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  :اعالم کرده بود مراسمی را با عنوان زیر 2008سپتامبر  20در شھر زاربروکن روز شنبه " کانون فرھنگی پيوند "

  محل وقوع جنایت ایران
 

فقر، فحشا،  سال، سنگسار، 18تعقيب، دستگيری، زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام، اعدام زنان باردار و کودکان زیر  سی سال
 .. ... اعتياد، بيکاری، سانسور و

 

با حضور حدود  22.15شروع و تا ساعت  17.30مراسم از ساعت  این
 15شرکت کنندگان اکثرا ایرانی و حدود . ادامه پيدا کرد نفر 70تا  60

مجری برنامه، برنامه را به زبان آلمانی و فارسی . بودند نفرنيز آلمانی
بر یکی از سخنرانان که خود آلمانی بود، دو تن از  عالوه. اداره ميکرد

دیگر . مطالب خود را به زبان آلمانی ایراد کردند سخنرانان ایرانی نيز
را به زبان فارسی قرائت و یک مترجم نيز  نان ایرانی مطالب خودسخنرا

سخنرانی آنان را به آلمانی قرائت  متن از پيش ترجمه و آماده شده
از قبل سخنرانی خود را  متن فارسی و آلمانی سخنرانانی که. ميکرد

ورودی سالن قرار داده  بصورت کتبی ارائه داده بودند بر روی یک ميز در
 .شده بود

مرجان  و) چپ(نسرین بھجو برنامه ریز و سازمانده    
 (راست( آقائی، مجری و مترجم 

  
 سخنرانی افتتاحيه

 .. 
به نمایندگی از  وزیر ماليات ایالت زارلند از طرف خود و نيز پتر یاکوبی

ایالت، در سخنرانی افتتاحيه اش با اشاره به نقض  نخست وزیر این
بشر در ایران، با صراحت اعالم کرد که برای  گسترده و سيستماتيک حقوق

موُلر روشن و مشخص است که داریم از  من و نخست وزیر ایالتی آقای پتر
به تاریخ و فرھنگ کشور ایران  وی با اشاره. چه جلسه ای حمایت ميکنيم

جھانی علم و دانش، ابرا و با نام بردن از برخی بزرگان ایرانی در عرصه
ميشود که حقوق  کشور ایران توسط حکومتی اداره تاسف کرد که امروز

وسيع  در بشر، از جمله حقوق زنان و کودکان و اقليتھای مذھبی و ملی،
 او یاد آور شد که دفاع از حقوق بشر. ترین شکل ممکن در آن نقض ميشود

برای ما یک اصل خدشه ناپذیر است و با اشاره به موفقيت ھای جامعه 
نيان ساکن ایالت زارلند در انطباق و پيوند زدن خود به آلمان و ایرا ایرانيان
آلمان، اعالم کرد که مطابق تحقيقات انجام شده، ایرانيان آلمان اگر  جامعه
زمينه انتگراسيون بھترین نمونه بشمار  مقایسه با دیگر ملل ساکن در آلمان، اقليت کوچکی محسوب ميشوند، اما در چه در
 .شرکت کنندگان جلسه در اھداف حقوق بشریشان آرزوی موفقيت کرد ندگان ووی برای برگزار کن. ميایند

 
 سخنرانی ھا

                                                         

ز 

 

در مقابل نقض حقوق بشر در ایران : پتر یاکوبی 
 سکوت نمی کنيم

زندانی سياسی سابق که بيش از ده سال را در زندانھای  ایرج مصداقی
مبانی ایدئولوژیک "گذرانده، سخنرانی خود را به  مختلف جمھوری اسالمی

وی کوشيد به صورت مختصر توضيح . اختصاص داد " ا.زندان و شکنجه در ج
در زندانھای رژیم عليرغم انجام بدترین  دھد که چگونه است که شکنجه گران

او با نقل قول ھائی از خمينی . تلقی ميکنند کار خود را عبادت به خداجنایتھا، 
رحمی  پيشوای شقاوت و بی او به عنوان ا بر نقش.به عنوان بناینگذار ج

 :تاکيد نمود و یاد آور شد درعصرجدید
 .. 
. روز مرگ و نيستی و عذاب است" هللا یوم"در شریعت خمينی و پيروانش، "

