ﺷﻤﺎ ﺧﺎﺋﻨﻴﻦ اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ!!!
ﻳﺎﺱﺮ ﻋﺰﻳﺰی
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در روزهﺎ و ﻡﺎهﻬﺎی اﺧﻴﺮ ﮔﺮوهﯽ ﺁﻧﺎرﺷﻴﺴﺖ ﻡﺬهﺒﯽ ﺕﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوهﮏ » ﺟﻨﺪاﷲ« ﺏﺎ روﻳﮑﺮدی وﺡﺸﻴﺎﻧﻪ و
ﺱﻨﮕﺪﻻﻧﻪ اﻗﺪام ﺏﻪ راهﺒﻨﺪی و ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر ﮔﺮوهﯽ از هﻤﻮﻃﻨﺎن ﻡﺎ ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ و ﻡﺘﺎﺱﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻡﺎت ﮐﺜﻴﻒ و ﺧﻮﻧﺒﺎر
ﻡﻮرد ﺡﻤﺎﻳﺖ و ﺕﺎﺋﻴﺪ ﮔﺮوهﯽ از ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﻤﺎ در ﺁﻧﺴﻮی ﻡﺮزهﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺱﺖ  .در ﺏﺎب دﻻﻳﻞ و ﻋﻮاﻡﻞ
ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی اﻳﻦ روﻳﮑﺮد و ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮوهﯽ ﮔﺰارﻩ هﺎی ﺏﺴﻴﺎری ﻡﻄﺮح ﻡﯽ ﺷﻮد  .ﻳﮑﯽ از ﻗﻮی ﺕﺮﻳﻦ ِ اﻳﻦ ﮔﺰارﻩ هﺎ و
اﺱﺘﺪﻻل هﺎ اﺷﺎرﻩ ﺏﻪ ﻇﻠﻢ و ﺏﯽ ﻋﺪاﻝﺘﯽ ﻗﻮﻡﯽ ،ﻡﺬهﺒﯽ و ﺏﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻧﻘﺾ ﻋﻴﻨﯽ ﺡﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی و اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺡﮑﻮﻡﺖ
ﻡﻮﺟﻮد ﻡﺬهﺒﯽ اﻳﺮان اﺱﺖ .
ﺏﺎری ﺏﺎور ﻡﻘﺒﻮﻝﻴﺴﺖ ﮐﻪ هﺮﺟﺎ اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻋﺼﻴﺎﻧﯽ در هﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﺏﺮوز ﻡﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺏﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﺕﺒﻌﻴﺾ و ﺡﻖ ﮐﺸﻴﺴﺖ ؛
اﻡﺎ ﺁﻳﺎ روﻳﮑﺮد ﮔﺮوهﮏ "ﺟﻨﺪاﷲ" ﻡﺸﻤﻮل اﻳﻦ ﻋﺼﻴﺎن ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻡﯽ ﺷﻮد؟
در ﻧﮕﺮﺷﯽ واﻗﻊ ﺏﻴﻨﺎﻧﻪ و ﻡﻨﻄﻘﯽ ﺏﻪ رﻓﺘﺎر اﻳﻦ ﮔﺮوهﮏ ﻡﯽ ﺕﻮان رﮔﻪ هﺎﻳﯽ از رﻓﺘﺎرهﺎی ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎراﻧﻪ ﻃﺎﻝﺒﺎن را در ﺁﻧﺎن
ﻡﺸﺎهﺪﻩ ﮐﺮد  .در ﺡﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﻃﺎﻝﺒﺎن در ﺕﺎرﻳﺦ ﻡﻌﺎﺻﺮ ﺟﻬﺎن هﻤﭽﻨﺎن در ﭘﺮدﻩ ای از اﺏﻬﺎم ﻗﺮار دارد اﻡﺎ ﺏﺎزﺕﺎب
ﻋﻤﻮﻡﯽ واﻗﻌﻴﺎت اﻳﻨﭽﻨﻴﻨﯽ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﻧﻘﺶ ﮐﺸﻮرهﺎی ﺱﺮﻡﺎﻳﻪ داری و ﺏﺨﺼﻮص ﺁﻡﺮﻳﮑﺎ در اﻳﺠﺎد و ﺏﺮوز اﻳﻦ ﻡﺼﺎﺋﺐ
