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ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده زﯾﺮ ﺑﻪ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪی آﻟﻤﺎن آﻗﺎی ﻫﯿﮑﻮﻣﺎس و ﻧﺨﺴﺖ
وزﯾﺮ اﯾﺎﻟﺖ راﯾﻦ ﻟﻨﺪ ﻓﺎﻟﺰ و رﺋﯿﺲ ﺳﺮاﺳﺮی ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات در
آﻟﻤﺎن ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎﻟﻮ درﯾﺮ ارﺳﺎل ﮔﺮدﯾﺪه واز اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات
ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺳﮑﻮت ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﮐﺎر وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم وزارت ﺧﺎرﺟﯽ آﻗﺎی ﻫﯿﮑﻮﻣﺎس
ﺳﺮﮐﺎرﺧﺎﻧﻢ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺎﻟﻮ درﯾﺮ رﺋﯿﺲ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮات آﻟﻤﺎن

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ آﮔﺎﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎن ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺎران ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
آﻣﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﺎن ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎی ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻫﺎ اداﻣﻪ دارد .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ آﮔﺎﻫﯿﺪ
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺳﺨﺖ ﻣﺠﺮوح
ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺪارک ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺣﻘﻮق ﻣﺸﺮوع ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ اﻧﺴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ را در ﺗﻤﺎﻣﯿﺘﺶ زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر
ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎ و ﺷﻌﺎر ﻫﺎی ﻣﺮدم در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم
از اﯾﻦ رژﯾﻢ ﺑﺴﺘﻮه آﻣﺪه اﻧﺪ و دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ.
رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ و اﯾﺠﺎد ﺗﺮس و ﻓﺸﺎر و ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺮ

ﻓﺮﯾﺎدی ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽ را در ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺧﻔﻪ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﺟﻮد دﻻﯾﻞ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻣﻼ
روﺷﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮده رژﯾﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻫﯿﺞ ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی آﻧﺎن اﺷﺎراﺗﯽ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺸﺮوﻋﺸﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ
روﯾﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
اﻋﺘﺮاﺿﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده
اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﻋﺮاق و ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ ﮔﺴﯿﻞ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی اﯾﺮان در اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﺷﺎن اﻋﺘﺮاض
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺮدم اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﺳﻮی اروﭘﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎی رژﯾﻢ اﯾﺮان وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ را ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ اﻧﺪ و اﻋﺘﺮاض
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و در اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن از اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ و اﺧﺒﺎر ﺗﺎ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن اﻧﺠﺎم
ﻧﺪاده اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در اﯾﺮان و ﺑﺮای آزادی و دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﻃﺮد ﮐﻠﯿﺖ ﻧﻈﺎم اداﻣﻪ دارد.
اﮐﻨﻮن زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻓﺸﺎر آورد ﺗﺎ دﺳﺖ از ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ﻣﺮدم اﯾﺮان در
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰﺷﺎن ﺑﺮدارد.
اﮐﻨﻮن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم اﯾﺮان در ﺳﻮگ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﻨﻮﻧﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻮاری
در ﻣﺠﺎﻣﻊ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎی ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ
ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ اﻧﺘﺮﻧﺖ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺳﺮﮐﻮب
ﺷﻤﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﯾﺮان
ﺗﺮﺳﻨﺎک و ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان را از اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺟﻬﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﭼﻪ ﻣﺪت دﯾﮕﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﺑﺠﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺮدم ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ اﯾﺮان و
ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت آﻧﺎن ،اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد رژﯾﻢ اﯾﺮان را ﻣﺸﺮوع ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ
روﯾﮑﺮد رژﯾﻢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺳﺎزﮔﺎر
ﻧﯿﺴﺖ.
ﻟﺬا ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﮑﺎر ﺷﻮﯾﺪ و از دوﻟﺖ اﯾﺮان
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﻮرا ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺎن ﺑﭙﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ و دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،را آزاد ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا و
ﻋﻠﻨﯽ روﯾﮑﺮد رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از رژﯾﻢ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺖ از اﻗﺪاﻣﺎت وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺮدارد.
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺮود و از اوﺿﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه
زﻧﺪاﻧﻬﺎ دﯾﺪن ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻗﺎﻃﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺿﺮورﯾﺴﺖ.
دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﺗﺎرﯾﺨﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ
اﯾﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﺪﺷﻪ دار ﮐﺮدن ﮔﺴﺘﺮده ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎری و
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺎ از دوﻟﺖ ﻓﺪرال آﻟﻤﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم اﯾﺮان را
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی درک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ از ﺷﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ زودی ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺗﺎ در
ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﯾﻨﺲ
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