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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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 Human rights بشر حقوق

 
 par Thierry Meyssan -  تی يری ميسان:يسندهنو

 حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١٤ نومبر ٢٥ 

  

  ؟ شوی مغزی می دھند و شست چه کسانی و چگونه جھاد طلبان را
Qui et comment manipule-t-on des jihadistes 

گرچه فرانسه و بريتانيا با ترس و ھراس کشف کرده اند که افراد عادی می توانند به شکل ناگھانی به جالد تبديل شوند و 

 کرده، در اينجا يک بار ديگر به بررسی ء سال پيش اين موضوع را افشا١٣سر آدمھا را ببرند، تی يری ميسان که از 

برخی از جھاد طلبان نه تکفيريست ھستند و نه مزدور مسلح، بلکه تحت تأثير شرايط : پديدۀ وحشتناک می پردازد اين 

 .خاصی به قاتل تبديل شده اند

 )سوريه( دمشق /شبکۀ بين المللی ولتر 

 

 در ارتش آزاد سوريه» ميانه روھا«سر بريده شدۀ سرباز ارتش سوريه به دست 
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گويا که رھبران اروپائی ناگھان از تعداد جھاد طلبانی که در کشورھايشان توليد کرده اند با ديدن فجايعی که اين گروه  

با اين وجود، در انگلستان و فرانسه صداھائی که بلند شده و . انداز شھروندان اروپائی مرتکب شده اند به وحشت افتاده 

می پرسند که چگونه ممکن است که افرادی که مورد ستايش اطرافيانشان بوده اند، پس از رفتن به سوريه و عراق 

شوی  و شست«ناگھان به آدمکش تبديل شده اند ودستھايشان به خون سرھائی که بريده اند آغشته شده است، و از 

زيرا اگر جھاد طلبان اروپائی در روزگار : حرف می زنند ولی اين تأمالت را تا نتيجۀ قطعی ادامه نمی دھند » مغزی

 سال گذشته برای برخی از جھاد طلبان ١٣کنونی فريب خورده و منحرف شده باشند، در نتيجه اين وضعيت در کوران 

مام دانسته ھای قطعی خودمان را در مورد آنچه که در گذشته روی داده ديگر نيز می تواند وجود داشته باشد، و ما بايد ت

 .مرور کنيم

ر خواھد ييتغ» جنگ عليه تروريسم «ولی پيش از آن که به چنين موضوعی بپردازيم که عميقاً درک اروپائی ھا را از 

ف جنايات حرف می زنند که داد، می خواھم به رياکاری رھبران اروپائی بپردازم که امروز به گونه ای دربارۀ کش

گوئی از آن بی اطالع بوده اند، در حالی که واقعيت امر اين است که آنھا مدت ھای مديد آگاھانه از اين جنايتکاران 

  .پشتيبانی کرده و عالوه بر اين تأمين مالی آنھا را نيز به عھده داشته اند

  

  پشتيبانی فرانسوآ ھوالند از بريدن سر

 ناکارآمدی رھبران اروپائی در روياروئی با جريان ھای تروريستی که شھروندان آنھا را به خدمت نمی توانيم به درک

  .وليت شخصی آنھا را زير عالمت سؤال ببريمؤمی گيرند نائل شويم، بی آن که مس

تحده  طی اشغال عراق توسط اياالت م٢٠٠٣قطع سر به شکل پراکنده از سال . سريال بريدن سر پديدۀ تازه ای نيست

  . و سپس در جنگ عليه جمھوری عرب سوريه ادامه يافتا و در جنگ عليه جمھوری عرب ليبي شروع شد

 شروع شد، و ھم زمان حمله در ھمآھنگی با ٢٠١١ بروری ف١٦ با تظاھرات بنغازی به تاريخ ادر ليبي» بھار عرب«

-Al ال ابرج، و پايگاه ھوائی Shahaat شاھت و Hussein Al-Jwaifi حسين الجويفیتظاھرات به پادگان ھای 

Abragصورت گرفتا شبکۀ ليبيۀ يعنی القاعدا توسط اعضای گروه اسالمی مبارزان ليبي .  

