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 دشمن تمدن و مدرنیته -داعش  گروه رتوریستی 
1394ربارب   2574 هماتیر   

در  دیگری از پس یکی اسالمی حکومتهای و قرار گرفته اند اسالمی بنیاد گرایان تاخت و تاز مورد خاورمیانه بیشتر کشورهای  که ستسالها

 در خاورمیانه و موجود خرافی زمینه باورهای دینی و توجه به با  .جمهوری اسالمی آغاز گردید این روند با استقرار . مده اندآپدید  این کشورها

 اسالمیبنیاد گرایان  ،دوران درآن کمونیسم گسترش از گیری پیش برای آغازآمریکا در  متحده ایاالت بویژه نیرومند، کشورهای اسلحه پخش

 کشیده بزیر عراق در حسین صدام و درافغانستان طالبان حکومتهای نیویورک، در ودوقل برجهای به حمله پس از آنگاه د.گرفتن نیرو بروز روز

 شمال برخی ازکشورهای در عربی بهار  خیزشهای چندی از پس یافت و  گسترش بلکهنه تنها کنترل نشد  اسالمی گرائی بنیاد ولی ،شدند

 بسوی همهبنیاد گرایان، با نیرو گرفتن  ،کردند، ولی بزودیمی زادی مبارزهآای بر آغازآنها در  چه اگر .آمد پیش نیز سوریه  و یمن ،فریقاآ

 .گرویدند مسلحانه جنگ و پروری تروریست ،مذهبی خیزشهای

 

 جمهوری کامل نفوذ زیر، که کشور آن درتندرو  مذهبی دولت یک آمدن بوجود ائتالف، نیروهای و آمریکا توسط عراق اشغال ورد آدست 

دست  اکنون د.ش داعش به آنان پیوستن مایه ها، سنی علیه برتری دادن های او و المالکی نوری از پشتیبانی و ناروا دخالت با د،بو اسالمی

 ،«داعش» اسالمی عراق و شام  دولت بنام  ،ناکخطرو  دشمن تمدن و مدرنیته، واپسگرا ،تروریستی ئینیرو ،دگرگونی ها این ۀهم وردآ

نیروی افزون شدن  .دارد هموند و همبسته ،هوادار آمریکا و اروپا در حتی ا، دیگرکشوره و میانهخاور ، فریقاآ شمال سراسر در که میباشد

 .آوردنخواهد  به بار نتیجه ای جز تجزیه عراق و سوریه خاورمیانهو ایجاد هرج و مرج در مالی و نظامی داعش 

 

جنگ شیعه و سنی  دامن زدن بهایدئولوژیک جمهوری اسالمی را در صدور انقالب، که همان  جبهۀ همآهنگ مبارزان ایران سیاست خارجی و

 مدر کشورهای دیگر دنبال کند، کشور ایران و مرد ادرازیهای ناروای خود ر محکوم میکند و یاد آور میشود که اگر همچنان دست است، شدیدا  

 مین ایران خواهد برد.شرافتمند آنرا بسوی جنگی دیگر و به خطر افتادن یکپارچگی سرز

 

 ایدئولوژی. این هر گونه پشتیبانی برخی از کشورهای منطقه و نیروهای بین المللی از گروه تروریستی داعش را محکوم میکنیم نیهمچن ما

 به کمر زودتر چه هر باید این کشورها .گرفت خواهد را جهان مردم همه دامن که است آتشی، همدآکه اکنون در جهان اسالم پدید  ،ویرانگر

 .کنند خودداری خاص مورد این در بازی سیاست و تفاوتی بی از و ببندند آن براندازی

 

 نقض مذهبی، جنگهای و تروریسم ترویج و ایجاد که میخواهیم نیز المللی بین سازمانهای و آزاد جهان متحد، ملل سازمان عضو کشورهای از ما

 پشتیبانی با که همچنان و کنند قلمداد بشریت علیه جنایت قانونی، دید از را، اسالمی جمهوری توسط ایران در بشر حقوق سیستماتیک و وحشیانه

 یاری را آنان و بنمایند موثر و ستینرا پشتیبانی ایران مردم مبارزه از شدند، کشورها سایر و جنوبی آفریقای و لهستان آزادی باعث همگانی

 از میباشد، جهان در و منطقه در صلح و دمکراسی و آزادی راه سدکه مایه همۀ بنیادگرائی ها وهرج و مرج و  را، بشری ضد رژیم این تا دهند

 مدت دراز معنوی و مادی منافع ترشگس و ایران در دموکراسی ایجاد برای و نمایند ریزی پی منطقه در را آرامش و صلح پایه و دارند بر میان

 .رسانند یاری آنان به جهانی جامعه و ایران مردم

 

) شامل سازمانهای زیر به ترتیب الفبا:( جبهه همآهنگ مبارزان ایران  

نگ سوئد، انجمن فره -اتحاد عشایر ایران، انجمن ایران در داالس، انجمن ایرانی برای صلح و آزادی و عدالت، انجمن زنان پارسی

جمعیت آزادیخواهان ایرانی در فرانسه،  خارج از کشور، ایران جبهۀ ملی ایرانزمین، پیمان برای دمکراسی، پشتیبانان جنبش دموکراسی،

جمعیت  خرد پیشگان ریشه ای، جنبش حمایت از مبارزات ملت ایران، حزب پان ایرانیست خارج از کشور، حزب سکوالر دموکرات ایران، 

لس آنجلس،  -هوستن، سازمان ایران پاد  -آریزونا، سازمان ایران پاد -سوئد، سازمان ایران پاد -م ایران، رادیو آزادگانحزب دموکرات مرد

شمال تگزاس، سازمان ایرانیان سکوالر دمکرات، سازمان پیام، سازمان جوانان هوادار  -داالس، سازمان ایران پاد -سازمان ایران پاد

، سازمان مشروطه خواهان بلوچ، سازمان همبستگی پارلمانی رباز، سازمان مشروطه خواهان ایران پادشاهیمشروطهُ پادشاهی، سازمان س

، شورای اتحاد و همبستگی دایرانیان، سازمان همبستگی ایالت و عشایر، سازمان همبستگی زنان ایران، سازمان نگهبانان ایران جاوی

.رتشت، کانون خرد، کنگرهُ همبستگی ایرانیان، نگهبانان یکپارچگی ایراننیویورک، کانون اروپایی برای آموزش جهان بینی ز  

  

.از گیرندگان در خواست میشود که این آگاهینامه را در برون مرز و درون مرز بگونه گسترده پخش نمایند  

 


