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مذهب در امریکا عليه  مسلمانان یا  افرادیکه  اهل   به انگيزه نژاد و جنایات،FBIاعالن  طبق

اقعه یازده سپتمبر ، افزایش  چشم گيری  داشته است . فضای  خاور  ميانه باشند ،  بعد از  و

تيره  ای وجود دارد  با  این  جنایات  عليه  نژاد و  مذهب ،  با ثبت سوابق و  تحليل  

، فکر ميکنم که  این قدرت فيلم را  نشان  روانشناسی نژاد  و  جمع آوری  آنان باز  ميگویم 



موضوعاتيکه ميدانيم  واقعيت  دارد  ما  همچنان   مشتاقانه  ميدهد که باوجود  حقيقت ، باوجود 

، افسانه  ها  را  می  پذیریم.افسانه شناسی جزئی از  ذهن  و روان  ماست . زمان  زیادی  

يض و  شوند وبسياری  از  ما ، با  تبع  طول  ميکشد تا  تصاویر کليشه  یی، محو  و فراموش

بزرگ شده   "چهره"نميخواهيم  تغيير  کنيم .ما با  این   تعصب  های  خود راحت  هستيم . ما

 آن  خو  گرفته ایم .ایم و به 

   بحث جدی: 

 ، چه چيزی  ميبينيم؟ وقتی  به  عرب فکر  ميکنيم

 چه  تصویری  بذهن ما می  آید ؟

 آیا ما مردم  واقعی  را  می  بينيم .مردمی که باوجود فرهنگ  واقعی یاتفاوتهای جغرافيایی،

کما  بيش کار  های مشابه یما  انجام  ميدهند . وقتی  به  زن  عرب فکر  ميکنيم ، چه  

تصویری  در  ذهن  ما  می  آید؟ آیا  ما  زنانی  را  می  بينيم که  می خندند و بازی  ميکنند و 

زنانی را می  بينيم که  هم  در  خانه  و هم بيرون  به  بچه  های  خود  عشق  می ورزند ؟ 

ث  تعجب  شود وقتی که بدانيد  در بسياری از  کشور  های  عرب نه  کار  ميکنند. شاید باعخا

، اکثریت  دانش  آموزان  و دانشجویان  دانشگاه، در واقع  دختران  وزنان  هستند. در رسانه  

 ،  تصویر  مردان  عرب  چگونه  است؟)رسانه های امریکایی(های  ما 

 را  می بينيم؟ آیا ما  پدران با محبت 

 أمين کنند. که  ميخواهند  خانواده  خود را  تپدرانی  

 در مورد  نوجوانان  عرب چه؟

 آیا  آنها  را  آنگونه که  در  مورد  نو جوانان سایر قسمت  های جهان فکر  ميکنيم، می  بينيم؟

 در  جهان  عرب  دین  وجود دارد؟

 همه  چيز  حکمفرما است؟آیا می  بينيم که  دین  بطور  گسترده ، بر 



 

آیا ميدانيم که اگر چه  ایمان نقش مهمی در  جهان  عرب دارد ، همانطور  که  در  اینجا  در 

این  نيز  واقعيت  دارد  که بيشتر  جهان عرب، کامالً  سکوالر و  .ایاالت  متحده  نقش  دارد 

بياد  می  هن ما می  آید؟ آیا  است .ایاوقتی  بعرب و دین فکر  ميکنيم ، مسيحيت به  ذ دنيوی

ليون مسيحی در  سرزمينی وجود  دارد  که برای  قرنها ، در کنار  م 02آوریم که بيشتر از 

مسلمانان زندگی  مسالمت   اميزی  داشته اند؟ با  احترام  به  بعضی  فيلم سازان  که  عربها و  

وان راهی  عالی برای نابود کردن  عربهای  امریکایی را  طوری به  تصویر  کشيده اند به  عن

را  داریم .  یک  تصویر  کليشه یی تنها  از  طریق  خنده  وکميدی  . خوب  ما  کميدین  ها

وست ، کميدیهای  یهود ی  کرده اند .  کميدیهای  سياه  پنها ، در  طول  تاریخ چنين  کارکميد



 کار،ين  کاری  ميکنند . و  این ی. خوب  ما   کميدین  های  عرب  را  نيز  داریم  که  چن

