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  »جنگ تمدن ھا«پسيکوز نزد آندرس برينگ برويک  پديدۀ 
  

  

مورد » برخورد تمدن ھا«م، برينگ برويک تصور می کرد که غرب در ی حاکئآلوده به تبليغات سياسی و رسانه 

 نفر از ٧٧تھديد قرار گرفته، و خود را موظف دانسته بود که از حالت انفعال خارج شود و اسلحه به دست گيرد و 

  .ھم وطنان خود را به قتل رساند

  

ھم «صل عمليات نظامی ارتش امپراتوری و کشتارھا تنھا حا. کشتارھا پديدۀ دائمی و تکراری پسا مدرنيته ھستند

 .نبوده، بلکه  به حيطۀ رفتارھای فردی نيز گسترش می يابد» پيمانانش

چنين اعمالی به فضای خارج . می نامند، به زندگی روزمرۀ ما تعلق داردحوادث روز  فراسوی آن چه در نشريات 

 اين اساس، کشتارگران جمعی پيام آور و بيعت هب. داز جامعه موکول نمی گردد، بلکه به حيطۀ واقعيت تعلق می گير

فوق «حتی ويژگی ھای يک پسيکوز ) کشتارگران(آنھا . گذار ارزش خاصی که منحصر به خود آنھا باشد نيستند
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ھستند که می تواند به تمام جامعه تعلق داشته » يک پسيکوز عادی« نمی کنند، بلکه نمايندۀ ئیرا نيز بازنما» العاده

  .باشد

 خيلی به سادگی تنھا ارتکاب به عمل را به ثبت می رساند، و بر مال کنندۀ آن چيزی است که جامعه ئینين کشتارھاچ

در حالت مجازی در خود انباشت کرده، يعنی در حالت واقعيت نوينی که بايد جايگزين واقعيت » جنگ تمدن ھا«از 

  .تناقضات اجتماعی گردد

  

  »اسالم و مارکسيسمتوطئۀ «کشتار برای مبارزه عليه 

 ٢٠١١ نومبر ٢٩ شده بود، روز اروی در نجوالی ٢٢گزارش روانپزشکان دربارۀ فردی که مرتکب حمالت روز 

مرد جوان بمبی را در اسلو منفجر کرده بود . منتشر شد و اين ھمان چيزی بود که ھمه بی صبرانه منتظر آن بودند

 نفر جوان را کشت و حدود صد نفر ٦٩وتويا رفت و در آن جا که موجب کشته شدن ھشت نفر شد، سپس به جزيرۀ ا

 .دادگاه يا بستری در تيمارستان: می بايستی که گزارش روی ادامۀ ماجرا تأثير بگذارد . را نيز مجروح کرد

، با ذکر نتايج دو روانپزشک، اعالم کرد که فرد بازداشت شده، ھنگام ارتکاب عمل پسيکوتيک ارویدادسرای ن

اگر . مبتال می باشد» اسکيزوفرنی پارانوياک«پزشکان نشان داده است که او به نعارضه شناسی روا. تبوده اس

  . نمی تواند مورد قضاوت قرار گيردئیدادگاه تشخيص متخصصان را بپذيرد، متھم ازد يدگاه جزا

اين است که نقاط تاريک پيش از ھمه اتفاقی که نخواھد افتاد، . نبود دادگاه مسائل متعددی را مطرح خواھد ساخت

 عمل کرده و يا اين که ئیپرونده روشن نخواھد شد، و معلوم نخواھد شد که قاتل در اجرای چنين طرحی به تنھا

مطرح می باشد که او ) دستگاه بی سيم(»  تالکی–والکی «پشتيبانی شده است، فرضيه ای که مشخصا در رابطه با 

ليس برای و است، نبود نيروی انتظامی روی جزيره، کندی باور نکردنی پھنگام ارتکاب به عمل  ھمراه خود داشته

 و ره گيری نکردن متھم به شکل پيشگيری کننده، پيش از ارتکاب به عمل، در حالی ئیحضور در محل، و يا شناسا

يسم  که ، در واقع يک کالسيک در زمينۀ ترورئی تن کود شيميا٦که نيّات او در انترنت منتشر شده بود، و خريد 

  .نشانه ھايش اعالم شده بود

متخصصان اين شخص را به عنوان فردی که در جھان تخيالت و «: دادستان سوين ھولدن توضيح داده است که 

اين نظريه با اتخاذ وضعيت . »توھمات زندگی می کند و رفتار او نيز منطبق بر ھمين توھمات است ترسيم کرده اند

» جنون« اعالم کرده بود که او دچار ء او ابتداعوکيل مداف. کندک ھم خوانی پيدا می وکيل مدافع آندرس برينگ بروي

