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 ٢٠٠۵دسامبر 
  

، در يک عمليات انتحاری  نا  Muriel Degauque ی از شهروندان بلژيک به نام موريل دگاکيک زن سفيد پوست اروپائ
موفق بر عليه آمريکائيها خودش را منفجر کرد. گفته شده است که او اولين زن اروپائی زاده است که در مأموريت انتحاری 

ام داشت و يک مراکشی تبار بلژيکی بود؛ در همان همسر او که ايسام گريس ن کشته شده است. او به دين اسالم گرويده بود.
از سر تا  روز در يک عمليات انتحاری ديگر بر عليه آمريکائيها  در عراق کشته شد. دگاگ يک مسلمان شده ی کينه جو بود.

اد که در حضور او پای خود را با چادر می پوشاند و از اينکه با پدر و مادر خود غذا بخورد پرهيز می کرد. به آنها اجازه نمی د
 تلويزيون تماشا کنند يا اينکه مشروب بخورند.

  
مطابق مقاله ای که در «وال استريت ژورنال» نوشته لن جانسون آمده  عده ی رو به افزايشی از اروپائيها به اسالم گرويده اند.

. اگر اين رقم درست باشد؛بايد در نفر در آلمان به دين اسالم در آمدند ٧١٠٠٠است، يک سال پس از ماجرای يازده سپتامبر 
جستجوی اين باشيم که بفهميم مردم وقتی می ترسند و يا اينکه وقتی می خواهند برگ برنده در دستشان باشد ، چه می 

  کنند.مطابق گفته بن الدن مردم وقتی بر اسب قدرت سوار باشند، شناخته می شوند.
  

در زندانهای بريتانيا بر روی مسلمانان کار می کند؛علت اينکه عده زيادی از به گفته روانشناسی به نام تئودور دالريمپل که 
  مردان سکوالر به اسالم روی می آورند اين است که اسالم به آنها اجازه بدرفتاری به زنان را می دهد.

  
س سرخوردگی و بنابر اين مطابق گفته اين روانشناس مردان غربی که از رشد برابری زن و مرد خرسند نيستند و احسا
 جذب اسالم می شوند. حقارت می کنند و امنيت خود را از دست داده اند؛ به همان شيوه که نديده جذب زنان آسيايی می شوند؛

  
ناگفته نماند که در بعضی از جوامع که دارای نيروی روحی قوی هستند، در جستجوی خدا به اسالم روی می آورند. دکتر 

ای  درباره اينکه چرا اسالم اينقدر مجرمان اروپائی را به خود جذب می کند، عنوان می کند که زندگی مونيکا ولراسار در مقاله 
  چنين اشخاصی از کنترل آنها خارج شده است. حاال به نحوی می خواهند آن را بسازند.

  
بعضی از ايالتها؛ در ميان علت ديگر گرايش به دين اسالم درغرب اين است که در آنجا تبعيض نژادی وجود دارد. در زندان 

زنی به اسم اکتبر لوئيس نام خود را به خديجه تغيير داد.  تروريستهای زندانی عده ای سياه پوست آمريکائی به چشم می خورد.
  خديجه نام اولين زن محمد پيامبر مسلمانان است که قبل از همه به دين اسالم درآمد.

  
اين دليل به اسالم رو می آورند که به اشتباه فکر می کنند اسالم سياه و سفيد نمی بعضی از سياه پوستان آمريکا و اروپا به 

آنها فکر می کننند که اسالم در تاريخ خود برده داری نداشته  (اينطور نيست. به آنچه در سودان رخ می دهد نگاه کنيد) شناسد.
  برده داری می کنند. در حقيقت بسياری از عربها  و آفريقائيهای مسلمان امروزه هنوز است.

  
  از جمله آنها می توان افراد زير را نام برد: تا به حال  فقط عده معدودی از غربيها جهادگر اسالمی شده اند.

  
 ريچار ريد انگليسی  که مردی بدنام است و او را با لقب بمب کفشی ساز می شناسند، (پدرش هم مسلمان شده بود)، 

جان  لهستانی است و او را به خاطر مشارکت در گروه القائده در فرانسه نگه داشته اند، -گانسراسکی که يک مسيحی آلمانی
و جوز پاديالی آمريکائی که به جرم  واکر ليندز آمريکائی که در افغانستان می جنگيد، و او را دستگير  و راهی زندان کردند،

  برنامه ريزی برای يک حمله تروريستی در محاکمه به سر می برد.
  
نان غربی وقتی مسلمان می شوند که با يک مرد مسلمان ازدواج کنند. پس از ازدواج آنها را متقاعد می کنند که به دين اسالم ز

ممکن است بعضی از  چنين زنانی معموالً ساده هستند و نسبت به غريبه ها يا چيزهای عجيب احساس رمانتيک دارند. در آيند.
 دچار آسيب روحی شده باشند و در يک قرارگاه ناشناخته به دنبال زندگی جديدی می گردند.آنها از محيط غير صميمی خانواده 

شايد زنان غربی هم همانند مردان همتای خود سر  اما به زودی آنها خود را در محيطی مشابه و وحشتناک تر خواهند يافت.
موريل دگاگ وقتی که  و زندگی خود را از نو بسازند. کالفه از دستشان در رفته است و می خواهند چاره ای برای خود پيدا کنند

  نوجوان بود الکل و مواد مخدر مصرف می کرد.
  