)نام  (199ها و  کشمکش ها .)دین  عبدهللا فارنهایت   تنش کاهش کاریست  در  جهت 

 فلميست(

یک  مردی پيش  روی  غرفه ، کارت  اعتباری من را  برداشت و  اسم  مرا  دید، با قيافه  

است؟ من  گفتم این یک  اسم   بهت  زده بمن  نگاه  کرد و  گفت  : رفيق! این  دگر  چه  اسمی 

یک نفر  به  انگليسی  ترجمه کند  ببيند معنی   عربی  است . گفت:  معنی  اش  چيست؟ ممکن

از کدام  کشور   شمال  نيست چون خانواده  شما عرب  صلح  طلب  ميدهد.اما او  خو

 عربيست؟

اهل   جادو()عالءالدین و  چراغ   هستيم  که  عالءالدین  ما  از  همان  کشوری

، او صحنه 199در  دی وی دی  فارنهایت  . با احترام به  مایکل  مور آنجاست

 های  کميدی  را  نيز  اضافه کرده  است.

اسم واقعی من  احمد احمد  است و  من  نميتوانم  به  هيچ  جاه  پرواز داشته 

تا  دو باشم .برای  شما  سفيد  پوست  ها  خيلی  راحت  است . برای  شما یک  

ساعت  طول  ميکشد ، تا قبل  از  پرواز  تان  به  فرودگاه  برسيند. برای من یک  

ماه  و  نيم  طول  ميکشد تا  ویزای  پرواز بدست  آوریم . برای  یک  عرب ،  

طرح  و برنامه  رسانه  ها  کامالً  مشخص  است .برای  غير  عربها ،  این  طرح   

مشخص  نباشد با  این  حال ،  این  مسئوليت  شماست وبرنامه  ممکن  است  خيلی 

 که  در  چنين حال و هوایی قربانی  نشوید .

ا  در  جهانی زندگی  ميکنيم  که  ميتوانيم انتقاد  کنيم و  مسخره  نمایيم شما  می  م

فهميد  ما   غربيها و سفيد  پوستها  همه  چيز  را  مسخره  ميکنيم و دليل  اینکار  

. بلی  بخاطری که  شما  آزادی دارید  ضا ضمير نا  آرام ما  ميباشد نيز  ار

ميتوانيد اینکار  ها را  بکنيد .ما باید  کمی  عاقل  تر  باشيم  و بهتر  فکر  کنيم  تا  



.ولی اگر  ما  مجبور باشيم از  نقاشی  پيغامبر  در گير  چنين  تحریکاتی  نشویم 

ساسيت  مسلمانان  این  کار را  بکنيم، آنگاه شما  جلو  گيری  کنيم و بخاطر  ح

این، نوعی  سانسور  عقاید  خواهد بود . برای  من ،  آزادی بيان  و احترام  

نرا  آزادی  بيان  هستم.  ولی   چرا آ بدیگران ،  در  کنار  یکدیگرند. من طرفدار 

 تنها  برای صدمه زدن  به دیگران  بکار  ببریم؟ 

واهم  از  محمد ،  عيسی ، یا  یک  خاخام ، کاریکاتوری  بکشم ه بده  من ميخاجاز

 من باید  چنين  حقی  داشته  باشم.  می  فهمی اینجا  فرانسه  است. 

ونها  انسان توهين  ميکنيد ، چرا اینکاررا وقتی  ميدانيد  که با  این  کار ، به  ملي

 م  چنين  غلطی توهين نمایيد؟  بکنيد زیرا  شما  حق  ندارید با  عقاید   مردم با  آنجا

است. همان روز  نامه  ردد. همان   چيزی که  مورد بحث  ماین به  آزادی  بر  ميگ

را  بازی کرد ،  مصاحبه   نقش  یک  یهودی ارتدوکس کميدینی که، Dieudonneنگار، با 

 ميکند. 

 يکنيد برای  رفتار خود  عذرخواهی  کنيد ؟فکر  م

متأسفم  اگر به  احساسات  شما صدمه  "واصالً خنده  دار  نبود  متاسفم":  می توانستيد  بگویيد

این بخشی  از  شغل من است.کميدی که  من بازی   "زدم .این  بخاطر  حماقت  من  بود .

