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  عزيز نعيمی

  ٢٠١۵ جنوری ٢۴

  

  !دفاع از مسلمانان، دفاع از دين نيست
ۀ  ی از حادث دو«وقت ارلی اب ا» ش ار م ل افتخ ال قاب ه سراغ پورت ه ب ر از ھم افتم، اولت ستان آزادافغا« اطالع ي زاد آ -ن

ستان انه » افغان ه دور از رس ايم، در کل ب ضيه اطالع حاصل می نم دی ق ه از چونی و چن ا ضمن آن ک تم ت ھای رف

  .رسمی و سرکاری، در حد امکان از واقعيت قضيه نيز مطلع بگردم

ای  ۀ گزارش آق ا مطالع ه ب ود چه گذشته از آن ک ورد نب شير«خوشبختانه مراجعه ام بی م ه معن» جوان اد « ون ب ه ي ب

يم سی، شمع روشن کن ۀ پاري رار» !روزنامه نگاران جانباخت املتر ق ه صورت ک ان قضيه ب ۀ در جري رفتم، مطالع  گ

انه  يادداشت ادارۀ پورتال و دور نگری صادقانه و رزمنده در آن، اگر بنويسم ذھنم را در مقابل تھاجمات گستردۀ رس

  . نکرده امھای رسمی از آسيب پذيری مصون داشت، مبالغه

ۀ مطالب  ه از مطالع آن يادداشت که در واقع می تواند اعالم موضع پورتال در قبال آن حادثه به شمار آيد، تا جائی ک

بعدی بر می آيد، از طرف اکثريت آنھائی که ظرفيت مستقل انديشيدن را دارند اعم از افغان، ايرانی و يا امريکائی و 

ورد و قادر شده اند ذھن ... اروپائی و شان را از مرض تقليد از صدای بلند و حرکت در مسير موج حفاظت نمايند، م

  .تأئيد قرار گرفت که موجب افتخار تمام متصديان، ھمکاران و ھواداران پورتال می باشد

ای  م آق ری از قل زارش ديگ د از آن، گ ۀ بع ی در ھفت وری«وقت اھرات » ن ردم در تظ ونی م رکت ميلي اط ش ه ارتب ب

ذکر » شارلی بدو«ثۀ محکوميت حاد منتشر شد و يادداشت کوتاه ديگری از پورتال، در ذيل آن نکات مشخصی را مت

ده اھو، اوالن ارانی از قماش نيتاني شرکت ... و  شد، به خصوص شرکت در تظاھراتی را که در صف اول آن جنايتک

وده و آن جنايتکاران را ببين خود ره چی، خط فاصل ھمظاکه داشته باشند، بدون آن  يم نم ی ترس سيار جل ه صورت ب

ست ا باشد، نيز ننگ دان انه ھای کشور م ادی در رس ه نھ وان يگان ال را بت ايد پورت ه ش دم ک ار ديگر متوجه گردي ، ب

رين مسير شناکردن در از دانست که  ه کمت د ک مخالف نه تنھا ھراس ندارد بلکه اعالم آن را چنان وظيفۀ خود می دان

  . صورت نمی پذيردغفلتی در زمينه از طرف وی

ر يک زن م٢١در ھمين زمينه وقتی به تاريخ  سوی ب ۀ دو فران اه گزارش حمل ای ح م ه توسط آق ه را ک رواز«جب » پ

ا وم ب ه، آن زن مظل ۀ حمل ود و در نتيج ده ب تاده ش تاندم، ضمن آن رفرس ود، از نظر گذش وده ب ين نم قط جن ه دار س ک
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ه خدمت شما  جان گرفتدوبارهيادداشت ھای اول و دوم پورتال، در ذھنم  دی را در زمين ، تصميم گرفتم تا نکات چن

  . خوانندگان عزيز، تقديم بدارم

ا است نخستين مسأله قبول پذيرش اين  -١ سلمان رخ داده باشد، چه ت که چنان عملی واقعاً به وسيلۀ چند تروريست م

د، جائی که از گزارشات بعدی در زمينه و مشاھدۀ فلمی که در يوتيوپ قسمتی  ر می از آن عمليات را نشان می دھ ب

  :اين عمل می بايست از طرف کسانی صورت گرفته باشد که ھيچ ارتباطی با مظنونين مقتول نداشته اند، زيراآيد 

شخيص داده شده اد دو بر- دم ت ر از کجا می دانسته اند که در آن روز معين، ھيأت تحرير نشريه يا آنھائی که مباح ال

ه اساس کفتبودند، جلسه دار ا ب ه آنھ ود ک د نم سه شرکت خواھن ر در جل أت تحري ۀ اعضای ھي ی ۀند و ھم  شھود اول

  .قضيه، به اساس يک لست افراد را صدا زده، با خونسردی تمام به قتل می رسانيدند

ته، اين چگونه- ست شان وجود داش ه در ل د ک ر می کنن ه  بنياد گراھائی اند که حين عمليات، فقط برروی آنھائی في  ن

متباقی ھمکاران نشريه؟ آخر مگر تجارب تاريخی عملياتھای نظامی بنياد گرا ھا گواه وشاھد اين نيست که برای آنھا 

د و  به جز خودشان، ديگران ھمه حتا مسلمانان غير بنياد گرا، واجب القتل و مباح الدم می باشند؟ نکند اين نوعی جدي

