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  پس از سه شنبه سياه در بروکسل

 
ل کرده، قادر ورا کنتراما ما بايد بکوشيم احساسات تحريک شده . سه شنبه سياه بروکسل سراسر اروپا را به لرزه آورد

  .در زير مقاله ای از يک زن مسلمان برای تفکر در اين باره. باشيم فکر کنيم

ل است، از ضرورت دفاع در قبال ترور، از تبادل اطالعات ميان ودر اخبار فقط حرف از کنتر. ترور در قلب اروپا

ی که شده ئ به ھر بھادھای ترور که می باي ليس مخفی و امکانات جلوگيری از اجرای نقشه ھای شبکهوسازمان ھای پ

ِل افزود، و امنيت بيشتر را از درون ھيچ خلق کردوبايد بر کنتر. رديابی شوند اما فراھم کردن امنيت سراسری غير . ِ

  .ممکن است، اين بيانی است که در پايان اين مباحث بيھوده مدعی می شوند

 که آنھا به دست ئیبه پناھجويان در ايدومنی اشاره می کنند با کاغذھاو ھنگامی که سرانجام راھی به نظرشان نمی رسد 

پناھجويان برای انجام ضرباتی اظھار تأسف می کنند که خود انجام نداده اند و ھيچ . متأسفيم: دارند که بر آنھا نوشته اند

مسلمانان  ۀ به موازات آن، ھم. زيرا آنھا قربانيان جنگ ھا و تھاجمات غرب ھستند. تقصيری نير برای انجامشان ندارند
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زيرا تلقی .  پناھجويان مورد سوء ظن قرار می گيرند و رسانه ھا نيز به نحوی غير مستقيم ھمراھی می کنندۀو نيز ھم

اشخاصی . از برخی از محله ھا که به آنھا محله ھای کله پا گفته می شود، جنايتبار بوده، مورد تفحص قرار می گيرند

  . و دو باره رھا می کنند، زيرا آنان اھل بروکسل و مسلمان ھستندرا دستگير کرده

به تأثيرات ترور بر بورس ھا ميخ می شوند که به لرزه افتاده اند، انگار بورس ھا قربانيان ترور ھستند، انگار آنھا 

.  سخن می رودجيمفقط از ھمبستگی ميان کشورھا و ھمرنگی شان با پرچم بل. ند خصلت ھای انسانی داشته باشنداقادر

 و -  علی رغم ترور اسالمی–اين به ملت ھا و قدرت غرب و نظام نئوليبرال مربوط است که علی رغم اينھا تداوم دارد 

 بر تروريسم، سازمان ھای جاسوسی و محدوديت ھای حکومت امنيتی، کنترولحاضر به لرزيدن در مقابل آن نيست، 

شھروندان صورت می گيرد ھرگز به موضوع درجه يک اشاره ای نمی اما ھنگامی که حمالت شديد تروريستی به 

  .شود

دنبال آن ه که ب ترور، خشونت کور عليه شھروندان است، خشونت شھروندان مسلح عليه شھروندان، به خاطر اين

ند  و ترور به خودش ضربه می زند، اين ھدف را دنبال می ک. قربانيان ترور را عليه دشمن ذھنی خود تحريک نمايند

ايجاد ۀ خشونت به عنوان وسيل: اما علت ھای ترور کدامند؟ اھداف ترور روشن است. در دايره ای به دو خود می چرخد

 مدنی در سراسر گيتی و علل ترور، جنگ و خشونت و اين تفکر است که بی عدالتی و ۀوحشت و شکاف در جامع

و . ِچ حلزونی خشونت کوری است که حاصل جنگ استترور، مارپي.  ترور می توان نابود ساختۀجنگ را به وسيل

اين جنگ در مورد عامالن حمالت ضربتی که ادعای رسالت اسالمی نير داشته و در نھايت ھيچ ربطی ھم بدان ندارند، 

  .وری عثمانی سرچشمه می گيرد که بانی آن غرب استتِاز شکاف قومی در امپرا

استه اند زير پا می حيدی را که گويا از آن فرھنگ برخ دستور تمامی اديان توترور دين ندارد و انتخار کنندگان باالترين

آنچه به لحاظ تاريخی آغاز اين جنون بود . حيات تلقی می گرددۀ زيرا خودکشی شديدترين گناه در قبال ھدي. گذارند

