
روانشناسی جنگ و تروریسم: 
 آسیب شناسی جنگ و جنایات جنگی ابرقدرتها 
در خاورمیانه 

دکتر  جمشید مروستی•
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Headache!!!
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ذهنیت و عینیت

انجامد ؟ آیا مشاهده عینی به باوری مطلق  آیا دیدن،باور کردن است؟      می
.انتظار داریم و یا آرزو داریم  ،باور داریم    ما آنچه را میبینیم که :خیر، بر عکس است 
ها را از زاویه عینک خود میبیند   .هر کس پدیده
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Historian Subjectivity?

• History has never been objective and never illustrates the exact copy of 
reality or tells us what really took place.  
• “We don’t see things as they are, we see things as we are.” 
• Everyone see the world through his/her glasses of subjectivity. 
• Is seeing results to believing?   NO!!



They see things from their positions



Truth vs our vision!!!



- هر موضوعی سه دیدگاه دارد: دیدگاه 
من، دیدگاه تو، و .... حقیقت. 

The barrier between us and reality, is our IDEALOGY



اگربر دیده مجنون نشینی  
لیلی نه بینی به غیر از خوبی     

• We see what we wish to see
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های صورت معشوق را باشد، آبله آنکه عاشق و شیفته می
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(..love is blind but marriage is ) به صورت 

dimpleخال و چاه زنخدان میبیند   
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Persian Gulf or the “other” name?
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Why War ?



Mothers can create peace but fathers…
• “When women are depressed they either eat or go shopping. 
• But….Men invade another country”. 
                                            Elayne Boosler 
• American learn geography by invading other countries!!!



Four Blind Men and an Elephant
1. Each man touches a different part of the elephant and 

explains what this animal is like. 
2. Each of them is right, in terms of describing what they 

sensed. 
3. Each of them is wrong, because they only described the 

elephant in terms of one part, not as a whole. 



وقتی خدا ساکت است، هر ادعایی را میتوان به او نسبت داد.  
سارتر
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• Bush: God told me 
 to invade Iraq



جنگ هفتادو دو ملت، همه را عذر بنه 
چون نه دیدند حقیقت رهه افسانه زدند
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تفنگ های پر برای شلیک به مغزهای پر ساخته 
 شده اند و مغزهای خالی برای پر کردن این  
تفنگها
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“Force always attracts men of low morality." 
~ Albert Einstein



Police brutality???
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“Because I do it with one small ship, I am called a terrorist. You 
do it with a whole fleet and are called an emperor.”  
              (A pirate, from St. Augustine’s City of God) 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به بری مال مسلمان و چو مالت به برنند   
وای مسلمانی نیست داد و فریاد کنی 
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توپ و تانک ما سالح ما خرد ماست نه

هرگز جنگی خوب و صلحی بد وجود نداشته است•
های • هر کجا که انسان وجود دارد آنجا وطن من و .دارم "جهان وطنی " من ایده

.انسانها، هم وطن من هستند   

 .ملت گرایانه در من نیست- احساسات ناسیونالیستی  •
 .غلبه کرده است  زور همیشه بر حقوق بین امللل•
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لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد غرب اگر 

!!! به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم من و ساقی     

اندازیم  :بنیاد جنگ را بر می
 .که گفت از محبت خارها گٔل میشوند   با پیروی از موالی روم
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اندازیم  :بنیاد جنگ را بر می

راه گاندی بزرگ، که گفت چشم در ازای چشم، منجر •
. به  پر از کوران خواهد شد جهانی

جنگ و تهاجم هرگز بی : مسیر مارتین لوتر کینگ •
جنگ خود یک بی  عدالتی را از بین نه خواهد برد، بلکه 
.عدالتی هست
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-من برای نبرد با تاریکی شمشیر نمیکشم - چراغ 
   میافروزم  

ز
م
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کتابهای درسی
کنند، ما • همان گونه که کودکان را در مقابل امراض واکسینه می

.باید اینها را در مقابل نظامی گری و جنگ واکسینه کنیم  
آنرا  کتابهای درسی جنگ را ارج میدهند و وحشت و جنایات •

از این طریق کینه و نفرت و انتقام در آنان .ندیده میگیرند 
.میآفرینند  

.این کتابهای درسی عشق نمی آموزند •

•   نظر میتوان خرید  به نیم صد ملک دل

 خوبان در این معامله تقصیر میکنند•
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How we are influenced
• News media ( listen to Fox News!!! : “ Is Iran 

involved in 911? ”). 
• Distortion of facts through selection of “ Words”.    
• White House definition of torture.
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Any citizen responsibility : to oppose these 
concepts