ال شان » بدان«تميز داده، فقط » بد«را از » خوب«رائی باشد که به اصطالح فرانسوی شدۀ بنياد گ را به سزای اعم

  می رسانند؟

يش از - ام ب سردی تم ا خون ل می ١٠ چطور ممکن است وقتی تيمی عملياتی داخل محلی می گردند و ب ه قت ر را ب  نف

ه آن، اندن ب دون آسيب رس راد، محل را ب ردن اف ين ک ا گلچ م ب انند، آنھ ه رس واری ک ه در و دي ی ب د؟ يعن رک نماين  ت

ب، که کاريکاتور ھا آويزان است، ھيچ آسيبی نرسانند؟ تا جائی  م در تحت سيطرۀ طال ن قل زندگانی شخصی خود اي

ه ھزاران  ا ب ن ادع واھم در اي د، گ ساد و گمراھی خشونت می ورزيدن نشان می دھد، آنھا بيشتر از افراد با وسايل ف

  .اين مدت از به دار آويختن تلويزيون، راديو، تيپ و کست منتشر شده استفلمی است که در طول 

ذب، صحبت څ چرا - ين معلومات ک ل از تلق ا مجروحين قب ده و ب ارانوالی که برای نخستين بار صحنه را نزديک دي

واء می کوشد آن را خود کانموده بود، ب ام ق ا تم سه ب ر يافت شده و دولت فران ۀ سوراخ شده در دفت شی معرفی  کل

  بدارد؟ 

ا نخستين اصل - ا ب  ضاربان با کدام دلگرمی چنان بی خيال در خيابان گشت و گذار نموده، شعار می دھند، مگر آنھ

ستند کسی اعمليات چريکی که اصل سرعت عمل در آن ض من بقای چريک است، آشنائی نداشتند و يا اين که می دان

  مايد؟توقيف نرا حق ندارد در جريان عمليات آنھا 

م در آن خونين - اه ھ ی يک بيگن ه بين د ک  آنھا که با چنان خونسردی و مھارت عملياتی را با چنان دقت انجام می دھن

نمی گردد، چطور چند دقيقه بعد از عمليات، حماقت نموده کارت شناسائی خود را برای پوليس می گذارند، تا پوليس 

ن به اساس آن بتواند آنھا را شناسائی و به قتل  ه اي ازی ب تند، چه ني برساند؟ آگر آنھا عمليات شھادت طلبانه می خواس

  .ھمه کش و قوس، يکنفر می توانست با بمب تمام ساختمان مجله را با خود به جھنم مبدل نمايد

اء و  پوليس ھيچ نمی گويد، که آن سه نفر چه وقت از ھم جدا شدند، -٢ ر محل اختف ه ب ه از حمل ه محض آن ک مگر ب

ز سنگر گ ر وی ني ه ب يری دوبرادر ياد آوری می کنند، نفر سوم را نيز در يک فروشگاه يھوديھا در جريان عمل يافت

  .نيز فير می نمايند

انگيری آن  ۀ روز دوم و گروگ ی واقع ه چرائ د ب ه در اينجا پوليس ظاھراً خود را مکلف نمی دان اگر درست باشد ک

  .  بر حماقت چريک می نمايد، پاسخ بدھداللتد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

ه - ٣ ا ب د ت ه ان صميم گرفت ائی ت ام کشور ھای اروپ سا تم سه و چه ب ه دولت فران  از مجموع مسأله معلوم می شود ک

ده،  ه وجود آم ا ب اليزم امريک ۀ امپري ه روی از سياست ھای تجاوزکاران خاطر پوشاندن شرمگاه شان که در اثر دنبال

  :اعمال سياست ھای ذيل را رويدست بگيرند

  ه با تروريزم، تشديد اختناق و فشار بر مردم با به اجراء گذاشتن قوانين اضطراری به بھانۀ مبارز-

  . سرکوب خونين بچه مسلمانھائی که ديگر تمايل ندارند به ساز دولت ھای اروپائی برقصند-

ی  برچيدن بساط قوای قضائی و مظونين را به محاکمه کشانيدن و در عوض به تبعيت از کاخ سفيد، پوليس را قاض-

  و جالد مقرر داشتن

ر کشور ھای - ا نزديک ب  آماده سازی ذھنيت مردمان اين کشور ھا به خاطر حمالت احتمالی در آينده ھای دور و ي

  .ديگر

سلمان انتخاب شده باشد -۴ ون م ه مظن م در صورتی ک دن آنھ د ورزي رور تأکي ه ت ون ب ن . چرا بر ديانت فرد مظن اي

ا اسالم ستيزی و مردم را به مسلمان  شابه و حت ستی م ال تروري ی اعم کشی دعوت نمودن، اگر ھدف نباشد، چرا وقت

م آن  بزرگتر از آن در ھمان ه ھ د و ن اروپا به وسيلۀ يک عيسوی صورت می گيرد، کسی نه از ديانت وی ياد می کن

  عمل را به پای عيسی مسيح می نويسد؟

ه نگاران دل ھای شان ريش که  آنھائی -۵ ده تظاھرات می از کشته شدن روزنام اھو و اوالن شده و در عقب نيتاني

د  ا چن د، ب ين کشی نمی زنن ه جن ه تظاھرات علي ل اگر دست ب کردند، کجاست اندکی شرافت و نجابت در آنھا تا الاق

  سطر نفرت شان را از عمل چند فرانسوی ابراز داشته، آن را محکوم نمايند؟

۶-....   


