مقدسات مردم را نباید قربانی تروریسم و آزادی بیان نمود
نوشته :ضیا باری بهاری

 ۲۵جنوری ۲۰۱۵
این قلم در ضمن اینکه عمل تروریستی  ۷جنوری  ۲۰۱۵پاریس را شدیدأ تقبیح می
کند ،همچنان کار و عمل آنهایی را که زیر عنوان آزادی بیان باا ک ایدن کاریکااتور
پیامبر اسالم و تصااویر تحقیار آمیاز باه آدر مسالمانان و پیاروان دیگار ادیاان قلا
نکااوهن نمااود و هرگااز قاباال
میلیونهااا انسااان را جریحااه دار مای سااازند نیاز سا
توجی اه نم ای دانااد ،کااه کسااانی از فضااای باااز دمکراس ای و آزادی بی اان اسااتداد سااو
نماود و مقدساات مااردم را بااه بااازی بگیرنااد" .هرچااه از ااد بگااورد رسااوا شااود" بااا
استداد از فضای آزاد و دمکراسی ،نباید به مقدسات و عقایاد دیگاران تاوهین نماود؛
آنهایی که مقدسات مسلمانها را به مس ر می گیرند ،باید اینرا خوب بدانند که با این
کار خود در قیق آب فراوان را به آسیاب تروریسم بین المللی ،القاعد و داعن و
بوکو رام میریزند .تروریستها با هر چهرۀ خ نی کاه دسا باه اعمااش و ایانه ای
تروریستی می زنند آدمک ان رفوی هستند که آگاهانه و غیار آگاهاناه و باا اساتداد
از نااام مقااد اسااالم دساا بااه اعماااش تروریسااتی ماای زننااد ،کااه در واقاا بااا ایاان
عملکردهای زش شان دین مبین اسالم و یثیا و شاراف میلیونهاا مسالمان را در
سراسر جهان نزد پیروان دیگر ادیان خوار و ذلیل می سازند.
متأسدانه بعضی از نویسندگان و روزنامه نگاران در غرب ،از هردو جناح تای از
میان مسلمانان نق ه ها و طرح های مالت تروریساتی را باه مسالمانان نساب مای
دهند که اشتبا بزرگ اس و در قیقا ظلمای اسا مضااع در ا مسالمانان و
جهان اسالم ،آخر یک ملیارد و چناد داد میلیاون مسالمان هماه ترورسا نیساتند .باا
دااارا مااای خاااواهم در ایااان معروضاااه خااااطر ن اااان بساااازم ،باااا ودااا آن کاااه
تروریستان اکثرأ در ظاهر پیرو دین اسالم هستند ،اماا آنچاه کاه مسالم اسا ماالت
انتحاری و تروریسم بین المللی بی ترین قربانی را از میان مسالمانان گرفتاه اسا و
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این مسلمانان هستند که از این نا یه تا بحاش بی تر متضرر گردید اند .قوش معروف
اس که "جنای کار ملی ندارد" بنابرین نبایاد هار جناایتی کاه بناام اساالم داورت
می گیرد آنرا ناب ردانه و یا هدفمندانه به مسلمانان و جهان اسالم نسب داد.
تروریستها به هیچ دین و آیینی پای بند نمی باشند ،آنهاا باه "مااین" هاای کناار جااد
ای مانند اند ،که چه در افغانستان ،پاکستان  ،اوکرایین ،اساراییل  ،فلسا ین ،ساوریه
لبنان ،سومالی ،سودان ،روسیه ،ک میر ،اندونیزیا  ،لندن  ،پاریس و در هر جای که
ب اااطر قتاال و ک ااتار فااردی و جمعاای قاارار داد ماای شااوند دکمااۀ ف ااار «ریمااات
کنتااااروش» آنهااااا فرساااانگها دور در گوشااااۀ دیگااااری از جهااااان در کیسااااۀ ش صاااای
غیرمسلمان قرار دارد.
البته آنچاه کاه مبارهن اسا از تصاویر ک ایدن کاریکااتور پیغمبار اساالم تاا باه آتان
ک یدن آیات قرآن در امریکا ـ از ساختن فلم های ساسی بر انگیز ضد اساالمی و
در واکاانن بااه آن تااا شااور هااای خ ااون آمی از خیابااانی در جاااد هااای پاکسااتان و
مصار و لیبای و افغانساتان ـ از ایجااد گروهاک هاای بنیاادگرای اساالمی تاا رکاات
انتحاری و اعماش تروریستی ـ از ناسیونالیسم افراطی تا ظهور جدیاد و گساتر بای
سابقه نیوفاشیزم در اروپا همه و همه آگاهانه و سازمان یافته شکل دهی یک تسلسال
موزایی اک و زنجی ارۀ ایجاااد تاارور و و ا اس ا کااه از ی اک مثلااش ش ای انی م ای
خواهند ب ن اعظام از جهاان را توفاانی و بای ثباات سااخته و میلیونهاا انساان را در
اقی اانو از تاارور و و ا غاار نماینااد تااا خااود و وابسااتگان شااان فااارم از همااه
دغدغه ها عاین و ناو کنناد ،ساالح و ابازار هاای جنگای بی اترتولید کنناد ،اسالحه
بی تر بدروشند ،هیرویین بی ترتولید کنند و بدروشند و در آتن ند و باروت و درد
و رنج معتادان هیرویین بزم خون برپا نمود  ،جنگ هاای جدیاد را سار از ناو میاان
پیروان مواه و اقوام و مل های م تل در سراسر جهان گستر دهند.