از زنان کاتوليک خواست که موقع ازدواج با مسلمانها بيشتر فکر کنند و از مسلمانان خواست که به  ٢٠٠۴جان پل در سال 
شايد او از اينکه کاتوليک ها به اسالم گرايش پيدا کنند  د.حقوق بشر، برابری زن و مرد و دموکراسی بيشتر احترام بگذارن

واهمه داشت. اما او اين را هم می دانست که زنی که شوهرش مسلمان است، اگر مسلمان نشود، ممکن است حضانت بچه 
در اروپا بلکه  اين مسائل نه تنها هايش را از دست بدهد، از او دوری کنند، طالقش را بدهند و حتی ممکن است او را بکشند.

به اسم علی حسن، وقتی که همسر هندوی  يک مسلمان از اهالی غنا، ٢٠٠١برای مثال در سال  در امريکا هم اتفاق می افتد.
  او از مسلمان شدن خود داری کرد، هم همسر بار دار خود  و هم مادر زن و خواهر زنش را کشت.

  
بسياری از زنان( مسلمان وهندو)  ن بوده است چيز منحصر به فردی نيست.شايد دگاگ اولين شهيد اروپائی باشد، اما اينکه ز

مخصوصاً  زنان فلسطينی يا چچنی که شوهر، برادر يا پدر خود را به خاطر کشته شدن  دست به کشتارهای انتحاری می زنند.
تقام جويی اقدام به چنين کارهايی می در عمليات تروريستی از دست داده اند، و  آنها را بيوه های سياه می شناسند؛ به خاطر ان

  دگاگ هم بيوه ای بود که می خواست، انتقام  کشته شدن شوهر تروريست خود را بگيرد. کنند.
  

آنچه در اين زندگی  درست است که دگاک در بلژيک بزرگ شده بود، اما زندگی در يک خانواده پدر ساالر را تجربه کرده بود.
قارت و بی ارزشی بود. يکی از همسايگان دگاگ به نام آندرا دوران می گويد؛ دگاک وقتی احساس ح شامل حالش شده بود؛

  نوجوان بود برادرش را از دست داد. او به من گفت کاش من به جای برادرم که همه او را دوست داشتند، مرده بودم.
  

ود، يک نوع حس حقارت و تقصير در او رشد بنابراين دگاک که در کودکی نسبت به فرزندان ديگر کمتر طعم محبت را چشيده ب
در اينجا از يک زن مسلمان شده معروف ديگر ياد می کنيم که  که مرگ شوهرش اين حس را در او تشديد کرد. کرده بود؛

پس از مرگ الخنسا گروه القائده  نامش الخنسا بود. او را به خاطر شعری که در ستايش برادرانش سروده بود، تمجيد می کنند.
شايد اقدام انتحاری دگاک هم به خاطر ستايش برادر و شوهر کشته شده اش صورت  اولين مجله خود را به نام زنان نوشت.

  نظير ديگر زنانی که اقدام به عمليات انتحاری می کنند؛ ممکن است دگاک از نوعی افسردگی رنج می برده است. گرفته باشد.
  

آنها نياز دارند که خودشان  بيشتر از مسلمان زاده ها از خود اشتياق نشان می دهند. کسانی که به اسالم گرايش پيدا می کنند،
بنابراين علی رغم مشکالتی که مسلمانان نسل دوم و سوم در اروپا دارند، ما پيش بينی می کنيم  را نشان دهند تا پذيرفته شوند.

در همين حال  تروريست بودن راهم انتخاب  می کنند.که عده بيشتری از زنان و مردان اروپائی به اسالم روی آورند که 
گروهايی نظير القائده و فلسطينيهايی که به دنبال کشتارهای سلسه ای هستند، از اينکه بر روی ذهن زنان و مردان مشتاق يا 

سلمانان اروپائی هم بسيار مهم است که درک کنيم م افسرده کار کنند و آنها را به عمليات انتحاری بکشند، دست بر نمی دارند.
  دژخيم می شوند.

 
  

  پايان مقاله
  کتاب است که آخرين آن مرگ فمنيسم نام دارد که بر روی آپارتايد جنسی اسالمی تمرکز کرده است. ١٣فيليس چسلر نويسنده 

 شيوخ:ناسی کوبان هم استاديار دانشگاه هافيه است. او يک روان تحليلگر عرب شناس است. کتاب جديد او لباس جديد 
  تروريسم انتحاری اسالمی و همه حقايق مربوط به آن می باشد.
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