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  در اعتراض به اعدام آيت اهللا نمر )ع(ميدان امام حسينتجمع مردمي 
 ،ميهرچه كوتاه آمد /!؟كنند يسعود مماشات م  با آلقدر ني هست كه دولتمردان ما ايمصلحته چ :پناهيان

دولت  ميدوست دار/ ! خواهد شد؟ني عزت چه وقت تأمني پس ا،دار شده  لكهاعزت م /!شد شتري باتشانيجنا
چرا  / مردم تشكر كنندرتي و غيدوست نوعهمه  اين از ديدولتمردان با /ند و روسفيد باشدعزتمما 

ها، دروغ و   غربزدهيخواه يآزاد /سعود را محكوم كنند؟ ن آلشا در سخنانحاضر نيستند  خواهان دموكراسي
  صوت+ندسعود  آلمي رژي اصلبانانيها، پشت غربزده/ ستي نشي بينفاق

كنند؟ نه اين  سعود مماشات مي ها و چه حكمتهايي هست كه دولتمردان ما اين مقدار با رژيم منحوس آل دانم چه مصلحت نمي: پناهيان
. حتماً حكمت و مصلحتي هست: گويند  دارند و ميشان اعتماد مردم ما به دولتمردان. سعود بود دولت؛ دولت قبلي هم اهل مماشات با آل

كند و ما  دار شده است؛ وقتي او جنايت مي عزت ما لكه! پس اين عزت چه وقت تأمين خواهد شد؟. اما مردم بايد عزت را لمس كنند
  !كند كنيم كه جنايتكار، ارتباطش را با ما قطع مي قدر ضعيف برخورد مي آن

 
رگزار شـده بـود،     ب) ع( در محكوميت اعدام شهيد آيت اهللا نمر كه در ميدان امام حسين            سالم پناهيان در تجمع بزرگ مردم تهران      حجت اال 
  :دخواني مياين سخنراني را مشروح در ادامه . سخنراني كرد

شاءاهللا حج سال آينده را ان /كرد تر خواهد سعود را متزلزل  آل سست حكومت ديكتاتوريهاي خون اين مظلوم پايه
 بدون آل سعود برگزار كنيم

، صادر شـده سعود   آلاين جنايت محكوميت   ن منطقه و از باب     با مظلومي  ي كه از باب همدردي    هاي   به عموم پيام   ،اگر در اين چند روز گذشته     
ست حكومـت ديكتـاتوري   هـاي  خون اين مظلوم پايه« آن اين است كه بودند ومشترك   آنها در يك موضوعة همبينيد كه دقت كنيد، مي سـ  

 . اين قطع و يقيني است كه ما داريم.  خواهد شدكتاتور دينابودي اين حكومتموجب  به زودي شاءاهللا  ان و»كرد تر خواهد سعود را متزلزل آل

 حـج  ) نمـر اهللا شهيد آيـت ( مظلوميت اين شهيد شجاع و اين عالم نستوهبه حق مظلوميت تمام شهداي منطقه و همچنين به حق اميدواريم
 حكومتي  ؛سعود نجات پيدا كنند  آل حكومتنابودي مردم يمن با  كهشاءاهللا ان.  برگزار كنيم، در مكه و مدينهسعود ملعون آينده را بدون آل سال
 .ت را سفيد كرده اسي عالَم روي تمام ديكتاتورهاي،هاي  جنايتدر اثر چنينكه 

دولتمردان ما  /شوند ، به آن حساس ميبينند اي مي ظالمانه رفتاراست كه وقتي ممردم اين اوج انسانيت و معنويت 
  ند مردم تشكر كندوستي و غيرت نوع ز اين همه اديبا

در ايـن   ميت و غيرت و اين احساس خوب شما مردم كه براي يك مظلومي در يك كشور ديگـر،                   دربارة اين ح  اما  
 .مردم ايران تبريك گفـت    شما  يد، واقعاً بايد به     ا  هاز خودتان حساسيت نشان داد    طور    اين ، در ايران اسالمي   چند روز 

، نسبت به آن حساس بينند  مي در جايياي را ظالمانه رفتاراست كه وقتي مردم ميان  اين اوج انسانيت و معنويت در
و  ديدوسـت هـست     نوع قدر ني از شما مردم تشكر كنند كه ا       ديدولتمردان ما با   .بايد از اين مردم تشكر كرد     . شوند  مي
 .دي و عزتمند هسترتمندي قدر غنيا
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 ! دگيريدر نظر بهم را » عزت«اصل در كنار حكمت و مصلحت، :  مردم از دولتمردانةماني صميتقاضا