ﺟﺎﻧﮑﺎﻩ اﺱﺖ  .ﭼﻨﻴﻦ روﻳﮑﺮدهﺎﻳﯽ ﺿﻤﻦ ﺏﺮهﻢ زدن اﻡﻨﻴﺖ و ﺕﻤﺮﮐﺰ ﮐﺸﻮرهﺎی ﻋﻘﺐ ﻡﺎﻧﺪﻩ  ،ﻡﻮﺟﺐ ﺏﺪﻧﺎم ﺷﺪن و ﺕﺒﻠﻴﻎ
ﻡﻨﻔﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﻡﺬهﺐ و دﻳﻨﯽ اﺱﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮوهﻬﺎﻳﯽ ﺏﻨﺎم ﺁن دﻳﻦ رﻓﺘﺎرهﺎی ﺧﻮد را ﺏﺮوز ﻡﯽ دهﻨﺪ  .ﺏﻪ هﺮ ﺡﺎل هﻤﻪ اﻳﻦ
ﮔﺮوهﻬﺎ ﺏﺎ ذﮐﺮ "اﷲ اﮐﺒﺮ" ﻗﺮﺏﺎﻧﻴﺎن ﺧﻮد را در ﭘﺎی دﻧﺎﺋﺖ ﺧﻮد ذﺏﺢ ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ اﻳﻦ ﺱﻄﻮر هﻤﻮارﻩ ﺏﺎ
ﺻﺮاﺡﺖ ﻏﻴﺮﻩ ﻡﺬهﺒﯽ ﺏﻮدن ﺧﻮد را ﺏﻴﺎن ﮐﺮدﻩ اﺱﺖ وﻝﯽ در ﻋﻴﻦ ﺡﺎل ﺏﺎ ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎرهﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺿﺮﺏﻪ زدن ﺏﻪ ﻳﮏ
ﻡﮑﺘﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻮﻩ هﺎی ﻏﻴﺮﻩ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ ﻡﺨﺎﻝﻒ ﺏﻮدﻩ ام.
ﻧﻮع رﻓﺘﺎرهﺎی اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ اﺱﺎﺱﺎ ﻏﻴﺮﻩ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻏﻴﺮﻩ ﻡﻨﻄﻘﯽ ﺱﺖ  .ﺏﻪ هﺮ ﺡﺎل ﻗﺘﻞ و ﮐﺸﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻨﺎﻳﺘﮑﺎراﻧﻪ و
ﻏﻴﺮﻩ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ ﺧﺎﺻﻪ ﺱﺮﺏﺮﻳﺪن اﻧﺴﺎن  .وﻳﮋﮔﯽ ﭘﻠﻴﺪی ﮐﻪ در ﻡﻴﺎن ﮔﺮوﻩ ﻃﺎﻝﺒﺎن  ،زرﻗﺎوی  ،و اﺧﻴﺮا ﺟﻨﺪاﷲ ﺏﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاردﻩ ﺷﺪﻩ اﺱﺖ  .ﻡﺠﻤﻮﻋﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ِ ﻏﻴﺮﻩ اﻳﺮاﻧﯽ و ﻡﺰدور ﮐﻪ ﺏﺎ ادﻋﺎی ﺕﻮﺱﻌﻪ ﺕﻮﺡﺶ ﺧﻮد در
ﺕﻤﺎم اﻳﺮان ﻧﻮﻋﯽ ﺕﺮدﻳﺪ و وﺡﺸﺖ ﻋﻤﻮﻡﯽ را هﻤﺰﻡﺎن ﺏﺎ ﺟﻨﮓ هﺎی رواﻧﯽ ﻏﺮب ﻋﻠﻴﻪ ﺕﻤﺎﻡﻴﺖ ارﺿﯽ اﻳﺮان ﺏﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
اﺱﺖ ﻡﺎ را ﺏﺮ ﺁن ﻡﯽ دارد ﺕﺎ ﺿﻤﻦ ﻏﻴﺮﻩ اﻳﺮاﻧﯽ و ﻧﺎﻡﺸﺮوع ﺧﻮاﻧﺪن اﻳﻦ ﺕﺤﺮﮐﺎت ،ﻗﻮﻳﺎ ﺁن را ﻡﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻩ و ﺏﺎب ﺱﺨﻦ
ﺻﺮﻳﺢ ﺧﻮد را ﺏﺎ ﺱﮕﺎن ﺏﺪﺱﮕﺎﻝﯽ ﺏﺎز ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺏﻨﺎم ﮔﺮوهﻬﺎی اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن و ﻡﺨﺎﻝﻒ ﺡﮑﻮﻡﺖ اﺱﻼﻡﯽ ،ﻋﻤﻼ ﺁﺱﺘﺎن ﺏﻮﺱﯽ
