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  حقوقدان -يرفيضام

فلسفه تروريست  گاھی ازآ به فاجعه پاريس و نسبت با مالحظه اخبارواحساسات خاص مردم کشورھا
 وبابرخورد نامتعادلی که با ترور گاھانهآ زاد جھان ناآام که کشورھای  اين برداشت ھمسوشده با ،اسالمی

   .دوريسم اسالمی کمک شايانی کرده وميکننبه زمينه ھای تشويق تر پاريس داشته اند

 و  است ن متبلورآ راھی که حقيقت اسالم در ،تروريسم رابرگزيده خشونت و راه زنده بودن اسالم برای
اسالم دراستفاده ازخشونت بمنظور  شيوه .ش اسالم گواه صادق حقيقت مزبورميباشدظھور وپيداي      ِ تاريخ  

م . ترک اين شيوه نه بعلت دگرگونی فلسفه اسالتوسعه وفراگيری ساليان درازبود که تقريبا متروک شده بود
  .) صورت گرفته بودازبی چادری ، درخانه نشستن بی بیبلکه به مصداق (

به  ،ندخود بكارگرفت اهدافبعنوان وسيله اي براي پيشبرد  را اسالم ،گر هكه كشورهاي سلطزماني  از
 اديان در مش وسازش با پيروان سايرارآ ازجلد سکوت و اسالم را .كمك وگسترش اسالم ناچارشدند

 گروه نيروھای اسالمگرايان تندرو وخشن به ابزار سياسی کشورھای سلطه گر ،وردند واين شد که گروهآ
 خوداقدامات اسالمی  از ی اجرائیھاه با تبليغ ونشان دادن نمونھا ه ن گروآ ومدند آ مريکا درآبيشتر  و
ھنرازطريق قھرمان سازی اين  و ری وگسترش رفتندياسالمی بدنبال يارگنھا با باورھای آردن وست کيوپ

   .يافت عی رونقی طبي

 ردرساي کهازنظر ذات تروربا کشتارھائی  ،فرانسوی رويدادان سروصدائی که دراثرترورروزنامه نگار 
تا  ٣٠متوالی  روزبطور ھر ،ی تروريستی اسالمی ميشود ھيچ تفاوتی نداردکشورھا بوسيله سازمان ھا

 ن نميخورد وب تکاآ از بآھم بھمين کيفيت ولی  وافغانستان پاکستان در ،نفردرعراق ترورميشوند ۵٠
اين عدم توجه دوسويه است  و ؛نقدرجريان ترورعادی شده که به اخبارترورھم کسی توجه نميکندآاصال 

تروريستھا درترور مردم  درنتيجه  و ،تی ميدھند ونه به ترورشدگانيعنی مردم نه به تروريستھا اھم
پاريس با  درتروريست ھای مسلمان  حاليکه در .جھان با دستاورد مھمی روبرونشده انددرکشورھای 

رھبران خرين اخبارآ جائی که بنابر تا ،شدند ورد براحتی روبروآشد بدست يدستاوردی که با ھيچ ھزينه ای نم
  .راھپيمائی فاجعه ترور به پاريس رفته اند شرکت در کشورھای جھان برای

ماده آتروريستھای اسالمی چه چيزی ازدست دادند بغيرازدونفری که خودشان اعالم کردند  ،دراين فاجعه
ن در جبھه خشونت گرای اسالمی بينھايت است  واين موقعيت ممتاز آولی اثرسياسی واسالمی  ؟شھادتند

ئ است که ازھرواقعه وحادثه ای راه بھره برداری سياسی ئھای کشورھا برای تررويستھا مديون سياست
   .را انتخاب ميکنند
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يکی ازتکنيک ھای جنگ روانی داعش قصه سازی درمورد خشونت < :ئی نوشته استمريکاآيک کارشناس 
  .. بغدادی درموضوع ترس ووحشت مردم ازداعش خيلی تاکيد دارد>خود است

ن قدرت جذب  آتند وکنارميروند واگروحشت ناشی ازقدرت فردی باشد به مردم درمقابل وحشت نمی ايس
 اين استراتژی در و ؛امان باشند وھم خودشان سمبل قدرت شناخته شوند که ھم ازوحشت در ؛ميشوند

   .خوبی پيش رفتبجريان فاجعه پاريس بسود تروريستھای اسالمی 

امات اقد نزديک کرد ولی جريان پاريس وموقعيتی که ميخواست  خودش رابه ،داعش باسربری تعدادی افراد
     .قيقا تکنيک جنگ روانی داعش  رابه اوج موفقيت رسانيدنا متعادل کشورھای اروپائی د

درنيويورک تحت عنوان شاخص تروريسم درجھان اعالم شده که  ،درگزارش مرکز مطالعات اقتصاد وصلح
 ؛بيشتراست ٢٠١٢درصد ازسال  ۴۴که  ھزارعمليات تروريستی بوده است   ١٠شاھد  جھان ٢٠١٣درسال 