  ».در رابطه با واقعيت بينش خاص خود را دارد« سپس ترجيح داد بگويد که او . است

که آندرس برينگ برويک بينشی تخيلی از واقعيت داشته باشد، . اين بيانيه ھا مسائل متعددی را مطرح می سازد

 پديده و يا رابطه ای با واقعيت پيرامون منحصر به او نيست، زيرا ادراکات ھر فردی با تخيالت در ھم آميخته چنين

نجامد، زيرا در بي» پسيکوز«نمی تواند در فرد به چنين رابطه ای، تخيل آميز در رابطه با درک واقعيت . است

ديگر می شود، تحت چنين   و مفعول جذب يکپسيکوز نزد فرد، بيرون و درون در ھم آميخته می شود، و فاعل

مرلو پونتی نشان داده است که درک، مانند شکلی از اشکال سکنی . شرايطی ھر گونه آگاھی  ناممکن می گردد

  .اساس نوعی باور به نظر می رسد، به عبارت ديگر نوعی توھمه گزيدن در جھان بوده، و ضرورتا ب

لکان نشان داده است که در ھذيان پسيکوتيک سھم اعتقاد در جھان،  که . اين نظريه توسط لکان تکميل شده است

  .راھی می کند، توسط اطمينان مطلق جايگزين شده استرا ھممعموال افکار و رفتار 
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او مادام بوواری را به . در قرن نوزدھم، گوستاو فلوبر موضوع تأثير رسانه ھا روی رفتار افراد را مطرح کرد

به شوھرش خيانت می » آالمد«تا نشان دھد که زنی صرفا برای انطباق ھويتی با رمان ھای روی صحنه آورد،  

رسانه : م که ئيدر نتيجه می توانيم بگو. در ھر دورانی، رسانه ھای حاکم ايدئولوژی زمانه را منتقل می کنند. کند

را » برخورد تمدن ھا« که نظريۀ آن ايدئولوژی: ھا در قرن بيست و يکم ايدئولوژی امپراتوری را تبليغ می کنند

 .مطرح می کند، آندرس برينگ برويک، و محمد مراح را نيز به وجود می آورد

  

  یئھای عمومی و ارزش ھای رسانه ارزش 

او . خودش را اشتباه نمی گيرد) شی ء مورد نظرش(در ساخت و ساز گفتمان آندرس برينگ برويک، او با مفعول 

  .  را که به آن باور دارد اعالم می کندئیقتی را که از آن خود می داند، و ارزش ھاخودش را معرفی می کند، حقي

با اين حال او را .  اين اساس او به نوعی آگاه بوده است، يعنی آن چه که از عھدۀ يک پسيکوتيک بر نمی آيدهب

  .پسيکوتيک تشخيص داده اند

نش است، بلکه مانند ھر فرد واجد ادراکی دارای واکنش نه تنھا آندرس برينگ برويک در رابطه با واقعيت واجد بي

ديگر تفکيک کرده و آنھا را  او خالف فردی که مبتال به پسيکوز می باشد، می تواند درون و بيرون را از يک. است

  .در رابطۀ مفصلی با يکديگر قرار دھد

 توطئۀ اسالم و مارکسيسم به شکل .عالوه بر اين، نظريۀ جزم انديشانۀ توطئۀ اسالم و مارکسيسم خاص او نيست

 ساموئل ھانتيگتون تکرار می امريکائیگسترده شناخته شده بوده و مشخصا نظريۀ برخورد تمدن ھا را در کتاب 

  . کند

در نتيجه، خصومت عليه اسالم و عليه تمايالت چند فرھنگی نظرياتی نيستند که به شخص متھم و بازداشت شده 

  . تعلق داشته باشد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

جنگ خير «آيا بوش با شعار . تعلق دارد» جنگ تمدن ھا« عليه توطئۀ اسالم و مارکسيسم به پيکرۀ نظريۀ مبارزه

  . را بمباران کردابه عراق حمله نکرد؟ ناتو به نام مھر ورزيدن به قربانيان قذافی، ليبي» عليه شر

عمليات می بايستی . ده استبو» اجرای طرح به خاطر عشق به ھم وطنانش«آندرس برينگ برويک اعالم کرد که 

  . ، و جنگ بين ھويت مسيحی و اسالمی در اروپا باز کند»جنگ خير عليه شر«چشم جامعه را به روی 

حرکت او بايد جنگی پنھانی را از حالت نامرئی خارج ساخته و آن را مرئی ساخته، و عالوه بر اين می بايستی 

با وجود اين که برينگ برويک سوء قصد را به .  شفاف سازدکشتار بايد خطر اسالم را. موجب  بيداری ما شود

تعلق دارد، چنين » جھاديست ھا«عھده می گيرد ولی خود را گناه کار نمی داند، زيرا اين نوع عمليات در اصل به 

