
   متحد شويماسالم گرائي و يهود ستيزيعليه 
  ۲۰۰۴ نوامبر ۱۳ و ۱۲عليه روز جهاني قدس در به تظاهرات فراخوان 

  

براي مسلمانان  المللي   بينآيت اهللا خميني آخرين جمعة ماه رمضان را روز جهاني قدس و روز مبارزة               ) ۱۳۵۸ (۱۹۷۹سال  در  
روز عليـه موجوديـت دولـت    ايـن  در مسلمانان در سراسر جهان  كه كرد مقرر و در سطح جهان ناميدبيت المقدس   " آزادي"

  . زنندب  همه جانبهبه اعتراضدست  اسرائيل
در بيروت دسـت  آنها  اللهي  ساله يك تجمع مركزي در تهران تشكيل داده و هم كيشان حزبمه ايران هحاكمانتاكنون نيز  

 لندن و تورنتو تظاهراتي صـورت گرفتـه كـه           ، برلن ،   جاكارتا ،مانيل :مانند جهان   نقاطديگر  در  همچنين  به رژة نظامي زده و      
  .مي باشدشعار محوري آن خواست نابودي اسرائيل 

كن عليه تبليغات ضد يهودي روز جهـاني        يمضاء كنندگان ذيل نسبت به مسأله خاورميانه داراي مواضع يكسان نيستيم ل           ما ا 
   . مي زنيمقدس دست به اعتراض

تشـديد  و  بـه روز تبليـغ      آنـرا    قـرار داده و       اي جهت استقرار حكومت و منافع خـود         اين روز را وسيله     جبار ايران  حاكمان
گروه هاي تـرور   خود از  معنوي پشتيباني مادي و  باآنها مي كوشند . تبديل كرده اند  ها و اسرائيل    ي  اختالفات ميان فلسطين  

اين معضل گـردد   آميز سياسي مسالمتحل ي كه منجر به نداز هرگونه چشم ايجلوعمالً   ،حزب اهللا ، جهاد اسالمي و حماس      
   .نمايندمسدود را 

در اين روز تعليمات آيت اهللا خميني در سراسـر          .  صهيونيزم است  خواني عليه مبارزه  به  فراتر از   اما  " روز جهاني قدس  " ابعاد  
  . و ديكتاتوري مذهبي در ايران تأئيد مي گرددمي شود گيتي تبليغ 
 رژيم و اقليت هاي مـذهبي و خلقهـاي ايـران            ين مخالف  نفر از  مرگ صدها هزار  منجر به    ديكتاتوري اما تاكنون     دستآورد اين 

، قتل مخالفين در خارج از كشور       كارانو زنا  جنسي ، سنگسار همجنس گرايان       آپارتهايدمحصول حكومت ايشان    . بوده است 
  . سلمان رشدي مي باشدفتواي عليه ونة بارز آن ي قتل مخالفان است كه نمها و يا صدور فتوارژيمتوسط عمال 

تمـام  حـامي   خـود را   وكـرده حمايت خود را از اين قربانيان ديكتاتوري رژيم جمهوري اسـالمي اعـالم   پشتيباني  ما مؤكداً   
  . مي دانيمهر چه سريعتر اين حكومت هستند سرنگون كردن نيروهاي مترقي كه خواهان 

در جوامع غربي سياست غالب در قبال اسالم گرايان و نگاه به ايشان از         .  تيز انتقاد ما اما متوجه جوامع ديگر نيز مي باشد           لبة
  . فرهنگي مي باشد نخوتمنظر نژاد پرستانه و
يشـان   ا  و كنتـرل    هر چـه سـريعتر     جبرچسب تروريستي زده شده و اخرا     دارند   گرايشات اسالمي    كه ياز روئي به مهاجرين   

 به  در كشورهاي ديگر اعالم مي گردد و كننده تنظيم عنصر بمثابه فرهنگي خاص و      گرائيسو اسالم دگر   مي گردد و از      هلباطم
  .دامن زده مي شودساخته و پرداختة خاتمي رئيس جمهوري اسالمي است كه " گفتگوي تمدنها"توهم 

 رد اعمال سياست تبعـيض گرايانـه      ي برخورد مي كنيم و خواهان        زدن به مسلمانان در جوامع غرب      اتهامما قاطعانه با هرگونه     
  .نسبت به مهاجرين مي باشيم

ضرور اسـت كـه بـا       .  نمايندگان آن مي باشيم   بويژه   و    گرائي خواهان جدل و برخورد با ايدئولوژي اسالم      يت   همين قاطع   با ما
 و در اين راه از پشـتيباني اهـداف مسـلمانان             به جهت يورش به حقوق عام بشري مبارزه كرد          گرائي سياسي و نظامي    اسالم

  .د نورزيدريغو مخالفين اسالم گرائي معتدل 
نيز  نتايج سياسي آن      و انسان هاست آزادي   ي يورش به جهانشمول   ، آيت اهللا خميني و طرفداران وي در عصر ما         ترويج نظرات 

مـان   به كدامين پروردگار اعتقاد داشتن     رمان و يا     آ  نژاد،  مذهب ،   اينكه بدون   ، مي گردد ما مربوط   ه  درست به همين دليل ب    
  .نقشي در اين ميان داشته باشد

كـه  تشـكيل گرديد   از شهروندان آلماني و غير آلماني در برلن          ي اتحاد ۲۰۰۳ در سال     و با توجه به مطالب فوق      براي اولين بار  
  . به جا گذاشتي تأثير بسزائي در افكار عمومعليه تظاهرات روز قدس دست به اعتراض زدند كه 

  

  .مي خوانيم  نوامبر فرا۱۳ و ۱۲ عليه روز قدس در اعتراضي جهانيبه شما را امسال 
  . مراجعه شود  در برلن به پايگاه انترنتي"روز قدس" فعاليت عليه ةبراي كسب اطالعات در زمين
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