   .فقره عمليات تروريستی درعراق صورت گرفته است ۶٠٠٠ھمان گزارش اضافه کرده که 

عمليات تروريستی غرق حيرت شده  ١٠،٠٠٠مسلم است که خواننده محترم اين تحرير مانند بنده ازتعداد 
س سبب قدرتمندی وتبليغ برای واقعه تروريستی يک صدم ترورپاري ١٠،٠٠٠ايم ولی می بينيم که ان 
وغرب بطور ناشيانه وياحسابگرانه اين موقعيت وسربلندی رابرای تروريستھای  ،تروراسالمی نبوده است

  .ورده استآاسالمی بوجود 

نھا سبب توقف تروريسم اسالمی آانتظاردارند که  تبليغات وسيع  يا زاد جھان نميدانند وآيا کشورھای آ
   ؟بشود

 وريشه تروريسم اسالمی ،نھا خوب ميدانند که قھرمان سازی سبب توليد قھرمان ميشودآ ؛ابدا اينطورنيست
   .ه فعاليت ھای سياسی کشورھای خاص استدقيقا وصل ب

  نمونه مغتنم ودم دست

نظرتاريخی که از دختردانشجو درنيجريه بوسيله تروريستھای اسالمی بوکوحرام ٢٧٠فاجعه ربودن 
 جدانی انسانيت را متالشی ساخت ودرعين حال اخالقی وو نظر از و ،ربائی محسوب ميشوددم آمھمترين 

  ؟چرا !نان ننگی بسيارتلخ وزننده درتاريخ سياسی کشورھا باقی ماندآسياسی واقدام برای نجات  نظر از

   .ن دختران بيچاره وبی کس اقدامی نکردآنه کشوری ونه سازمان ملل وحتی دولت نيجيريه برای نجات 

  :وای سازمان ملل متحد خود نما ميشودعجب شعاربی محت  

  فرينش زيک گوھرندآدم اعضای يکديگرند       که ازآبنی 

  ؟فقط روزنامه نگاران فرانسوی انسان ھستند و ؟ن دختران جوان دانشجو انسان نبودندآ

   :چنين تشريح کرده است مريکا راآعلت بی توجھی جھان خاصه  ،باری اسناد منتشرشده ويکی ليکس

ن کشوربه مسائل داخلی است که آمريکا درنيجريه بطورپنھانی درجھت سرگرم ساختن دولت آسفارت <
 ،نھا ھمان بوکو حرام است که درشمال نيجريه فعاليت تروريستی ونظامی داردآبرجسته ترين ومھم ترين 
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فريقائی است آکشورھا ازجمله کشورھای  مريکا وبقيه متعلق بهآن متعلق به آدرصد  ۴٨نفت نيجريه که 
ای شوب وفعاليت ھآدرجنوب نيجريه قراردارد که بکلی از  ،مريکا ھستندآنھا ھم تحت استعماراقتصادی آکه 

واستخراج وبھره برداری   شافتتی اعم ازاکرامش به فعاليت ھای نفآکا درکمال مريآ بوکوحرام به دوراست و
   .مشغول است

برابرقبل  6ت وحمايت پنهاني ازبوكوحرام سبب شده كه بودجه امنيتي نيجريه به ايجاد مشكال مريكا باآ
مريكائي درتمام سطوح كشورودولت پراكنده آافزايش يابد ونيز مستشاران فعاليت بوكو حرام  از

ين نيجريه با داشتن غنی تر .مانع شوند كه دولت نيجريه به فكرمنافع ملي خود ازنفت باشد شوند و

مد آودر فريقائی استآ فقيرترين کشور پکخيرجھان وعضو او فريقا وھفتمين کشورنفتآدرازئرنفت وگذخا
   .دالر درروز است ٢ن کشور آمتوسط روزانه مردم 

 بوکو حرام از ن کشورآمريکا وحمايت مالی آھمان ماخد ويکی ليکس نوشته است فعاليت ھای جاسوسی 
ميليون پول نيجريه ای برای ھمکاری بلند مدت  ۴٠فترسازمان سيا درالجزايرد ٢٠١١دردسامبر< ،ازجمله

  )(پايان >به بوکوحرام داد 

ن دختران نگران وحساس وجھان درالتھاب باشد  منافع آچرابايد متوقع بود که جھان نسبت به سرنوشت 
  !؟مريکا درنيجريه مھم است يا تعدادی دخترآ

 ارسياسی کشورھاست ويت ھای تررويستی درسطح جھان ازابزمالحظه کرديد که فعال

  دم كشي آ ازهماهنگي وبرادري با دشمني و

شت دا ه غيرمسلمانان رادی وتجاوزب  ّ تع   و ت محمد که حکم کشتارن وسنآقرنھا مسلمانان کشورھا باھمين قر
ا خشونت گر پايه گذاراسالم حکومتی و             ِ چه کسی خمينی   ،گی ميکردندرامی وھمبستگی ملی زندآدرنھايت 