تردیادی نادارم کاه آشاوبگران هماه از یاک منبا مغزشاویی و ساازماندهی شااد و از
یک مثلش شی انی مای مالی و نظاامی مای شاوند .ده ا افگناان باین المللای در
امریکا ا مقی را مستقیم و یا غیر مستقیم وظیده می دهند که اورا قرآن را به آتن
بک د و یا در فرانسه و دنمارک و بلژیک با استداد از آزادی بیان بوسایله روزناماه
نگاااری کااه خااود ممکاان از پالنهااای شااوم پ اا پاارد اطالعاای نداشااته باشااد از
دورت پیامبر اسالم خیالی کاریکاتور می سازند و از طری شابکه هاای اجتمااعی
و دیگر وسایل اطالعات جمعی انت ار می دهند.
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طوریکااه قاابال ت اوکردادم ،اندی ااه تروریساام  ،نق ااه و پااالن هااای تروریسااتی از ی اک
آدر و از یااک مثلااش شاای انی رهبااری ماای شااود کااه در آن فراعنااه نداا  ،گاااز،
هی ارویین ،طااال ،المااا و اساالحه در ی اک اتحاااد نامقااد جم ا شااد کااه ده ا م ای
آفرینند و به سراسر جهان تروریس و انتحااری داادر مای کنناد .آنهاا شا و روز
در تال اند تا بهر وسیله ای که شد باشد بین مسلمانان و غیار مسالمانان ت ام نداا
را بکارند و از این طری آتن جنگ را شعله ور ساخته و خود از میان دود و آتان
آن سود ببرند.
دول های ضعی مثل افغانستان ،عرا و سوریه خاود قرباانی جنگهاای تحمیلای و
تروریسم بین المللی اند و به تنهایی این توانایی را ندارند که علیاه تروریسام مباارز
کنند .قدرت های بزرگ با وجود آن که در ظاهر علیه تروریسام مباارز مای کنناد،
اما متأسدانه اکثرأ نمای خواهناد کاه ری اه تروریسام را کناد و خ اک بساازند ،تای
بعضی های شاان خاود امیاان ادالی باناد هاای تروریساتی مثال داعان و طالباان و
بوکو رام می باشند.
اما چه باید کرد؟
دول های ضعی مثل افغانستان ،عرا و سوریه خاود قرباانی جنگهاای تحمیلای و
تروریسم بین المللی اند و به تنهایی این توانایی را ندارند که علیاه تروریسام مباارز
کنند .قدرت های بزرگ با وجود آن که در ظااهر علیاه تروریسام مباارز مای کنناد،
اما متأسدانه اکثرأ نمای خواهناد کاه ری اه تروریسام را کناد و خ اک بساازند ،تای
بعضی های شان خود امیان ادلی باند های تروریستی می باشند .پس را دیگری
را سرام ندارم ،بجز آن که جوانان در سراسر جهان متحد شوند.
جوانان در همه نقاط جهان از شبکه های اجتمااعی و وساایل اطالعاات و ارتباطاات
جمعی علیه تروریسم و جنگ افروزی متحد شوید؛ ممکن در این راستا د اقال گاام
هااای کوچااک ،امااا مثبت ای برداری اد .امی اد اس ا ای ان ابتکااار و ای ان وظیدااه باازرگ را
جوانان میهنم بدو بگیرند و از این طریا و فهام ودانان زباان هاای خاارجی شاان
جوانان سایر ک ورها را علیه تروریسم و جنگ افروزی متحد بساازند .اتحادیاه باین
المللی جوانان را بوجود بیآورند کاه باه هایچ دولا و ساازمانهای باین المللای ارتبااط
نداشته باشد و به منابعی پولی هم نیاز نداشته باشد .چون تجرباه ن اان داد اسا کاه
اتحادیه های زیادی ایجاد گردید اسا  ،اماا وقتای کاه پاای ساازمانهای باین المللای و
مای پولی از جوانبی دخیل شد اس  ،کار بجاای نرساید و نتیجاه م لاوب بدسا
جوانان سراسر جهان متحد شوید!
نیآمد اس .
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