کشتار شهروندان بیگناه را در همه جهان محکوم میکنیم
کشتار جمعه گذشته در پاریس ،حادثه ای جدید در رشته طوالنی خشونتهای دلخراشی است که
دنیا را در دهه های اخیر تکان داده اند .انسانهایی که انسانهای دیگر را با شقادت تمام از حق
حیات محروم می کنند .خشونتی غیر قابل تحمل که کوچک و بزرگ را یکسان هدف میدهد و به
دنبال خود تنها غم ،درد سردرگمی باقی می گذارد.
انسانهایی که در افریقا در اثر جنگهای منطقه ای از خانه های خود آواره شده و در گرسنگی،
عدم امنیت و شرایطی غیر انسانی زندگی می کنند .فجایع خاور میانه که چندین دهه است که
آرامش را از مردم منطقه گرفته اند و تنها در ده سال گذشته بیش از یک میلیون کشته
غیرنظامی بجای گذارده اند ،مرگ و میر افغان ها ،عراقی ها ولبنانی ها زیر باران گلوله و بمب
های خودی و نیروهای خارجی  ،نابودی زیرساخت ها کشورهای منطقه ،مثال هایی از شرایط
دردناک انسانهای می باشند که تنها گناهشان بدنیا آمدن در این مناطق آشفته جهان می باشد.
شوربختانه این شرایط دردناک انسانها و بحرانهای اجتماعی ناشی ازان انچنان که باید در
کشورهای امن جهان بازتاب نمیابند وهمواره تحت االشعاع پیامد حمالت وحشیانه و کشتارهای
کوردرشهرهای بزرگ دنیا قرار گرفته و از یاد می روند.
تشدید تعداد و ابعاد حمالت تروریستی که شهروندان عادی کشورهای مختلف را هدف می گیرند
جای نگرانی دارد .بنیاد گرایی چه از نوع مذهبی ،ملی یا عقیدتی راه مکالمه و مماشات بین
انسانها را مسدود کرده و اسلحه و کشتار جایی برای صلح و همزیستی باقی نمی گذارد .جای آن
دارد که تک تک ما ،احترام به حقوق انسانی دیگران را فراموش نکنیم و در زمینه احقاق حقوق
همگان فعالیت کنیم .چرا که لشگر کشی ها و انتقام جویی ها شاید بطور موقت و کاذب آرامش
ایجاد کنند ،ولی امنیت دراز مدت بوجود نخواهند اورد.
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال با اظهار همدردی با بازماندگان قربانیان حمالت
تروریستی جمعه گذشته در پاریس ،از همگان دعوت می نماید که انساندوستی و احترام به حقوق
فردی دیگران را در راس اصول زندگی خود قرار دهند که تغییر اجتماعی از تغییر شخصی
آغاز می گردد.
با آرزوی جهانی فارغ از خشونت ،جوامعی قانونمدار و قوانینی بر اساس احترام به حقوق
انسانی
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران  -مونترال

