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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  زاده طبيب  شيرين:نويسنده
  البرز: فرستنده

  ٢٠١٥ جنوری ١٧
 

  پاريس؛ در ترور
 !کرد خواھد درو طوفان ناچاره ب بکارد باد که آن ھر

 

 

 ديگرازکارکنان ای عده شدن مجروح و ای عده قتل به منجر که ابدو شارلی لۀدردفترمج پاريس تروريستی حادثۀ

 خوابیه ب اروپائيان اعصاب به بود تلنگری ديگر يکبار پاريس، آنجای و اينجا در سايرترورھا و گرديد مجله اين

 گربه ءهللانشا که، دارند و اند داشته اصرار ھمچنان اخير ماھھای و خطرسالھا زنگھای ھمۀ با که رفته فرو عميق

ً  و شده سرگرم روزی چند دست اين از ای حادثه ھر با ھمچنان  .است  شده تمام و اند کشيده ای شانه و شاخ احيانا

 جوانان ترين متعصب توسط راديکال، اسالمی و دارد دراز سر رشته اين که اين از غافل .بعدی حادثۀ تا است

 ھستند، شخصی ريسک حال عين در و جنايت گونه ھره ب ضرحا اسالم ناموس از دفاع برای که مسلمان

ً  و عمالً  درسرزمينھايشان  آسان يافتنشان که مرگی سلولھای . گسترده و محکم سخت است دوانده ای ريشه علنا

 که لوازمی از استفاده با را دارد تعلق آنه ب آنچه ھر و متمدن اصطالحه ب جھان ھستی که راديکالی اسالم نيست،

 تنھا من، گمانه ب و سفانهأمت حوادث اين .است داده قرار ھدف گذارد، می اختيارشان در کشورھا اين اسیدموکر

 را آن شود می که ( نظير بی قارۀ اين ھستی روزی ممکنست آن حرکت که ھستند وھولناکی عظيم يخ کوه نوک

 .بيندازد خطر به را ) ناميد جھان تاريخ موزۀ

 اسالمی راديکال مذھبيون برای فھم قابل ھای مقوله از ھيچگاه مطبوعات آزادی و انبي آزادی که دانيم می ھمه

 در و کرد اعالم الدم مھدور »شيطانی ھای آيه «نوشتن دليله ب را رشدی سلمان خمينی که روزی آن از .است نبوده

 جايزه تعيين د وجو با او مورد در قتله ب فرمان اين خوشبختانه که چه اگر( نمود صادر را او قتل دستور فتوائی

 نرسيده تھران ماليان دلخواه ۀنتيج به امروز به تا ، خمينی جانشينان توسط گذشته دوسال يکی ھمين در او سر برای

 وون ايتاليائی، ناشری ،اروین ا ازناشر کتاب، ژاپنی مترجم ايگاراشی ھيتاشی را تقاصش ھرحاله ب اما) است

 نسين عزيز قتل و يافتن برای ترکيه در ھيستريک جمعيتی روزھا درھمان .ادندد بعد مدتی لندیاھ لمسازف گوگ

 حادثه اين در نفر ھفت و سی و سوزاندند را کتاب از نسخه ھزاران و ريختند خيابانھا به ترکی زبان به کتاب مترجم

 اين ھمۀ از سادگیه ب لیخي متمدن جھان اما .ديگر درنقاط و ترتيب ھمينه ب بنگالدش و پاکستان در .شدند عام قتل
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 دچار مدتی برای ظاھراً  اسالمی جمھوری با انگلستان روابط رشدی سلمان از حمايت در تنھا والبته گذشت جنايتھا

  .گرديد تشنج

 و گوشت با را آن ايرانی ھر که ای فاجعه به گردد برمی تر عقب به بازھم راديکال اسالم بيداری اين ابتدای اما

 و حيثيت و انسانيت به که ايرانی ھر جان و جسم بر آن داغ و است کرده لمس سال واندی سی اين در خود پوست

 .اند داشته عظيم سھمی آن در امريکا و اروپا خود که ھيوالئی خلق .است شده حک ، است معتقد انسانی کرامت

 نجات وفرشتۀ آسمانی ناجی يک صورته ب کشورھا ھمين توسط گمنام مالئی که شود می شروع آنجائی از داستان