نظر خود را به روشنی ترسيم کرده و از جمله برای خطوط نظام مورد  خمينی
فرمان کشتار مخالفان سياسی را مشروع جلوه دھد، با یک شبيه  که  آن

هللا  طور که رسول ھمان! خواھيم که دست ببرد، حد بزند، رجم کند ما خليفه می :گوید مذھبی، چنين می - سازی تاریخی

پيشوای شقاوت و  خمينی :ایرج مصداقی 
   رحمی در عصر جدید بی
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در حضور رؤسای  ١٣۶٠دی  ٢٣خمينی در تاریخ : در جای دیگر ادامه داد مصداقی"!کرد زد، رجم می برید، حد می دست می
ھا تھذیب و  کند که در زندان می ی کسانی معرفی مجلس، نخست وزیر و ھيأت دولت، شکنجه و مرگ را تنھا راه چاره جمھور،

 :شوند و از قول خمينی ادامه داد تربيت نمی
  
كنند  ھا خيال می كشند، آن ھا آدم می این شود كه يد كه در ھمه جا برای ما ھی طرح میبين ایران ھم این مسئله كه می در"

چيز اسالم،  امروز یك دانه آدم را نكشته است، ایران یك سباعی را كه حمله كردند بر ھمه كشد، ایران تا كه ایران آدم می
دارد تا تھذیب بشوند، اگر نتواند تصفيه  ھا را نگه می بس آنبا ح كند و اگر بتواند ھا را اگر بتواند تھذیب می ملت، انسانيت، آن

اند، آن  را كه دیگر قابل اصالح نبوده اند و آن اشخاصی این ھمان كاری است كه ھمه انبيا از اول خلقت تا حاال كرده .كند می
 ".اند بين برده اند و یا از اشخاص را یا غرق كرده

 ..  
حمد پيامبر مسلمانان به آنھا استناد ميکرد، احساس دوگانه ای از خنده و تمسخر و خشم مثالھائی که مصداقی به نقل از م
 :گفت... از جمله در بخشی از سخنرانی اش تحت عنوان . و عصبانيت شنودگان را بر انگيخت

ھای  که مجازات ر حالی مردان شده است؛ د  جداگانه ای به مجازات شود کمتر اشاره روایاتی که از امامان و پيامبر نقل می در"
 .. مجلسی، یکی از فقھای بزرگ شيعه، "عالمه" برای مثال.اند بندی شده دسته زنان در روایات مختلف

   :کند عذاب زنان در جھنم را از قول پيامبر در سفر معراج و پس از بازدید او از جھنم، چنين نقل می
 ..  
سر آویزان است و مغز سرش از شدت  زنی را دیدم که از موی. شدند می ھا مجازات امتم را دیدم که به انواع عذاب زنان

از  ریزند؛ زنی را دیدم که اند و از آب سوزان جھنم به گلوی او می آویران کرده حرارت می جوشد؛ زنی را دیدم که از زبانش
او مسلط ھستند؛ زنی را دیدم که کر و ھا بر  عقرب اند و مارھا و اند؛ زنی را دیدم دست و پایش را بسته پستانش آویزان کرده

شدت جذام و  آمد و بدنش از اش بيرون می ھای بينی از آتش قرار داشت که مغز سرش از سوراخ کور و الل بود و در تابوتی
آتشين جھنم آویزان است؛ زنی را دیدم که گوشت بدنش را با  برص قطعه قطعه شده بود؛ زنی را دیدم که از پاھایش در تنور

اش را  احشای داخلی سوزد و امعا و ھایش در آتش می کنند؛ زنی را دیدم که صورت و دست ریز ریز می ھای آتشين قيچی
صورت سگ دیدم  بود و به ھزاران نوع عذاب گرفتار بود؛ زنی را به خورد؛ زنی را دیدم که سرش سر خوک و بدنش بدن االغ می

 ".کوبند آتشين بر سر و بدن او می آید و فرشتگان عذاب عمودھای شود و از دھانش بيرون می نشيمنگاه او داخل می و آتش از
 ..  