  .  به او تعلق نداردئیفرايند واژگونه آسا

سپس، وقتی . اسالم گرايان تعلق دارد يا ندارددر آغاز، رسانه ھا مطرح کرده بودند که آيا اين عمل تروريستی به 

راه ھم» ئیاسالم ترسا«بوده، خيلی از آنھا اين گزارش را با نظريۀ » ارويین«گزارش کردند که تروريست يک 

  ...از ھمان روش ھای جنبش اسالم گرا استفاده کرده است» ئیاسالم ترسا«ساختند و گفتند که اين 

  

  جنگ صليبی به عنوان ارتکاب به عمل

  

خصوصيت متھم درجھان بينی، و ارزش ھا يا جھان تخيلی خاص او نيست، بلکه به طريق اولی و بيش از ھمه 

  .وقتی خود را نشان می دھد که او احساس می کند که در مأموريت خاصی به سر می برد

کاملترين «معرفی می کند و در عين حال خود را » انانتھاجم مسلم«او خود را به عنوان يک صليبی در جنگ عليه 

جنگ تمدن « اين اساس می بينيم که برينگ برويک کامال در فضای هب. می داند» شواليه پس از جنگ دّوم جھانی

او بيشتر در ارتکاب به . آن چه که او را متمايز می سازد شيوۀ خاص دريافت پيغام است. سير و سلوک می کند» ھا

  . که آزادانه عمل می کند و آزادانه حرف می زندعمل است

عرضه می کند، زيرا بر اين باور است که حرکت خشونت بار ) ئیشیء جادو(» فتيش«متھم خود را به عنوان 

او از خود نمادی می سازد که سرانجام خود را جايگزين واقعيت سازد، به اين .  است» خشونت بار ولی ضروری«

  .يق برای خود و ديگران ھر نوع ميانجی گری نمادينه را ممنوع می سازدمعنا که او از اين طر
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تنھا او است که از طريق حرکتی که انجام می دھد، حامل ھمان صدای نامرئی است که بايد شنيد، يعنی صدای 

ع  او خود را در جايگاه ارباب گفتمان قرار داده و ھم زمان دو موضع را اشغال می کند، موض.»کيھانی«جنگ 

بيمارناک قرار » انحراف«چنين وضعيتی کامال در رابطه با تضاد ساختاری در ].  الگو–قربانی [جالد و موضع 

و فانتسمی که فاعل را در جايگاه مفعول قرار می دھد، يعنی فانتسم ] من قدرتمند[می گيرد، تضاد بين فراخواست 

  .»جنگ تمدن ھا«

او حاصل ويژگی ضروری بودن عمل و به علت محبوس » جنون«. کنددر واقع متھم بخشی از خودآگاه را حفظ می 

در تقابل و رقابت با دولت » انحصار خشونت قانونی«بيمارناک است، او خود را در » انحراف«بودن در ساختار 

  .می بيند

  

ک  رسما مرد و به خا٢٠٠١مبر  زندگی بخشيد، با اين وجود در دسطی يک دھه، الجزيره به اسامه بن الدن

او الھام . چنين داستان تخيلی برای ستراتژی اياالت متحده برای کنترل رھبر اسالمی ضروری بود. سپرده شد

بخش گروه اسالمی بود که برای مبارزه به عراق رفتند و به ھمين گونه مسلمانان جھاد طلب را جذب می کرد که 

  .برای خدمت به او به افغانستان می رفتند

  

  زشکیگزارش متناقض روانپ

آيا می توان از ديدگاه رواشناختی نامتعادل بود و «:  ھا از خودشان می پرسيدند ارويیپس از بيانيه ھای دادستان، ن

  »ھم زمان طی سال ھا برای اجرای چنين قتلی با اين دقت طرح ريزی کرد؟

ان، عارضه شناسی دو  بازمانده و خويشاوندان قرباني۵۶در نامه ای که دادگاه اسلو منتشر کرده است، وکالی 

چندين « :وکالی مدافع نوشته اند . ت پزشکی قانونی را زير عالمت سؤال برده اندأھيد آن  توسط ئيروانپزشک و تأ

برينگ برويک را فردی بی شرم و کامال خرد گرا دانسته و فکر می قربانی بازمانده که در اوتويا او را ديده بودند، 

مقاومت خانواده ھای . ، با گزارش عارضه شناختی روانپزشکان تطبيق نمی کندکنند که آنچه آنھا ديده بودند

قربانيان،  و به ھمين گونه کارمندان روانپزشکی که در رابطه با پروندۀ فرد بازداشت شده بودند، موجب شد که 

 .ند معاينۀ روانپزشکی ديگری را برای آندرس برينگ برويک توصيه ک٢٠١٢ جنوری ١٣دادگاه اسلو روز 
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با اين وجود، دادگاه چشم انداز روانپزشکی را حذف نکرد، يعنی چشم انداز دادگاھی نکردن متھم ھم چنان پا بر جا 

