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 اسالم جھان با ئیرويارو سویه ب  :اروپا
 اين وقوع چگونگی پاريس، در ]٢٠١۵ سال[ جنوری ٧ تروريستی عمليات وقوع از پس گذشته روز چند طی

 »ھبدو شارلی« پورنوگرافيک نيمه و مبتذل ۀنام ھفته اعالم برای راھپيمائی و شد سپرده فراموشی دسته ب جنايت

 يافت، انتشار جنوری ١۴ در که مجله اينۀ شمار آخرين تيراژ  .گرفت قرار اولويت در اروپا آزادی نماد ۀمثابه ب

 مسلمانان دھيم نمی اجازه ما« :شد حقنه اروپائيھا مغز بر جديد فکر  .رسيد نسخه ميليون ۵ تا سپس و ٣ به ءابتدا

 گذاشتن -کار منطقی پايان تا را مجله مصحح قتل »اروپائی ارزشھای» مدافعان .«کنند لگدمال را ما ارزشھای

 .رسانند می اسالم چمپر زير تروريسم و بينی جھان يک ۀمثابه ب اسالم بين تساوی عالمت

 موانع تحکيم شکله ب جامعه پردازش  .دارد جريان سياسی تحوالت قبول به اروپا ۀجامع سازی آماده ھمزمان

 گامھایۀ مثابه ب مسلمانان عمومی ھای انجمن فعاليت بر سياسی نظارت تقويت مھاجرتی، موازين بازنگری قانونی،

 عراق و سوريه در »اسالمی دولت« عليه جنگ در فرانسه ۀگسترد تشرک سألۀم .است شده گرفته نظر در آن بعدی

 وادار برای قانون قدرت از توانند می بدنام، فرھنگی چند کامل شکست شرايط در .گرفت خواھد قرار اولويت در

 که ه،فرانس متولد مسلمانان .نمايند استفاده عمومی اماکن در خود دينی تعلق اظھار از خودداری به مسلمانان کردن

 .شد خواھند تر بيگانه کشور اين در نيستند، شدن فرانسوی به حاضر

 شعور بر سنگينی تضربا غربی نخبگان  .شد ايجاد فرھنگی شکاف اروپا مسلمانان و پسامسيحی اروپای بين

 در غرب تمدن قربانی نفر ھزار صدھا به نسبت را خود اعتنائی بی اروپائيان ،اخيراً   .آورند می وارد اروپائيان

 تکان را آنھا اسالمی کشورھای ساير و سوريه ،اليبي عراق، افغانستان، در انسانھا کشتار .دادند نشان اسالم دنيای

 ناگھان اما .کنند می تشويق را اوکراين در فاشيستی کشتارھای و روسيه به الملل بين تروريسم حمالت آنھا .دھد نمی

 فضای با تحول اين .گرديد واژگون آنھا اذھان در دنيا پاريسۀ نام هھفت تحرير تيأھ اعضای نفر ١٢ قتل پی در

 .است قياس قابل ٢٠٠١ سال در افغانستان رب غرب ائتالف ۀمسلحان تھاجم از قبل روانی

 آزادی رسد، می نظره ب« :دھد می توضيح چنين »صاباح ديلی« ترکی ۀروزنام چيست؟ اينھا به مسلمانان پاسخ

 از درک اين بين ای کننده نييتع تفاوتھای اما است، قبول قابل کامالً  غرب بينی جھان ديد از لفمخت اديان از انتقاد

 اروپا ۀجامع در غيرمعتقد و باور دين اروپائيان فرھنگی ھمزيستی .دارد وجود دين از مسلمانان درک و آزادی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 مسلمانان اما .شود نمی شناخته آنھا ھويتۀ کنند نييتع عنصر پيش مدتھا از اعتقاد موضوع سبب، بدين  .است ممکن

 می رد را آنھا ھويت واقع در مسلمانان، دين نفی با اروپائيان و  دانند می خود ھويت اصلی عنصر را ايمان ألۀمس

 به اروپائيان تکثرگرائی اصطالحه ب ترتيب، بدين .برند می سؤال زير اروپا در را آنھا موجوديت امکان و کنند