بود که موضوع سخن خود را به بيان  بعدی سھراب خوشبوئی سخنران
 " دیگر پرونده ی جنایتی"سرنوشت شخصی و خانوادگی اش با عنوان 

با  خوشبوئی  !پرونده یا نمونه ای از ھزاران نمونه مشابه در ایران. اختصاص داد
 وجودی که تنھا کمی بيش از دو سال است که به آلمان آمده، سخنان خود را

 امری که احترام و تحسين بسياری از شرکت کنندگان. به زبان آلمانی ایراد کرد
  .را بر انگيخت

 .. 
در دو سالگی حبس در زندان را . در شيراز است 1356خوشبوئی متولد  سھراب
پس از دوسال از خانواده جدا و نزد . مادر و خواھرانش تجربه ميکند به ھمراه
در دوران دانشجوئی در حرکت ھای اعتراضی شرکت . نگھداری ميشود فاميل
 روز بازداشت می شود و باتوجه به سوابق سياسی 6مدت  و به. ميکند

خطرات و مشکالتی که وی با آن روبرو ميشود و پس از چند  بدنبال .خانوادگی برای ھميشه از ادامه تحصيل محروم ميشود
گروه ھای مختلف  او در تبعيد بصورت مستقل کنار. ھمسرش از ایران خارج و راھی آلمان ميشود ماه زندگی مخفی با

 .. .ميدھد ادامه فعاليتھای سياسی و فرھنگی خود را ھمچنان فعاالنه
  .. 

ھستيم که خواھرم سوسن را پيش ما آورده اند، او بزرگترین  استھبان شھر در زندان " :وی در قسمتی از سخنان خود گفت
 !است، او مرا نميشناسد مانند دیگر اعضای خانواده رابطه عاطفی و صميمانه ای با من دارد، اما عجيب خواھر من است و

اما تمام این کارھا تنھا دقایقی مرا  رش پنھان می کند و صدایش را تغيير می دھد که او را نشناسمرا در پشت چاد صورتش
 ایمان می آورم و او را خواھر خود خطاب ميکنم اما این مساله عجيب و مشکوک به شک می اندازد و باز به شناخت خود

برایشان آشکار نبود و من تنھا کسی  ر کرده بودند اما ھویت اورا که قبال موفق به فرار شده بود دوباره دستگي او  .ادامه دارد
پذیرفتم که او فعال  اگرچه باالخره با صحبتھای فراوان مادرم وارد یک بازی کودکانه شدم و بودم که این مساله را درک نميکردم،

 .خواھر من نيست
 

فسا بود که دستش به خون صدھا نفر از جوانان آلوده  شھر قاضی دادگاه انقالب در ،آن زمان خون آشامی به نام عندليب
سرانجام به زندان  .آشکار می شد با توجه به سابقه ی فرارش عاقبتی جز اعدام در انتظارش نبود است و اگر ھویت خواھرم

برادر  ود .درب ھای آھنی غول آسایی که ھرگز فراموششان نخواھم کرد اصلی منتقل می شویم، زندان عادل آباد شيراز با
زندان را بر عھده داشتند، جالدانی در نوع خود کم نظير و  دیو سيرت به نامھای مجيد و خليل تراب پور در آن زمان ریاست این

 .دو دھه بعد از آن ھمه جنایات، خود را کاندیدای شورای شھر شيراز می کنند آنچنان بی شرم که
...  

  از زندان اخراج شدم و وظيفه من. ت که تن به دوری از خانواده می دادمساله شدم و بنابر قوانين می بایس 6 سرانجام

سرنوشت من و خانواده: سھراب خوشبوئی 
 ام، تنھا یک نمونه از ھزاران نمونه است



 ".از این پس زندان را از این سوی شيشه ھا و ميله ھا تجربه کردم. شد مراقبت از من به پدرم و سپس به خاله ام محول
 

مراه آورد اشاره کرد و با نام بردن که رژیم جمھوری اسالمی برا ی وی و خانواده اش به ھ" ارمغانی"در ادامه سخنانش او به 
 .نفر از افراد خانواده اش به سرنوشت تک تک آنھا اشاره کرد  11از 
 

سيروس خوشبویی،  -سه ساله غالمعلی خوشبویی، بيست و: و برادرانش - ناظری، مادر و محمدتقی خوشبویی، پدر فاطمه
 16سوسن خوشبویی، : وخواھرانش  -ساله 11مان خوشبویی در آنز سياوش - ساله  17ساسان خوشبویی،  -بيست ساله

سالگی با خود او به ھمراھه مادرش به  خوشبویی، که در دو) سارا(سيما  -ساله 13سعيده خوشبویی، در آنزمان  -ساله
غالم و  اعظم صيادی، اولين عروس خانواده و ھمسر برادرش: افراد خانواد ه اش یاد کرد او ھمچنين از دوتن دیگر از. زندان رفت