درنا ، اجدابيا، صبراته، زوارهليس در وتل ھای پو و به ھمصراته و زاويه، جھاد طلبان به پادگان بروری ف١٧در بامداد 

د شده است که شورشيان سربازان را اعدام کرده و تعدادی از آنھا را سر ئيدر چندين مورد تأ.  حمله کردندالزنتانو 

  .بريده اند

در پايان مراسم نماز جمعه، حدود پانزده نفر پرچم ھائی را عليه حکومت .  آغاز شددرعادر سوريه از » بھار عرب«

اد طلبان به يکی از ساختمان ھای فوراً پس از اين نمايش خيابانی، جھ. نظامی و عليه جمھوری به اھتزاز در آوردند

اطالعات نظامی حمله کردند که در بيرون شھر واقع شده بود و معموالً کار ديدبانی جوالن را که در اشغال اسرائيل 

  .نظاميان غافلگير شده تلفات سنگينی را متحمل شدند و دست کم سر يک نفر از آنھا را بريدند). ١(است به عھده داشت 

تالنتيک بی آن که به عامالن سرھای بريده اعتراض کنند، برای جھاد طلبان دست زدند و به ااتحاديۀ با اين وجود، 

پس از اين رويدادھا، بريدن سر به وسيله ای برای . دولتی که توسط آنھا مورد حمله قرار گرفته بود اعتراض کردند

 و پس از سقوط جمھوری و انتقال جھاد طلبان  دا کرد شيوع پيا در ليبيءبريدن سر ابتدا. ھشدار و ايجاد وحشت تبديل شد

البته بايد دانست که بريدن سر تنھا شيوه ای .  به سوريه، در اين کشور گسترش يافتاگروه مبارازن اسالمی شبکۀ ليبي

است که زيرا يکی ديگر از عادات جھاد طلبان قطعه قطعه کردن بدن قربانيانشان . نيست که جھاد طلبان به کار می بندند

  .بعداً در ميادين شھر به نمايش می گذارند
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مدعی شده بودند که ارتش عرب ) فارس( وقتی شبکۀ تلويزيون آتالنتيست و کشورھای خليج ٢٠١٢ بروریدر ماه ف

بمباران کرده است و مقاومت امارات اسالمی را در اين منطقه به ستالينگراد را سوريه امارات اسالمی در باب عمرو 

  .را مسکوت گذاشتند و ھيچ مطلبی در اين مورد به زبان نياوردند» امارات«رده بودند، ولی ھويت تشبيه ک

خدانشناسی در (دادگاه اسالمی سنی مذھبان را به پشتيبانی از جمھوری و خدانشناسی . ھيچ چيزی از داعش کم نداشت

د ئيبه گزارش و تأ. به مرگ محکوم می کردمتھم و سپس ) الق می شدطعين حال به علوی ھا، شيعيان و مسيحيان نيز ا

اين ). ٢( نفر از اھالی سوريه در حضور عمومی مردم شھر سربريده شدند ١٥٠ بيش از Der Spiegelمجلۀ اشپيگل 

  . و الجزيره ھمراه شد٢٤ روزنامه نگار فرانس ابو صالحفاجعه با تشويق شورانگيز 

  

 کشور و سازمان بين المللی برای تداوم مجدد ١٢٠، رئيس جمھور فرانسه فرانسوآ ھوالند ميزبان ٢٠١٢ جوالی ٦

فرانسوآ ھوالند . برگزار شد» دوستان مردم سوريه«اين گردھمآئی به مناسبت . جنگ عليه جمھوری عرب سوريه بود

لت اابو صالح را می بينيم، او تنھا فردی است که در تريبون در ح. از ابو صالح تشويق به عمل آورد، در اين عکس

 نفر از اھالی سوريه را توسط امارات اسالمی در باب عمرو، ٢٥٠اين مرد جوان بريدن سر . نشسته ديده می شود

  .صحنه پردازی کرد» تش آزاد سوريهميانه روھای ار«توسط » منطقۀ آزاد شده«

 با ٢٠١٢ جوالی ٦بر اين اساس، نه تنھا اعضای ناتو ھرگز اين قصابان را محکوم نکردند، بلکه فرانسوآ ھوالند روز  

 کشور و سازمان بين المللی برای ١٢٠ت نمايندگان أ در پاريس استقبال به عمل آورد و ھيابو صالح  تمام احترامات از

  .او دست زدند

. تشکيل شده و اين ديدگاه ھمچنان پا بر جا باقی مانده است) ٣(» معتدل « از ديدگاه ناتو، ارتش آزاد سوريه از عناصر 

  .ناميد» معتدل «  وجود دارد که می توان آن را شيوۀ قصابی  احتماالً از ديدگاه ناتو نوع خاصی از بريدن سر آدم

