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  حميد بھشتی

 ٢٠١۵ جنوری ١٩
  

  ر چشم اندازييتغ

   
  

که   تروريستی پاريس از ديدگاه مقابل چگونه به نظر می رسد؟ آيا به غير از ديدگاه حاکم، حاکی از اينۀضرب

   ديگری نيز می توان آن را تعبير نمود؟ۀمگرايان به آزادی مطبوعات ضربه زده اند به گوناسال

 المان سال است من در ۴٨. من قصد دارم برای ديدگاه مقابل نمونه ای را مطرح نمايم که به خودم متعلق است

 المان سالگی پا به ٢٠در . سلمانمی پيوسته، اينجا خانواده ای دارم، بازنشسته شده و مالمانزندگی می کنم، به مليت 

نھاده، ناظر بر اين بودم چگونه کارگران در تعميرات خيابانی با کلنگ اتوماتيک و ماشين ھای خاکبرداری تعميرات 

  .کوچک را انجام می دادند

از سوی  و انگلستان از يکسو و شاه ايران امريکاناظر بر اين بودم که نفت، نفتی که با قرارداد استعماری ميان 

پس از . کار می روده ديگر پس از کودتای سازمان سيا عليه دولت دکتر مصدق جريان يافت در تعميرات خيابانی ب

  .  درصد نيز نبود٢٠کودتا سھم ايران از درآمد نفت کمتر از 

ويش انجام ناظر بر اين بودم  که آن زمان مرمت خيابانھا را در تھران کارگران با بيل و کلنگ و با زور بازوی خ

  . می داند، فقر بر کشور حاکم و زندانھا پر از زندانيان سياسی بود

  . ھا در اينجا بی خيال به زندگی خويش می پرداختندالمان کودتا کرد و امريکايلی نيز چناظر بر اين بودم که در 

 تحسين می نگريستند در  به ديدامريکابا خود فکر می کردم، مردمان در اينجا چگونه می انديشند؟ مردمی که به 

 با انگلستان و فرانسه، با اين دو قدرت قديمی استعماری در يک پيمان نظامی امريکاحالی که کشورشان عالوه بر 

 پروتستان و کاتوليک می رفتم، اما امکان ئیلذا به انجمن ھای دانشجو. بود؟ با اين حال می خواستم آنھا را درک کنم

  .گو نمی يافتم و گفت
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 ھستند که برايشان اھميتی ندارد رفاھشان بر بيچارگی و ظلمی که بر ئیر می کردم که اينھا چگونه انسان ھامن فک

کشورھای ديگر حاکم است بنا گشته و با کمال بی تفاوتی برای گذران ايام تعطيالت به ميھن کسانی می روند که در 

 آيا در درگھای آنھا چيزی جز خون جريان دارد؟ شايد فقر می زيند و با تحقير نيز بدانان می نگرند؟ فکر می کردم

  !که آنھا موجوداتی غير انسانی باشند

  !بازگرديم به ديدگاه اسالمگرايان مھاجم

، انگلستان و ساير کشورھای ھمپيمان به ميھن او حمله، بر آن غلبه امريکاآيا شخصی از اھالی عراق که می داند 

   صدايش را در آورند نفت آنجا را به يغما می برند، چگونه فکر می کند؟ که يافته و پس از آن نيز بدون اين

آيا شخصی از اھالی افغانستان که از والدين خويش شنيده است که علی رغم فقر و عقب ماندگی در زمان ظاھر شاه 

 سرزمين که با مشقت بسيار نيروھای شوروی را از در چه شرايط آرامی زندگی می کردند و می داند پس از آن

 و دست نشاندگان سعودی و پاکستانی آنھا تربيت يافته بودند، به ھمين امريکاخويش راندند، گروه طالبان که توسط 

   دستاويز حمله بک کشورشانرا دادند، چکونه فکر می کند؟ امريکا

  چگونه فکر می کند؟...  و يک فرد از اھالی اتيوبی که ئیآيا يک ليبيا

که در مساجد با ھمکيشان خود که از ميھن خويش   مھاجر اين کشورھا به اروپا ھنگامیجوانان نسل دوم و سوم

 المانکه خود را که در زادگاه خويش در انگلستان، فرانسه،  گريخته و پناھنده گشته اند، مواجه می گردند، در حالی

   غريبه می يابند، چگونه می انديشند؟ جيمو بل

ا ھستند، کسانی که در نھايت آزادی قادرند برای تبليغ افکار ضد بشری و اطاعت جلب توسط سلفی ھۀ آنھا چرا آماد

  طلب خويش فعاليت نمايند؟

آيا اين جوانان، خود توان اين را که اميال ومقاصد خويش را به زبان آورند ندارند که می بايد مقاصد آنھا  را 

جای ديوگونه و شيطانی جلوه ه  تعبير نمايند؟ آيا ب و تروريستی و روزنامه نگاران توجيه وئیکارشناسان اسالمگرا

  گر ساختن آنھا بھتر نيست برای درک ديدگاھشان کوشش نمود؟
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