ارﺏﺎﺏﺎن ﺁﻡﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎز ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺏﺮ ﺟﺴﻢ ﺏﻴﻤﺎر اﻳﺮان و زﺧﻢ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺱﺮزﻡﻴﻨﻤﺎن اﺱﻴﺪ رذاﻝﺖ ﺧﻮد را ﻡﯽ ﭘﺎﺷﻨﺪ
 (١) .ﮔﺮوﻩ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻳﺎدﻡﺎن ﻧﻤﯽ رود ﭼﮕﻮن ﺏﻪ اﺱﺘﻘﺒﺎل ﺡﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻡﯽ اﻳﺎﻻت ﻡﺘﺤﺪﻩ ﺏﻪ اﻳﺮان ﺷﺪﻧﺪ و ﺏﺎرزﺕﺮﻳﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﻳﮑﯽ از ﺏﺴﻴﺎر هﻨﺮﻡﻨﺪان ِ !!! اﻳﻦ ﮔﺮوهﻬﺎ در زﻡﻴﻨﻪ ﺡﻤﻠﻪ و ﺕﺒﻌﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺁن دل هﺮ اﻳﺮاﻧﯽ و هﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺏﻪ درد ﻡﯽ
)(٢
ﺁورد .
ﻧﮕﺎرﻧﺪﻩ اﻳﻦ ﺱﻄﻮر ﺏﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ِ اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن داﺧﻠﯽ اﻳﺮان ﮐﻪ اﮔﺮ ﻡﺪﻋﺎﻳﯽ ﺏﺮ ﺡﻘﻮق ﺏﺸﺮ دارﻧﺪ ﺏﺮ ﻡﺪار
اﻧﺴﺎﻧﮕﺮاﻳﯽ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ و ﻧﻪ ﻡﻨﻔﻌﺖ ﮔﺮاﻳﯽ ﮐﺜﻴﻒ ِ ﻏﻴﺮﻩ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺏﺮاﺋﺖ و اﻧﺰﺟﺎر ﺧﻮد را از هﻤﻪ ﮔﺮوهﻬﺎی ِ واﺏﺴﺘﻪ ای ﮐﻪ
ﺏﻨﺎم ﻡﻠﺖ و اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن اﻳﺮان ﺁب ﺏﻪ ﺁﺱﻴﺎب دﺷﻤﻦ ﺏﻴﮕﺎﻧﻪ ﻡﯽ رﻳﺰﻧﺪ و در ﺡﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﺏﻪ زﻧﺪان ﮐﺸﻴﺪن ﻳﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ را -
ﮐﻪ ﺕﻴﺮﻳﺴﺖ ﺏﺮ ﻗﻠﺐ هﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺁزادﻩ ای -ﺏﻌﻨﻮان اﻗﺪاﻡﯽ ﻏﻴﺮﻩ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺧﻼف ﺡﻘﻮق ﺏﺸﺮ در ﺏﻮق و ﮐﺮﻧﺎ ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،اﻡﺎ
اﻗﺪاﻡﺎﺕﯽ ﺡﻴﻮاﻧﯽ از ﻧﻮع ﮔﺮوهﮏ ﺟﻨﺪاﷲ را ﺏﺮﺁﻡﺪﻩ از اﻧﺪوهﺎن ﻡﻠﺖ ﻡﯽ داﻧﻨﺪ اﻋﻼم ﻡﯽ دارﻳﻢ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ اﻋﻼم ﻡﯽ ﮐﻨﻴﻢ
ﮐﻪ ﻡﻠﺖ و اﭘﻮزﻳﺴﻴﻮن ﻓﻌﺎل اﻳﺮاﻧﯽ  ،ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ را ﻧﻪ ﺕﻨﻬﺎ هﻤﺮاﻩ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺏﻴﻨﺪ ﺏﻠﮑﻪ ﺁﻧﺎن را در ﺏﺮاﺏﺮ ﻡﻨﺎﻓﻊ ﮐﻼن
ﻡﻠﯽ ﻧﻴﺰ ﺏﺸﻤﺎر ﻡﯽ ﺁورد .