 .نيست دارش جلو فلک ديگر که رسد می شھرتی چنانه ب

 و رساند می الوھيت به سيب درخت زير در را دل سيه انتقام تشنۀ دروغگوی موجود اين که آنگاه بايستی فرانسه

 و گارد آنھمه کرنا، و بوق آنھمه .بود مینيز آن عواقب فکره ب پروراند می مستانه چنين اين را ماری که آنگاه

 و دست با او پابوسان و بوسان دست دسته دسته .قرارگرفت يارانش و او تسلط زير در شھرکوچکی اسکورت،

 و رساندند اوجه ب اورا ، شده مسخ ايرانيان خود مانند نيز خارجيھا بودند، مدام آمد و رفت در فرانسويھا دلبازی

م مرد مال و جان کشيدن آتش به برای فرانسوی خلبان يک بازوان بر داده تکيه فرانسوی، ھواپيمای يک در سرانجام

 کم ھيچ خوشبختانه نيز بينمان دھن و خرد وبی صحنه در ھميشه ھموطنان و رسيد ايرانه ب نامبارکش قدوم مان

 قرآن قاورا الیه ازالب شده خلق تازه امام معجزۀ عنوانه ب پيامبر موی و ديدند ماه در را او کريه نقش و نياوردند

ً  بسياری و آورد در سر  !ديدند را آن شخصا

 ً  جھنمیه ب ھموطنان، خود ھمته ب و آزاد جھان لطفه ب مردمی، و ملتی شدن پرتاب ھای غصه قصۀ از گفتن طبعا

 کمترين پاريس حوادث شدگان کشته از بسياری که چرا نباشد، انسانی حتی تراژيک ھياھوی اين در شايد ھولناک

ه ب بيان آزادی و اعم طوره ب آزادی راه در جان حتی آنان از بسياری که اند نداشته ايرانيان وزیر درسيه دخالتی

 و - ندارند و نداشتند گناھی اينمورد در ديگران و ابدو چارلی ۀمجل گردانندگان است طبيعی .اند داده اخص طور

 روزگار رسم شوربختانه اما -شود نمی خوشحال اتفاقات اين از نيز ای خورده زخم و کشيده مصيبت ايرانی ھيچ

 ».پيچد گوساله کند گو را گنه« است؛ چنين

 پاسبانان و خدمتگذارمان و عاليرتبه منصبان صاحب و ما پرست ميھن و شجاع نظاميان دسته دسته که روزھائی آن

 می شقه خيابانھا در يا و سپردند می اعدام ھای جوخه به يا خمينی دستوره ب را ما ومردان زنان و سربازان و

 صاحب و فرانسوی روشنفکران عکسه وب نشد شنيده متمدن جھان از بيگناھان اين از طرفداری به صدائی کردند،

ً  کردند، سخنوری و قلمفرسائی خمينی رسای در ھمچنان امريکائی نامان  فرانسه .دانستند قديسين از را او حتی بعضا

 شرم از کرد می محاکمه را ھويدا اميرعباس مصاحبه، جایه ب زندان سلول در خبرنگارش که آنزمانی بايستی می

 .پيچيد می خود بر

 اروپائی شھرھای خيابانھای در را آواره و پرست وطن ايرانی دھھا رژيم دستوره ب که وحشتی آنسالھای ھمۀ در

 که اقتصادی ارتباطات دليله ب اروپائی دولتھای کردند، می مثله گاه ھايشان خانه در ويا رساندند می قتل به بيرحمانه

 شھريارشفيق، شاھزاده .ميدادند فراری خود را قاتالن حتی و گرفتند می ناديده را ھمه داشتند اسالمی جمھوری با

 ھستند متمدن جھان انصافيھای بی اين ھای نمونه وووو فرخزادھا، بختيارھا، برومندھا، شرافکنديھا، اويسی، نرالج

ً  بفروشد، يورو و دالر به را دانشوج است حاضر که جھانی  .است ترسناکی جھان حقيقتا

 درخت زير در که است رسيده ھمانجائی به درياھا آنطرف ھا، دورتر تا ھيوال اين بال و پر ھای سايه امروز و

 که کتابی شايد .کند خفه نيز آنديارھا انسانھای ھای سينه در را نفس دارد قصد کمک کم و کرد نمو و رشد سيبش
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 " تسليم " نامه ب ولبک ميشل کتاب .باشد نگفته بد ھم پر آمد بازار به پاريس فاجعۀ از پيش يکروز که ولبک ميشل