  نيز سحر نامزد برادر دیگرش سيروس
 

و مصادره تمامی دارایی ھایش  پدرش پس از دستگيری افراد خانواده: خوشبوئی در مورد پدر و مادرش می گوید  سھراب
او تا مرز جنون پيش رفته و سر انجام در سال . شدن خانواده اش ميگردد متواری می شود و ناباورانه شاھد تالشی و نابود

می شود و اولين عروسش را تا  مادرش محکوم به شاھد بودن مرگ سه تن از پسرانش. چشم از جھان فرو می بندد 1375
مادر سرانجام پس از تحمل چھارسال و نيم حبس، به یک زندگی به یغما  .لحظه ی عزیمت به سوی طناب دار بدرقه ميکند

 .فنا شده باز ميگردد رفته و
  
خودش و سختيھا، تبعيض ھا، تحقيرھا  وشت دیگر افراد خانواده اش در قسمت پایانی به سرنوشتپس از بر شمردن سرن او

 .پناھنده شود کرد و توضيح داد که چرا و چگونه ناچار شد که ایران را ترک و به آلمان و خطراتی که باید تجربه ميکرده اشاره

 
روزنامه نگار آزاد آلمانی بود که موضوع سخن  یک برنو شيرا سخنران بعدی

او ابتدا اشاره کرد که . انتخاب کرده بود "ایران ماده منفجره برای اروپا " خود را
به این کشور و مردم آن عالقه مند شده و تا  1979بعد از انقالب ایران در سال 

ليل این او تاکيد کرد بد. مسافرت کرده است کنون چندین و چند بار به ایران
گذشته شاھد بوده که چگونه مردم ایران  عالقه و بدليل آنکه در طی سه دھه

نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران،  توسط حاکمان کشور فریب خورده و بدليل
سرنوشت مردم آن بی تفاوت  نمی تواند نسبت به رویدادھای کشور ایران و

ه که امروز در ایران آنچ ھر کس که در مقابل: او ھمچنان تاکيد کرد. باشد
 .محسوب ميشود ميگذرد سکوت کند، شریک جرم جانيان حاکم بر ایران

 
اگر چه وقتی قانون : آورد و نتيجه گيری کرد مثالھائی 2005از تجارب عملی دیدارھای خود از آغاز انقالب تا سال  شيرا برونو

کامال متفاوت  معنی ھمه مواد این قانون با یک جمله موارد مثبتی در آن بتوان دید، اما اساسی ایران مطالعه شود شاید
  .مغایر با ارزشھای اسالمی نباشد آنجا که گفته ميشود در صورتی که اجرای این قوانين. ميشود

 
در فریب و سرکوب مردم ایران داشته اند،  با یادآوری افراد و شخصيت ھای مختلف در رھبری این رژیم و نقشی که ھر کدام او

نمونه به  و قانون اساسی آن رفرم کامال بی معنی بوده و اصال امکان پذیر نيست و برای شد که در چھارچوب این رژیم یاد آور
اجرائی به شمار ميرفت اشاره نمود و نتيجه گيری کرد  نقش خاتمی از اول شکل گيری این رژیم تا زمانی که باالترین قدرت

 .، بلکه مشکل خود دین اسالم استدر رھبری این رژیم مشکل نه این یا آن فرد
 
مطالعه کرده، استدالل کرد که این کتاب و مذھب بر  در پایان با تاکيد بر اینکه چندین و چند بار قران را با ترجمه آلمانی اش او

به صراحت گفت اگر  برای مثال به محمد پيامبر مسلمانان و ازدواج ھای او اشاره کرد و. بشر است آمده از آن بر ضد حقوق
  .مورد محاکمه قرار ميگرفت محمد در شرایط امروزی زنده ميبود به عنوان یک کودک آزار

 

 

رژیم جمھوری اسالمی رفرم : برنو شيرا 
 پذیر نيست

بنيانگذار کميته بين المللی عليه سنگسار و کميته بين المللی  مينا احدی
وی موضوع . و انجمن مسلمانان سابق، سخنران بعدی بود عليه اعدام

جمھوری اسالمی را در دنيا " خنرانی خود را اینگونه انتخاب کرده بودس
به این مسئله اشاره کرد که در آلمان، ھم در بين  او ."منزوی کنيم

