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  گوش کند رانیتظاهرکنندگان در ا یادهایبه فر دیجهان با د،یدر سال جد

 ۱۳۹۷ ید ۲۴

 
با مقاومت و  یهمبستگ»با عنوان  ۲۰۱۹مناسبت آغاز سال به یدر مراسم یرجو میمر هیژانو ۱۳ کشنبهیروز 

 مقاومت در فرانسه شرکت کرد. انیحام نیچنو هم نیتن از شهرداران و منتخب ۳۰با حضور  «رانیمردم ا امیق
سابق مجلس، اسقف  ندهیلوفور نما کینیدوم یآقا ر،یاول سابق الجزا یبانو نیبومد سهیمراسم خانم ان نیا در

 یژان فرانسوا لوگاره و تعداد یو استان والدواز از جمله آقا سیاز شهرداران مناطق پار یو شمار ویژاک گا
 شرکت داشتند. یفرانسو یتهایشخص

 
 ۲۰۱۹سال گذشته و چشم انداز سال  عیوقا یسال نو به جمعبند کیو تبر ییضمن خوشامدگو یرجو میمر

 :باشدیم ریبه شرح ز یرجو میمر یاشاره نموده. متن سخنران
 

 منتخب انیو آقا هاخانم
 رانیمقاومت مردم ا زیعز اریبس دوستان

 
 .کنمیآرزو م تیو موفق یتسالم ،یسرشار از خوشبخت یشما سال یبرا
 که در آن مردم فرانسه بتوانند از همه موانع عبور کنند. یسال

 .دیمقاومت بود نیا یسال دوست و حام ۱۵ نینو بر شما مبارک که در ا سال
 .میرساند یروزیو به پ میسخت را تحمل کرد طیشرا نیشما ا تیبه اعتبار حضور شما و حما ما

طور خاص لبخند و محبت و به خیاعتصاب غذاکنندگان آب و  یبرا به مقر مقاومت، ۲۰۰۳ژوئن ۱۷از حمله  بعد
 .دیآوردیم
مقاومت و  یبرا دیتوانیم یکه چه کار دیدیپرسیدر کارزار عدالت، از من م یدر پ یپ یهایروزیبعد از پ و

 .دیانجام بده رانیدر ا یآزاد
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 .دیبه اشرف رفت هایاز اشرف تیحما یبرا یبرخ
 ابانیدر خ یریبه امضاگ هایاز اشرف تیدر حما یو برخ دیرفتیکشورها م یاریبه تظاهرات در بس گرید یبرخ

 .دیپرداخت
 یبرتیدر اشرف و ل مانیشهدا ی. شما همراه با ما برادیبود کیو غم ما شر یشما در شاد ان،یسال نیتمام ا در
 . دیستیگر
 .دیبه خارج عراق جشن گرفت هایاشرف یانتقال بزرگ تمام یما برا با
 .دیحضور داشت رانیدر ا یمذهب یکتاتورید هیعل امیاز ق تیها و تظاهرات در حمادر کنفرانس و

و به  میداریم یها را گرامآن ادیدوران از جمع ما رفتند.  نیدرگذشتند و در ا یاز دوستان فرانسو یاریبس
 .میکنیها افتخار مآن یدوست

 .میهست کینزد یبه آزاد گریاز هر زمان د شیب رانیامروز همراه با مردم ا و
 است. یآزاد یدادن برا متیو ق یداریپا ران،یدر ا یمذهب سمیسال مبارزه با فاش۴۰ما در  یشرویپ رمز
 را آرزو کنم.  انیفرانسو یتمام تیو موفق یدر سال نو خوشبخت دیبگذار پس
 باشد.  رانیدر جهان و سال تحول بزرگ در ا سمیو ترور ییادگرایزدن بنسال، سال پس نیکه ا دباش
 آخوندها بود.  میرژ هیمردم عل یهاو اعتراض هاامیواقعه، ق نیترمهم رانیا در

 . دندیترس هاامیق نیدر ا نیخصوص از نقش مجاهدها بهشدند. آن زدهکه مالها چقدر وحشت دندید همه
 کرده است. دایامروز ادامه پ نیتا هم هاامیها، قهزاران تظاهرکننده و شکنجه آن یریها و دستگکشته رغمبه

در تهران، کارگران فوالد اهواز و اعتراض کشاورزان در استان  انیاعتراض دانشجو ماه،یواقعه در د نیترتازه
 .فرستمیها درود ماصفهان است. به شجاعت آن