ﭘﺮ واﺿﺢ اﺱﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻬﺎﻳﯽ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺏﺎ رﻓﺘﺎرهﺎﻳﯽ از اﻳﻦ دﺱﺖ) (٣ﺕﻨﻬﺎ ﺏﺪﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﺱﻮد ﺏﻴﺸﺘﺮ و ﻡﻮاﺟﺐ ﭘﺮﺕﺮ از ﻗِﺒﻞ
اﭘﺮاهﺎی ِ ﻋﻮاﻡﻔﺮﻳﺒﺎﻧﻪ و ﺏﻴﮕﺎﻧﻪ ﺏﺎ ﺁرﻡﺎن هﺎ و دﻏﺪﻏﻪ هﺎی ﻡﻠﺖ اﻳﺮان ﻡﯽ ﺏﺎﺷﻨﺪ  .اﮔﺮﭼﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهﻬﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج
از ﻡﺮزهﺎ در ﺻﺪد ﺕﻌﺎﻡﻞ ﻡﻔﻴﺪ و ﺱﺎزﻧﺪﻩ ﺏﺎ ﮔﺮوهﻬﺎی و ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ ﺱﻴﺎﺱﯽ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺏﺮﭘﺎﻳﻪ درک ﺻﺤﻴﺢ از واﻗﻌﻴﺎت و
ﺡﻔﻆ ﻡﻨﺎﻓﻊ ﻡﻠﯽ ﻡﯽ ﺏﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻡﺎ وﺟﻮد ﮔﺮوهﻬﺎی ﻡﺰدوری ﻡﺎﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻝﻴﻦ در رادﻳﻮ ﺻﺪای اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺏﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ و
ﺕﻌﺪاد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
در ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﻡﯽ رود ﺁﻧﺎﻧﮑﻪ در دل ﻡﻬﺮ اﻳﺮان و در ﺱﺮ ﻓﮑﺮ ﺁزادی دارﻧﺪ در ﻋﻘﻴﻢ ﮐﺮدن اﻗﺪاﻡﺎﺕﯽ ﮐﻪ اﻳﺮان را ﺏﻪ
ﺱﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺱﺎﻝﻬﺎی اﺧﻴﺮ دﭼﺎرﮐﻨﺪ و اﻳﺮان را اﻳﺮاﻧﺴﺘﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ .
------------------ -١ﺏﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻡﯽ ﺕﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺎﻳﻞ ﺻﻮﺕﯽ زﻳﺮ را ﺏﺎز ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ ﺡﺎوی ﻡﺼﺎﺡﺒﻪ رادﻳﻮ " ﺻﺪای اﻳﺮان!!!" ﺏﺎ ﺱﺮﮐﺮدﻩ ﮔﺮوﻩ
ﺟﻨﺪاﷲ اﺱﺖ  .و در ﺁن ﺏﺎرهﺎ از ﺡﻤﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮﻡﯽ ﻡﺮدم اﻳﺮان از ﭼﻨﻴﻦ وﺡﺸﯽ ﮔﺮﻳﻬﺎﻳﯽ و از زﺏﺎن ﮐﺴﯽ ﺱﺨﻦ ﻡﯽ رود ﮐﻪ
ﻡﺸﺨﺼﺎ واﺏﺴﺘﻪ ﺏﻪ ﻳﮑﯽ از ﻡﺪﻋﻴﺎن ﺁﻝﺘﺮﻧﺎﺕﻴﻮی ﺡﮑﻮﻡﺖ اﺱﻼﻡﻴﺴﺖ .