بلكـه   و   -  ض تعـرّ  مردم ما سرِ  . كردند صبر   ،گزار  از خردساالن عمره   يسعود نسبت به برخ     منحوس آل  نيمورأض م  تعرّ ي ماجرا مردم ما سرِ  
القاعـده در    يعل كهگذاشتند   ييها ها و مصلحت    حكمت ي را به پا   ني ا ةهم  صبر كردند و   ؛ در منا صورت گرفت    انيدر كشتار حاج  كه   -  يتيجنا

ـ  صبرشـان لبر   گري د ، موضوع ني ا  مردم سرِ  كنم كه   ولي من احساس مي   .  هست راني ا ي اسالم ي جمهور براي يالملل نيامر ارتباطات ب    شـده   زي
ا و  هـ  ، حكمـت   و پنهـان   داي پ يها ها و مصلحت    مردم ما از دولتمردان است كه اصل عزت را در كنار حكمت            ةماني صم ي تقاضا ني ا واقعاً. است
  .  به آل سعود بدهنديشكن  و جواب دندانرندي در نظر بگ،يالي و خي واقعيها تمصلح

شود؛  قدر مماشات مي سعود اين وقتي با رژيم رو به زوال آل /عزتمند، قدرتمند و روسفيد باشددولت ما  ميدوست دار
 دار شده  كنند عزتشان لكه مردم احساس مي

هر - مي ما دوست دار . مورد نقد قرار دهم، را در منطقهآن عملكرد ةويخارجه و ش هم وزارت امورخوا ينم. ولت انتقاد كنمدخواهم از  ي نممن
مـا  .  باشـد دي، در مقابل دشمنان ما عزتمند، قدرتمند و روسف       ها ي، در مقابل خارج   گراني دولت ما در مقابل د     - مي هم نسبت به دولت دار     يانتقاد

 .  مردم را باال ببردنيذشتگان بتواند عزت اگ از شي بگذارد كه بيجاه  ب درخشان از خودشيا  چهره،خيمان در تارك تار  دولتميدوست دار

، مـصلحت «؛   بـر سـه اصـل اسـتوار باشـد          دي با شيها وزارت خارجه تمام برنامه   .  هستند ي و عزتمند  في شر يها  ما انسان  ة جامع يها انسان
 ، است يفروپاشة  عود كه در آستان   س   مثل آل  ي منحوس مي رژ كي با   يوقت .دار شده است   كنند عزتشان لكه   ي ما احساس م   مردم» حكمت و عزت  

 .شود ي مماشات مقدر نيا

سعود   با آلقدر ني هست كه دولتمردان ما اي و حكمت مصلحتچه  /دارندسعود   با آليتر مردم انتظار برخورد قاطعانه
 !اهد شد؟ خوني عزت چه وقت تأمنيدار شده، پس ا  لكهلتعزت م! / ؟كنند يمماشات م

سـعود مماشـات      منحوس آل  مي مقدار با رژ   ني هست كه دولتمردان ما ا     ييها ها و چه حكمت     چه مصلحت  دانم ينم
 وشـان اعتمـاد دارنـد        مردم ما بـه دولتمـردان     . سعود بود   هم اهل مماشات با آل     يلدولت قب ؛   دولت ني نه ا  ؟كنند يم
ـ  چه وقت  عزت   نيپس ا . ت را لمس كنند    عز دي اما مردم با   . هست ي مصلحت  و  حكمت  حتماً :نديگو يم  خواهـد   نيمأ ت

 ارتباطش را ،تكاريم كه جنايكن ي برخورد مفيقدر ضع  ما آنوكند  ي متي او جنا يوقتاست؛  دار شده     عزت ما لكه   !شد؟
 .دارندسعود   منحوس آلتي با حاكميتر مردم ما انتظار برخورد قاطعانه: كنم ي عرض محاًي صر!كند يبا ما قطع م

 ديدولتمردان با /دي شدي ناداناي در كار بوده و يي دستهااي/  بسيار غلط بود،ثة سفارتخانه و كنسولگري عربستانحاد
    كنندهم مردم فرااني خشم را در ماين فرو آمدن ةنيزم

 وجـود   ي جد دي ترد اصالً.  بود ي غلط اري بس ة، حادث  آمد دي عربستان پد  ي سفارتخانه و كنسولگر   ة كه دربار  يا حادثه
  خـروشِ   اينكه اي ؟ كنند جادي كشور ما ا   ي برا ي جهان يا ند كه فتنه  ا  ه كار را انجام داد    ني عامداً ا  ييها  دست ايدارد كه آ  

