گذشته حت پولیدولت ب یک ی،ناراض یارجامعه ملتهب و بس یکبدتر شده.  یمرژ ینا یرااوضاع ب ی،اتم
 یبودند که با انتخابات مجلس، تاحد یدوارو در حال نزاع.آخوندها ام قهشقه ش یتحاکم یکدادن حقوق کارمندان نبود و 

 چه شد؟ یجهرا بپوشانند. اما نت یشانبحران داخل
 کرد.  یکوتانتخابات را با ینا یعًاوس یرانه اجامع اواًل
 هم زد. به یهفق یول یانرا به ز یمانتخابات، تعادل درون رژ ینا ثانیًا
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 یمرژ یاز سو هایاستادامه همان س یانگرسو ب یکاز  یت،امن یهم با نقض قطعنامه شوراآن یکبالست یهاموشک آزمایش
 ضعف خود را بپوشانند.  ینوسیلهبد خواهندیمالها م یگراست و از طرف د

اکتبر  29مالها در  یلدل ینااست. به  یشهاز هم  یشترب یمرژ ینا یبرا یکدمکرات یوآلترنات یک یتاهم یطشرا ینا در
نفر جان باختند. اما آنها قصد کشتار همه را  24موشک مورد حمله قرار دادند. در آن حمله  ۸۰را با  یبرتیگذشته کمپ ل

 ییبعد از برجام را داشتند، توهم زدا ییراتکه انتظار تغ یاز کسان یخوبر بهیچند ماه اخ یعکه وقا رسدیظر مداشتند. بن
 کرده باشد. 

دفاع که به یزو شما دوستان عز کندیم یلاست که از آورندگان نوروز تجل ینا ینچنهم یدع ینا یامبه نوروز،پ گردیمبازمی
و تیرانا  یبرتیمقاومت در هر كجاي جهان از ایران تا ل یو حمایت از اعضا یرانو حقوق بشر براي مردم ا یاز آزاد

 .شناسمیسخاوتمندانه و شجاعانه شما را م یهاقدر تالش  یقًاعم من. یدآورندگان نوروز یزشما ن ید،ابرخاسته
ه بشریت در بروكسل به كام همه ما تلخ كرد در عین حال و توحش،بار دیگر ایام نوروز و بهار را با جنایات علی تروریسم

اراده همه ما را براي مبارزه با بنیادگرایي و تروریسم تحت نام اسالم كه از تهران تحت حاكمیت آخوندها از چند دهه قبل 
 جهان را در برگرفته، دو چندان كرد. زسرچشمه گرفته و امروز بخشهاي وسیعي ا

نوامبر  ۱۳مانند  یتلخ یعاز وقا یعار یو سال یشرفتسال پ یزخصوص فرانسه ناروپا و به یبرا نییراا یدسال جد امیدوارم
 یرانا یبرا یپارلمان یتهکم یسال نو برا یدوارمشود و باالخره ام یروزپ یهبل ینفرانسه در نبرد با ا یدوارمباشد. ام

 باشد. یتپر از موفق یسال یکدمکرات
 .کنمیرا آرزو م یرانیسال خوب ا یتانهمه شما متشکرم و برا از
 