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 -٢اﺷﺎرﻩ ﺏﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻡﺸﻬﻮر و ﺕﺎﺱﻒ ﺏﺎر » ﭘﺮوﻳﺰ ﺻﻴﺎد« ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺏﻮد ":ﺱﺎﻻﻧﻪ ﺏﻴﺴﺖ و ﭼﻨﺪ هﺰار ﻧﻔﺮ از اﻳﺮاﻧﻴﺎن در
ﻧﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎن ﻡﯽ دهﻨﺪ ﮐﺴﯽ هﻢ ﺧﺒﺮدار ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  ،ﺡﺎﻻ ﺟﻨﮓ ﺷﺪ و هﻤﻴﻦ ﺕﻌﺪاد هﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ  ،ﺏﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺁزادی اﻳﺮان
ﻡﯽ ارزد  )".ﻧﻘﻞ ﺏﻪ ﻡﻀﻤﻮن(
 -٣ﺏﺮای درک ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮی از ﺏﯽ ﻡﻨﺎﺱﺒﺖ ﺏﻮدن اﻳﻦ ﮔﺮوهﻬﺎ ﺏﺎ واﻗﻌﻴﺎت ﺟﺎری اﻳﺮان ﻡﺘﻦ ﻧﺎﻡﻪ زﻳﺮ را ﺏﺨﻮاﻧﻴﺪ:
ﻧﺎﻡﻪ ﺱﺮﮔﺸﺎدﻩ ﺏﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻝﻤﺎن اروﭘﺎ
٢۵/۵/٢٠٠۶
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻡﺤﺘﺮم ﭘﺎرﻝﻤﺎن اروﭘﺎ!
ﺁﮔﺎﻩ ﺷﺪﻩ اﻳﻢ ﮐﻪ ﺏﺮﺧﯽ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻝﻤﺎن اروﭘﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ ،ﺡﻠﻘﻪء ﻳﺎران و هﻤﮑﺎران ﺁﻗﺎی ﮐﺮﻳﺴﺘﻮﻓﺮ هﻴﺘﻮن هﺎرﻳﺲ و
ﺁﻗﺎی داﻧﻴﻞ ﮐُﻦ -ﺏﻨﺪﻳﺖ ﺕﻼش ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرهﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﺏﺎ ﺕﻮﺱﻞ ﺏﻪ اﻗﺪام هﺎی ﻡﺸﺨﺺ ،ﻡﺎﻧﻊ ﺷﺮﮐﺖ اﻳﺮان در ﺏﺎزی
هﺎی ﻓﻮﺕﺒﺎل ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻡﺎ ،در ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺕﺒﻌﻴﺪی ،هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺏﺎ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻡﯽ ﮐﻨﻴﻢ و از ﺕﻤﺎم
ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ و اﻧﺴﺎﻧﺪوﺱﺖ اروﭘﺎﻳﯽ ﻡﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﻪ ﺕﺎ رﺱﻴﺪن ﺏﻪ اﻳﻦ هﺪف از ﭘﺎی ﻧﻨﺸﻴﻨﻨﺪ .ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻡﺎ در
ژاﻧﻮﻳﻪء ﺱﺎل ﺟﺎری ،ﻧﺎﻡﻪ ای ﺱﺮﮔﺸﺎدﻩ ﺏﻪ ﺁﻗﺎی ﻳﻮزف س .ﺏﻼﺕﺮ ﻓﺮﺱﺘﺎدﻩ ﺏﻮدﻳﻢ و از اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﺱﺘﻪ ﺏﻮدﻳﻢ ﮐﻪ از ﺷﺮﮐﺖ
اﻳﺮان در ﺏﺎزی هﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ .در ﺁن ﻧﺎﻡﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮدﻳﻢ ﮐﻪ رژﻳﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﺮان ﺏﺎ ﻡﻮاﺿﻊ ﻳﻬﻮد ﺱﺘﻴﺰاﻧﻪ و ﺿﺪ
اﺱﺮاﺋﻴﻠﯽ ﺧﻮد ،ﺻﻠﺢ و اﻡﻨﻴﺖ ﺟﻬﺎن و ﺏﻮﻳﮋﻩ ﻡﻨﻄﻘﻪء ﺧﺎور ﻡﻴﺎﻧﻪ را ﺏﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺱﺖ .ﺡﮑﻮﻡﺖ اﻳﺮان ﺏﺎ ﺕﻤﺎم
اﻡﮑﺎﻧﺎﺕﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﻴﺎر دارد ،در ﭘﯽ ﺁن اﺱﺖ ﮐﻪ اﺱﺮاﺋﻴﻞ ،ﻋﻀﻮ ﻓﺪراﺱﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺕﺒﺎل را از ﻧﻘﺸﻪء ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی زﻡﻴﻦ