 .پاکرده ب جنحال نيامده بازاره ب ھنوز که

 در که کند می مجسم نويسنده کتاب اين در نويسد می کتاب اين مورد در فرانسه چاپ لوپوان نامۀ ھفته که گونه آن

 را کشور اين رھبری عباس بن محمد نامه ب شخصی و حاکم فرانسه بر اسالمی رژيمی دو و بيست و زارھ دو سال

ً  بايد دانشگاه اين در تدريس برای و شده تبديل اسالمی دانشگاھی به سوربن دانشگاه و است گرفته عھدهه ب  حتما

ه ب نويسنده نگاه افزايد می لوپوان  .تاس اجباری دروس جزو قرآن تدريس و است اسالمی قوانين ھمۀ بود، مسلمان

 آزار کند می روه روب پرسشھائی با را خواننده بلکه نيست گرائی اسالم و اسالم به لوحانه ساده نگاھی لهأمس اين

 کشوره ب عربستان پولھای مثالً  و باشد ھمراه زيادی مزايای با فرانسه کردن اسالمی که کنيد فرض مثالً ؛ دھنده

 خليج کنارۀ ثروتمند کشورھای لطف به آموزگاران حقوق .دھد پايان بسياری اقتصادی بحرانھای به و شود سرازير

 زياد مقداره ب آمد در کم ھای خانواده به کمک و کنند فروکش شھرھا ھای حومه آراميھای نا شود، برابر چند فارس

 حتی را فرانسوی خوانندۀ ممکنست رمان اين " که کند می اضافه طنز به لوپوان است؟ شدنی اين آيا .يابد افزونی

 " !شد مسلمان توان می راحتیه ب کلمه چند ايراد با تنھا که باالخص کند اسالم پذيرفتن به تشويق

 حاضر درحال .مجنون و پريشان مغزی تراوشات يا و ماند می شوخی يکه ب نظربيشتره ب ظاھره ب لهأمس

 آنھم جھان، سراسر در و اروپا در اسالمی جنبشھای خزندۀ روند گيری یپ با اما بيايد بعيد نظره ب چيزی شايدچنين

 خواب اين پيوستن حقيقته ب جا، ھمه در تصاعدی صورته ب آن دواندن ريشه و سالھا، اين در آن راديکال نوع از

 .نيست بعيد ھم چندان تخيلی و آشفته

 درک کامالً  ھم ھنوز که آنجا از بازھم ولی ودش می شوکه زمانی وبرای کند می نظاره و است نشسته آزاد جھان و

 روه روب موقتی و موضعی تروريسم مانند مشکل اين با بپردازد، ھا ريشه به و ببرد پی فاجعه کنهه ب که ندارد را آن

  با لهأمس .ترگردد عظيم بس ای فاجعه به منتھی نگری ساده اين ممکنست که کند نمی ھم را وتصورش شود می

 پاسخ معضل اينه ب توان نيزنمی کردن سکوت دقيقه يک و کردن روشن شمع با نيست، حل قابل ھستم" شارلی من"

 از شدته ب که آنان العملھای عکس و باشد اينھا از تر دھنده تکان بس منتظرجناياتی دباي اروپا شوربختانه داد،

 شھرھای خيابانھای و کوچه در انتو می نيز امروز ھمين را آن ھای نمونه و اند شده منزجر است اسالم ھرچه

 .ترسيد عاقبتش از و ديد اروپا

 ديگران سوغات شوم پديدۀ اين به مبھوت و ايم مانده کوچه يک خم در ھمچنان نيز ايرانيان ما اينھا، ھمۀ ميان در اما

 قھرمانانۀ شنرم اين که عمل بی انتظاری در وسخت وحيرانيم مينگريم کشورمان در خودمان دسته ب شده پياده اما

 .آورد خواھد ارمغانه ب برايمان ای تازه گل دسته چه دوستی صلح بھانۀ به اباما آقای دالنۀ ساده کرنش و ماليان

 

  :سيا سازمان ھمکاران و دوستان

 )دقيقه ۴( .ميکند صحبت افراطی ھایگروھ و طالبان ازالقاعده، حمايت و آوردن بوجود مورد در کلينتون ھيالری
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  :ابراميان ھومر

 )دقيقه ٢٣( کاشت دستن ژيسکار را بادش که کند می درو را توفانی اوالند فرانسوا
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