وب ي که در يوتباب عمرو قديمی امارات اسالمی در ه فرماندقارابو صھيچ موردی، حتی صحنۀ آدمخواری توسط 

» ميانه رو«يدگاه آنھا بايد نوعی آدمخواری در نتيجه از د. ر ندادييرا تغ» معتدل يا ميانه رو«منتشر شد، اين شعار 

  .وجود داشته باشد
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ن پشتيبانی می کند، او را فوراً در ھر کشور دموکراتيکی در جھان، وقتی رئيس جمھور آشکارا از اين نوع جنايتکارا

 کنند که گوئی چنين جناياتی به ولی نه در فرانسه که پارلمانی ھا به گونه ای رفتار می. از مقامش بر کنار می کنند

  .رئيس جمھور بستگی دارد» زمينۀ اقتدار خاص«

  

  چه کسانی جھاد طلبان اروپائی را استخدام می کنند ؟

 ً  فراخوان صادر کرده و رسماً از القاعده بشار اسد برای قتل رئيس جمھور سوريه رھبران سياسی اروپائی رسما

ت گس ا١٧او در .  استلوران فبيوسنمونۀ بارز چنين رويکردی وزير امور خارجۀ فرانسه . پشتيبانی به عمل آوردند

 شايستۀ زندگی روی  اسدبشارآقای : من با قاطعيت تمام به آنچه می خواھم بگويم آگاه ھستم « :  اعالم کرد ٢٠١٢

 از القاعده دفاع کرد و به ثبت شاخۀ سوريه در فھرست لوران فبيوس، ٢٠١٢مبر  دس١٢به تاريخ ). ٤(» نيست زمين 

  ).٥(» ر محل کارھای خوبی انجام می دھندد«متحده معترض شد زيرا به قول او سازمان ھای تروريستی در اياالت 

آنھا تنھا به فرمانی که از سوی رھبرانشان :  نبايد به عنوان مجرمين ساده تلقی کرد از اين پس، جھاد طلبان اروپائی را

با اين وجود، برخی از آنھا متھم شدند، ولی سياستمدارانی که از جنايات آنھا تجليل به . صادر شده بود عمل کرده اند

  .عمل آورده اند ھمچنان در مقام خود باقی مانده اند

بان بزھکارانی بوده اند که در زندان استخدام شده و به اين موضوع می انديشيدند که آنچه را که اگر در آغاز، جھاد طل

در سوريه مرتکب شوند، امروز آنھا افراد عادی تلقی می شوند ) تجاوز، قتل و غارت(در کشور خودشان ممنوع است 

  .که با ميانجيگری انترنت به خدمت در می آيند

 در فضای مجازی يا شبکه ھای اجتماعی، مذاکره با آنھا در تاالرھای صحبتحصراً از طريق فريب دادن افراد جوان من

با شناخت زبان و فرھنگ و تاريخ شخصی آنھا تا تبديل آنھا به آدمکش، بی گمان مستلزم کارآئی و مھارت فنی قابل 

ين کاری باشند ؟ اين نوع فريباکاری ھا آيا می توانيم باور کنيم که مزدوران مسلح داعش قادر به چن. توجھی خواھد بود

ن شده کسب اطالع کرده و نقاط ضعف روانی او را شناسائی کرده و ييکار يک گروه متشکل است تا دربارۀ شخص تع

چنين کاری تنھا از عھدۀ يک گروه متخصص برمی آيد و . ندازند به دام بيکلمات مناسبی را به کار ببندند تا او را کامالً 

  .تواند کار دھقانان عراقی باشدھرگز نمی 

 کامالً متقاعد شدند که به يک جامعه تعلق دارند و بايد با اسلحه از آن دفاع کنند، در اين وقتی اين پسران و دختران جوان

البته داعش در خاک ترکيه . در آنجا، داعش فوراً از آنھا استقبال به عمل می آورد. مرحله است که به ترکيه می روند

پيش از آن که به سوريه يا عراق منتقل شوند، . ت دارد وتحت نظارت سرويس ھای امنيتی و سّری ترکيه می باشدفعالي

طی اين مدت، مواد مخدر مصرف می کنند و در عين حال اطالعاتی را در اختيار آنھا . مدتی در انتظار باقی می مانند

  .می گذارند تا برای کشتن کامالً آمادگی پيدا کنند

  

