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ن نشست فوق العاده دوره پنجاه و ششم خود بیانیه و برگزاری اولیر ذیل را   تحلییل اتحادیه انجمن های اسالیم دانشجویان در اروپا پیر

ن و رسانه های رسارس جهان منتشر مینماید:   خطاب به مردم، مسئولیر

 

 
 

 به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربابن اش همیشگ

ی غیر مغرضانه آزادی مطلق دارند! از همه یم توانند انتقاد کنند، انتقاد سازندۀ دوستانه، نه انتقاد مغرض نه  انه و کی"مردم در انتقاد و خرده گیر

گر  توزانه و ویرانگر. انتقاد مردم از صاحبان مسئولیت ها جزء اصویل است که ما ده ها سال است در بحث های اجتمایع رویش تکیه یم کردیم. م

یت  ممکن است حاال که در جمهوری اسالیم هستیم بگوییم آن حرفها باطل شد؟ حاال که نوبت به دوستان ما رسید و به این آقایان رسید که مسئول

یم حرف نزنیم؟ این محال است!"   دارند، دیگر زبان ها را در کام فرو بیی

)  )شهید آیت هللا دکیر سید محمد حسینن بهشنر

 

، شبکه های مجازی، محیط های اجتمایع، تریبون های سیایس، اماکن  های دیداری و شنیداری   شود. در رسانه  نام "ایران" همه جا شنیده یم  سال هاست

 و  
ی

سد.    هر جا که تریبون    ... فرهنگ نشان دهنده عظمت ایران و نقش پر اهمیت آن در جهان است.  وضعیت  این    وجود داشته باشد نام "ایران" به گوش میر

 به هیچ حزب سیایس ندارد   است   اتحادیه انجمن های اسالیم دانشجویان در اروپا تشکیل
ی

، مستقل، صلح طلب و عدالت خواه که وابستگ . این  دانشجونی

ین آموزشگاه های عایل اروپا تحصیل یم تشکیل شده  از دانشجویان ایران  مسلمان     تشکل  در رشته های علیم خود متخصصند و در بهیر
ً
.  کنند   که عمدتا

 این تشکل دانشجونی همچنیر   
 در    از طریق پروسه دموکراتیک انتخابات از بیر  دانشجویان انتخاب یمهر سال    ستند که ، داوطلبان  همسئولیر 

ً
شوند و عمدتا

،    بخشپنج   ، صنف  تشکیالنر
ی

. عمر این شجره طیبه از انقالب اسالیم بیشیر است و اتحادیه انجمن های اسالیم  د ن ارتباطات فعالیت دار   و   علیم، فرهنگ

 داشته است. از این جهت دانشجویان در اروپا، در جریان ا 
ی

س جهان بالخصوص عالقه مندان  ا مطالبی را جهت استحضار مردم س   نقالب اسالیم نقش پررنگ

 : اعالم یم داریمآزادی، عدالت و حقوق بشر 

یف ایران در همه پریس دهم و یازدهم  %  ۹۸.۲  با پشتوانه رای که  ( حکومت ایران جمهوری اسالیم است،  1 تأسیس گردید. حکومت    ۱۳۵۸فروردین  مردم سر

زورگونی ابرقدرت ها    حت جمهوری اسالیم بر مبنای حمایت از مستضعفیر  و مقابله با استکبار تشکیل شده است. در عرصی که بسیاری کشورهای جهان ت

شود. ایران مقتدر، خودکفا و    سالیم اداره یمکشوری مستقل، آزاد، خودکفا و ا   و به عنوانجمهوری اسالیم ایران توسط قانون اسایس آن    ،اداره میشوند 

، با ایران دشمب  کرده و به مردم ایران ظلم    ۴۳م و همراهانش است و همیر  امر موجب شده که یط  ، خاری در چشم آمریکا، صهیونیسمستقل سال اخیر

  
ی

  ، اعمال تحریم های غیر قانون  شت سال جنگ تحمییل ی شیمیانی یط ه . حمایت غرب از صدام حسیر  ظالم در استفاده از سالح ها روا دارند های بزرگ

