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  حميد محوی:برگردان از
 ٢٠١٤ اکتوبر ٢٤

  

 ...می گويند بربريت

 

 بربريت: می گويند 

 و يک گردشگر فرانسوی در مقابل ديدگان  ئیامريکاصحنه ای که رسانه ھای غربی از قتل دو روزنامه نگار «

به گفتۀ . ی بود از اعمال خردگريز درعمق اضمحالل انسانی و بھيميتعمومی غربی ھا به نمايش گذاشتند، نمايش

 مذھبی و اسالم بوده - رھبران و رسانه ھای غربی، گوئی اين جنايات شقاوت آميز جزء جدائی ناپذير عرصه ھای قومی

 غرب قرار اعمال جنايت آميزی که قابل درک نيست و به شکل ساختاری در تضاد با. که به شکل بنيادی خطرناک است

 و بر اساس تعريف و بر اساس ھمين چشم اندازی که رسانه ھای غربی به نمايش گذاشته اند، نتيجه می گيرند که داشته

سايت انوستيگ (» .جوھر و ارزش ھای انسانی تنھا در غرب تبلور يافته و قاطعانه از باقيماندۀ جھان برتر است

  )ميشل کولن. آکسيون

 

  بربريت: می گويند 

ج کنندۀ اخير نگاه می کند که برای درک رؤيت و يي به اين رويدادھای تھ ن مقاله خيلی عالی است، زيرا به گونه ایاي«

پس خودمان را . من اين نگاه را می پذيرم. نيّت انسانی آن بايد با فاصله و تأمل بيشتری به تصاوير و نوشته ھا نگاه کنيم

يجانی که کلمات در ما برمی انگيزند مظنون شويم، در غير اين صورت اين ما مجبور کنيم که با فاصله نگاه کنيم وبه ھ

  .ھستيم که بشريتمان را از دست خواھيم داد
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اين مقاله به روشنی نشان می دھد که چگونه مردم غرب آلت دست شده اند، رسانه ھا با ايجاد اختالل در اذھان عمومی، 

به ھمان گونه که ناآگاھانه و يا به داليل . ھان را در آنھا تحريک کرده استحس انتقام گيری از سه ميليارد از ساکنان ج

گوئی اين دشمن موھومی که . ناگفتی، ھيجانات حسی کامالً قابل توجيھی را به سوی دشمنی موھومی متوجه می سازيم

م دردھا و رنجھای ما ول تماؤشمن مطلق و ھمان دشمنی است که مسساخته و پرداختۀ رسانه ھای جانبدار است، ھمان د

  .می باشد

در اين صورت، دشمن، واژه ای خواھد بود که می توانيم به ھر فردی، به ھر دولتی نسبت دھيم، و به نام ھمين دشمن 

موھومی و به نام تمام دردھا و رنج ھايمان تمام قوانين را زير پا بگذاريم، تمام موانع و موازين دموکراسی را در ھم 

تمام خشم ھايمان را مثل صليبی ھای تجديد چاپ شده و ھذيان زده جلوی صفحۀ تلويزيون به اھتزاز بشکنيم و پرچم 

  .درآوريم

و خواھند کرد، بادی را که در فراموشی سپرده شده، تکبر غربی ھائی است که با کاشتن باد طوفان دره آنچه در تاريخ ب

، به شکل نا محسوسی تا نسل ھای بعدی ما را تعقيب  عبور می دھند بان تنفر از روی قلب و روح ما در غربباد

  .خواھد کرد

جز يک اتوپی وصله پينه خورده ه با ھم زندگی کردن، اين رؤيای بشر دوستانه، بی گمان تا مدت ھای مديد، چيزی ب

  .چيز بيشتری نخواھد بود

. تکرار می کنند) غربی ھا (ما انسان ھای برتری ھستيم، و اين چيزی است که رسانه ھای ما ھر روز در گوش ما

ما شواليه ھای . آنھائی که بر حسب اتفاق در جای بدی به دنيا آمده اند شايستۀ بازشناسی و احترام و ھم دردی ما نيستند

  ».چون که ما خاصه شواليه ھای حافظۀ خيلی خيلی کوتاھی ھستيم... چندان سفيد، نه تا اين اندازهد ؟ نسفي. سفيد ھستيم