  يقات سيا و موساد در مورد آماده سازیتحق

 Projet(» گو و طرح گفت«تحقيقات اصلی برای تبديل افراد عادی به آدمکش توسط سيا و ارتش اياالت متحده با نام کد 

Chatter) (1953-1947( ،»طرح پرندۀ آبی «)Project Bluebird) (1953-1951( ،»طرح کنگرفرنگی «

)Project Artichoke) (1953-1951 ( فرھنگی - طرح ام«و «)Project Mkultra) (1973-1953) (6.(  

 توسط دانشمندان نازی تدارک ديده شده بود به عاريت گرفتند و در زمينۀ ءئی ھا اين برنامه ھا را که ابتداامريکا

   la privation sensorielleھيپنوز، حذف يا تحريم مصنوعی حس ھای پنجگانه از طريق غير خشونت آميز
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، منزوی سازی، تجاوز جنسی، مواد مخدر و شيوه ھای متنوع شکنجه مورد آزمايش و ...)نوائی، بينائی، لمسائیش(

  .بررسی قرار دادند

ل وآيا برای ما اين امکان وجود دارد که شخصی را تا جائی تحت کنتر« : می بايستی به اين پرسش پاسخ می گفتند

 به ءخودمان داشته باشيم که او علی رغم خواست خودش و حتی علی رغم قوانين بنيادی طبيعت مانند غريزۀ حفظ بقا

  »درخواست ما عمل کند ؟

 Richard Helms به دستور رئيس سازمان سيا ريچارد ھلمن ١٩٧٣آرشيو اين فعاليت ھا به شکل گسترده ای در سال 

، سپس بررسی ھای يک Frank Churchسسی سنا به رياست سناتور فرانک چرچ ت تجأبا اين وجود، ھي. تخريب شد

 دانشگاھی در اين ٣٠ نشان داده است که بيش از Stansfield Turnerرئيس ديگر سازمان سيا، دريابد استانسفيلد ترنر 

االت متحده و اين تحقيقات تجربی در اي.  طرح تجربی بوده است١٥٠تحقيقات شرکت داشته اند که شامل بيش از 

  .کشورھای عضو ناتو روی مردم بی آن که بدانند به آزمايش گذاشته شده بوده است

 تجربۀ ١٩٥١به عنوان مثال و بر اساس آرشيوھائی که اخيراً سازمان سيا در دسترس قرار داده است، آژانس در سال 

 بی آن که مردم محلی اطالعی Pont Saint-Espritاسپری - آماده سازی را در يکی از روستاھای فرانسه، پون سنت

 پخش کرده بودند و ھمين آزمايش بود که موجب LSDبا ھوا پخش کن ال ا س دی . داشته باشند به آزمايش گذاشته بود

  ).٧( مورد بيماری زای عالج ناپذير انجاميد ٣٢ نفر و ٧جنون جمعی شد و ظرف چند ساعت به مرگ 

اين تحقيقات در . قات را متوقف کرد، به عبارت ديگر آن را به اسرائيل انتقال داد، اياالت متحده اين تحقي١٩٧٣در سال 

 را در گوآنتانامو برای چنين آزمايش ھائی به Camp X-Ray از سر گرفته شد و اردوگاه اشعۀ ايکس ٢٠٠١سال 

جه برای اعتراف موضوع اعمال شکن  . سازماندھی کردند) Martin Seligman  )8رياست پروفسور مارتين سليگمن 

است که بعداً بايد به » موش ھای آزمايشگاھی يعنی زندانيان«گيری نيست بلکه برای تلقين اعترافات تخيلی به 

ولی انتشار تحقيقات کنگره در مورد چنين جناياتی دائماً به آينده موکول شده . فراخواست افتخار آميز آنھا تبديل شود

  ).٩(است

توسط شيمی دانان را   ديني  منتشر شد، آماده سازی سربازھای اياالت NBC شبکۀ که روی» کريزيس « سريال  

  سازمان سيا به نمايش می گذارد 

حالت بومی درآمده و  دست آوردھای چنين تجربياتی به. اين موضوع پرونده ھای بی شماری وجود دارد پيرامون

  .ام تلويزيون و سينمای اياالت متحدهبه انضم آثار تخيلی بوده است،ۀ موجب آفرينش حجم قابل مالحظ

اگر بپذيريم که اين آزمايش ھای تجربی دست آوردھائی داشته است، در نتيجه می توانيم باور کنيم که برای اياالت 