 و مذهبی ایران، مصداق زورگونی و نقض حقوق بیر  الملل است.  تحریم اقالم بانگ، 
ی

، فرهنگ  دارونی و تهدید به بمباران اماکن تاریخ 
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، سومایل، لبنان، کامبوج، الوس، ویتنام،  سوریه، آفریقا،   در  ،میلیون ها انسان  ار کشت  و ولع خونخواری آمریکا   ، عراق، یمن، افغانستان، رصبستان، بوسب  لیبی

کودتا و ایجاد   جهتدر جهان است. تالش آمریکا  و خونریزی  به دنبال ایجاد ناامب     کانژاپن، کره، جمهوری دومینیکن، هائیبر و فیلیپیر  سیر نشده و کما 

  دانشجویان ایران  محصل اروپا   س راه افتتاح حساب بانگ بر  مانع  از ایجاد آمریکا حبر    گردید. جان  و مایل مردم  اغتشاش و ناامب  در ایران، موجب خسارت 

از خانواده های کم بضاعت و ایتام و فرزندان   دانشجویان مذکور حمایت مایل و دارونی فرایند  و در  آنان فروگذار نکردهپرداخت شهریه تحصییل دانشگاه یا  و 

هیچ جایگایه در تعالیم انسان  و الیه ندارد. بسیاری از کارشناسان اروپا   ،کند. اقدامات آمریکا خالف قوانیر  بیر  الملل محسوب شدهیم  ایجاد    لمشکایران  

ود دستگاه های قضانی بیر  الملیل  توسط  و آمریکا در نقض حقوق بیر  الملل و حقوق بشر  کا را محکوم و آمری  حکومت آمریکا اتفاق نظر دارند و انتظار میر

 د. نمجازات کن 

 غب    با توان نظایم باال و   ایران کشوری است مقتدر، 
ی

فت  فرهنگ علم و فناوری، بهداشت و پزشگ، تولیدات    حوزهدر    ایران  که مستقل و خودکفاست. پیشر

کت های دانش بنیان  ،داخیل  یف  الزم    . مردم غیور ایران استتالش شبانه روزی  نیر   از برکات لطف الیه و    ،فناوری نانو و ایجاد سر در برابر چنیر  مردم سر

 به مشکالت اقتصادی    است که دولت 
ی

زیرساخت    تدبیر دن فساد،  نمو   و ریشه کن با نی عدالبر  ، ایجاد شغل و کاهش بیکاری، مقابله  و معیشتدر زمینه رسیدگ

، آموزیسر 
ی

نت و  ، سیایس ، های فرهنگ فت اینیر ود مجلس شورای اسالیم صدای مردم باشد   . مناسب نماید  اقدامات  ها و...  رسانه ارتقای کیف   پیشر انتظار میر

ی نم ، مجرمیر  و مفسدین در تمایم حوزه ها  انتظار یم رود که  دستگاه قضانی    از   اید. همچنیر  و مطالبات مردم را نسبت به مشکالت کشور پیگیر با متخلفیر 

   باشد. اشته  بالخصوص مسببیر  مشکالت معیشت مردم برخورد قاطعانه ای د

و   ه دا جای ریخیر  اشک تمساح برای مردم فهیم ایران، به پناه دادن اختالسگران  که سمایه میل ایران را به غرب برده اند خاتمه ده  ب  سبر غرنی بای  دولت های

ی ثروت مردم ایران همکاری نمایند. اتحادیه انجمن های اسالیم دانشجویان در اروپا ضمن اعالم حما  یف ایران  ۹۸.۲یت از آرای  در بازپسگیر در  % مردم سر

ام  شهدا و فرزندان ایران درود فرستاده و از جامعه بیر  الملل خواستار  روح  به حکومت "جمهوری اسالیم"، به  و رای مثبت آنان  انقالب اسالیم    جریان احیر

 و لغو تحریم های غیر قانون  آمریکا علیه مردم ایران است.  به انتخاب ملت ایران

 هنجار  هر کشوری قوانیر  و    ش، قانون و فرهنگ: ( پوش2
ی

فرد    ،که در صورت نقض این قانون   ارد پوشش و رفتار اجتمایع مناسب د  جهت  خایص  فرهنگ

سفر او به   گردیده،در لیست "متخلفیر  جنیس" ثبت  نام وی  شود و  بازداشت یم  ، "پوشش مناسب" نداشته باشد   فردی ر شود. در غرب اگ مرتکب جرم یم

