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  ھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايران،
  »ھفتگی شارلی« طنز ۀترور روزنامه نگاران و کاريکاتوريستھای مجل
 .ند در پاريس را محکوم می ک

   

  و ھا نگاران، کاريکاتوريست وجان باختن روزنامه» ھفتگی شارلی« طنز ۀ تروريستھا به دفترمجلۀ مسلحانۀخبر حمل

  .خواھان برانگيخته است آزادي مردم جھان وۀسف را در ميان ھمأموجی از اندوه وت، ن گروگانھاآدنبال ه نيز ب

 نبود آزادی ھای اجتماعی وعقيدتی و يت فقيه از ترور دولتی و والۀملت ايران نيز در نظام جمھوری اسالمی وانديش

. نيز ترور دگر انديشان وکشتار دائمی مردم بی گناه ودانشجويان وفعاالن اجتماعی رنج برده وقربانيان بسياری داده اند

ن افزايش جو خشونت نگراھم  دانند و  ھم خود را با بازماندگان قربانيان ملت فرانسه ھم درد وھم احساس می،از اينرو

  .ی می باشندگرائ

زادی بيان واحترام به حقوق بشر، ھر نوع رفتار خشن وبه ويژه آھمبستگی ملی جمھوريخواھان ايران بنا بر باورش به 

 افکار عمومی ۀ آن يعنی ترور را محکوم کرده ومعتقد است که ھمبستگی يکپارچۀشکل عريان وضد انسانی وبی رحمان

يا دولتی، به زورگويان وخشونت گرايان اين پيام  صورت فردی وچه سازمانی وه ع تروريسم چه بجھانی عليه ھر نو

  .حکم زور وادار کردتوان به اطاعت از  را خواھد داد که ملتھا را نمی

 بالفصل ترورتوسط بنياد گرايانی که خود ۀامريکا، نتيج  در سطح اروپا وسفانه تجربه ثابت کرده است که خصوصاً أمت

تقويت جريانات  و» خارجی ستيزی«و» يھودی ستيزی«، »اسالم ستيزی«ا مسلمان می نامند، بر انگيخته شدن جو ر

جنگ صليبی "ی از تعبيرر برخی از رسانه ھای عمومی اروپائ در سطح دولتھا است؛ حتی دست افراطی خصوصاً ار

  !شود بين مسلمانان ومسحيان استفاده می" دوم

 حقوق ۀزادی بيان باور دارد واقف است که حق داشتن باور نيز از زمرآبه حرمت بشری وحق خواھی که اما ھر آزادي

ه باوری از جمله اھانت به باور مسلمانان ويھوديان، ب توھين به ھر عقيده و انسانھا می باشد، از اينرو ھر گونه اھانت و

  .نام مبارزه با تروريسم وغيره نيز محکوم وغير قابل تحمل است

فرانسه به شمار که از فرھيختگان وانسانھای با فرھنگ » ھفتگی شارلی «ۀن تذکر است که قربانيان ترور در مجل شايا

، "آندرس برويک"ياد داريم که ه ب. وء استفاده از دين وباور توسط زورگويان واقف بودندمی روند، خود به س

عامل کشتار " اوتويل "ۀگاه جوانان در جزيردر حمله به اردو ٢٠١١ سال جوالی که در ارویراستگرای افراطی ن

 ۀچھر" خالص سازی" نفر شد، در توجيه اقدام تروريستی خود اعالم کرده است که چنين کاری را برای ٧٧جمعی 
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دين ناباوران، عمل وی را مسلمانان جھان وساير دين باوران ونيز  و! مسلمانان صورت داده است ن وااروپا از مھاجر

  . به مسيحيت ومسيحيان مرتبط ندانستند

برخی  اعم از دولت امريکا و( از راه کمک ومماشات دولتھا تقويت گروھھای افراطی ھمچون داعش والقاعده خصوصاً 

زمين ھای دين را دستآويز قدرت ساخته وبرخی از سرزمين ھای مسلمان نشين را سر) دول اروپا ونيز نظام واليت فقيه

 خارجی ھا را، با بی مسلمانان و ھمينطور تمايالتی که به نام ستيزه گری با تروريسم اسالم و. آتش وخون کرده است

تواند بھانه ای برای از بين بردن تدريجی آزادی  ی به ريشه ھای اصلی شکل گيری تروريسيم، تبليغ می کند، میاعتنائ

  .  مردم جھانۀديده در واقع اعالن خطری است به ھمھای ھمگانی وامنيت مردم بشود که اين پ

نظريه سازان  مرام، رھا نشود، صاحبان قدرت و  دين وۀخشونت به خصوص به بھان وانگھی اگر زورباوری و

آيند  وجود نمیه ھا در خالء ب  اما خشونت. قدرِت خشونت گستر کنندۀباور ھا را وسيل خشونت می توانند باز ھم دين ھا و

ھا و  نقش دولتھا در ميزان خشونت . ھا نقش دارند  افراد آن جامعه ھم، دانسته و يا نادانسته، در وقوع اين خشونتو ساير

در ابعاد جھانی، نقش ھمۀ ما ملتھا و افکار عمومی و دولتھا در . پوشی است آسيبھای اجتماعی غيرقابل چشم

بايسته است که ھرکدام از ما شھروندان . بل تفکر استخصوص در خاورميانه و افريقا قاه گستری در دنيا، ب خشونت

ايم و چه کارھای  جامعۀ بشری در ھرکجای دنيا از خود بپرسيم که در کاھش ميزان خشونت در دنيا، چه کارھائی کرده

توانيم انجام دھيم که ضمن اعتراض به تجاوزھای دولتھا به حقوق بشر و حريم خصوصی افراد و پيشگيری  ديگری می

 . ھا در آينده جلوگيری کنيم گستری گونه خشونت ھا از وقوع اينآن

به خصوص   و وليت بزرگ را دارند تا به رفع ابھام ھا وخرافه ھاؤھمينطور باورمندان به اديان ومرام ھا نيزاين مس

  .شفاف کردن دين ومرام بپردازند وخشونت وترور را محکوم کنند ونه باورھا را

کند وبه بازماندگان  ان ايران با قربانيان ترور اخير وبا ملت فرانسه اظھار ھمدردی میھمبستگی ملی جمھوريخوھ

  .گويد تسليت می» ھفتگی شارلی «ۀ کارکنان مجلۀوباقيماند

وليت خود ھر گونه فضای ؤيستی در حد مسۀ باورمندان به حقوق بشر با ما معتقديم راه مبارزه با ترور اين است که ھم

  .ستھا با زور وجنايات پر می کنند با دفاع از حقوق يکديگردر مقابل ھرگونه تجاوزپرکنندخالی را که تروري

  

  ١٣٩٣ ]جدی[ديماه

  ٢٠١۵ جنوری

 

  