ـ ؟ اشتباه شـد نيها بود كه منجر به ا      ي بعض رصبورانهي غ يپرست  و حق  بيترت يب ـ  چي و اال ه ـ ي، اي عنـصر انقالب  و يران
كتل حركـت كنـد و      ارتخانه با كُ   سف كي اعتراض به سمت     كي يود كه برا  ش يقدر نادان نم   ني ا يرتمنديعزتمند و غ  

 !برود
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 را ي خـشم ني فرو آمدن چنةني زمدي دولتمردان بايول. ، بوده استدي شديِ نادانايو  در كار بوده   ييها دستيا   حتماً
ـ انيدچار نسمردم ما .  كشته را در منا داده است   نيشتري كشور ما ب    و مردم ما .  كنند هم مردم فرا  انيدر م   ي و فراموش
انتظار ندارند كه ما . ننديب يدانند و م يسعود را در منطقه م    آل كتاتوري منحوس و د   مي رژ يها تيانمردم ما ج  . شوند ينم

 .مياوري كم بي دولت منحوسنيدر مقابل چن

 نند؟كسعود را محكوم  شان آل ها و سخنان در روزنامهحاضر نيستند  خواهان چرا دموكراسي

 يهـا  ياهل حقوق بشر و انـواع و اقـسام آزاد         و  خواه   ي دموكراس يلي كه خ  يكسان:  است ني، ا  موجب تاسف است   يلي خ كه ييزهاي چ  از يكي
 وجـه   چي بـه هـ    شانيها ها و صحبت    در روزنامه   چرا شوند؟ يالل م  ،رنديگ ي منحوس قرار م   كتاتوريسعود د  در مقابل آل  وقتي   هستند، چرا    يمدن

 ؟سعود را محكوم كنند  آليكتاتوريس د حكومت منحوستنديحاضر ن

 ي اصلبانانيپشت ،ي جهان اسالمها غربزده/ ستي نشي بيها، دروغ و نفاق  غربزدهي حقوق بشرخواهو يخواه يآزاد
 سعود هستند  آلميرژ

. سـعود هـستند     آل تـاتور كي د مي رژ ي اصل بانانيها پشت ني ا .ستي ن شي ب يها، دروغ و نفاق    زده  غرب ي، حقوق بشرخواه  ها زده  غرب يخواه يآزاد
ـ  يهـا  زده  غـرب  ، در جهان اسالم را    تيثيح ي ب يها زده  غرب ، مظلومان ني به خون ا   !ايخدا  ةكننـد  يبانيشـرافت در جهـان اسـالم كـه پـشت           ي ب
  !سعود نابود و رسوا بگردان  آليكتاتوري همراه حكومت د، هستندها ستيكننده ترور يباني پشتو يكتاتوريد

خواه  ي آزاديها ، انسان ني مغرب زم  يها  ملت ترسم ي من م  ؟ت دارد را تحمل كند    يجهان حاكم اين   كه در    ينفاقيي و   دورو دي با ي ك تاجهان  
موجـب  ايـران را    ،  دانند ي را پناهگاه خودشان م    راني ا ، مستضعفان جهان  .د كنن ي را ضعف دولت ما تلق     نيوقت ا  كي،   مسلمان يها ، ملت ايدر دن 

 .دانند يمقوت قلب خودشان 

 را اتشاني جنامي مدت هرچه كوتاه آمدنيدر ا/انتظار برخورد مقتدرانه دارند هم مردم جهان بلكه نان منطقهمسلما
  كردندشتريب

 اجازه  ديولت ما نبا  د. ه دارند  انتظار برخورد مقتدران   ،، بلكه مردم جهان    بلكه مسلمانان منطقه   ؛تر دارند  د عزتمندانه رمردم ما انتظار برخو   فقط  نه  
 كند كه   ر تصو طور  ، اين  مقتدر راني، دولت ا   دولت ما  ة دربار ي كس دينبا.  است شياند  و سهل  شياند ر عالم تصور كند دولت ما ساده       د يبدهد كس 

 كه  ديدي د ! سفاك را با برخورد مهربانانه به راه آورد؟        ماني دژخ ني ا شود  ي مگر م  !؟ آل سعود را به راه آورد      شود يمگر م . انگار است  دولت ما ساده  
 . كردندشتري را باتشاني جنا،مي مدت هر چه كوتاه آمدنيدر ا