 قبیل با پلیس سایر شهرها 
ی

ی  کشورها در برخ   . کشورهای غرنی نسبت به آزادی پوشش استاندارد دوگانه ای دارند. نخواهد بود امکان پذیر   ،، بدون هماهنگ

 ، شهر و یا  این منع حجاب و نقاب، به استفاده در   دیگر،است، و در برخ    دانشگاه یا شغلهای دولبر ممنوع  ،استفاده از حجاب و یا نقاب در مدارس   اروپانی

اضات فعاالن  یم یابد  نیر  تشی  کل کشور  . عدم وجود آزادی کامل جهت استفاده از پوشش دلخواه و برخورد های تبعیض آمیر  با زنان مسلمان، موجب اعیر

 شده است.   مسلمان  حقوق بشر نسبت به نقض حقوق زنان

، در کشورها      متاسفانه  ی غرنی
ی

 را به جامعه فحشا و هرزگ
ی

، جامعه خانوادگ
ی

فشار احزاب تندرو و جریانات مخالف ارزش های خانواده، با تشویق به برهنگ

کاهش    فرزندان با والدین   روابط عاطف  جنیس به شدت افزایش پیدا کرده و    اج ها به شدت کاهش یافته، فساد تبدیل کرده است. از همیر  جهت تعداد ازدو 

بسیاری از تبلیغات فروش کاال از جمله خودرو، ساعت، عطر و لباس دارای مفاهیم  در حال حارص   یافته است. جهان غرب به جهان فوق جنیس تبدیل شده و  

   . استجنیس 

 

۵از  ۲صفحه   

http://www.uisae.org/
mailto:ertebatat@uisae.org


  

  

 

www.uisae.org 

t.me/uisae_official 

 

 

ertebatat@uisae.org 

 

٢٠۲۲ /۱۰ /۱۵  

 ۵۶  - ۰۱ - ب. ک  -۰۵

 ندارد

 

 

 

 

 

 

کت   در میلیون نفر  ۲۱در ایام اربعیر  امسال بیش از    امام حسیر  )علیه السالم( سر
با  درجه،   ۵۰  ایل  ۴۵. میلیون ها زن مسلمان در گرمای نمودند سفر زیارنر

که نشان دهنده بیعت زنان مسلمان، با حجاب و پوشش اسالیم است.    ، امریپیاده روی کردند از بغداد و نجف به کربال  پوشش چادر و حجاب اسالیم  

از   سبر مردم و مجریان قانون بای. ذکر گردیده استایران شورای اسالیم  مصوب مجلس قوانیر   در میان نیر   وری اسالیم پوشش و رفتار اجتمایع مناسب جمه

وی   د. برخ  مردم، کارشناسان و کننبرخورد    هنجار پوشش و رفتار اجتمایع  دزدی و رشوه گرفته تا تخیط از  ، از  مفاسد م و  ائ با تمایم جر   نموده،قانون پیر

ان خروخی مثبت آن انتقادانر دارند و معتقدند اصالحانر باید در    ،ی اسالیم مسئولیر  جمهور  نسبت به گشت ارشاد یا نحوه برخورد گشت ارشاد یا حبر میر 

ان ایران  منتشر شده است. در ق وهای ارشادی با برخ  از دخیر  اتهامانر نسبت به برخورد خشونت آمیر  نیر
ً
ا ی اسالیم  جمهور  یر  انو این زمینه ایجاد شود. اخیر

وی از قانون اسایس    ،اصل حمایت از حقوق زنان  ،ایران وهای ارشادی باید خود را ملزم به پیر مادران و پوشش و رفتار اجتمایع مناسب وجود دارد و مردم و نیر

یف ایران نیست. اتحادیه انجمن های اسالیم دا   ،و قوانیر  جمهوری اسالیم بدانند و برخورد با خشونت  ی  شایسته مردم سر نشجویان در اروپا خواستار پیگیر

یف ایران است. احتمایل  مراجع قضانی نسبت به این اتهامات بوده، و پس از برریس آگاهانه خواهان برخورد با متخلفیر    و اطالع رسان  صادقانه به مردم سر