رسانه ھای گروھی عالقه زیادی وجود دارد که  سياستمداران و ھم در بين
حال آنکه ایران یک کشور است و . کنند ایران را کشوری اسالمی معرفی

در ایران بسياری از مردم به . باشد کشور یا سرزمين نمی تواند اسالمی یک
اما بخش بزرگی از مردم از اسالم و مذھب برگشته  دارند  اعتقاد  اسالم
کاری کرد تا رسانه ھای گروھی جھان صدای این  وی تاکيد کرد باید. اند

 .بخش از جامعه را بشنوند
  

بسياری از ایرانيان اکنون از مذھب : مينا احدی 
 گریزانند



مينا احدی در قسمت دیگری از سخنانش به تالش انجمنھای اسالمی در آلمان برای قدرت گرفتن در جامعه آلمان اشاره کرد 
او تاکيد . یا رواداری را محکوم کرد تولرانس  سياستمداران و رسانه ھای آلمانی در مقابل این مسئله تحت عنوان  و سازش

  يچ کمکی به انتگراسيون نمی کند، بلکه باید آنرا یک مانع جدی در سر راهھ کرد که تاسيس مساجد در آلمان نه تنھا
 .انتگراسيون بشمار آورد

 

بنيانگذار سينمای آزاد ایران، عضو ھيئت مدیریه سينما در  بصير نصيبی
 " سخنرانی خود تحت عنوان  ادتبعيد و مدیر مجله اینترنتی سينمای آز

به بھره جوئی سياسی جمھوری اسالمی ایران از سينما و ھنر  نگاھی
به قرائت نامه سرگشاده اش به رئيس جشنواره فيلم برلين  را" مندان سينما

در قسمتی از سخنرانی اش به مقایسه سينمای زمان  او. آله اختصاص داد
 ھمخوانی ":پرداخت و گفتجمھوری اسالمی  ھيتلر و سينما در رژیم

سينمای جمھوری اسالمی و سينمای آلمان نازی به حدی آشکار است که 
تأمل به بافت کلی سينمای جمھوری اسالمی و کسب اطال فقط با کمی

ارشاد و  وزارت .دوران نازی ميتوان ابعاد آن را شناخت شرايط سينما در
تبليغات آلمان  تبليغات اسالمی نحوه تبليغاتش را مو به مو از وزارت ارشاد و

فرامين و  حتا می شود گفت در بسياری موارد از. نازی کپی کرده است
ابان فيلمھای قبل از انقالب را درون کاميون ریختند و به بي اینان به فرمان خمينی اکثر. ابالغيه ھای گوبلز ھم پيشی گرفته اند

بردند و جش
 

حکومت نازی ھا از سينما استفاده ابزاری  ا ھمچون.خطاب به مدیر چشنواره فيلم برلين آله و با یاد آوری اینکه رژیم ج نصيبی
جمھوری  (ارشاد اسالمی( اساسنامه وزارت سانسور  5بيادتان بياورم که بر اساس ماده  ":و تبليغی ميکند تأکيد کرد

در شورایی با ...) شرکت در جشنواره ھا ِو یا ھفته ھای فيلم ) به ھر شکل و شيوه و برای ھر منظور،  اسالمی خروج فيلم
بينی می شود و اگر حضورش به نفع  ، وزارت ارشاد و بنياد فارابی به دقت باز] وزارت اطالعات و امنيت[ واواک  حضور نماینده
شما برای انتخاب ھای وزارت ارشاد جمھوری اسالمی امکان . صادر می شود صدور  د، اجازهاسالمی بو. چھره سازی ج

ارتباط با استفاده سياسی اش از  آیا اگر روزی برسد که ھمه پرونده ھای جمھوری اسالمی در. فراھم می آورید نمایش
 واھيد شد؟شما از رفتار کنونی خود پشيمان نخ سينما به مانند دوران نازی ھا شفاف شود،

 

ع از 
 

ا ھمچون حکومت نازی .رژیم ج :بصير نصيبی 
  ھا از سينما استفاده ابزاری و تبليغی ميکند

 ".فيلم سوزان براه انداختند ن

فریبکارانه  سياست" آخرین سخنران این شب بود که گيسو شاکری
سخنرانی  را موضوع" فرھنگی دولت ایران و سرکوب ھنر و ھنرمند متعھد