  )Réseau Internationalشبکۀ بين المللی . Galadriel  گاالدريل( 

   

  ...می گويند بربريت

  

عراق و گردشگر فرانسوی در الجزائر به شکل کامالً موجھی نھای غربی در  بريدن سر گروگا برداری از صحنۀلم ف

اين کشتارھای جنون آميز تنھا می تواند حاصل اعمال . موجب احساس ھراس و بيزاری بوده و قاطعانه محکوم است

اين صحنه . جنايتکاران بيمار از ديدگاه روانی و منحرف عصبی باشد که به خدمت ايدئولوژی انحرافی درآمده اند

ازی ھای مرگبار پس از تصاوير ديگری که به ھمين اندازه تحمل ناپذير و بھت آور است ، يعنی صحنۀ کشتار پرد

  .گروھی از مردان بی سالح، به نمايش عمومی درآمده است
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با اين وجود، ھيجان حسی حاصل از اين نمايش شقاوت قوياً تحت تأثير بازی تحريف آميز رسانه ھا و سياست غرب 

به آن ارتکاب ورزيده اند، حاکی از خواست نويسندگان » بربرھا«که » بربريت« تکرار بی وقفۀ صفت .جھان است

می خواھند بگويند که خارج . اين جنايات است) و غير انسانی(رسانه ھا برای بازنمائی و برجسته سازی وجھۀ بھيمی 

 سفيد در ھمآھنگی با سنتی قديمی آن است ھدف تبليغات. ، حقوق عمومی و عادی وجود ندارد)غرب(از مرزھای تمدن 

جز بربريت وجود ه چيزی ب  — نزد غير —تا افکار عمومی را متقاعد سازند که خارج از منطقۀ جغرافيائی غرب 

 و با نمايش جنايات و اعمال صبعانه ای که در واقع از ھمين سياست سفيد منشأ می گيرد، فراسوی جنايات توده  ندارد

ه و منسجم و غير قابل تفکيکی را نشان می دھند تا بھتر بتوانند بر آن مسلط شوند و يا طرح کشتارھای ای به ھم پيچيد

در اذھان عمومی غرب به امری اجتناب ناپذير برای نجات بشريت و تمدن و » ديگران « جمعی را در سرزمين ھای 

در مورد عراق و سوريه ديديم، با ھمين روش و يا ھمان گونه که . دموکراسی جلوه دھند و به آن مقبوليت عام ببخشند

  .ديدگاه دولت ھا را به تخريب محکوم کردند

رسانه ھای سفيد با ساخت و ساز ھای  بازنمائی اين جنايات مرگبار وقتی از جھان عينی برکنده می شود و از پااليشگاه 

اعمال خردگريز و بھيمی و غير انسانی به نمايش  برای جانبداری از منافع امپرياليست ھا به عنوان هتبليغاتی جانبداران

-گذاشته می شود، فراتر از آن، ضخامت بربريت در شامات و اعمال جنايت کارانه را به جزء جدائی ناپذير قومی

مذھبی، جوامع اسالمی تعبير می کنند، که با وجود درجات مختلف آن در بازی زبانی، به شکل بنيادی خطرناک 

و می گويند که اين اعمال جنايت آميز قابل درک نيست و به شکل ساختاری در تضاد با غرب بوده و   ارزيابی می شود

بر اساس تعريف و بر اساس ھمين چشم اندازی که رسانه ھای غربی به نمايش گذاشته اند، نتيجه می گيرند که جوھر و 

فقدان  به شکل بی شرمانه ای، در . رتر استارزش ھای انسانی تنھا در غرب تبلور يافته و قاطعانه از باقی جھان ب

با جنايتکاران مظنون بازشناسی » فرھنگی«تفکيک، ولی افسوس با مقبوليت عام، مسلمانان اينجا و آنجا را به تبانی 

و از . قطع نظر کنند» بربريت«ليس افکار عمومی آنھا را مجبور می سازد که رسماً از ھمبستگی با جھان وکرده، و پ

يا » تنبيھی«استه می شود که جنگ نوين غرب در خاورميانه و بمباران ھائی را که تمدن به عنوان گزينش آنھا خو

  .د قرار دھندئي مورد تأ، می گذاردءبه اجرا» انتقام جويانه«

 