ی شود.   تدبیر به    است تا   نیاز   ،برای اجرای قوانیر    توجه بیشیر
ی

دکیر بهشبر نسبت به خودسازی   هللادر بیانات شهید آیت   زیرساخت و برنامه ریزی فرهنگ

و این خودسازی را    مردم بر مبنای معیارهای اسالیم آمده است: "به مردم ایران فرصت بدهید تا آگاهانه و آزادانه خود را بر مبنای معیارهای اسالیم بسازند 

یر  را تحمیل نکنید. انسان بالفطره خواهان آزادی است، یم  بر مردم ما تحمیل نکنید. آگایه بدهید، زمینه سازی کنید برای رشد اسالم، ویل بر مردم هیچ چ

یل کنید،  خواهد خودسازی داشته باشد، خودش، خودش را بسازد، اما بر خالف دستور قرآن مبادا مسلمان بودن و مسلمان زیسیر  را بخواهید بر مردم تحم

 که اگر تحمیل کردید آنها علیه این تحمیل تان طغیان خواهند کرد."  

اض و امنیت: ( آز 3 مطلق وجود ندارد. در غرب منتقدین تصمیمات دولت های تندرو در خصوص  بصورت  در هیچ جای جهان آزادی بیان    ادی بیان، اعیر

شوند. در مدارس انگلستان از    آموزش های تفصییل جنیس و رابطه در مدارس ابتدانی و از بیر  بردن تعاریف علیم و زیسبر جنسیت زن و مرد، سکوب یم

امونبه کودکان آموزش های تفصییل   ، ابتدانی   و حبر مقطعبسیار کم  یر   نس   را به تغییر جنسیت خود تشویق یم   انشود و مدارس آن  داده یمجنیس رابطه    پیر

ل به آنک ایط فعیل لیست طوالن    درس یم  انند. بسیاری از والدین، فرزندان خود را از مدارس خارج کرده و در می   از ضمایر و جنسیت    دهند. همچنیر  طبق سر

ندان شان  های مختلف در انگلستان منتشر شده است که حبر تعریف آنچنان  برای این ضمایر و جنسبت ها وجود ندارد و والدین به شدت نگران آینده فرز 

ایط فعیل هر کیس میتواند اعالم کند که یگ از جنسیت های مندرج در لیست است. هر مرد میتواند اعال  م کند که زن است و برخ  نسبت  هستند. طبق سر

 هانی دارند. 
 به امنیت حقوق زنان بیولوژیک و امنیت دستشونی های عمویم و حبر نوع رقابت عادالنه در ورزش نگران 

نگار انگلییس و مجری تلویزیون  س مورگان" خیی سن" روانشناس کانادانی و استاد تمام دانشگاه تورنتو، "پیر و" تحلیلگر "مت والش" و "   ،"جوردن پییر  انبن شپیر

، از منتقدین این جریان   نسبت به مبهم شدن تعاریف علیم و تغییر تعاریف زیسبر و علیم "جنسیت" به تعاریف شخیص انتقاد کرده و به    ،آمریکانی
ً
دائما

ان  از    گاها سانسور شده و  ها  رسانه  سوی  به شدت از    دلیل همیر    س" از کار اخراج شد و  منع شده اند   سخی  "جوردن" از دانشگاه اخطاری نسبت به  . "پیر

ی او که چند میلیون فالوور داشت مسدود    نیر  حساب تویییر
ً
ا است. "دیو شپل" کمدین آمریکانی و "ریگ جرویز" کمدین    گردیدهاخراج دریافت کرده و اخیر

ان    انگلییس نیر  بدلیل بیانات خود تحت فشارند و مدعیان آزادی بیان در تالشند   کس" و شبکه های دیگر ممنوع کنند. حکومت  ی شبکه "نتفل  در را  آن ها    سخی 

 و سپس آنها را از کار انداخت.  نمودهرا غصب  و رسانه ای از وبسایت های اسالیم  مورد  ۳۳  گذشتهسال   ،آمریکا 
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دارند و در این دیدارها بیانات، پیشنهادات    سالیانه  انقالب اسالیم دیدار در جمهوری اسالیم ایران که اساس آن استقالل و آزادی است، دانشجویان با رهیی  

