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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
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  حميد بھشتی

 ٢٠١۴ اگست ٠٨
  

 تو کی ھستی و چرا چھره ات را پوشانده ای؟

 

 

  زيرا نمی خواھم کسی مرا بشناسد

 چرا نمی خواھی کسی بفھمد کيستی؟

  . جو کندزيرا نمی خواھم ھمسرم، دخترم، مادرم و ھمسايه ام از من پرس و

و وقتی از تو کسی نبود پرس و جو کند، آيا ديگر مشکلی در بين نيست؟ آيا وجدانت از تو نمی پرسد چرا ديگران را 

 ندازی؟جازه می دھی مردم را به وحشت بيخود اه می کشی، با چه حقی ب

ۀ او با پوشاندن چھر.  باشد،خود را می پوشاندۀ ی با يکی از جھاديست ھا که چھرئگو و بدينگونه ممکن بود گفت

 ۀآنگاه ديگر کسی نمی تواند از او در بار. ی به پرسش ديگران خود را خالص نمايدئخود قصد دارد از پاسخگو

آنگاه او بدون بيم می تواند با تغيير لباس به ميان مردم و به بازار . مشارکتش در جنايات وحشتبار پرس و جو نمايد

اما وجدان او را که می تواند از . د و مانند يک آدم معمولی در اجتماع ظاھر گرددگو کن و رود، با دوستان خود گفت

  .او پرسش نمايد، با وسايل ديگر تخدير می کند

  :پاسخ او به وجدانش چنين می تواند باشد
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 ،آنھا دشمنان خدايند  

 ،من کاری را می کنم که فرمانده دستور می دھد 

  از جمله جوانان فلسطينی که در سرزمين ھای اشغالی مبارزه می (من از پيشروان نمونه پيروی می کنم

 ).کنند

او داليل ديگری نيز برای تخدير وجدانش می تواند بيابد و ھر گاه از او بپرسيد بر اساس کدامين دستورالعمل دينی 

وجيه می کنند، او حتماً پاسخ ھای حاضر و آماده ای در رفتار می کند که ھمواره اينھا کارھای خود را بدينگونه ت

 .اختيار دارد

. وليت در قبال جنايات مرتکبه می باشدؤعلنی برای فرار از مسۀ خود را پشت نقاب مخفی کردن ساده ترين وسيل

بی را کافيست استفاده از ھواپيماھای مسلح فاقد سرنشين يا استخدام دستجات مسلح مزدور از جانب کشورھای غر

 آنھا به ندرت گزارشی ۀجنايات نيروھای مزدور که در بار. گويند در نظر آوريم که بدانھا ارتش ھای خصوصی می

ی از اين ئدسر ساز است، نمونه ھا درکه برای روابط عمومی ارتش ھا عموماً » خسارات جانبی«انتشار می يابد يا 

ی که ئ و از آنجا رزه با تروريسم به تخدير وجدان ھا می پردازنددر اين موارد نيز با توجيھاتی از قبيل مبا. دست اند

که مورد  تصاويری از اين جنايات با حضور جنايتکارانی که به آنھا مرتکب گشته اند وجود ندارد، امکان اين

  .پرسش قرار گيرند  که شما کيستيد و چرا صورت خود را می پوشانيد نيز وجود ندارد

  ٢٠١۴ت گس ا۶

 

 