ده  ام . من  من نميتوانم شما رابفهمم من شکه شميکنم بایستی  آن  چند  خط  را  می  گفت . 

ه ونا بخشودنی  ميدانم.ما  در  کشوری  زندگی  ميکنيم  که  ميتوانيم اینکار شما را غير موج

 ف  اید؟لآزادانه  عقاید  خود را  بيان  کنيم .  چرا  شما  مخا

من بشما  ميگویم که  چرا  شما  حق  ندارید  نظر تان را  آزادانه  بيان  کنيد . بخاطر  

هلوکاست،  بهمين  دليل است  که  کميدی  شما مشکل کوچکی  بوجود  می  آورد . اما  برای 

ث نشد  تا ما  ساخت  اما   این  باع يدیمانسياهپوست را  به  بردگی  کش(ها)سال  ميليون   022

 دی در  مورد  شخصيت  های  سياه  پوست را متوقف  کنيم.کمي



می  بينيم که نمایش  کميدی اش  را با یک  ميمون  لباس  پوشيده و به   را Mitchell Ledما 

عينک شبه  یک  سياه پوست اجرا  ميکند . اما  این باعث  آن  نشد  تا  ما  ساخت در  مورد 

که نمایش  کميدی  نيم. ما  ميشل  ليد  را  می  بينيمشخصيت   های  سياه پوست را  متوقف  ک

اش را  با  یک  ميمون  لباس  پوشيده و با  عينک شبه  یک  سياه  پوست  اجرا  ميکند ،  نه  

هيچ  کس او  را  متوقف و  نه  از او انتقادکرد.حتی  به او  بعنوان یک  قهرمان ، سالم  و  

همه  اعضای خانواده  اش  در  اردوگاه پناهندگان  کشته  درود فرستاده  ميشد. برای  کسی  که 

اشاره است  به  عبارت  )" Isra-heil"شده اند و او  می  بيند که  کسی در  تلویزیون می گوید 

 "Heil Hitler "نه  هيچکس  او  را   "زنده باد  هيتلر  "معنی  زنده  باد  هيتلربه  معنی  به )

قاد  کرد . آیا سختی  چنين  شرایطی  را  می  فهمد؟ من که فکر  توفق  کرد و نه  از  او انت

نميکنم. نمونه  های زیادی وجود  دارد  که ما  به افراد  معروف  گفتيم  که  نميتوانيم  آنها  را  

امبر  شما  در  این  برنامه  داشته باشيم ولی  اگر  ما  مجبور باشيم  از  نقاشی  کارتونی  پي

م و بخاطر  حساسيت  مسلمانها  اینکار را بکنيم ،آنگاه  این  نوع  سانسور  جلو  گيری  کني

عقاید  خواهد بود.)ولی  ما  مسلمانان  که  به  هيچوجهه حاضر  نخواهيم  بود  که   کسی  از 

راه  کارتون  و یا اظهار  جمله یی که  ناشی  از  بی  حرمتی  پيامبر  ما و یا  موسی و  عيسی  

يچصورت قبول  نداشته  و ما ،در  سالهای پار و  پيرار  دیدیم  وقتی  یک  شيطان  باشد به  ه

پرست  که  قر ان  مجيد را  که  کتاب  مقدس  مسلمانان را  آتش زد  تمام  جهان  اسالم در  

مقابل  عمل توهين  آميز و  هتک  حرمت  کردن  به  مقدسات  بيش  از صد  ها  مليون  

جهان دنيا  را لرزاندند؛  ولی  اگر آن سياه  پوست  که  خانواده  اش  در  مسلمان در سراسر  

نژاد  پرست و ارتونست سفيدپوست شده بود ،از  طرف یک  ک قتل  عامپناهندهگان اردگاه 

  از  قدرت متقابل  بر خوردار  ميبود مانند  مسلمانان  قرار  ميگرفتمورد اهانت   برتری خواه،

ی  سر  شان  خراب  ميکرد آنوقت بفکر  این  نمی   افتاد  که  آب را بجهت دنيای  شان را باال

گرگان  ميباشد)مؤلف((  ما در    و باال جریان  دهد چرا که  در  امریکا دنيای زور مندان



 را  شما مخالفيد؟اید  خود را بيان  کنيم.  چکشوری  زندگی  ميکنيم  که  آزادانه  عق

شما  حق  ندارید نظر  تان  را  آزادانه بيان  کنيد. بخاطر   من بشما  ميگویم  که  چرا

. آزادی  دکميدی  شما مشکل کوچکی  بوجود  می  آورهلوکاست ،  بهمين  دليل  است  که 

 بایستی  با  همه  یکسان باشد .