حوزه ها نیر   سایر  فرهنگ و  ،  ، هی  شعر ندرکاران علم و فناوری،  . این رویکرد برای دست ا دارند   یم  ظهار و انتقادات خود را خطاب به شخص اول مملکت ا 

یمخالف    ینظر داشیر  یا اظهار  که    نموده  یر  کرده و بارها اعالم  صدق میکند. رهیی انقالب اسالیم نیر  این رویکرد را تحس جرم نیست، بلکه هیچ    تنها ، نه  رهیی

 نباینمایند اشکایل ندارد، و دانشجویان و جوانان باید مواضع انتقادی خود را حفظ 
ً
د.    سبر ، و ابدا  با انتقادات تند آنها برخوردی صورت گیر

 برخ  ایرانیان خارج کشور 
ً
ا ضان، تعداد انگشت شماری قانون شکن مذکور،  تظاهرات کردند. در برخ  تظاهرات   ام به برگزاری اقد اخیر   با حضور در میان معیر

در لندن به راهپیمانی    همیر  افراد قانون شکن،  ناامب  کردند. و    اماکن عبادی  و   اموال مردیم و دولبر   ،ایجاد اغتشاش و حمله به مردم، زنان، پلیس  اقدام به

مرکز اسالیم لندن حمله کردند. با  نیر  شود و   صلح آمیر  مسلمانان انگلیس که هر سال به منظور گرامیداشت ایام شهادت امام حسیر  )علیه السالم( برگزار یم 

، به  ههیر  کردند، به مردم و پلیس حمله کرد، به مقدسات مذهبی تو زنان  برکشیدند   دند، حجاب از س نمو رفتارهای خشونت آمیر  به زنان مسلمان حمله  

امنیت مردم لندن و اماکن عبادی مسلمانان را حفظ کند.    نتوانست  و مرتکب جرم شدند. متاسفانه پلیس  کردهپنجره های مسجد سنگ انداختند، ناامب   

اضات صلح آمیر  جمع شده و این نوع  اقدامات اغتشاشگران خالف قانون بود و پلیس انگلیس با خشونت با مجرمیر  برخورد کرد. ایران
ض برای اعیر یان معیر

یت آنها این اقدامات را محکوم کرده اند. شهردار لندن اغتشاشات را محکوم کرد  نپسندیدهاغتشاشات و ایجاد ناامب  ها را   و خواستار مجازات مجرمیر     ه و اکیر

 . نمود  منتشر سانی اویر مجرمیر  را جهت شنا شد. پلیس نیر  دهها نفر را بازدشت کرد و تص

وی انتظایم جمهوری اسالیم ایران وظیفه د  ۲۷اصل   اض بدون سالح را داده است. نیر ارد  قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران به مردم اختیار تجمع و اعیر

وهکند با مجرمیر  برخورد    نموده،  از مردم دفاع    رده،امنیت مردم و اموال شان را تامیر  ک  ،طبق قانون  ای انتظایم ایران مردم زحمتکش و فداکاری  . عمده نیر

وی انتظایم در راه حفظ امنیت مردم و کشور   . اندارند   هستند و هر روز برای حفظ امنیت مردم جانشان را به خطر یم    تقدیم ملت کرده شهدای زیادی    ،نیر

  گزارشات موثفر از برخورد خشونت آمیر  برخ  افراد اغتشاشگر با مردم عزیز ا 
ً
ا وهای امنیبر کشور منتشر شده و اتحادیه  است. اخیر یران، زنان محجبه و نیر

 محکوم کرده، و از مردم غیور ایران میخ  ،انجمن های اسالیم دانشجویان در اروپا 
ً
به  ،  واهد با معرف  عوامل مسبب ناامب  این نوع قانون شکب  ها را شدیدا

 و قضانی کشور 
وهای انتظایم در تامیر  امن  و   مراجع امنیبر . متاسفانه تصاویری از برخورد خشونت آمیر  برخ  افراد لباس  نمایند یت مردم و کشور کمک  نیر

وی انتظایم بر تن داشتند با مردم و برخ  دانشجویان و جوانان فرهیخته کشور منتشر شده است، خواسته اتحادیه انجمن  که  برخ   نیر   شخیص و   لباس فرم نیر

