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 میبسم هللا الرحمن الرح
 
شهر  خود در حوایل یدر مکان عباد هود ی نید وانی  از پ که در اخبار آمده است روز شنبه که جمیع  گونهآن
بورگیپ ز آن  نژاد پرست قرار گرفتند که یط یگرد آمده بودند مورد هجوم مسلحانه فرد  کا یآمر  ا یلوانیپنس التیا ی 

ز ن ینفر کشته و تعداد ۱۰حداقل  ساله  ۴۶انجام شده، ضارب  یها یسشده اند. حسب برر  به شدت زخیم ی 
نت  یا بارها در صفحات اجتمایع  نگونهیتند نژاد پرستانه را مطرح و نسبت به انجام ا ار یبس یخود شعارها نی 

آنرا  آماده انفجار بود که چاشتز  مانند بمت   قتیرا صادر کرده بوده است. او در حق ی  حرکات نشانه ها
نت  یو ا ویز یز یلو ت یفرصت طلب و شبکه ها استمدارنیس  .فراهم کردند نی 
 
خواهد  خواهند کرد و هر گروه سیع لیو تحل هیافراد مختلف به انحاء گوناگون تجز  ندهیآ یواقعه را در روزها نیا

ز واقعه غم انگ نینمود گروه مقابلش را مسئول ا  کیکنند   هینشان دهد. اما هرگونه که بخواهند آنرا توج ی 
از مردم بر  وقفه به گرویه اگر ی  « . کنند درو یم فانطو  کارند آنها که باد یم»قابل انکار آن است که  ی  غ تییواقع

ز ن کسایز   م،یبزن ست  یو ترور  یتکار یجنا ،ارزیس   انگ ی   تیو رنگ پوست و جنس تیو نژاد و مل نیاساس د آن را  ی 
است در  دهیگرد  عیشن تیجنا نیمروز مرتکب اکه ا  رسانند. کیس آنرا به منصه عمل یم تا یدارند و نها باور یم
ز همدامان  ز ن تا یافکار مرتجعانه رشد کرده است و نها ی  محتوم خود  تیرا در او نشانده بودند به نها نفری   ی 
  .دیرسان

 
ز به نما اسالیم ماتیتعل مرکز   یواشنگی 

 
 تیجنا نیاز جامعه مسلمان منطقه، ضمن محکوم نمودن ا ندگ

بازماندگان  یخانواده ها ینموده و از خداوند متعال برا یفاجعه اسفبار ابراز همدر  نیددمنشانه، با بازماندگان ا
ز خون بر زم هک  میدار  د ی. امد ینما را یم زانشانیاز دست دادن عز  یصی  برا یآرزو   نهیمقتوالن ک نیشده ا ختهیر  ی 

 
 

ز ب و نفرت سبب همبستگ  .کر نژادپرستانه گرددآحاد ملت و طرد هرگونه تف ی 
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