ﺡﺬف ﮐﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﺏﻨﺪ هﺎی اﺱﺎﺱﻨﺎﻡﻪء ﻓﻴﻔﺎ ،اﺡﺘﺮام ﺏﻪ ﺡﻖ و ﺡﻘﻮق هﻤﻮﻧﺪان ﻓﺪراﺱﻴﻮن اﺱﺖ .ﭘﺮﺱﺶ اﻳﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺏﺎ ﺕﻮﺟﻪ ﺏﻪ اﻳﻦ
ﺏﻨﺪ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻡﯽ ﺕﻮان رژﻳﻤﯽ را در ﺟﻤﻊ اﻋﻀﺎی ﻓﻴﻔﺎ ﺕﺤﻤﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺁﺷﮑﺎرا ﺧﻮاهﺎن ﻧﺎﺏﻮدی اﺱﺮاﺋﻴﻞ و ﻳﺎ در ﭘﯽ اﺱﮑﺎن
اﺟﺒﺎری ﻡﻠﺖ ﺏﺎﺱﺘﺎﻧﯽ ﻳﻬﻮد در ﺱﺮزﻡﻴﻦ هﺎی دﻳﮕﺮ اﺱﺖ؟
ﺏﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﺪراﺱﻴﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺕﺒﺎل ،اﻡﺮ ﺟﺪاﻳﯽ ﺱﻴﺎﺱﺖ از ورزش را اﻡﺮی ﺿﺮوری ﻡﯽ داﻧﺪ ،ﺏﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ،ﺏﺴﻴﺎری از
رژﻳﻢ هﺎی اﺱﺘﺒﺪادی از ورزش و ورزﺷﮑﺎر ﺏﺮای اهﺪاف ﺱﻴﺎﺱﯽ و ﺿﺪ ﻡﺮدﻡﯽ ﺧﻮد ﺱﻮء اﺱﺘﻔﺎدﻩ ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ :در هﻤﻴﻦ
راﺱﺘﺎﺱﺖ ﮐﻪ ﻓﺪراﺱﻴﻮن ،رژﻳﻢ ﺡﺎﮐﻢ ﺏﺮ ﻳﻮﮔﺴﻼوی ﺱﺎﺏﻖ را از ﺏﺎزﻳﻬﺎی ﻓﻮﺕﺒﺎل ﺟﺎم ﻗﻬﺮﻡﺎﻧﯽ اروﭘﺎ در ﺱﺎل ١٩٩٢
ﻡﺤﺮوم ﮐﺮد؛رژﻳﻢ ﻧﮋاد ﭘﺮﺱﺖ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺏﯽ ﺕﺎ ﺏﺮﭼﻴﺪن ﻧﻈﺎم ﺁﭘﺎرﺕﺎﻳﺪ ،ﺡﻖ هﻤﻮﻧﺪی ﻓﻴﻔﺎ را ﻧﺪاﺷﺖ؛و ﻓﺮاﻡﻮش ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺏﺎزﻳﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺕﺒﺎل ﺏﻪ دﻝﻴﻞ رژﻳﻢ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ ﺡﺎﮐﻢ ﺏﺮ ﺁﻝﻤﺎن و ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،از ﺱﺎل  ١٩٣۴ﺕﺎ  ١٩۵٠ﺏﺮﮔﺰار
ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
ﺡﻖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺏﺎزﻳﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺕﺒﺎل ،از ﺱﻮﻳﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪء ﺕﻼش هﺎی ﻡﻤﺘﺪ ﺏﺎزﻳﮑﻨﺎن اﻳﺮاﻧﯽ و از دﻳﮕﺮ ﺱﻮ ،ﺏﺮﺁﻳﻨﺪ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و ﺕﺸﻮﻳﻖ ﻡﺮدم و ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﯽ ﺱﺖ .ﺏﺎ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ در ﺡﺎل رﺷ ِﺪ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺏﻪ ﻓﻮﺕﺒﺎل ،رژﻳﻢ
ﺡﺘﺎ از ورود ﺁﻧﺎن ﺏﻪ اﺱﺘﺎدﻳﻮم هﺎی ورزﺷﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻡﯽ ﮐﻨﺪ .ﺏﺎ اﻳﻦ ﺡﺎل ﺏﺴﻴﺎری از دﻻﻻن و واﺱﻄﻪ هﺎی ورزﺷﯽ
و ﻓﺮهﻨﮕﯽ ،از ﻃﺮﻳﻖ ﺕﺒﻠﻴﻎ در ﻡﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺱﺎﻧﻪ هﺎی اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺕﻼش ﻡﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺕﺤﺮﻳﮑﺎت رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻳﺮان را در
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺏﺎ ﻧﺎﺏﻮدی اﺱﺮاﺋﻴﻞ ،ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدﻩ و ﮐﻮﺷﺶ اﻳﻦ رژﻳﻢ را ﺏﺮای دﺱﺘﻴﺎﺏﯽ ﺏﻪ ﺕﺴﻠﻴﺤﺎت اﺕﻤﯽ ،در ﭘﺮدﻩ ﻧﮕﺎﻩ دارﻧﺪ.