• Lies, double standards, 
deception, exceptionalism, 

   distortion.
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Distortion by  Corporate News 
Media
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شاه ترکان سخن مدعیان میشنود 
شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد
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If he had the present news media…
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مسیح باز مصلوب
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واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند 
کنند  روند آن کار دیگر می چون به خلوت می
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس 
کنند  توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می
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اینجا فقط داستان انفجار یک نقطهی قرمز در رادار 
ای است که شاید .هواپیما نیست  داستان نابودیِ خانواده
.سر سفرهی غذا نشسته باشند  
”“Collateral damage
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Afghanistan: NATO Air Strike Kills 11 
Children





تپیدنهای دلها ناله شد آهسته آهسته
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ها ،فریاد میگردد رساتر گر شود این ناله
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Hunger is the human right issues, not politic
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Do not ask “inappropriate” question





ای دارد   اگر زلفت به هر تاری اسیر تازه
مبارک باشد اما دلبری اندازیی دارد  
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Peace Prize is Good for?
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Anti-Sympathy
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A country of immigration !



Islamophobia: an Introduction to war?
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Persian Poet, Rumi advises the US Government



Definition of Moderate Muslim/
Activists

  

What the British government means by the term 
“Moderate Muslim”,  is a Muslim who rejects 
the use of violence for political purposes- unless 
that purpose accords within the wishes of the 
United States and Britain. 

                   Milan Rai (2006) 

“Imam Al-Khoei Foundation “ support toward Iraq 
invasion.  

Anti-war demonstration in Europe against 
invasion. 

   
 



A half- truth is a “ whole lie” 
Ex-Foreign Minister Abbas Khalatbari at his trial 
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Dr Fatemi, foreign Minister was 
executed by Shah



Car bomb in Peshawar 
  هیچ حیوانی به حیوانی نمیدارد روا
آنچه این نامردمان با جان انسان میکنند



دیدی که خون ناحق پروانه شمع را  
مهلت نداد که شب را سحر کند   

9/30/2015 66



میان آبرو و چشم تو گیر و داری بود  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من این میانه شدم کشته این چه کاری بود
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بدرقه خلبانان انتحاری با شاخه گلی توسط دختران ژاپنی نشان 
می دهد .



State Sponsored/ State Caused Terrorism
  
Perhaps the so-called dark ages will be thought of as including 

our own.  
       Lichtenberg 

1.  State-Sponsored Terrorism 
2.  State-Caused Terrorism 
 a. The U.S. government had two buildings destroyed and, in 

response, ended up destroying two countries. 



Cont.
3. Are We Learning From History or Just Learning to 

Repeat It? 
 Vietnam [war] was hopeless enough but to repeat 

the same arrogant folly 30 years later in Iraq is 
unforgivable. The Swedish statesman, Axel 
Oxenstierna, famously said, “Behold, my son, 
with how little wisdom the world is governed.”  

            Arthur M. Schlesinger (2007) 
4. Limiting Civil Liberties, a Side Effect of 

Counterterrorism 

  Those who give up essential liberties for 
temporary safety deserve neither liberty nor 
safety.  

                                                             Benjamin 
Franklin



Marriage of war & religion
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به غالمی تو مشهور جهان شد حافظ 
حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد
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از دست بوس میل به پا بوس کرده ام  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خاکم بسر ترقی معکوس کرده ام
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آموزی وفا و عهد نکو باشد ار بی
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 ستم گری داند واگر نه هرکه تو بینی
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کیست در شهر که از دست غمت داد نداشت
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دادگری یاد نداشت هیچ کس همچو تو بی
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War & Religion





WWI and War Propaganda
• Chomsky explain that In 1916, Wilson Government was on the 

favor of entering the WWI, but the population was extremely 
pacifistic and did not want to get involved in a European war. 
• Wilson Administration established a government propaganda 

commission called the Creel Commission.



A kind of “Fox News”
• Within 6 months of propaganda & false reports, they were 

succeeded in turning a pacifist population into a hysterical, 
war-mongering people which wanted to destroy everything 
German. 
• A good deal of fabrication of atrocities by Huns: “Belgian 

babies with their arms torn off…”. 
•  Most of them were invented by British propaganda ministry.