 زنان گيسو شاکری آوازه خوان تبعيدی و فعال جنبش. اش انتخاب کرده بود
با گروه   در کنار موسيقی ایرانی در زمينهً موسيقی غربی نيز آموزش دیده و

او با سخنرانی و اجرای کنسرت ھایش . کاری نزدیک داردھای سوئدی ھم
فرھنگ و ھنر متعھد و   در اورپا، آمریکا و استراليا سعی در حفظ و اشاعهً 

  .مردمی ایران دارد
 

در تمام زمينه  زنان در ایران امروز: " او در قسمتی از سخنرانی اش گفت
مطرح می  ه مردھای ھنری و فرھنگی به عنوان عناصری منفعل و وابسته ب

کتاب  در قصه ھا و فيلمنامه ھا و تئاتر ھا و متن ھای آموزشی، در. شوند
 در. ھای مدارس و متن ھای ادبی نقش منفعل زن مطرح و تبليغ می شود

ھنرمندان زن . زمينه ی موسيقی، صدای زن به تنھائی نباید شنيده شود
  در نقاشی. در تلویزیون ممنوع است نمایش آالت موسيقی. که بخوانندمجالس زنانه و یا مجالس مذھبی زنانه آزادند  تنھا در

موجب تحریک مردان می شود و این گونه کار ھنری،   یا ساخته شود چرا که  و مجسمه سازی، تصویر زن نباید کشيده
اید زن را لمس مرد نب  .در سينما نقش زن نقشی منفعل است. رقص ممنوع است. با خدا و دخالت در آفرینش است  رقابت

که در ھمين حال، اگر در صحنه ای قرار است زنی مورد  است  جالب و شنيدنی  اما. کند، او را ببوسد و یا با او دست دھد
 ".بازیگر مرد می تواند با تن زن تماس پيدا کند و او را بزند ضرب و شتم قرار بگيرد،

  
 " :برای استفاده ابزاری از ھنر و ھنرمندان اشاره کرد و گفت  ا .گيسو شاکری در قسمت دیگری از سخنانش به تالش رژیم ج

برنامه، بدون اجازه و تائيد رسمی  باید کرد که در جمھوری اسالمی ایران ھيچ گروه ھنری یا ھنرمندی برای اجرای یادآوری
زاری برنامه ھای فرھنگی، برگ  در تشویق به  ھدف جمھوری اسالمی .را ندارد وزارت ارشاد اسالمی، اجازه خروج از کشور

 :مالی دولتی از این گروه ھا به قرار زیر است  جشنواره ھا و کنسرت ھا ی اینچنينی در خارج کشور و پشتيبانی
 سرپوش گذاشتن به ترورھا و کشتار و سرکوب آزادی خواھان  -
  و تبعيدیان  برای غرب  ایجاد توھم در ماھيت ضد بشری رژیم  -
ایران که خواھان سرنگونی دولت جمھوری اسالمی   ھای مبارزاتی ميان مخالفان رژیم در خارج ازمخدوش کردن مرز  -

دعوت از ھنرمندان زن ایرانی ساکن اروپا برای شرکت در جشنواره ھای  .ھستند و طرفداران خود و ھنرمندان صادراتی

 

در جمھوری اسالمی ایران : شاکری گيسو 
 ھيچ گروه ھنری یا ھنرمندی برای اجرای

برنامه، بدون اجازه و تائيد رسمی وزارت ارشاد 
 را ندارد اسالمی، اجازه خروج از کشور



 .موسيقی زنان در ایران، نيز بخشی از ھمين برنامه بود
 ".زن و حقوق انسانی اش یعنی بر مساله مھمی که شاھرگ حياتی حکومت اسالمی است،پوشش گذاشتن   -

*** 
 پایان برنامه

او با ارتباط زنده و پر . تُنبک چند ترانه اجرا کرد سنتور، دف و  و ھمراھی حضور ھنرمندان دیگر خانم شاکری با برنامه پایان در
از سی سال به  آنھا را عاشقانی خطاب کرد که ھرکدام با تحمل سختی ھای فراوان، ھمچنان بعد نشاط با شرکت کنندگان

  .تالش ميکنند و آنانرا ستود عشق آزادی سرزمين و مردم ایران
   

  
*** 

 
 .منتشر خواھد کرد سایت انتگراسيون در آینده متن فارسی و آلمانی آن تعداد از سخنرانی ھائی که در اختيار دارد را


