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رﺋوس رﺧدادھﺎی اﯾن ھﻔﺗﮫ
 nدو ﻋﻣل ﺗرورﯾﺳﺗﯽ در اروﭘﺎ؛ ﯾﮑﯽ در ﺷﮭر ﻧﯾس ﻓراﻧﺳﮫ و دﯾﮕری در ﻗطﺎری در ﺟﻧوب آﻟﻣﺎن ،در ﺻدر ﺗﺣرﮐﺎت
ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﺟﮭﺎدﮔراﯾﺎن اﻓراطﯽ در ھﻔﺗﮫ اﺧﯾر ﻗرار داﺷت .ھر دو ﺣﻣﻠﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط اﻓراد ﻣﺳﺗﻘل و ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯾون ﺳﻧﮕﯾن در ﺟﺎده ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﺷﮭر ﻧﯾس ﻓراﻧﺳﮫ ﺗوﺳط ﺟوان  31ﺳﺎﻟﮫ ای از ﻣﮭﺎﺟران
ﺗوﻧﺳﯽ ﮐﮫ از ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺑل ﺑﮫ ﻓراﻧﺳﮫ ﻣﮭﺎﺟرت ﮐرده و ﺗﺎﺑﻌﯾت اﯾن ﮐﺷور را داﺷت ،اﻧﺟﺎم ﺷد .در اﯾن ﺣﻣﻠﮫ  84ﺗن ﮐﺷﺗﮫ و
ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ دوﯾﺳت ﺗن زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد .ده ﺗن از ﮐﺷﺗﮫ ھﺎ ﮐودﮐﺎن ﺑودﻧد .ﻋﺎﻣل اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﺑدﺳت ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس ﭘس از آﻧﮑﮫ در طول
دو ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﻣردم را در ﺟﺷن آﺗش ﺑﺎزی روز ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺳﺗﯾل ﻓراﻧﺳﮫ زﯾر ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﮐﺷﺗﮫ ﺷد .در ﺣﻣﻠﮫ دﯾﮕر در ﻗطﺎری در
ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﮭر ورﺗﺳﺑورگ در اﯾﺎﻟت ﺑﺎوارﯾﺎ در ﺟﻧوب آﻟﻣﺎن ،ﯾﮏ ﻧوﺟوان  17ﺳﺎﻟﮫ ﭘﻧﺎھﻧده اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺑر و ﭼﺎﻗو ﺑﮫ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده
ﭼﯾﻧﯽ اھل ﺷﮭر ھﻧﮓ ﮐﻧﮓ ﮐﮫ ﺑرای ﮔردﺷﮕری ﺑﮫ آﻟﻣﺎن رﻓﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و ﭼﮭﺎر ﺗن از آﻧﮭﺎ را زﺧﻣﯽ ﮐرد ﮐﮫ دو ﺗن آﻧﮭﺎ
در ﺣﺎل ﻣرگ ھﺳﺗﻧد .ﻣﮭﺎﺟم ﺧود ھﻧﮕﺎم ﻓرار از ﻗطﺎر ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﮫ ﻧﯾروھﺎی ﭘﻠﯾس ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
» nﺧﻼﻓت اﺳﻼﻣﯽ« ﯾﺎ داﻋش ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھر دو ﺣﻣﻠﮫ را در ﻧﯾس و در ﻗطﺎر اﯾﺎﻟت ﺑﺎوارﯾﺎ ﺑرﻋﮭده ﮔرﻓت و ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن را اﻓرادی
ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ھم ﻗﺳم ﺷده ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان »ﺳرﺑﺎزان دوﻟت اﺳﻼﻣﯽ« ،ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد .اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﮭﺎﺟم ﻋﺎﻣل
ﺣﻣﻠﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯾون ﺳﻧﮕﯾن در ﻧﯾس ﻓراﻧﺳﮫ ،ﺟواﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑزھﮑﺎری ﺑوده و در زﻧدﮔﯽ ﻋﺎدی ﺧود ﻧﯾز از اﺳﻼم و ﻣذھب ﺑﺳﯾﺎر
ﺑدور ﺑوده اﺳت؛ دوﺳﺗﺎن و ﺧﺎﻧواده اش ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده اﻧد ﮐﮫ ھرﮔز ﻧﻣﺎز ﻧﺧواﻧده ،ﻣﺷروب ﻣﯽ ﺧورد و ﺣﺗﯽ در ﺧوردن ﮔوﺷت
ﺧوک ﺑﺎﮐﯽ ﻧداﺷت؛ و ھرﮔز ﺑﮫ ﻣﺳﺟد ﻧرﻓﺗﮫ ﺑود .ﭘدرش ﻧﯾز در ﺗوﻧس ﺗﺎﮐﯾد ﮐرده ﮐﮫ او ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﯾﻣﺎری ھﺎی رواﻧﯽ داﺷﺗﮫ و ﺣﺗﯽ
ﺑﺳﺗری ﺑوده اﺳت و ھﻣﺳرش ﻧﯾز ﺑﺎ داﺷﺗن ﺳﮫ ﻓرزﻧد ﺑر اﺛر ﺑﯽ ﺛﺑﺎﺗﯽ و ﺧﺷوﻧت ھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ او طﻼق ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود .در
ھر ﺣﺎل ،داﻋش ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺣﻣﻠﮫ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ در ﻧﯾس را ﻣﯽ ﭘذﯾرد .در ﻣورد ﺣﺎدﺛﮫ ﺑﺎ ﺗﺑر و ﭼﺎﻗو در ﻗطﺎر در
ﺟﻧوب آﻟﻣﺎن ،ﻧوﺟوان اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ آﻟﻣﺎن رﺳﯾده و ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻧﮭﺎدھﺎی آن ﮐﺷور ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﭘﯾش
ﺗر از ﺧود ﻓﯾﻠﻣﯽ ﮔرﻓﺗﮫ و ﻗﺻد ﺧود را ﺑرای اﻧﺗﺣﺎر و ﮐﺷﺗن »ﮐﺎﻓران« اﻋﻼم ﮐرده ﺑود .در اﺗﺎق او ﻧﯾز ﭘرﭼﻣﯽ ﮐﮫ ﺧودش آن را
ﺑﺎ دﺳت ﮐﺷﯾده ﺑود و ﺷﺑﯾﮫ ﺑﯾرق ﺳﯾﺎه رﻧﮓ داﻋش ﺑود ،ﺑدﺳت آﻣد .ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣرﮐز ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ ،در ھر دو ﺣﻣﻠﮫ ،ﻋﺎﻣﻼن