What is the purpose of invasion?
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Oil Companies
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Corporations
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کردن خاور میانه "از اهداف غرب: "با لکا نیزه
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"We will, in fact, be greeted as 
liberators."  
-Dick Cheney 



گیرم که خلق را به فریبت فریفتی
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کنی     با دست انتقام طبیعت چه می
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بازگشت سلطنت ؟ و نییأیش خدایگان شاهنشاه :رویای آمریکا 
آریامهر؟
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Balkanization of Iran



Joe Biden and Baloch Leader Meeting



تنی آلوده درد و دلی لبریز غم دارم   
کم دارم جنگ ز اسباب پریشانی تو را ای
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صدام حسین رهبر عراق و شاه حسین پادشاه اردن در حال 
شلیک نمادین به ایران
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سرانگشت در خون خود می زد و می نوشت 
به امید پیروزی واقعی 
نه در جنگ 
که بر جنگ 
شهیدی که بر خاک می خفت



از آسمان به زمین دمکرسی از پائین به باال، نه

های جنگی ائتالف بر ضد • نه دموکراسی از دهانهی توپ
آمد   ،عراق در 

های ناتو بر فراز طرابلس • نه حقوق بشر نشسته در جنگنده
،به پرواز در آمد 

ها • های دوربرد آمریکا برای افغان  نه آزادی با پیک موشک
.به ارمغان آمد
9/30/2015 98



Asking for a “Small Favor” 
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ااززآآمرريیکا ووااسرراائيیلل تقاضا دداارريیمم 

!!....رروویی خوونهھ هھھھايیی کهھ پشتت بوومشوونن دديیشش ددااررهه٬، بمبب ننددااززنن٬،ااوونا با اايینا نيیستنن 



دشمن دوست نما را نتوان داد تمیز 
شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد   
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جنبش مردم ایران
ماهیت ذاتی جنبش مردم ایران در چند سال اخیر بر این •

اصل اساسی استوار بوده است که مردم خواستار آن 
هستند تا سرنوشت خودشان را با دستان خود و در 
.صحنهی عینی مبارزه تعیین کنند 

خواهند هیچ قدرت داخلی و خارجی قیمشان • ها نمی آن
.باشد و برای آنان و به جای آنان تصمیم بگیرد
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آژیرهای جنگ را چه کسانی به صدا در می آورند؟ 

تنها کسانی از جنگ استقبال میکنند که به قدرت •
مردم برای تغییر سرنوشت خویش امیدی ندارند و 
جستجو ”بحران آفرینی“ حیات خود را در 

.میکنند  
کسانی که به هر نام و در هر جایگاهی برای بمب •

های ناتو و آمریکا کف و سوت بکشند دیگر  افکن
در کنار مردم ایران جایگاهی نخواهند داشت
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We have it  !!!



حمله موشکی مردم ایران حمایت معنوی میخواهند، نه

های صلح طلب، آزادی خواه • های انسان مردم ایران به طور قطع از همراهی و حمایت
های  های اروپا و کشور گرا در سرتاسر جهان از وال استریت گرفته تا خیابان و تحول

.عربی استقبال میکنند  
خواه و برابریطلب دنیا • مردم ایران خود را همراه و در کنار تمامی مردم آزادی

.تالش میکنند ”جهانی دیگر“ میدانند که برای ساخنت 
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جنگ هرگز دمکراسی نمی آورد

جنگ و شرایط بحرانیِ حاصل از آن نه تنها پایهی •
ها را تضعیف نخواهد کرد  ،دیکتاتوری

 بلکه بهترین بهانه برای سرکوب این جنبشهای اجتماعی •
و کنشگران آن  

و همچنین بستری برای به قدرت رسیدن نیروهای وابسته و •
غیردموکراتیکی است که حیات سیاسی خود را در جنگ، 
کنند  .بحران و سرکوب جستجو می
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Foreign Governments always like unpopular 
regimes 
• Human right has never been the requirement. 
• More weak points, is better.!!! 
• A national democratic regime never submit to imperialism.
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آیا ایران یک لقمه بزرگ تر از دهان اسرائیل و امریکا است ؟

آمریکا در شرایط حاضر امکان و اراده حمله به ایران اسرائیل و •
البته در هردو کشور اقلیت بسیار قدرتمندی هست که .را نه دارند 
ممکن است منافع ملی و امکانات موجود را نادیده بگیرد و مرتکب 

.حمله به ایران شود بالهت تاریخی 

 چنین گروه هائی خود سازنده داستانهای تخیلی برای فعالیتهای •
ها نیازی به باور این داستانهای خود ساخته .خود دارند  آن

