
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

 
  )درتبعيد(انجمن قلم ايران

  ٢٠١۵ جنوری ٠٩

 

IRANIAN PEN CENTER(IN EXILE)  

  !کنيم در پاريس را محکوم می» شارلی ھبدو «ۀحمله به دفتر نشري
  )در تبعيد( اطالعيه انجمن قلم ايران

به » ٧جی  پی آر«و » کالشنيکف«ھای مسلح به   دوھزار و پانزده، تروريستجنورینبه ھفتم  روز چھارشۀدر حمل

کم دوازده تن جان باختند و شماری نيز، زخمی  در پاريس، دست»  Charlie Hebdoشارلی ھبدو«نامه  دفتر ھفته

   .شدند

ار دادند و ھنگام خروج فرياد گويد؛ مھاجمان، جلسه شورای سردبيری شارلی ابدو را ھدف قر ليس فرانسه میوپ

  .  اند را گرفته» انتقام پيامبر«و شعار می دادند که » .هللا اکبر«: زدند می

ھای فرانسه از جمله قربانيان اين حمله  ترين کاريکاتوريست استفان شاربونيه، دبير مجله و سه نفر از سرشناس

ھای فعال در اين ھفته   از کاريکاتوريستخبرگزاری فرانسه گزارش داد؛ نام چھار تن. تروريستی ھستند

دو تن از  .شدگان اين حادثه اعالم شده است  در ميان کشته» ولينسکی«و » تينيوس«، »شارب«، »کابو« نامه،

حال چھار تن از زخميان وخيم گزارش شده است و  .ليس فرانسه بودندو تروريستی از نيروھای پۀقربانيان اين حمل

  .اند اين مجله، نجات پيدا کردهچھل تن ديگر از دفتر 

. اند ھای اسالمی، پس از حمله به دفتر اين نشريه، با يک خودروی سياه رنگ از محل حادثه فرار کرده تروريست

مھاجمان ھنوز  .ليس ھستندواند و دو تن از قربانيان از افراد پ ليس نيز، تيراندازی کردهوآنان ھنگام فرار به سوی پ

 .اند دستگير نشده

آخرين کاريکاتور اين ھفته نامه از ابوبکر البغدادی خليفه . کند ھای طنزآميز منتشر می ين نشريه، طرحا

  .است) خالفت اسالمی(  داعش
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، پيامبر »محمد«نامه، اقدام به چاپ کاريکاتور  ، بر روی جلد يک ويژه٢٠٠۶در سال » شارلی ھبدو«نامه  ھفته

  . دانمارکی بودمسلمانان کرد که کاری از کاريکاتوريست

نامه را به چاپ کاريکاتوری از  ، پس از آن که عکس روی جلد اين ھفته٢٠١١نامه شارلی ھبدو، در سال  دفتر ھفته

اين حمله پس از آن صورت گرفت که اين  .اختصاص داد، مورد حمله قرار گرفت و به آتش کشيده شد» محمد«

خواھد بود و ھمراه با اين خبر کاريکاتوری از » حضرت محمد« اين مجله ۀ آيندۀنامه نوشت که سردبير شمار ھفته

ی زندگی محمد را به شکل ئ  صفحه۶۴ ۀ، يک شمار٢٠١٣اين مجله در سال  .وی را در صفحه اول خود منتشر کرد

  .کاريکاتور انتشار داده بود

ی در ئبی به کشورھاھای پيشرفته غر کومتپديده خشونت و تروريسم اسالمی در اروپا و لشکرکشی ح شک،  بدون

ھای  گری رساندن نيروھای ارتجاعی دينی در اين منطقه پرتالطم، وحشی فريقا و خاورميانه و به قدرت اشاخ 

ای ھستند که در  ھای زنجير به ھم پيوسته نژادپرست و نازيسم عليه خارجيان و پناھندگان در اروپا، حلقهھای  گروه

نگاران و مردم عادی، به خصوص آزادی بيان  ستی و جنگ روانی، روزنامهھای تروري انداختن عمليات جھان با راه

 .اند و قلم و انديشه را مورد ھدف قرار داده

انجمن قلم ايران در تبعيد، در چارچوب اھداف و منشور خود در دفاع از گوھر آزادی بيان و انديشه برای ھمگان، 

ھای راست و نژادپرستانه و جنگ و  ی و گرايشھای جھاد ھای تروريستی جريان اقدامھرگونه خشونت و 

 . کند  و از ھمبستگی و برابری و آزادی پشتيبانی میکند لشکرکشی در جھان را محکوم می

ھای دموکراتيک نويسندگان،  تشکلھای آزاده و نھادھا و  چنين انجمن قلم ايران در تبعيد، از ھمه انسان ھم

  .خواھد که از ھر راه ممکن، اين اعمال تررويستی و ضدانسانی را محکوم کنند نگاران و ھنرمندان می روزنامه

  انجمن قلم ايران در تبعيد

  ٢٠١۵ جنوریھفتم 

 

  :يادداشت

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

داريم وھمسو با ھمکاران قربانيان و جامعۀ فرھنگی جھان، اين جنايت را تقبيح می داريم، خود را موظف می دانيم، 

  :تا نکات 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

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

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

ودی، ترکيه و کشور ھای خليج فارس، سازماندھی و ، استخبارات کشور ھای فرانسه، المان، عربستان سع»٦. آی

  .تسليح شده و به منظور برآورده ساختن اھداف امپرياليزم به جان ملل مسلمان انداخته شده اند

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

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

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

از طرف کس و يا کسانی به اسالم ما نسبت دادن چنين جناياتی به اسالم، بزرگترين ظلميست که ممکن است 

  .صورت بگيرد
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 فاميل رسانه ئی فرانسه، ماتم امروز شان را اگر قسمتی بر مبنای سياست ھای جنايتکارانۀ دولت آن کشور در -٣

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

ی دنيای امپرياليستی با آزمنديھای نظام سرمايه است، که در تمام اين مدت مردمان کشور ھايشان رسانه ھای رسم

را از حقايق 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

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

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

  . خاک و خون بکشانند

زماندگان اين حادثۀ دردناک، از تمام انسانھای آگاه صميمانه  ما باز ھم ضمن ابراز ھمدردی با قربانيان و با-٥

تقاضا داريم که عليه تروريزم در تمام اشکال آن به خصوص تروريزم دولتی کشور ھای امپرياليستی و دنبالۀ آن 

مقدمتر به پا خيزند و ... تروريزم کور نيروھای وابسته به امپرياليزم از قماش طالب، بوکو حرام، داعش، القاعد و 

از ھمه، دولت ھای استعمار گر فرانسه، انگليس، امريکا، المان، اسرائيل و شرکای منطقه ئی شان را به پاسخگوئی 

  .اعمال شان بکشانند
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