
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 
 Reports گزارشھا

 
   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١۵ جنوری ٢۶

  فرانسه
  خاطر انتشار کاريکاتوره دستگيری دانش آموزی ب

  
ً بدان چدر فرانسه موجی از دستگيری در مقابل آن گفته می شود به راه افتاده » تمجيد از تروريسميد و ئتأ«ه رسما

به ما گفته اند که ھجوم به دفتر نشريه چارلی ابدو برابر ھجوم به آزادی بيان و آزادی مطبوعات بوده و بايد . است

و حال ھر . اما عکس العملی که در مقابل آن صورت گرفته است درست خالف آن می باشد. از آن ھا دفاع نمود

ه ی، ھر قدر ھم که شوخی يا طنزآميز باشد با سرکوب روبئ ھر سخن کنايه آميز، ھر انتفاد، ھر بذله گواظھار نظر،

قصد آنھا اين است که آزادی اظھار نظر را به کلی محدود نمايند، اينبار نيز با اين . رو گشته، مجازات می گردد

  . بھانه که به خاطر مبارزه با تروريسم می باشد
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 را که در مقابل تصوير وھن آميزی در چارلی ابدو، تصوير ديگری را در فيس بوک خود منتشر  ساله ای١۶جوان 

به گزارش کانال سوم فرانسه . ساخته بود به اين اتھام دستگير نمودند که قصد داشته است از تروريسم دفاع نمايد

البته با ترساندن ... تروريسم آگاه باشندوليت خويش در قبال ؤپيامی که بايد به جوانان برسد اين است که بايست به مس

  !و سانسور

  

  ٢٠١۵ جنور ٢٠ – alles-schallundrauchبرگرفته از بلوگ 

http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/01/frankreich-schuler-wegen-karikatur.html  

  

  :يادداشت

  : گزارش مستند، بايد بنگاريمبه خاطر ارسال اين» بھشتی«با تشکر از ھمکار عزيز ما آقای 

راھن١١ حادثۀ تجربۀ عملکرد دولت امريکا به خوبی نشان داد که ستم در کل  سپتمبر، درواقع پي ه سي ود ک انی ب  عثم

ابع کشور ھای ديگر  جھت تشديد اختناق  و سلب آزاديھای دموکراتيک در داخل و لشکر کشی، تخريب و غارت من

  . نيازمنديھا با تمام قدرت از آن پيراھن عثمان سود جست جھت رفع ھمانوبدان نياز داشت، 

سان« سپتمبر فرانسوی به گفتۀ ١١اينک  د از يک » تيری مي سه بع ه استعمار فران ود ک وم ب ل معل اده، از قب اق افت اتف

د و در نتيجه ضمن » بيداری استعماری«را به خواب زدگی، دوباره ضرورت  قرن، خود ه ھمگان بنمايان خود را ب

  .کشور ھای چندی را نيز به خاک و خون بکشانديد اختناق و سلب آزاديھای دموکراتيک در داخل فرانسه، تشد

د و از جانب ديگر  دگی نمی توان ا زن اميدن خون خلقھ دون آش آنچه مسلم است اين که از يک سو اژدھای استعمار ب

د و آزادی مطبوعات فقط زمانی می تواند وجود داشته که افراد بخواھند در  سابقه بگذارن م م ا ھ ستايش از استعمار ب

  .به محض آن که از چنين خطی عدول نمايند با برچسپ و بھانۀ تروريزم سرکوب خواھند شد
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