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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق

 
 جوانشير.  الف :يسندهنو
  ٢٠١٥ جنوری ٠٨

  

  ! پاريسی، شمع روشن کنيم  به ياد روزنامه نگاران جانباختۀ
  

 
  

 رادر پاريس ھدف گرفتند و بيش از ده نفر شارلی ابدويکاتور  طنز و کارۀتروريست ھای اسالمی، ساعاتی پيش، نشري

 !روزنامه نگار را کشتند

ت دبيران جلسه داشت؛ اسالمگرايان تروريست أ شدند که ھي  مجله  وارد دفتر تروريست ھا ی سياه پوش نقابدار زمانی

 !ين حمله ، سردبير مجله و سه تن کارتونيست نامداررا از پای در آوردندادر

 :زدند بانگ می مکشان اسالمی ھنگام کشتارروزنامه نگاران و حين فرار،آد

 ! »انتقام محمد، گرفته شد» « هللا اکبر« 

 ! کاريکاتوری از پيامبر اسالم، منتشر کرد٢٠١١ سال  ھمان رسانه ايست که در» شارلی ابدو « معروفۀھفته نام

 ۀبدون تعريض و انتقاد ، يک نشري باشد؛  طنزی میۀ، روش کاری يک نشريطبيعتاً  شوخی ، سرگرمی، ھزل وھجو، 

 !دھد  فکاھی، ھويت وخوانندگان خود را از دست می

   “توحش شديد” تھاجم را  رفته و اين» شارلی ابدو«جمھور فرانسه، کمی پس از حمله به دفتر  فرانسوا اوالند، رئيس

  !دانسته است

 .»کند نگاران را حفظ می ھای روزنامه دولت فرانسه حقوق و آزادی«  که آقای اوالند گفت

  ! کاريکاتوری از ابوبکربغدادی، رھبر داعشيان نيز منتشر ساخته بودشارلی ابدو، اخيراً 

****  
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دشوار  ی،دولتھای اروپائکم کم برای ملل و » مسلمان عادی« و يک » داعشی« با اين اوضاع و احوال، تشخيص يک

 !شود می

 !، به بحران ھويت و انطباق با جھان معاصر، مواجه بوده استخرأدين اسالم در روزگاران مت

 عرب را متحد ساخت ۀ سال قبل با غارت اموال و مواشی و راھزنی ھای متواتر، چندين قبيل١۴٠٠ی که ئين عشيره ئآ

ن و زنان را جزو مايملک مردان حساب کرد؛ در جھان معاصر فقط از طريق کشتار، سلب آزادی بيان، به زندان برد

 !کند  و گروگانگيری، ابراز حضور می مخالفان

ان اسالم، کيش جمعيت ھای بيسواد وکمسواد است؛ طالبان، داعش و بوکوحرام، سربازان انتحاری خود را از مي

 !برمی گزينند » قرآن اموزی« ی بيسوادان يا طالب مدارس ابتدائ

ياد اين ازدست ه شايد ب رکس که وجدان پاکيزه دارد،ھ.  روزنامه نگاران فرانسه، بسيار دردناک استنۀکشتار وحشيا

 !رفته گان آزادانديش و بيگناه ، شمعی بر افروزد

  

  :يادداشت

 ابراز می داريم قربانيان جديد توحش خالفت اسالمی ما ضمن آن که عميق ترين مراتب تسليت خود را به بازماندگان

ن جنايت را تقبيح می داريم، خود را موظف می دانيم، تا نکات اي ،وھمسو با ھمکاران قربانيان و جامعۀ فرھنگی جھان

  :آتی را نيز روشن نمائيم

 آنانی که امروز زير نام طالب، بوکوحرام، القاعده و داعش در اقصا نقاط جھان دست به جنايت و کشتار زده، -١

 بلکه ی به اسالم و ديانت اسالم ندارند،بيشترين قربانيان آنھا را مسلمانان مظلوم و درمانده تشکيل می دھند، ھيچ ربط

، »٦. آی. ام«، »موساد«، »سيا«آنھا مزدوران و جيره خورانی اند که توسط نھاد ھای استخباراتی غرب به خصوص 

ی و تسليح شده و دھ، سازماناستخبارات کشور ھای فرانسه، المان، عربستان سعودی، ترکيه و کشور ھای خليج فارس

  .ساختن اھداف امپرياليزم به جان ملل مسلمان انداخته شده اندبه منظور برآورده 

 اين که يک نشريه ايدئولوژيک باشد و يا نباشد، مانع از آن نمی گردد تا حين قضاوت وجدان انسانی و مسلکی -٢

 را به اسالم پرداخته، چنين جنايتی» فرانسوا ھوالند«خويش را زير پای نموده، به تکرار اراجيف قاتالن خلقھا از قماش 

به نظر ما نسبت . و مسلمانان نسبت داده، دستان دراز نھاد ھای استخباراتی را در ايجاد و تسليح آن نھاد ھا ناديده بگيرد

  .دادن چنين جناياتی به اسالم، بزرگترين ظلميست که ممکن است از طرف کس و يا کسانی به اسالم صورت بگيرد

را اگر قسمتی بر مبنای سياست ھای جنايتکارانۀ دولت آن کشور در قبال مروز شان  فاميل رسانه ئی فرانسه، ماتم ا-٣

کشو ھای خاور ميانه و شمال افريقا به خصوص سوريه و ليبيا متحمل می شوند، بخشی از آن بازتاب ھمراھی رسانه 

ن کشور ھايشان را از حقايق ، که در تمام اين مدت مردماظام سرمايه استنھای رسمی دنيای امپرياليستی با آزمنديھای 

دور داشته، به عوض آن که گزارشات شان را بر مبنای واقعيت ھا آماده نمايند، به مثابۀ بلند گويان نيروھای نظامی، 

  .مبشر جنگ، جنايت و ترور بوده اند

ء تا بپذيرند، که  و شرکا، امريکا، انگليس اميدواريم اين حادثۀ الم انگيز درس عبرتی باشد برای دولتھای فرانسه-٤

 و به بھانۀ تعقيب ديگری کشوری را به خاک و نمايندتروريزم خوب و بد وجود ندارد، تا جلو پای يکی فرش قرمز پھن 

  . دنکشانبخون 

دی با قربانيان و بازماندگان اين حادثۀ دردناک، از تمام انسانھای آگاه صميمانه تقاضا  ما باز ھم ضمن ابراز ھمدر-٥

به خصوص تروريزم دولتی کشور ھای امپرياليستی و دنبالۀ آن تروريزم  آن ليه تروريزم در تمام اشکاداريم که عل

به پا خيزند و مقدمتر از ھمه، دولت ... کور نيروھای وابسته به امپرياليزم از قماش طالب، بوکو حرام، داعش، القاعد و 
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و شرکای منطقه ئی شان را به پاسخگوئی اعمال شان ھای استعمار گر فرانسه، انگليس، امريکا، المان، اسرائيل 

  .بکشانند
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