چند فرھنگی و چند مذھبی بود و ايجاد جنگ وری عثمانی و وارد شدن ناسيوناليسم به جھانی که تچيست؟ تقسيم امپرا

  .قومی و سکتاريستی با تسليحات صنعتی

دور بعدی، به دنبال دو جنِگ جھانی آغاز گشت، پس از صھيونيسم، توسط سرمشق نئوليبرال، مسلح شدن به ھر قيمت 

 که ديگر دين اصل مدت زمانی است. ی ميان جنگ و سرمايه استا که به خاطر حقوق بشر بود، رابطه ئیو جنگ ھا

نگاه داشتن حرمت زندگی و صلح در فرھنگ ھا و اديان توحيدی مدت .  از آغاز قرن بيستم بدين سوًنيست، احتماال

داستان خلقت، عدالت و صلح، مدارا، .  دور شده استًھاست که از دور خارج شده و از مغزھا و دل ھای انسانھا کامال

وری عثمانی و گذشته ت ھستند که به امپرائیفرھنگ ھا،  اقوام و اديان، ارزش ھا ، ھمزيستی با ساير *احترام، خالفت

  .تعلق دارند

انسان ھا گيج اند، مريض، با فقر درگير، فاقد چشم انداز و بيش از ھمه دچار به ناسيوناليسم کور و چشم بسته به دنبال 

. ر دھندييدنيای فاقد عدالت را با خشونت تغ که می بايد ئیتکنولوژی جنگ افزار غرب و سرمايه، به قدرت بمب ھا

آنھا به جنگ، به عنوان پدر . تکنولوژی دشمن و صنايع چند مليتی جنگ افزار قرار است به پيروزی اسالم خدمت کنند

را با تفسيرات عھد دقيانوسی از آياتی که از شرايط زمانی و مکانی نزولشان  چيزھا باور داشته و آنۀ ِو دست باالی ھم

 سر می دھند با بمب منفجر می کنند، کاری می کنند که قرآن آن "هللا اکبر"فصل گشته اند آميخته، خود را در حالی که من

  .را گناه کبيره خوانده است

اما در بحث . دين را نمی توان از جدال بر سر ترور منفک نمود، زيرا ترور در اذھان مسلمانان مخالفت با اسالم است

مسلمانان را بيش از پيش به ۀ ھم» آنھای ديگر«زيرا در غير اينصورت .  را بايد کنار گذاردپيرامون ترور دين
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اما آيا مسلمانان از جھانی که .  مدنی غرب بيرون می رانندۀجنايتکاری و تروريست بودن متھم کرده و از جامع

  ه خودی خود رانده شده نيستند؟ناسيوناليستی می انديشد و اقتصاد و سياست را به البی جنگ افزار سپرده است ب

سرمايه، صنايع جنگ افزار و جنگ عليه . شھروندان ھمان جامعه اند. ًر طرز فکر شھروندان جدا نيازمنديمييما به تغ

اين ھا ما نيستيم، شھروندان سراسر گيتی، چه مسلمان باشند يا نباشند، چه . تروری که بوش به راه انداخت، ما نيستيم

ِ، ھومانيست باشند، يھودی، مسيحی يا عرفانی منکر وجود خدا، ترور کور عليه جنگِ ضد ترور را فقط خدا را رد کنند
ِعنوان شھروندان، ھمگی باھم به اين جھان دور افتاده از عدالت که جھان جنگ ه در صورتی می توان پايان داد که ما ب ِ

را  ھای البی بوده و تکاثر بی نھايت سرمايه آنتکنوکرات ۀ اصطالح دينی از خشونت شبکه و سرمايه و توجيھات ب

و ترور، . جنگ عليه جنگ پول آور است. زيرا اين جنگ است که پول بار می آورد. ميسر ساخته است، اعتراض کنيم

  .موجب عدم ثبات گشته و شايد که پول آور نيز ھست

در آنجا مخلوقی پديد می کنی که : ، گفتندمن در زمين جانشينی پديد می کنم: و چون پروردگارت به فرشتگان گفت «* 

من چيزی می دانم که شما نمی دانيد : گفت. و ما ترا به پاکی می ستائيم و ترا تقديس گويانيم! تباھی کند و خونھا بريزد

  )٣٠ : ٢ -قرآن(

  ٢٠١۶ چ مار٢٣ -   برگرفته از پرو موزائيک
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