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  »زير چشمان ما«

  کتيک بی حرمتی به مقدساتت
  

يزش موجی از خشم در جھان عرب موجب خ» بی گناھی مسلمانان« اھانت آميز ضد اسالمی فلمانتشار گزينه ای از 

 به زبان عربی ء ابتدافلم کمی از ظواھر امر پيچيده تر است زيرا اين گزينه از از ديدگاه تی يری ميسان، مسائل. شد

 بينندگان اياالت متحده نيستند و نه فلممخاطب . در يوتوب و روی شبکۀ سلفی ھای مصری آل نصر منتشر شده بود

انتشار آن توسط ھمانھائی انجام گرفته . بلکه تنھا بينندگان عرب را ھدف گرفته بوده استحتی بينندگان مسلمان، 

 چه کسی پشت اين توطئۀ تحريک آميز پنھان شده است؟. است که برای ممنوعيت آن فراخوان صادر کرده اند

 

  

 )ليبيا(حمله به سفارت اياالت متحده در بنغازی 
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در انترنت موجب خيزش تظاھرات خشونت آميز در جھان شد که در » مسلمانانبی گناھی  «فلمانتشار گزينه ای از 

 . و اعضای محافظ او انجاميدليبيابنغازی به کشته شدن سفير اياالت متحده در 

»  ھای شيطانیتآي«در وھلۀ نخست، بايد دانست که موضوع به زنجيره ای از رويدادھا مرتبط می باشد که از 

با اين وجود اين .  ادامه می يابد"تری جونز"می شود و تا سوزاندن قرآن توسط کشيش نوشتۀ سلمان رشدی شروع 

تھاجم جديد با ديگر مواردی که در گذشته به وقوع پيوسته متفاوت است زيرا مخاطب آن مردم غرب نبودند، بلکه 

  .تنھا به عنوان ابزار و به ھدف تحريک مسلمانان تدارک ديده شده بود

د اول اين است که آن مور.  اين جريان را می توانيم به دو شيوه مورد بررسی و تحليل قرار دھيمدر زمينۀ سياسی،

ئی ببينيم، و ديگری در سطح ستراتژيک و به عنوان امريکاکتيکی به عنوان تحريف و تحريک ضد را در سطح ت

  .حملۀ روانی ضد اسالمی

ئی و يک قبطی امريکا مليت مضاعف اسرائيلی و  محصول يک گروه صھيونيستی مرکب از تعدادی يھودی بافلم

 را از چند ماه پيش آماده کرده بودند تا در فرصت مناسب آن را به کار ببندند، و به اين فلماين . زبان مصری بود

بر اين اساس تعدادی مأمور اسرائيلی در چند شھر بزرگ . ھدف که شورش ھائی را عليه اياالت متحده تحريک کنند

و نه ھرگز (د و مأموريتشان اين بود که خشم عمومی را عليه اھداف اياالت متحده يا مصری ھدايت کنند مستقر شدن

  . جای شگفتی نيست که تأثير حداکثر در بنغازی به اوج برسد). اسرائيل

ريان به ياد می آوريم طی ج. مردم بنغازی برای پناه دادن به گروه ھای ارتجاعی و نژاد پرست بسيار مشھور ھستند

با به کار بستن قرارداد وين، . نمارک حمله کردندبه سفارت د، سلفيستھا )پيغمبر مسلمانان(کاريکاتورھای محمد 

فشار قيام .  در دوران معمر قذافی مجبور شد از نيروھای نظامی برای محافظت از ديپلماتھا استفاده کندليبيادولت 

 را سرنگون کنند، انتشارات ليبيا می خواستند رژيم سپس، غربی ھا که. عمومی موجب مرگ چندين نفر شد

نمارک متھم کنند و بگويند که ھم او بوده که سفارت دتأمين مالی کردند تا سرھنگ قذافی را به دفاع از را سلفيستھا 

  . کاريکاتورھا را به عھده داشته استۀمخارج تھي

تاری که طی آن تيراندازی شده بود به راه ، سلفيستھا تظاھراتی در بنغازی به يادبود کش٢٠١١ بروری ف١۵

 سه نفر از اعضای ليبياليس وپ. انداختند، که آغازی بود برای شورش ھای سيرنياک و گشودن راه برای مداخلۀ ناتو

افراد بازداشت شده اعتراف کردند که برای ايجاد اغتشاش، ھم زمان، . نيروھای ويژۀ ايتاليائی را دستگير کرده بود

  .ليس تيراندازی کرده اندواھر کننده ھا و پبه روی تظ

اين سه نفر طی جنگ زندانی بودند و تنھا وقتی ناتو طرابلس را تسخير کرد از زندان آزاد شدند و از طريق يک 

  ).١( به مالت منتقل شدند،کشتی ماھيگيری که خود من نيز با آنھا روی آن بودم

در بنغازی توسط مأموران اسرائيلی، قتل سفير اياالت متحده را اين بار، تحريف و تحريک و ھدايت افکار عمومی 

توسط نيروی ) ٢(»يو اس اس ليبرتی«ھدف گرفته بود، يعنی حرکت جنگی بی سابقه از تاريخ بمباران کشتی 

  .١٩۶٧دريائی اسرائيل در سال 

ه در حال انجام مأموريت  نخستين بار است که يکی از سفرای اياالت متحد١٩٧٩از سوی ديگر، اين واقعه از سال 

اين واقعه باز ھم به داليل ديگری اھميت دارد زيرا در کشوری روی داده که دولت چيزی بيشتر از . به قتل می رسد

از يک تخيل واھی نيست، و سفير اياالت متحده تنھا يک ديپلمات ساده نبوده بلکه عمال به عنوان رئيس دولت عمل 