 آنھا که را تکثرگرائی آن اما اند، گذاشته آزمايش ۀبوت به را واحد معنويت اصل در آنھا .شود می تبديل پوچ حرف

 می نرخ باالترين با را آن بھای ناچار و کنند می تصور غريب و عجيبۀ پديد عنوانه ب ھستند، مواجه آن با عمالً 

 .»است گذاشته آزمون به را معنوی آپارتايد امر، واقعيت در اروپا، .پردازند

 .است داده قرار توجه مورد را »اروپا ملل ميان در برتری حس عميق دوانی ريشه« تايمز گلوبال چينی ۀروزنام

 صورتی در فقط ئیافراطگرا عليه موضعگيری« :نويسد می آن از تندتر لحن با حتی انگليس سوسياليستھای اتحاد

 بر سالھا غرب .يابد می معنی باشد، ما توسط شده يجادا اميدی نا و فقر پايان بی ۀچرخ شکستن ھم در ھدف اگر که

 ما ۀخان به آن خود که ھنگامی را خود ارتکابی جرم اين اھميت اما دميد، سوريه و عراق ،اليبي در توحش اين آتش

 کشتار را سوريھا و ھا ليبيائی »ھبدو شارلی«ۀحادث ولؤمس توحش ھمان که زمانی  .کند می درک آورد، می ھجوم

ً  آن از پس بلندتر ھمه از فريادھای ند،ک می  مسلمانان را تروريسم قربانيان مطلق اکثريت .رسد نمی گوشه ب مطلقا

 و اشغالگرانه استعماری، امپرياليستی، فعاليتھای و اقدامات سال دھھا دليله ب ما که آن از پس فقط  .دھند می تشکيل

 ايجاد ما به پاسخ در که ئیھيوال خاطره ب مسلمانھا ھیعذرخوا نوبت بکنيم، ندامت اظھار رحمانه بی تھاجمات

 اليبي در خشونت و مرج و ھرج خونريزيھا، اصلی والنؤمس يکی انگليس و فرانسه ھای دولت  .رسد فرامی کردند،

 امنيتی سازمانھای و فرستيم می تسليحات آنھا به ما  .ھستيم سعوديھای متحد نزديکترين حتی ما .باشند می سوريه و

 ما که است واقعيت اين وجود با اينھا، ۀھم و  کنيم می دوستی سلطنتی ھای خانواده با ما .دھيم می آموزش را نھاآ

 و دھند می پرورش منطقه سراسر در را تروريسم که داريم کار و سر جنايتکاری باندھای با سعوديھا سيمای در

 .است بريده انسان سر نوظھور »اسالمی دولت« از يشب بسيار اخير سالھای طی تروريسم اين .کنند می مالی تأمين

ً  ما اگر .کرد تظاھر نبايد اما نيست، توجيه قابل چيز ھيچ با پاريس کشتار  افتاد، اتفاق پاريس در که را آنچه ھم واقعا

 نامه ب غزه اعدف بی انسانھای کشتار بايد کنيم، تقبيح دھد، می رخ سوريه و اليبي در که را آنچه بايستی کنيم، می تقبيح

 ؟»کنيم درک را اين خواھيم می کی .زايد می ئیگرا افراطی از ئیگرا افراط .کنيم محکوم را دمکراسی

 طبيعی مرز که نيست آن درک موقعيت در غرب .ماند خواھند پاسخ بی زياد، احتمال به  .مانند می ھوا در سؤاالت

 شارلی« وجودیۀ فلسف آميز، تحريک عذرخواھی .دشو می منتھی اديان تمسخر به آنھا محبوب »بيان آزادی«

 قاتالن( کسانی شمار افزايش به تواند می بزرگ بسيار تيراژ در آن جنجالی ۀنسخ انتشار و ھست، و بوده »ھبدو

 که اروپا شھرھای در را مرگ تخم آنھا و بگيرند را »محّمد انتقام« دست،ه ب اسلحه نداحاضر که نجامدبي )جديد

  .افشاند خواھند دارد، برمی گام اسالم بزرگ دنيای با ئیرويارو تشديد ویسه ب آگاھانه
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