و  ضیر  و تجمعات صلح آمیر  و برخورد قاطع با  های اسالیم دانشجویان در اروپا از نیر
های انتظایم حفظ امنیت مردم، عدم برخورد خشونت آمیر  با معیر

 از دستگاه قضانی میخواهیم پس از برریس  
  نموده   برخورد قاطع قانون   ، ، با متخلفیر  قانوندقیقاغتشاشگران قانون شکن، متناسب با قانون است. همچنیر 

 . نماید ایران  تمردم با عز   و اطالع رسان  صادقانه به

اض ی خود بیر  اعیر اض و واکنش احساسانر برخ  از مردم تفکیک واضخ قائل شده   با اغتشاش و نقشه کیسر دشمن   ،رهیی انقالب اسالیم در موضع گیر اعیر

اضات    ،بیر  اغتشاشات  سیاسیونبرخ     اند.   به اغتشاشات و نقشه کیسر دشمن نداشته اند تفکیگ    آن دسته از انتقادات و اعیر
ی

مردم که هیچ گونه وابستگ

وطن    ،مردم میهن دوست ایران  . گردد   که موجب دفع یم  یم دانیماین نوع مواضع را عدم درک مطالبات مردیم و عدم کسب اطالعات میدان     ما  . قائل نشدند 

 دانشگاه    ی رویکرد  سبر شود و رویکرد مسئولیر  بای  نیده نیم شان را دوست دارند و نباید احساس کنند مطالبات شان ش
ی

مردیم باشد. تالش معاون فرهنگ

اض صلح آمیر  و انتقادات دانشجویان را تحسیر    خواستار  کرده و   فردویس مشهد و رئیس دانشگاه زنجان و امثالهم در ایجاد فضای آزادانه در دانشگاه جهت اعیر
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اضات در چارچوب قانون اسایس از مسئولیر  مربوطه    جهت   من ا   نی ایجاد فضا  یم. موضع سدار حسیر  سالیم فرمانده کل  هستبیان مطالبات، انتقادات و اعیر

گر روحیه مردیم و مردم  قابل تحسیر  بوده و نشان   "از همه دفاع میکنند حبر از افرادی که او را دوست ندارند ویل او آنها را دوست دارد "سپاه نسبت به اینکه  

 با یک نفر   ۴۳ست. این ملت نجیب ایران است که دوسبر او 
ً
سال در کنار انقالب اسالیم ایستاده، سخبر کشیده، شهید داده، فداکاری کرده، اگر حبر سهوا

ی صورت گرفته باشد این مایه تاسف است و باید دلجونی   شود.  بیگنایه برخورد خشونت آمیر 

رسانه ها اجازه داده تا افرادی را به "برخورد خشونت آمیر  با پلیس رسیم کشوری  برخ   به   ،ای غرب هرسانه    اظر بر های ن  تعجب است که دستگاه  ایه بیسم

ود که در آمریکا عیل رغم  و آتش زدن اموال مردیم و عمویم و آمبوالنس و مغازه" تشویق کنند و این همانند تشویق به تروریسم و کودتا است. فراموش نش

ان کودک در سن  حقوق زنان  ادعای دفاع از   به ازدواج در یم    12، هنوز در بسیاری از ایالت ها ازدواج کودکان وجود دارد و در برخ  از ایالت ها دخیر
ی
سالگ

، بهیر است تحریم های   غیر قانون  خود را علیه مردم فهیم ایران بردارد.   آیند. آمریکا بجای ادعای دروغیر  "حمایت از مردم ایران"، و اشک تمساح ریخیر 
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ن کرده، بکشد مثل آن باشد که همه مردم را کشته، و هر کس نفیس را حیات بخشد )از  فتنه  آنکه فساد و هر کس نفیس را بدون حق و یا بی  ای در زمیر

 سوره مبارکه مائده(   ۳۲مرگ نجات دهد( مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده )آیه 

 

  لترا به م ، فقدان این عزیزاندر ایران حوادث اخیر اتحادیه انجمن های اسالیم دانشجویان در اروپا ضمن ابراز همدردی با خانواده های درگذشتگان  

 با عزت ایران تسلیت عرض مینماید. 

 

 هللا و برکاته رحمة السالم علیکم و  و 
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