متحده و اسرائيل امکان آماده سازی افراد عادی برای اين که بتوانند دست به آدم کشی بزنند و يا حتی خودشان را در 

بی گمان، با آگاھی به چنين واقعيتی درک ما از القاعده يا گروه ھای ويژه .  انتحاری بکشند وجود دارديک سوء قصد

 .برای عمليات کاميکازی کامالً دچار تحول خواھد شد

  

  بازار يابی ايدئولوژيک

گرفته ھای سازمان  بر يدين نظر می رسد که مستقيماً در ه موارد اخيری که به جھاد طلبان اروپائی مرتبط می باشد، ب

 از تجربيات پزشکان نازی بوده و طی اين ده ھای اخير نقاب   در گوآنتاناموسليگمانسيا و موارد اخير تر آن نزد دکتر 

 .ايدئولوژی وھابی را به چھره داشته است

  .دمعرفی می کنن» نام اسالم« است که اين نوع فانتسم ھا و ارتکاب به جنايات را به  اشتباه بزرگی اين
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از سال . در واقع، اغلب جھاد طلبان پيش از آن که با القاعده يا داعش ارتباط بگيرند از وھابيت بی اطالع بوده اند

يت را در تمام اروپا و اندکی در جھان عرب به عنوان  عربستان سعودی، قطر و امارات شارجه موفق شدند وھاب١٩٧٩

عالوه بر اين، وھابيت تمام .  و خود را به عنوان تنھا اسالم حقيقی تعريف کنند شاخۀ اصول گرای اسالمی گسترش دھند

خوانندگان . مکاتب خداشناسی ديگر را، چه شيعه و چه چھار مکتب سنی سنت گرا را خارج از دين تلقی می کند

 مراجعه کنند، در اين کتاب خواھند ديد که او سنی ھا را عبدالوھابکاو می توانند به نوشته ھای بنيانگذار وھابيت، کنج

  . نمی شناسديدين به عنوان مسلمان 

 اسطورۀ ملت يدين  نشان داده است که چگونه بريتانيائی ھا با Jean-Michel Vernochet يدين ورنوشه اخيراً، 

). ١٠( فرقۀ وھابی عليه خليفۀ ترک جنگيدند و سرانجام امپراتوری عثمانی را سرنگون کردندعرب و در عين حال

منطق ايجاب می کند تا بپذيريم که داعش در پی احيای خليفه است، ولی نه مانند جانشينان فاطميه، عباسی و يا بنی اميه 

  .ودشان و در جايگاه آنھاکه تمام اينھا از ديدگاه وھابيت خارج از دين ھستند، بلکه به نام خ

  

  چه بايد کرد ؟

در نخستين گام، توقف پشتيبانی از جھاد طلبان، به انضمام پشتيبانی از عناصری که درپی سرنگونی رژيم ھائی ھستند 

  . و برکنار کردن سياستمدارانی که رسماً از اين جنايات پشتيبانی کرده اند که در مقابل امپرياليسم مقاومت می کنند

 توقف ھر گونه پشتيبانی از ايدئولوژی وھابی، حتی وقتی که پادشاه عربستان سعودی يا اميران قطر و شارجه از سپس،

بی ھيچ اتالف وقت بايد موضوع تساوی حقوق زنان و به ھمين گونه آزادی رسمی برای باور ھای . آن حرف می زنند

پا بايد تحت نظارت قرار گيرند و وقتی برای اعمال امام ھای وھابی در ارو. دينی در اين دولت ھا را مطرح کنيم

  .جنايتکارانه تبليغ می کنند، بايد بازداشت شوند

شوی مغزی  و پشتيبانی شود که در درون دولت خود او شست) ١١ (مک کين عليه امثال سناتور اوباماسرانجام، بايد از 

  .جھاد طلبان را سازماندھی و تأمين مالی می کند

لۀ بازگشت آنھا را از سوريه و عراق أود مسامات موجب جلوگيری از استخدام جھاد طلبان شود، با اين وجاگر اين اقد  

در وضعيت حاضر مورد آنھا مطمئناً به امور قضائی مرتبط می باشد، ولی . به کشورھايشان در اروپا حل نخواھد کرد
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 ھمان شکلی که برنامۀ آشتی جمھوری عرب سوريه ول بازشناسی کرد يعنی بهؤ را بايد از ديدگاه جزائی غير مسآنھا

  .بدان عمل می کند
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