اﯾن ﺗﻌرض ھﺎ ﺑﺎ اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗن از آﻣوزه ھﺎی داﻋش اﯾن ﺣﻣﻼت را اﻧﺟﺎم داده اﻧد اﻣﺎ ﺧود آﻧﮭﺎ اﻓراد ﻣﺳﺗﻘل و ﺑدون ھوﯾت
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑوده اﻧد .آﻧﮭﺎ از ﻧظر ﺧود ﺑﮫ ﻧداھﺎی داﻋش ﺑرای دﺳت زدن ﺑﮫ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐﺷﺗﺎر در ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ »ﺑرای ﮐﺷﺗن
ﮐﺎﻓران« ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧد.
 nﺣدود دو ﻣﺎه ﭘﯾش ،داﻋش از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن در ﮐﺷورھﺎی ﻏرﺑﯽ ﺧواﺳت از ھر راھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ﮐﺷﺗن »ﮐﺎﻓران« اﻗدام
ﮐﻧﻧد) .ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ داﻋش ﻣﯽ ﮔﻔت...» :ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ در ﺳرزﻣﯾن ھﺎی ﺻﻠﯾﺑﯾون ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﯽ ﮔﻧﺎه وﺟود ﻧدارد .(«...در ﭘﯽ ﺻدور
اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫ ،ﮐﺷﺗﺎرھﺎﯾﯽ در ﻓراﻧﺳﮫ ،آﻣرﯾﮑﺎ و ﺣﺗﯽ در اﺳراﺋﯾل ﺻورت ﮔرﻓت )ﺣﻣﻠﮫ دو ﭘﺳرﻋﻣوی ﻓﻠﺳطﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣردم در ﻣرﮐز
ﺗﻔرﯾﺢ و ﮔردﺷﮕﺎه ﺳﺎﺣﻠﯽ »ﺳﺎروﻧﺎ« در ﺗل آوﯾو در ﻣﺎه ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﭼﮭﺎر ﮐﺷﺗﮫ ﺑر ﺟﺎی ﻧﮭﺎد( .اﻣﺎ اﯾن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر از زﻣﺎن ﺳر
ﺑر آوردن داﻋش اﺳت ﮐﮫ اﻗداﻣﯽ از ﺳوی ﯾﮏ ﺟوان ﺑﺎ اﻟﮭﺎم از آﻣوزه ھﺎی اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺧﺎک آﻟﻣﺎن ﻋﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺷود .آﻟﻣﺎن در
دوره اﺧﯾر ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﻣﮭﺎﺟر ،ﻋﻣدﺗﺎ ً از ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺳورﯾﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را در ﺧﺎک ﺧود ﭘذﯾرا ﺷده ﺑود.
* :آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺮﮔﺮدان ﻓﺎرﺳﯽ ﻓﺸﺮده ﺻﻔﺤﮫ ﻧﺨﺴﺖ از ﺑﻮﻟﺘﻦ ھﻔﺘﮕﯽ ﻣﺮﮐﺰ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ در ﻣﺒﺎرزه
ﺑﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ ،در اﻣﻮر ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »ﺟﮭﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ« و ﺟﻨﮓ ھﺎ و ﺑﺤﺮان ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﮫ
ﻣﻮﺳﺴﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه ﺑﮫ ﯾﺎد ژﻧﺮال »ﻣﺌﯿﺮ ﻋﺎﻣﯿﺖ« اﺳﺖ و ﻣﻘﺮ آن در ﺗﻞ آوﯾﻮ واﻗﻊ اﺳﺖ ،ﺑﮫ طﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﮔﺰارش ھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی در اﻣﻮر »ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ -ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ«» ،اﻣﻮر اﯾﺮان« و رﺧﺪادھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻣﻮر »ﺟﮭﺎد ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل ھﺎ ﮐﮫ ﮔﺰارش ھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ »ﻧﺰاع اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ -ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ« را ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ،از اﯾﻦ
ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺟﮭﺎدﮔﺮاﯾﺎن اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ و ﺟﮭﺎن و ﺟﻨﮓ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ رخ
داده و ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﮐﺸﻮرھﺎ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻮﻟﺘﻦ ھﺎی ھﻔﺘﮕﯽ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ رﺧﺪادھﺎی »ﺟﮭﺎد
ﺟﮭﺎﻧﯽ« ﺑﮫ طﻮر ﻓﺸﺮده ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﻗﺮار دھﺪ.
ﺑﺮای آﮔﺎھﯽ و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮔﺰارش و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﻣﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ زﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ،
ﺑﻮﯾﮋه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ،ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
123-16