.ندارند
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هر که نامخت از گذشت روزگار  
هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار

9/30/2015 111



شمارش معکوس  
برای حمله نظامی به ایران؟ 

غرب حمله نظامی متعارف حمله غرب از نظرجمهوری اسالمی جنگی است که با •
علیه ایران آغاز شود 

.از سوی ایران به آن پاسخ داده شود حمالت نامتقارن و با دفاع و •
گیری از تاکتیک • های متعارف و بلکه با بهره جنگهای پاسخ ایران نه از طریق جنگ

.صورت خواهد گرفت نامتقارن
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را (تروریستی) جنگ غیر کالسیک  بر خالف انتظار،د شمن 
.شروع کرده است
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غرب  جنگهای نامتقارن توسط

در این برخورد نظامی، هویت حمله کنندگان •
مشخص نیست و آنان از تاکتیک جنگهای 

گیرند   .نامتقارن علیه جمهوری اسالمی بهره می
رژیم خود را برای حمله نظامی متعارف آماده •

کرده است تا با تاکتیک جنگهای نامتقارن به  می
ولی اکنون خود گرفتار حمالت .آن پاسخ دهد 
.نظامی نامتقارن شده است
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حمالت نظامی نامتقارن علیه ایران 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راهه میرود چندین چراغ دارد بی 
بگذار تا بی افتد و بیند سزای خویش 
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Iranian General killed in military base 
explosion
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گفتم  با صبا در چمن الله سحر می
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که شهیداِن که اند این همه خونین کفنان
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:حکومت اامريیکا٬، بر خالفف ملتش کهھ اانسانيیت دداارردد٬، دداارراایی تارريیخچهھ خجالت آآوورریی ست چونن 

 The US Government has a shameful
 : history of

• Two genocides. 
• Perpetrating the war crime of Hiroshima & Nagasaki. 
• Torture practice in Guantanamo, Abu Ghraib, and Bagram.  
• Kidnapping European citizens, for torture in other countries. 
• Supporting the regimes of some of the most brutal and 

dictators.



Now the U.S.is concerned about freedom in 
Iran
• While supporting Saudi Arabia’s dictatorship with its anti-

women policies & torture practices 
• Victimizing Palestinian by vetoing any UN resolutions that 

condemned Israeli genocide  
• Establishing secret prisons in  Eastern Europe and Northern 

Africa for anyone the CIA determine to be hostile 
• Assassinating American citizens with executive order (without 

due process from Justice Dep.)



No to Israel aggression & U.S.  Imperialism 

• Any changes in Iran’s Government should be made by 
Iranians only. In 1979 the government of Iran was 

successfully changed , without any help from 
foreigners. 

• اابر قدررتهھایی غربب وو شرقق ااوولل بفکر منافع خودد هھھھستند وو حق تغيیر 
.حکومتهھايیی کهھ اازز اانهھا ااططاعت نميیکنند رراا ندااررند  

• We already have Hesarak & Evine Prisons, we do not need “Abu 
Hesarak” and “Abu Evine” made by the USA.



خطر حمله نظامی آمریکا به ایران همواره در ده •
،سال گذشته مطرح بوده است 
آمیز تجاوز آمریکا به •  ولی پس از تجربه فاجعه
.عراق در سال ۲۰۰۳ تا حدی این خطر کاهش یافت 
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خانمان سوز بود شعله آهی گاهی
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شکند پشت سپاهی گاهی ای می  ناله
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با د  نفریِن خدا بر ستم گران
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Sanction & economic Blockade Did not work 
in Cuba?
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War does not determine who is right, only 
who is left
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 جنگ  جنگ  جنگ 

.(محمود درویش) با خیل کشتگان چه کردید؟ :صلح اعتراف آشکار به حقیقت است •

ای است که انسان از گذشته تاکنون با آن روبرو شده است• جنگ مخوفترین پدیده

ای مذموم است •  .جنگ به هر بهانه
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"Men are at war with each other 
because each man is at war 
with himself"                                                                  
Francis Meehan



در حالی که کیسه ای سیاه به سر پدر کشیده شده است، شاید .نمایی از یک بازداشتی عراقی را نشان می دهد 

2003 جان مارک بوجو، برنده بهترین عکس خبری سال :عکاس .تنها تسلی پدر نیز حضور فرزندش در آغوش باشد 
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است، یک کودک سودانی در حال جان دادن بر اثر 1994 سال 
گرسنگی است
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Iran will not end by bombing