 ھای تبليغاتی که به اصالت وجود باور دارد، ھدفش ابليس نمائی کل جوامعی است که به منطقۀ دليل و برھاناين 

، و چنين دليلی و )د ذخيرۀ سوخت فسيلی قرار گرفته اندص در٦٠از و اتفاقاً روی بيش (جغرافيای غرب تعلق ندارند 

اين تبليغات در تھمت زنی و گناھکار جلوه دادن اين جوامع . کامالً مردود استبرھانی است که از ديدگاه ما شرم آور و 

به يک دليل ديگر نيز مردود است، زيرا ھمين روزنامه نگارانی که در عين حال با جلوس بر کرسی قاضی عمل می 

خوبی انجام ه ا ب حرفۀ خودشان ر،کنند، در جای بسيار مناسبی قرار گرفته اند، در صورتی که به عنوان کارشناس
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دھند، می توانستند وحشی گری ھای دائمی و جنايات بسيار عظيم و خونبار بی بديل ھمانھائی که سالح ھايشان را از ده 

  . کنندءھا سال پيش عليه مردم عرب و مسلمان نشانه گرفته اند، افشا

ا ھزار مرگ و مير بين شھروندان عراقی، اين روزنامه نگارانی که دائماً کلمۀ بربريت را تکرار می کنند، دربارۀ صدھ

دربارۀ استفاده از بمب فسفری سفيد و مھمات اورانيوم ضعيف شده عليه مردم عراق چه نوشته اند ؟ کدام يک از اين 

 ھيوالئی که در فلوجه و ديگر شھرھا که در اثر کاربرد جنگ افزارھای ممنوعه به الگوھای تمدن دربارۀ صدھا کودک

  د، چيزی نوشته است ؟دنيا آمده ان

د ھزار کودک عراقی صمرک پان، امريکا، وزير قديمی امور خارجۀ دولت مادلن اولبرايتوقتی که خانم خيلی متمدن 

را توجيه کرد و آن را برای دموکراسی ضروری دانست، آيا صدای اعتراضی از اين رسانه ھا و روزنامه نگارانشان 

  چيزی شنيديم ؟

 

 بازگرديم تا توحش  به نسل پيشين» عصر روشنائی « اّما ھيچ نيازی نيست که به دوران جنگ ھای استعماری به نام  

  .ای دموکراسی و حقوق بشر را می پوشيدمعاصر را درک کنيم که به ھمين شکل بد قواره جامۀ ارزش ھ

در اين مورد . ش، تاکنون فرمان ھفت جنگ را صادر کرده استريخ دريافت مدال طالئی نوبل صلح از تابارک اوباما

  .چه نتيجه ای می توانيم بگيريم جز اين که چنين امتيازات طالئی را خالی از ھر گونه مفھوم اخالقی بدانيم

ز مرگ ده ھا ھزار انسان بی گناه زير انفجار ھيل فايرھای پھپادھا مه نگاران به اصطالح معتبر اوزناکدام يک از اين ر

، »ھوشمند « ه و زير بمب ھای  ھای ھدايت شوندراکتدر ضربات ھوائی ناتو چيزی نوشته است ؟ آيا مرگ زير 

که به مديريت سازمان را  مدارسی جای بازشناسی واقعيت، بمبارانه نيست ؟ ولی ب» بربريت « د کودک در غزه صپان

در حمالت دقيق و جراحی شده تلقی ) به زبان ديپلماتيک و مؤدبانه(ملل متحد اداره می شد، به عنوان خسارات جانبی 

  .کردند

 با تبانی سکوت روزنامه نگاران اطالعاتی دفن   راز و رمز حقيقت اين است که بی آن که تصاوير را زير خرواری

آمارھای ناب و .  ھا ھزار نفر در جنگ ھای غير قانونی را نيز نمی توانند به فراموشی تاريخ بسپارندکنند، مرگ ده

ساده، جسد ھای قطعه قطعه شدۀ انسان ھای بيچاره و بی سالحی را به آرشيو فراموشی می سپارد که گوئی ھيچ 

  .احساسی را برنمی انگيزد
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بپردازيم و پی ببريم که با » بربريت« و عميقی برای کشف واقعيت در نتيجه ھيچ نيازی نيست که به پژوھش گسترده