 بود.  یالملل نیحاکم در صحنه ب یآخوندها سابقهیب یانزوا ۲۰۱۸ال مهم در س تحول
در اروپا  ی. هر چند برخبردندیم شیمماشات با مالها را پ استیس کایآمر ژهیوغرب به یهابود که دولت هاسال
 یضربه بزرگ نیمماشات بسرآمده است. ا استیآخوندها هستند، اما زمان س تیرضا یچنان در جستجوهم
 است.  رانیا میرژبه
 .میروبرو بود کیدمکرات ویآلترنات یشرویبا پ گریطرف د از

 قرار داشتند.  رانیا میعوامل رژ یاز سو یدر عراق بودند در معرض کشتار و حمالت موشک انیاشرف شیپ یچند
 اند. ساخته یرا در آلبان ۳ها اشرف امروز آن اما
 . افتندیگسترش  یشورش یهاکانون زین رانیا در



3 
15,rue des Gords, 95430 Auvers-sur-Oise, France 

 

 سمیفاش یکیدر تار دیشعله ام یشورش یهاتظاهرکنندگان است. امروز کانون یبرا یها پشتگرمتالش نیا
 . اندینید
وضوح مقاومت به تیوضوح تنزل کرده و موقعبه میرژ تیکرد که موقع یریگ جهینت توانیم لیدل نیهمبه
 کرده است.  شرفتیپ

و در  یطیمح ستیز یهاها در مقابل فاجعهندارد. آن یحلراه یاقتصاد یدر مقابل ورشکستگ یآخوند میرژ
 ندارند.  یحلمقابل تظاهرکنندگان راه

 اند. که در راه است خود را باخته ییهاامیخصوص در مقابل قبه و
 .انددهینقشه کش ندهیسال آ یهشدار داد که دشمنان برا یاخامنه میرژ هیفق یول یتازگبه
 . اندافتهی رانیمقاومت ا هیتنها راه را در ترور عل امیها ناتوان از مقابله با قآن لیدل نیهمبه
را اجرا کنند. اما  سیساالنه مقاومت در پار ییگردهم آ هیعل یستیطرح ترور کیخواستند  ۲۰۱۸در  هاآن

 شکست خوردند. 
 شد.  یدست زدند که خنث یستیترور یهاطرح و دانمارک هم به کایو آمر یآلبان در
 مقاومت دست زدند.  هیها علدر رسانه یساز طانیگسترده ش جیبس به نیچنهم هاآن
 .دهندیخود را نشان م ویآدرس آلترنات یها به خوبآن غاتیتبل نیا با

منجمد را  یوزارت اطالعات آخوند ییرا اخراج کرد و اموال و دارا رانیا میرژ پلماتید کیفرانسه  ۲۰۱۸ سال
 ستگاهیا سییو ر میرژ ریسف نیچنهم یاست. آلبان میرژ هیقاطع عل استیس کیدر جهت  حیاقدام صح نیکرد. ا

 را اخراج كردند. پلماتیاطالعات آن و هلند دو د
 آن خبر داد.  یاطالعات یهاسیو سرو رانیا میرژ سمیترور هیعل ییهامیاروپا از تحر هیسه شنبه اتحاد روز
 . میاآخوندها فراخوانده یستیترور یکتاتورید هیعل تیغرب را به قاطع یهاهمواره دولت ما

 .میو اروپا هست كایقدس از آمر یستیترور یرویما امروز خواستار اخراج مزدوران اطالعات آخوندها و ن نیبنابرا
 

 . میخوانیفرا م رانیاز حقوق بشر در ا تیحما را به کیدمکرات یکشورها نیچنهم ما
 رانیمردم ا افتهیو مقاومت سازمان امیدهد ق انیپا میرژ نیا یافروزو جنگ سمیتروربه  تواندیکه م ییروین تنها

 است. 
به  یابیو دست ینید سمیفاش یسرنگون یبرا رانیحق مقاومت مردم ا یآن است که فرانسه و جامعه جهان زمان
 بشناسند.  تیرسمرا به یآزاد

 !زیعز دوستان
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 گوش کند.  رانیتظاهرکنندگان در ا یادهایبه فر دیاول سال نو جهان با یروزها در
 .خواهندیو دولت م نید ییجدا هیبر پا یجمهور کیها . آنخواهندیم یو دمکراس یآزاد هاآن

 یو دمکراس یآزاد رانیمقاومت ا ران،یمردم ا یداریچون شما و با پا یازنان و مردان آزاده تیکه با حما مطمئنم
 محقق خواهد کرد. رانیرا در ا

 متشکرم