 کشورھاست ويکی مريکا ھمواره درپی تسلط برآ ؟بن الدن مريکا وکارتر بود ياآانگليس، ورد آرابه ايران 
اين دخالت  ،درتمام کشورھای مسلمان جھان  .يان تند روستاازابزار اين تسلط ھمان پرورش اسالم گر

مريکا زمينه ای است که اسالم گرايان ميانه رو را روی آاسالمی بوسيله ی وحمايت ازتروريست ھا
ه القاعده درمراکش وسيل  .مريکا ھستندآ کاربياورند تروريست ھای اسالمی ابزارحفظ قدرت وتوسعه اقتدار

تان سوسيله اشغال افغان القاعده   فريکم)آشده است ( فريقاآمريکا درقاره آنظامی  یايجاد پايگاه ھای دائم
   .شده است [احتماال ايران] سوريه . داعش وسيله تجزيه عراق وه استمريکا گرديدآوپاکستان ازسوی 

  تروريسم اسالمی مريکا با اين صحنه سازی وبزرک نمائیآميليارد ھا سالح ھای متروکه وغيرقابل مصرف 
بود يک ن )مريکاآ وکارگزاران بخوانيد عاملين( به کشورھای جھان فروخته ميشود که اگرفعاليت تروريستھا

  .زيرا نيازی نبود  ؛عربی خليج فارس فروخته نميشدصدم اين سالحھا به کشورھای 
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 ش کرده که داعش درعراق به سالحھائی مجھزاست که ھيچ کشوری جزيکی ازوزرای دولت عراق فا
 عظيم عبورکرده و یاو اضافه کرده که داعش گلوله ھای خاصی که از بدنه کليه تانکھا ،مريکا نداردآ

را  نھاآمريکا آاست وفقط ارتش  دالر ٢٠٠٠ياد کرده که قيمت ھريک  ھا منفحرميشودسپس درداخل تانک
  .دارد

  موضع اسالمي تروريست هاي پاريس

  .اين تحرير ناقص است اگر موضع وعمل تروريستھای پاريس درحقوق اسالمی مورد بررسی قرارنگيرد

محکوم کردن عمل تروريستھای پاريس ازنظر حقوق مدرن ودمکراسی کامال بجاست ولی کشورھای  
ن وسنت محمد قرارگرفته نميتواند عمل آن برپايه قرآاسالمی خاصه جمھوری اسالمی که حکومت 

  .ھا منطبق باسنت محمد است ستن تروريآزيرا عمل  ،ا محکوم کندتروريستھای اسالمی درپاريس ر

افک  ؛داد ازجمله نھاآبه ترور مذممت ھای افراد را نداشت وحکم و تحمل اشعارقتی به قدرت رسيد و محمد
 :محمد وقتی به قدرت رسيد گفت ،انتقاد ميکرد شعر با شاعری بود مسن که بزرگان قريش ومحمد را

  افک داوطلب شد وروز بعد سر م سالم بن عمرسرش بدھد شخصی بنا با کيست که سزای زيان افک را<
   >پيش محمد نھادرا 

مروان  انتقام  دختر يا من نبايد ازآ< :کاری را ميکرد که افک ميکرد ومحمد گفتعصماء دخترمروان ھمان 
  )تاريخ اسالم(                               .> عمربن عدی اين سخن بشنيد وعصماء را کشتبگيرم

يق طر درتحقيرمحمد از درترور تحقيرکنندگانش با ترورروزنامه نگاران فرانسویخيلی راحت سنت محمد 
  .ھنگ استآباھم ھم درعمل ودرفلسفه  ، کاريکاتور

  سوال ديگر

ريستھای پاريس سازمان يافته ويا ترآسوال ديگری که دررابطه با فاجعه پاريس مطرح است اين است که 
    ؟بوده اند

 رورتمشروعيت  بدين توضيح که  ،ن يافته نبودند ولی سامان يافته بوده اندنھا سازماآپاسخ اين است که 
ھم  اجرا ھم پيامبراسالم داده بود  مامور حکم را ،داده بود روزنامه نگاران پاريس را اسالم وسنت محمد

مرزش خدا آ ن بھشت وآپاداش عمل راھم قر .ن)آاصل متکی به قر( ھرکس که توانائی داشته بوده است
د موجو بنابراين تمامی ارکان سامان يافتن عمل تروريستی مزبور ؛ه تروريستھا داده استپيشاپيش ب

   .واسالمی بوده است

  ماهيت محكوم كردن فاجعه پاريس ازسوي جمهوري اسالمي 
درمحکوم کردن ترورپاريس را ازباب تقيه نگيريم  اسالمی ات سردمداران جمھوری اگراظھار ،دريک جمله 

    .مبارکشان باد اين اسالمی بودن بادی)(به سنت محمد است  ١ طوغدرمعنا ت

                                               
  .را و غايط کردن حاجت قضای رفتن در مغاکی - ١