در اينجا نمی . آنچه اين رسانه ھا با نيم تنه ھای نظامی سعی می کنند به ما بباورانند از زمين تا آسمان فاصله دارد

 سلطنتی خليج خواھيم به مناسبات سياسی اسالمگرائی متعصبی بپردازيم که از يک سو ساخته و پرداختۀ رژيم ھای

 ھای ميالن فرانسوی، جنگ افزارھای راکتھمه . است و از سوی ديگر غرب سالح ھای آن را تأمين می کند) فارس(

افغان تحويل می دانند که تا ديروز مبارزان آزادی ناميده می » مجاھدين « ئی را به ياد دارند که به امريکاانگليسی و 

   را طالبانی ھای افراط گرا می نامند ؟ و امروز آنھاfreedom-fightersشدند 

 

) ای در مراکش منطقه(يادگار آکورا ) : مربوط است به جنگ ھای استعماری فرانسه در مراکش ( نوشتۀ روی عکس

  تيراندازان ما خشمگين برای انتقام مرده ھا را قطع عضو کردند -

صحنه پردازی کشتار وحشيانه در شرايط اسفناک توسط پسيکوپاتھای بی قانون ھرگز نمی تواند به بھانه ای برای  

د، به  در تبليغات تکرار می شوگفتمان دربارۀ بربريتی که دائماً . تحريف افکار عمومی به قصد تحريک خشونت گردد

ن دشمن داخلی دروغين است و می خواھد مسلمانان ساکن اروپا را که با ماجراجوئی جنگی در خاورميانه ييھدف تع

 و بر اين اساس کشتارھائی را که ھم پيمانان غرب  مخالف ھستند را به سکوت وادارد و از صحنۀ رسانه ھا حذف کند

 —و عالوه بر اين اقليت ھائی را که در معرض ديد ھستند. ردفراموشی بسپاه مرتکب شده اند را در اذھان عمومی ب

متأسفانه افکار عمومی نيز تحت تأثير بمباران .  را به عنوان طعمه به افکار عمومی تسليم کنند—ظاھراً مسلمان 

. ست آورده اندده تبليغاتی طی سال ھای متمادی کامالً برای چنين واکنش ھائی نسبت به اقليت ھا کامالً آمادگی الزم را ب

با اين وجود چنين حرکاتی پيرامون به اصطالح بربريت مسلمان قادر نيست روی حقيقت خونبار غرب استعمارگر 

ديروز و امپرياليست امروز پردۀ استتار بکشد که بی وقفه از قرن نوزدھم جنگ ھای مطلقاً متمدن و قوياً خونبار را در 

 .در مدرسۀ خوبی درس آموخته اند) داعش(جنايتکاران دولت اسالمی . جھان عرب و مسلمان به راه انداخته است

در نتيجه، جنگ .  سازی روانی، بربريت روی دّوم سکۀ جنگ نھائی استهدر ساخت و ساز به کار برده شده در آماد

دور بوده بلکه آن ھای ابدی عليه تروريسم، که از ده ھا سال پيش آغاز شده، نه تنھا خيلی از جلوگيری پديدۀ تروريسم به 

  .را عمومی و پيچيده تر نيز ساخته است

Source : Fondation Frantz Fanon 

 ٢٠١٤بر و اکتannibal GENSERIC3 واکنش  
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يا سياھان را می بريد يا در  »وحشی«دوران، ارتش فرانسه بر حسب عادت سر عرب ھای » افکار بزرگ « پذيرش  با

، به )کاری که فاتحان اسپانيائی نيز انجام می دادند(سگ ھا می داد  ان خوراک بهآتش می سوزاند و نوزادان را به عنو

  .خالصه مثل ھمين داعشی ھا عمل می کردند. دختران تجاوز می کردند زنان و

  

 Source : Fondation Frantz Fanon -بنياد فرانتس فانون: منبع 
 

٢٠١٤مبر سپت ٢٩  

http://frantzfanonfoundation-fondationfrantzfanon.com/article2250.html 

در شبکۀ بين المللی  منتشر شده Réseau International  3 ٢٠١٤ اکتبر   

http://reseauinternational.net/temps-barbares/ 

٢٠١٤ اکتبر ١ ميشل کولن –در انوستيگ آکسيون   

html.ils-disent-Barbarie/info.michelcollon.www://http 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٤بر واکت  ٢٣

  