 یعنی  چه؟

که دو  تا  شوخی  در  مورد   یهود    Dieudonne چون آزادی  برای  همه .   شخصی

ميدین  در  حالی که او یک  کو لش را ادامه  دهددیگر  نميتواند شغ از کارش   اخراج شد .گفت 

 معروف  است .

ما  قانونهای  زیادی  برای  برخورد با  ضد  یهودیان  تصویب  کرده  ایم .  من  پيشنهاد  

 ميکنم یک  قانون هم برای  برخورد   با مخالفان  اسالم  تصویب  کنيم.

 مطابقت "نظم  نوین  جهانی  "ترور: و   "و با  راحتی  بخاطرمالً  مشخص  است برنامه  کا

 یک طرح است  بنامهای متفاوت. دارد.  

ميکنيد  عموم  مردم  چنين  در  جهان  امروز  که   کسی  نام  اسالم را  می  برد ، آیا فکر  

 تصوری  به  ذهن شان  می  آید 

،مثال کوچکی است از نتيجه طراحان  نظم نوین جهانی  )این  تصویرکه  محصول  گوگل است

چه فکر  ميکنيد آیا فرزندانی که  در  چنين  حاالتی می ميرند  و از بين  ميروند نتيجه خيانت 

و رسوایی چهل  کشوری  نيست  که بنام کمک به صلح و رفا و آزادی اینجا)افغانستان( آمده 

چيز  يچ  چيزی را نتوانسته اند تغييردهند وبنام آزادی اند ؟ بد  بختانه  در  مدت یازده سال ه

ما را  آزاد ميگذارند و  های ما  را داده اند که  نصيب  هيچ  نوع  بشر  مباد ،  حاال ميروند و



 ونفرین بر  این  آزادی کوچ  ميکنند)مؤلف(( لعنت 

 

 

 

    

اینه را یا آن .تصاویر را برای  گذاشتندر صفحه اول روز نامه  ها و اخبار قرار  ميدهند  کدام



 یکی را

برای  هيلوکاست  واقعی آماده باشيد . لعنت به  آزادی  کسانيکه )به  مقدسات مردم ( توهين 

این  قسمت  سریال  مسلمانانی را  در لندن  نشان  ميداد که با  پالت ميکنند.  )و همچنان در  

حاکی از صلح  و  آزادی  متعرض شده بودند  که  من  آن  در دست فورم  های  مختلفه 

 تصویر را در گوگل  نيافتم  )مؤلف((

 در مورد  این  به  اصطالح  مسلمانان  معترض در لندن ، متوجه  چيز  مشکوکی نشدید؟

 ا نمی دانيد که  چه سخت  شما را بازی دادند. دوباره  نگاه  کنيد  متوجه  چه  چيز  ميشوید؟شم

 "بایک  دستخط"ن  تصاویر  اول  اینکه، تمام  اعالنيه  هایی با  پيام های منفور، همگی در  آ

وشته نوشته شده اند . به  این  معنی که  همه پالت فارم  ها  در یک  وقت  و  توسط  یکنفر  ن

شده  است ، و  ثانياً اینکه ،  از  همه  معترضين  آن روز  ،  کسانيکه  آن  اعالنيه  ها را  در  

 وشيده بود . کسانی  بودند  که صورتهای شان پ  دست  داشتند ،  تنها

 :سریال   نوشته شدهو در  اخير  این قسمت  از  

 ن  هستيد .ا  بهتر  از  آد. شمهر  چيزی را که بر  شما تحميل  ميکنند  نپذیری 

 فکر  نکن  کی  هستی. 

 بدان  که  که  هستی.

 Noreagaaa and Achernahr :از  توليدات 
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