
 بسم ربّ محمـّد صلّی الّله علیه و آله و سلّم
 .سالم بر تو ای پیامبر خوبی ها ، ای رحمة للعالمین، ای عزیزترین خلق خدا

می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گرچه کافران را ناخوش افتد، نور 

 (8آیه / سوره صف )   .خود را کامل خواهد گردانید

آنها گمان می کنند اگر بی حرمتی تان کننــد، از بزرگی و تقدس شمـا و عظمت راهتان ذرهّ ای کم 

مگر دیروز خاکروبه های ابوسفیانی توانستند جلوی پیام آخرین فرستاده خدا را بگیرند که . خواهد شد

 !امروز شکمبه های مجازی سفیانی می خواهند در مقابل دین خدا بایستند

حکایت، حکایت آنهایی است که می خواهند بر روی آفتاب خاکستر بریزند تا خاموش شود و چه ساده 

 . اندیش و کوته فکرند

ها طراحان اصلی توهین به  مقدسات  صهیونیست: دانشگاه آزاد اسالمی شال در بیانیه ای اعالم کرد 

 .شیعه در تالش اند با تفرقه افکنی پیوند مستحکم و ناگسستنی ملت های مسلمان را از بین ببرند

حوادث تروریستی اخیر در کشور فرانسه و در محل دفتر نشریه شارلی ابدو  پس از آن، توهین مجدد 

این نشریه به ساحت مبارک و نورانی پیامبر رحمت و مهربانی، نبی مکرم اسالم حضرت محمد مصطفی

های آزاده جهان به ویژه مسلمانان را به آنچه در معادالت سیاسی  ، یک بار دیگر اذهان عمومی ملت(ص)

 .گذرد، معطوف و متوجه کرد جهان غرب می

و مقدسات مسلمانان توسط نشریه ( صلی اهلل علیه و آله)انتشارکاریکاتور توهین به  نبی اکرم اسالم 

هتاک و مزدور فرانسوی بار دیگر چهره ی شیطانی و مستکبر صاحبان قدرت و اربابان رسانه را به 

 .جهانیان نشان داد

مانند ( ص)های غربی برای چاپ کاریکاتور توهین آمیز پیامبر رحمت این حرکت موهن و حمایت دولت

پاشیدن مشتی خاک بر چهره تابناک خورشید است و نشانه ای از واهمه شدید دنیای غرب از قدرت غیر 

 . قابل کنترل اسالم و نفوذ آن درون تمدن غرب است

، این حرکت قبیح را محکوم نموده و تا (ص)در پایان ما دانشجویان پیرو آموزه های اسالم ناب محمدی 

 .آخرین قطره خون از ارزش ها و آرمان های رسول مهر و رحمت دفاع می کنیم

 بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد  اسالمی شال