  .می کرد
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امات عالی رتبۀ ارتش اياالت متحده آشکارا با دولت اسرائيل اختالف نظر پيدا کرده و بيانيه طی ھفته ھای اخير، مق

مبر آغاز شد  سپت١١ھای پی در پی است که از ھای متعددی منتشر کردند که حاکی از متوقف ساختن جنگ 

  چند کشور ديگر را نيز در بر می گرفت٢٠٠١که توافقات سال ، در حالی )، سوريهليبياافغانستان، عراق، (

نخستين ضربۀ اخطاريه، با حمله توسط موشک عليه ھواپيمای ژنرال دامپسی فرمانده ). سودان، سومالی، ايران(

  .دومين اخطاريه خشونت آميز تر بود. مرکز فرماندھی ارتش اياالت متحده انجام گرفت

 را از ديدگاه روانشناسی اجتماعی مد نظر قراردھيم، به مثابه حمله ای مستقيم عليه از سوی ديگر، اگر اين ماجرا

بر اين اساس، با اپيزودھای پوسی رايوت  که آزادی مناسک و مراسم . اعتقادات مسلمانان قابل تعبير خواھد بود

 ديگر ه ئی پايۀ انديشمذھبی را در کليسای ارتودکس نجات بخش مقدس نقض کرد، و چند پرفورمانس پورنوگرافيک

اين عمليات در تنوع و کثرتشان در پی تھی کردن جامعه از .  گذاشته بود، متفاوت نيستءکه پيش از اين به اجرا

  .عناصر قدسی است که در روياروئی با تسلط جھانی مقاومت می کنند

با اين . ود داشته باشددر جوامع دموکراتيک و تعدد فرھنگی، تقدس تنھا در وادی زندگی شخصی می تواند وج

دولت ھای اروپای غربی قوانين يادبودی را به تصويب . وجود، فضای نوين تقدس جمعی نيز در حال تکوين است

رسانده اند که واقعۀ تاريخی را متحول ساخته به اين معنا که کشتار يھوديان توسط نازيھا را به موضوعی مذھبی 

بر اساس واژگان » ھولوکاست« بر اساس اصطالح يھودی، يا - ان  قتل عام يھودي- » شوآ«(تبديل کرده است

فرد به بھای بی اھميت انگاشتن ه بر اساس اين قانون، چنين جنايتی به عنوان واقعه ای منحصر ب). انجيلی

زير عالمت سؤال بردن اين انديشۀ جزمی، . کشتارھای ديگر، و قربانيان ديگر در دوران نازيھا تعبير شده است

تعبير الھی شناسی از يک واقعۀ تاريخی، مانند گذشته که قوانينی در مورد توھين به مقدسات رايج بود، مشمول يعنی 

  .قانون مجازات کيفری می شود

، اياالت متحده، دولتھای عضو اتحاديۀ اروپا، و شماری از ھم پيمانان آنھا قانون يک ٢٠٠١به ھمين گونه، در سال 

اين ابتکار عمل در عين حال . مبر به مردم تحميل کرده اندسپت ١١ربانيان سوء قصد ھای دقيقه سکوت را به يادبود ق

در ھر دو مورد، کشته شدن به دليل يھودی بودن و يا . با تعبير ايدئولوژيک داليل چنين کشتاری ھمراه است

در برابر آن سر تعظيم فرود ئی بودن، جايگاه خاصی را برای قربانيان بازشناسی می کند که تمام بشريت بايد امريکا

  .آورند

ئی بر آن بودند تا اين فضای مقدس را با امريکات نمايندگان اسرائيلی و أرين بازی ھای المپيک در لندن، ھيدر آخ

تحميل يک دقيقه سکوت طی مراسم گشايش بازی ھا تحميل کنند، يعنی طی واقعۀ تلويزيونی که بيشترين بيننده را 

ولی اين پيشنھاد پذيرفته نشد، و . ادبود قربانيان گروگان گيری بازی ھای المپيک مونيخ بودموضوع ي. جلب می کند

در ھر صورت، موضوع ايجاد فضای . کميتۀ المپيک به برگزاری مراسم خصوصی تری در حاشيه بسنده کرد

  .تقدس جمعی برای قانونی سازی امپراتوری جھانی است

م زمان ابزاری است برای ھشدار به واشينگتن در پايبندی به نظم نوين ھ» بی گناھی مسلمانان«بر اين اساس، 

جھانی که سعی می کند از طرح تسلط صھيونيستی دور شود، و وسيله ای است برای ادامۀ طرح وارد آوردن 

  .جراحت به اعتقادات آنھائی که در مقابلشان ايستادگی می کنند

  

  پی نوشت مترجم

  مراجعه شود به مقاالت زير)١
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  ٢٠١١ گست ا٣١. گاھنامۀ ھنر و مبارزه

روزنامه نگارانی که در طرابلس در تھديد تروريست ھای وابسته به اياالت متحده و اروپا و گروه مسلمانان انقالبی 

  بر اساس گزارش شبکۀ ولتر سرانجام سالمت به مالت رسيدند. به سر می بردند ) شاخۀ القاعده(

 

 

 

  

l’USS Liberty ٢(  

 نظامی عليه مصر، با پرچم مصر به اين کشتی حمله کردند و آن را ۀ برای مداخلامريکااسرائيلی ھا برای تحريک 

  .به مصری ھا نسبت دادند

« Sous nos yeux »  

La tactique du blasphème 

par Thierry Meyssan 

Réseau Voltaire | Téhéran (Iran) | 17 septembre 2012  
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