
 فرانكفورت آلمانكتاب هاي گسترده به حضور امسال ايران در نمايشگاه  اعتراض

 آلمان، يك گروه » فرانكفورتالمللي كتاب نمايشگاه بين« همزمان با برگزاري    *

بمب را بمب را بمب را بمب را  ----!STOP THE BOMB ««««ائتالفي مخالف جمهوري اسالمي ايران با نام

هاي اخير  تعددي در سالگروهي كه با حمايت نهادهاي خارجي م(»»»»!!!!متوقف كنيدمتوقف كنيدمتوقف كنيدمتوقف كنيد

اقدامات اعتراض وسيعي را عليه جمهوري اسالمي در سراسر جهان برگزار كرده 

  . دست به تظاهرات زددر آلمان فرانكفورت كتاب در برابر نمايشگاه ) است

 مترجم يك كتاب مهم (Michael Mobasheri)مايكل مبشريمايكل مبشريمايكل مبشريمايكل مبشريبه گزارش آقاي 

 تاريخ گذشته و معاصر  تاريخ گذشته و معاصر  تاريخ گذشته و معاصر  تاريخ گذشته و معاصر - - - - آلماني ها و ايرانآلماني ها و ايرانآلماني ها و ايرانآلماني ها و ايران «««« ناماب مربوط به تاريخ روابط ايران و آلمان

دهم اكتبر  چهارشنبه »!بمب را متوقف كنيد«، اعضاي گروه»»»»يك دوستي بدفرجاميك دوستي بدفرجاميك دوستي بدفرجاميك دوستي بدفرجام

اي  به مدت چند ساعت در برابر درب نمايشگاه دست به تظاهرات زدند و نامه 2012

ر امسال فرستادند و از حضوكتاب فرانكفورت را نيز براي مديران آلماني نمايشگاه 

  . جمهوري اسالمي در اين نمايشگاه انتقاد كردند

ترين   يكي از بزرگ))))Dr.Matthias Küntzel((((للللززززماتياس كونتماتياس كونتماتياس كونتماتياس كونت دكتردكتردكتردكترهمزمان، 

 از  و استاد چندين دانشگاه در آمريكايهاي خاورشناس آلمان دانشمندان و نويسنده

نمايشگاه «فتتاح با نطق خود به مناسبت اجمله دانشگاه استانفورد و دانشگاه كلمبيا،

نظير است، شديداً از   كه در نوع خود در جهان بي»كتاب فرانكفورت المللي بين

يابي جمهوري اسالمي به نمايشگاه  مايشگاه و دولت آلمان به علت راهنمسئولين 

  .انتقاد كرد

 آقاي خبرنگار راديو اسراييل،. برقرار است 2012 سال  اكتبر14 تا 10نمايشگاه از 

 در نطق خود كه زلدكتر ماتياس كونت":ي از آلمان در اين مورد گزارش دادايرج ربيع

 ي   با خبري از نشريهيافتبازتاب بسيار وسيعي در محافل سياسي و اجتماعي آلمان 

كه   فاش كرد»شپيگل« شروع كرد و گفت، چندي پيش,»)Spiegel(شپيگل«آلماني

 از جمله ،كندكمك ميها همچنان به جمهوري اسالمي آلمان با وجود تحريم



به صورت غيرقانوني به ايران را هاي آلماني جديدترين صنعت توليد پلوتونيوم  شركت

  .كنند صادر مي

 است در نطق »»»» يهودستيزي دانشگاه اورشليم يهودستيزي دانشگاه اورشليم يهودستيزي دانشگاه اورشليم يهودستيزي دانشگاه اورشليمتحقيقاتتحقيقاتتحقيقاتتحقيقات««««زل كه عضو بخشكونت دكتر

 كتاب فرانكفورت با دعوت اكنون نمايشگاه«  خطاب به دولت آلمان اظهار داشت،خود

و شركت .  بدون شك جرم بزرگي مرتكب شده است،جمهوري اسالمي به نمايشگاه

س أ در حالي كه ايران در ر است،سهامي نمايشگاه كتاب به قاتلين اجازه تبليغ داده

 و كشوري را در زندان دارد گان و نويسنداننگار هايي است كه بيشترين روزنامه كشور

اكنون نمايشگاه كتاب فرانكفورت به  .كند و نوشته را سانسور مياست كه كتاب 

پايگاه  – هاي گذشته است تر از سال اي كه بزرگ غرفهبا اعطاي  آن هم -جانيان 

  ». يهودستيزي خود ادامه دهندغاتدهد تا اين افراد به تبلي مي

اه نمايشگهاي گذشته در  هاي سال شركت جمهوري اسالمي در نمايشگاه ،وي گفت

 كه براي كشتن يك حكومت ايران بود؛ رژيميسود ه فرانكفورت، بكتاب المللي  بين

كند،   يكصد هزار دالر جايزه تعيين مي-شاهين نجفي– هنرمند ايراني مقيم آلمان

 در خارج از ا براي جان هنرمندان حتيكند و خطر شاعري را محكوم به مرگ مي

  .ايران است

المللي  بينترين نمايشگاه  ي تعجب است كه بزرگجا ،شتدا اظهار  زلكونتدكتر 

دهد و نمايشگاه   به رژيم ايران اجازه تبليغ ميگستاخانهگستاخانهگستاخانهگستاخانه اين چنين ،كتاب جهان

 را تبديل به مركز تبليغات جانياني كه جهان را تحريك به جنگ »انبيآزادي «

دهد در  كنند كرده و به سفارت اين كشور كه كارش جاسوسي است اجازه مي مي

   .رفه تبليغ كندغ

قتل و جنايت در ايران بود،  مربوط به تمامي آننطق مفصل خود كه ي  وي در خاتمه

 به: و به توصيف وي(به نمايندگان ايران ولين دولت آلمان خواستاز مسو

  .د و اجازه ندهد در نمايشگاه شركت كنندده  كارت قرمز نشان)ها تروريست
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