ﺟﻨﺎﺏﻌﺎﻝﯽ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﻳﺪ ﮐﻪ ﻡﺨﺎﻝﻒ ﺕﺤﺮﻳﻢ اﻳﺮان ﺏﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﺏﺎزﻳﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ هﺴﺘﻴﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺱﻴﺎﺱﺖ را ﺟﺪا از
ورزش ﻡﯽ داﻧﻴﺪ .ﺏﺎ ﺕﮑﻴﻪ و ﭘﺎﻳﺒﻨﺪی ﺏﻪ اﻳﻦ اﻡﺮ ،ﻳﺎدﺁور ﻡﯽ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ رژﻳﻢ اﺱﻼﻡﯽ اﻳﺮان ،ﻡﺎﻧﻨﺪ هﺮ رژﻳﻢ اﺱﺘﺒﺪادی و
ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ دﻳﮕﺮ ،هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺏﻪ ﺟﺪاﻳﯽ ﺱﻴﺎﺱﺖ از ورزش ﺏﺎور ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺱﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻡﯽ ﺷﻮد ،ﺡﮑﻮﻡﺖ دﻳﻨﯽ اﻳﺮان
ﺏﺮ ﺁن اﺱﺖ ﮐﻪ در راﺱﺘﺎی ﺱﻴﺎﺱﺖ هﻤﻴﺸﮕﯽ ﺧﻮد ،ﻳﻌﻨﯽ ﺱﻮء اﺱﺘﻔﺎدﻩ و اﺱﺘﻔﺎدﻩء اﺏﺰاری از ورزش و ورزﺷﮑﺎر ،ﺕﻴﻢ
ﻡﻠﯽ ﻓﻮﺕﺒﺎل را ﺏﺮای ﺏﻪ اﺻﻄﻼح " ﻡﻠﯽ " ﺟﻠﻮﻩ دادن ﺏﺮﻧﺎﻡﻪ هﺎی اﺕﻤﯽ ﺧﻮد ،ﺏﻪ ﻳﮑﯽ از ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎی اﺕﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺏﺮدﻩ و
از ﺁﻧﺎن ﺏﻬﺮﻩ ﺏﺮداری ﺕﺒﻠﻴﻐﺎﺕﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺖ ﺕﻴﻢ
ﺏﺎور ﻡﺎ ﺏﺮ اﻳﻦ اﺱﺖ ﮐﻪ ﻡﺴﺎﺏﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺏﻮﻳﮋﻩ ﺏﺎزی هﺎی ﻓﻮﺕﺒﺎل ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ،در ﮐﻨﺎر ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻡﺴﺎﻝﻤﺖ ﺁﻡﻴﺰ رﻗﺎﺏ ِ
هﺎی ﮐﺸﻮرهﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،در ﺧﺪﻡﺖِ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻡﻠﺖ هﺎ ﺏﻮدﻩ و از اﻳﻦ راﻩ ﺏﻪ ﺻﻠﺢ و ﻡﺪارای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻳﺎری ﻡﯽ رﺱﺎﻧﺪ.