 دي نبا كي چي ه  . مسلمانان مظلوم منطقه را بدهند      و  پاسخ مردم جهان   دي، بلكه با   مردم ما را بدهند    يطلب  پاسخ عزت  ديدولتمردان ما نه تنها با    
كند كه همه برخورد فت رأچنان دلسوزانه و با  قه آن در مقابل مظلومان منط ديدولت ما با  . نند بك ينگر ي دولت ما احساس ضعف و سطح      ةدربار

 .  بكنندياحساس دلگرم
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هاي فرانسه حساسيت بيشتري نشان داد تا  دولت شما به كشته: گفتندبرخي مظلومين منطقه شرمنده شدم وقتي 
 هاي لبنان و يمن كشته

دولـت شـما در     « گرفتنـد كـه    يها با ما تماس م     ي بعض  كه دميد ي م  منطقه ني مظلوم انيدر م  ي، وقت  شرمنده شدم  يراني من به عنوان ا    واقعاً
ـ  نبا » منا يها شده  كشته ي و حت  مني و   هي لبنان و عراق و سور     يها شده  نشان داد تا كشته    يشتري ب حساسيت فرانسه   يها شده ارتباط با كشته    دي

 .احساس شود آن است كه در قلب مردم عزت.  كندجادي را در مردم اي حسنيدولت ما چن

صـورت كـاذب      بـه  ،كنند ي م ينيآفر  خودشان عزت  ي برا نيصورت دروغ   به ، پر است  تيت و جنا  ثكه تمام وجودشان از خبا     يغربهاي   تدول
 در پرتو قدرت ماست كه  وميدار قدرت را   ني ا عاًق، ما كه وا   مي ابهت را دار   ني ما كه صادقانه ا    ولي. كنند ي درست م  اي  منهي ه كي خودشان   يبرا
 و مـردم جهـان را       ؟مي بگذار شي قدرت و عزت را به نما      ني ا دي، چرا نبا  ندتوانند از حق خودشان دفاع كن      يم و   اند  گرفته اتيها ح   از ملت  ياريبس
   ؟مي كندواريام  تنگنا هستني اي برايكه راه نجاتنيبه ا

خـواهم از مـردم شـعار و         ينمـ و   ،كـنم  يعا م دارم د  من    كه دينيب مي.  مردم قرار بده   ني ا ي عزتمند ةستي شا ندگاني دولتمردان ما را نما    !ايخدا
ـ  بـا    آدم كـه    ي وقتـ  ، امـا   بزنند ادي انتقاد فر   را از سرِ   دادشاني حرف زد كه مردم داد و ب       يشود طور  يم.  بكشم روني دولتمردان ب  هي عل يحرف  كي

   ؟ چگونه برخورد بكنددي با، استواجه ميدشمن خارج

 جادي عزت را اني ما اردانشاءاهللا دولتم إن /، بايد برآوره شود»عزت« نسب به  منطقهنيمنمؤر ظاانت و  مردم مارانتظا
 خواهند كرد

سـعود   آل  مـورد حمايـت    يستهايبا انفجار ترور  - شان  عزيزانكه  يي  ها  منطقه، انتظارات تمام خانواده    نيمنمؤرات  ظا انت ، انتظارات مردم ما   نيا
 عزت را ني ما اردانشاءاهللا دولتم  و إنمي كنجادي عزت را ااين دي كه بامي هستيتشود و ما آن مملك برآورده دي بااند، ه قطعه قطعه شد- منحوس

  .  خواهند كردجاديا

 ي خالصـ  ،هودمسلكيسعود    را از ستم آل    نهي مكه و مد   ! به خودشان برگردان    را  مكر ظالمان  ،دي شجاع شه  خي ش ني ا تي به حق مظلوم   !ايخدا
، پشت و پناه مستـضعفان       انقالبمان زي هرآن بر عزت رهبر عز     ! بفرما تي عنا ي خالص ،اكمان سفّ  ظال ني از ستم ا   مني مردم   اي خدا ! بفرما تيعنا

ـ  ا از بين بردن  ارانه دنبال    كه مكّ  ي، كسان  هستند نيمنؤ و م  نيعزت كردن اسالم و مسلم     يارانه دنبال ب   كه مكّ  يكسان ايخدا !يفزايجهان، ب   راني
  ه االطهار محمد و آليو صل اهللا عل ! بگردان رسوا و نابودي آتي روزهاني در هم،مقتدر هستند

 