 با روزنامه نگاران، بيانيۀ قضات اعالم شد، آنھا مشخص کرده بودند که روانپزشکان هدر يک مصاحب. باقی ماند

  .ا پيدا کنند که بتواند اعمال او را توضيح دھدبايد دوباره او را معاينه کنند و اختالالت ديگری ر

  

آنھا . مرد جوان رمانتيک و ساده دل، آندرس برينگ برويک به رسانه ھا و رھبران سياسی غرب باور کرده بود

  .از يک کشتارگر جمعی ساختند

  

  يک پسيکوز عادی

يزی نيست به جز پسيکوز معمولی و آن چه روانپزشکان به عنوان پسيکوز فعال شده يا فوق العاده ناميده اند، چ

ھمان اختراع مجازی به » جنگ خير عليه شر«. عادی که در حال حاضر تمام جامعۀ ما به آن  مبتال شده است

  .عنوان واقعيت نوين است که بايد جايگزين واقعيت و تناقضات اجتماعی  در زمينۀ امور اقتصادی و سياسی گردد

توضيح داده است، به برينگ برويک ) روانکار فرانسوی(ک آلن ميلر پسيکوز عادی، به شکلی که توسط ژ

اختصاص نداشته، و اين پسيکوز در سطح توده ھای معاصر در دورانی گسترش می يابد که زبان عملکرد تفکيک 

محصور در تصويری که دو عنصر را . دھنده اش را از دست داده و قادر به تشخيص تفاوت بين شیء و کلمه نيست

به عبارت : مترجم . (م ذوب می کند، فرد آنی نيست که حرف می زند، بلکه آن است که او را به زبان آورده انددر ھ

در . ديگر اين فرد نيست که خود را تعريف می کند، بلکه غير جای او را کامال اشغال کرده و او را تعريف می کند

  .)ر می گيرنداين مفھوم رسانه ھا و ايدئولوژی حاکم در جايگاه غير قرا

پديدۀ قاتالنی را که در اشکال کشتارجمعی عمل می کنند، می توانيم به شکل افرادی تعريف کنيم که به نام شخصی 

د نشده اند، چنين تعريفی به ويژگی ھای پسا ئيخودشان دست به ارتکاب عمل زده و از سوی محافل رسمی قدرت تأ

 نفر به قتل ١۶٨ است که طی آن ١٩۵۵اوکالھوما سيتی در سال  سوء قصد ۀبارزترين نمون. مدرنيته تعلق دارد

  .  نفر نيز مجروح شدند۶٨٠رسيده و 

کشتار جمعی طی دو دھۀ اخير بيش از پيش رواج داشته و معموال توسط  نوجوانان و نوجوانان بالغ انجام گرفته و 

 تلقی ءد در رابطه با نکتۀ آخر، يک استثنادر نتيجه آندرس برينگ برويک را باي. غالبا به خودکشی خاتمه يافته است

  .کرد
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 که برينگ برويک خودکشی نکرد، فرصت بی بديلی به نظر می رسيد که به عنوان پرسشی اجتماعی و ئیاز آن جا

ولی متخصصان، در پاسخ به آن چه از آنھا انتظار داشتيم، مشخصا . جامعه شمول مورد بررسی قرار گيرد

  . فرصت بی بديلی بستنددرھايشان را به روی چنين

اتھامات می توانست شخصيتی را معرفی کند که تا حدود زيادی آگاه بوده و خطای او نه در ارزش ھای مطرح شده 

  .بلکه در شيوۀ کار بست آن و در رقابت با انحصارات دولتی در استفاده از خشونت  بوده است

ولی دادگاھی .  راه را برای محاکمۀ او باز بگذارد پروندۀ آندرس برينگ برويک، می توانستئیروانپزشکی زدا

 موجب مخالفت با گفتمان آن فردی می شد که کامال منطبق بر گفتمان رسانه ھای حاکم بود، يعنی ارويیکردن قاتل ن

 عکس حذف دادگاه و امتناع از محاکمۀ او حرکت او را در مکان غيرقانونی، و خارج از هب. »برخورد تمدن ھا«

  . باورھای عمومی سوق می دادتخيالت و

د کردند و آن در چھار چوب انحرافی به ثبت رسانند، در واقع چشمھايشان ئيول بودن قاتل را تأؤولی وقتی غير مس

امتناع از محاکمۀ آندرس برينگ برويک مانع بيان آن واقعيتی شد که می توانست . را به روی پسيکوز عمومی بستند

و با حذف محاکمه پذيری پروندۀ آندرس برينگ برويک ، بيش از پيش .  ھم شکندحصارھای واقعيت نوين را در

  .تقويت کردند» جنگ تمدن ھا«موضع عمومی را در 
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