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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
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 پاريس/ حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٤ جوالی ٢٦

  امارات اسالمی به مسيحيان حمله کرد
 

عالمت گذاری کرد » ن« در موصل منازل مسيحيان را با حرف ٢٠١٤ جوالی ١٨ و ١٧امارات اسالمی طی 

در . و ھمزمان اعالميه ای به قصد مسيحيان منتشر کردند) ، به معنای مسيحی»رانینص« حرف اول کلمۀ » ن«(

اين اعالميه امارات اسالمی بر اساس مبانی دين اسالم به مسيحيان اخطار کردند که به اسالم بگروند، ماليات بی 

  ايمانی ھايشان را بپردازند، و يا اين که مرگ در انتظارشان خواھد بود
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  .ده خانوادۀ مسيحی به دين اسالم گرويدندپانز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

جھاد طلبان اتومبيل ھا را توقيف . مھاجرت پر جمعيتی به راه افتاده، ولی از تعداد دقيق آنھا اطالعی در دست نداريم

 کيلومتری ٧٠کرده اند، و مھاجران می بايستی با برجا گذاشتن تمام دارائی ھايشان با پای پياده به سوی تلعفر در 

 . حرکت کنندموصل

کليسای کاتوليک سوريه در موصل به : عکس (، امارات اسالمی به اماکن مسيحيان حمله کردند جوالی ١٨روز 

  ).آتش کشيده شده است

  

طی سه سال در سوريه دست از جھاد طلبانی که پيش از اين » غربی ھا«با وجود فراخوان مقامات کليسائی در شام، 

تنھا تفاوت در . است» ديکتاتور علوی«به جنايات مشابھی زده اند پشتيبانی کردند، و اين بھای پشتيبانی مسيحيان از 

 روز مھلت دادند که فرارکند، در گذشته اين ٢مورد حاضر، به مھلت فرار مرتبط می شود، در عراق به مسيحيان 

  . روز بود٧بازۀ زمانی 

ولی به دليل آزار .  کردندمريکا به عراق، يک ميليون و نيم مسيحی در کشور زندگی می ا-و-ز تھاجم انگليسپيش ا

 زير چشمان ارتش اشغالگر از سوی جھاد طلبان بر آنھا وارد می آمد، حدود يک ميليون و دويست ھزار ی کهو اذيت

المی در عراق و شام به عراق حمله کردند، تنھا حدود در نتيجه وقتی امارات اس. نفر از آنھا به سوريه پناھنده شدند

  . ھزار نفر از مسيحيان در عراق باقی مانده بود٢٠٠

  . در خطاب به مسيحيان) امارات اسالمی در عراق و شام سابق(حکم شرعی دولت اسالمی  

http://www.afgazad.com/Siaasy-2014/072514-T-HM-Hokme-Sharaee.pdf  

  تن اصلیآدرس الکترونيک م

http://www.voltairenet.org/article184807.html  

 ٢٠١٤ جوالی ٢٠| شبکۀ ولتر

L’Émirat islamique s’en prend aux chrétiens 
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