ﺟﺎﻡﻌﻪء ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺎهﺪ اﺱﺖ ﮐﻪ ﺡﮑﻮﻡﺖ اﻳﺮان در ﻃﻮل ﺡﻴﺎت ﺧﻮد ،ﻡﺎﻧﻊ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻡﻠﺖ هﺎ ﺏﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺏﻮدﻩ و در ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﺕﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺱﺖ ﺕﺨﻢ دﺷﻤﻨﯽ و ﻧﻔﺮت ﮐﺎﺷﺘﻪ اﺱﺖ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻡﺤﺘﺮم ﭘﺎرﻝﻤﺎن اروﭘﺎ!
ک هﻤﮕﺎﻧﯽ ﻡﺠﺒﻮر ﺧﻮاهﺪ
رژﻳﻢ ﺡﺎﮐﻢ ﺏﺮ اﻳﺮان ،رژﻳﻤﯽ ﺱﺖ دﻳﻨﯽ _ ﻓﺎﺷﻴﺴﺘﯽ و ﺕﻨﻬﺎ در ﺏﺮاﺏﺮ اﻗﺪام هﺎی ﻗﺎﻃﻊ و ﻡﺸﺘﺮ ِ
ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻡﻮاﺿﻊ ﺿﺪ ﺏﺸﺮی ﺧﻮد ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﮐﺮدﻩ و ﺏﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻋﺮف ﺏﻴﻦ اﻝﻤﻠﻠﯽ ﺕﻤﮑﻴﻦ ﮐﻨﺪ .ﺕﺠﺮﺏﻪ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺱﺖ
ﮐﻪ ﻧﺮﻡﺶ و ﻡﻼﻳﻤﺖ در ﺏﺮاﺏﺮ ﺁﺧﻮﻧﺪهﺎی ﺡﺎﮐﻢ ،هﻤﻴﺸﻪ هﻤﺮاﻩ ﺏﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺏﻮدﻩ اﺱﺖ.
ﺏﻨﺎﺏﺮاﻳﻦ ،ﻡﺎ در اﻳﻦ ﻝﺤﻈﻪ هﺎی ﺡﺴﺎس از ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎرﻝﻤﺎن اروﭘﺎ ﻡﯽ ﺧﻮاهﻴﻢ ﮐﻪ از ﺡﺮﮐﺖ ﺕﻨﯽ ﭼﻨﺪ از هﻤﮑﺎران
ﺧﻮد ﻡﺒﻨﯽ ﺏﺮ ﺕﺤﺮﻳﻢ اﻳﺮان از ﺷﺮﮐﺖ در ﺏﺎزی هﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ  ،٢٠٠۶ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ اﻗﺪام ﺏﺴﻴﺎری از اﻳﺮاﻧﻴﺎن
و دﻳﮕﺮ ﻡﺮدم ﺻﻠﺢ دوﺱﺖ ﺟﻬﺎن در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهﻨﺪ ﺏﻮد.
ﺧﻮاهﺸﻤﻨﺪﻳﻢ ﻧﻈﺮ و ﭘﺎﺱﺦ ﺧﻮد را در اﺧﺘﻴﺎر دﻓﺘﺮ ﻡﻄﺒﻮﻋﺎﺕﯽ ﻡﺎ ،ﺏﻪ ﺁدرس زﻳﺮ ﻗﺮار دهﻴﺪ:
info@cief-berlin.de
Filmemach Club Iranisch Europäischer
ﺏﺎ اﺡﺘﺮام و اﻡﻴﺪ ﺏﺮﮔﺰاری هﺮ ﭼﻪ ﺏﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﺕﺮ ﺏﺎزی هﺎی ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﺕﺒﺎل.
دارﻳﻮش ﺷﮑﻮف ) ﮐﺎرﮔﺮدان و ﺱﻨﺎرﻳﻮ ﻧﻮﻳﺲ (
ﺁرﻡﺎن ﻧﺠﻢ ) ﻓﻴﻠﻢ ﺱﺎز و دراﻡﺎﺕﻮرگ (
ﺟﻮاد اﺱﺪﻳﺎن ) ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ(
ﺏﺎﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ:
ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺏﻴﻀﺎﻳﯽ ) ﮐﺎرﮔﺮدان و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩء ﺕﺌﺎﺕﺮ (
دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻡﺒﻴﺰ روﺱﺘﺎ ) ﻓﻌﺎل ﺱﻴﺎﺱﯽ (
دﮐﺘﺮ ﻡﻬﺪی روﺱﻔﻴﺪ ) ﻓﻌﺎل ﺡﻘﻮق ﺏﺸﺮ (

