
محکوم میکنیمدر همه جهان کشتار شهروندان بیگناه را   

دلخراشی است که در رشته طوالنی خشونتهای  جدیدای کشتار جمعه گذشته در پاریس، حادثه 

انسانهای دیگر را با شقادت تمام از حق که ی یهاانسانند. ا هادهه های اخیر تکان ددنیا را در د

د و به کوچک و بزرگ را یکسان هدف میده کهغیر قابل تحمل حیات محروم می کنند. خشونتی 

 باقی می گذارد. غم، درد سردرگمیتنها دنبال خود 

 ره شده و در گرسنگی،ی از خانه های خود آواانسانهایی که در افریقا در اثر جنگهای منطقه ا

که است  ههدفجایع خاور میانه که چندین  غیر انسانی زندگی می کنند. شرایطی عدم امنیت و

کشته بیش از یک میلیون   در ده سال گذشتهتنها و  ندا را از مردم منطقه گرفتهآرامش 

ن گلوله و بمب زیر بارا ولبنانی ها هاعراقی  مرگ و میر افغان ها، غیرنظامی بجای گذارده اند،

از شرایط مثال هایی  ،خارجی ، نابودی زیرساخت ها کشورهای منطقه های خودی و نیروهای

می باشد. جهان که تنها گناهشان بدنیا آمدن در این مناطق آشفته  می باشند دردناک انسانهای

 انچنان که باید درانسانها و بحرانهای اجتماعی ناشی ازان این شرایط دردناک شوربختانه 

شتارهای پیامد حمالت وحشیانه و ک تحت االشعاع  هموارهد ونکشورهای امن جهان بازتاب نمیاب

 قرار گرفته و از یاد می روند. شهرهای بزرگ دنیاکوردر

د نمی گیرهدف شهروندان عادی کشورهای مختلف را  تروریستی کهتشدید تعداد و ابعاد حمالت 

جای نگرانی دارد. بنیاد گرایی چه از نوع مذهبی، ملی یا عقیدتی راه مکالمه و مماشات بین 

جای آن د. ارذبرای صلح و همزیستی باقی نمی گانسانها را مسدود کرده و اسلحه و کشتار جایی 

قاق حقوق و در زمینه اح وق انسانی دیگران را فراموش نکنیم، احترام به حقتک مادارد که تک 

قت و کاذب آرامش بطور مو شگر کشی ها و انتقام جویی ها شایدچرا که ل همگان فعالیت کنیم.

 .وردد اند، ولی امنیت دراز مدت بوجود نخواهنایجاد کن

مونترال با اظهار همدردی با بازماندگان قربانیان حمالت  –انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران 

گان دعوت می نماید که انساندوستی و احترام به حقوق ستی جمعه گذشته در پاریس، از همتروری

فردی دیگران را در راس اصول زندگی خود قرار دهند که تغییر اجتماعی از تغییر شخصی 

 از می گردد.آغ

جهانی فارغ از خشونت، جوامعی قانونمدار و قوانینی بر اساس احترام به حقوق با آرزوی 

 انسانی
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