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  تروريسم چيست ؟تروريسم چيست ؟
  مصاحبه با ژاک دريدا در باره مفهوم تروريسممصاحبه با ژاک دريدا در باره مفهوم تروريسم

 
  بخشی از مصاحبه جيووانی بورادوری با ژاک دريدا 

اينکه يازده سپتامبر، رويدادعظيمی است يا نه، به جLای خLود؛ ولLی شLما در       : الؤس

اين مورد چه نقشی برای فلسفه قائليد؟ آيا فلسLفه مLی توانLد در فهLم ايLن واقعLه بLه مLا                   

  مک کند؟ ک

ای نيازمنLLد پاسLLخی فلسLLLفی اسLLت ؛ يLLLا    » واقعLLLه«بLLدون شLLLک، چنLLين   : ژاک دريLLدا 

بهتربگويم، جوابی الزم اسLت تLا افراطLی تLرين پLيش فLرض هLايی کLه در گفتمLان هLای                     

اين بينش هLا، کLه   . ببرد سؤال ، بيش از بقيه بينش ها ريشه دوانده اند، را زير    یفلسف

خLLوابی «، ذکLLر و گLLروه بنLLدی شLLده اسLLت، از  توصLLيف" واقعLLه"اغلLLب اوقLLات در آنهLLا 

، نمLی تLوان از آن بيLدار شLد؛     یناشLی مLی شLوند کLه بLدون انديشLه جديLد فلسLف              » جزمی

گفتمLLان رايLLج، يعنLLی . بLLدون تLLاملی بLLر فلسLLفه، بLLه ويLLژه بLLر فلسLLفه سياسLLی و ارثيLLه آن 

هLايی مثLل    ، خيلی راحت، به برداشت یگفتمان وسايل ارتباط جمعی و لفاظی های رسم       

  . تکيه می کند) یملی يا بين الملل( » تروريسم«يا » جنگ«

، بايد یبسيار مفيد به نظر می رسد، از طرف) ١(مثال قرائتی انتقادی از کارل اشميت 

کLه در سLنت حقLوق    (بLين جنLگ کالسLيک    : تا حد ممکن، بين جنگ ها تفاوت قائLل شLد         

و ) گفتLLه مLLی شLLوداروپLLايی بLLه درگيLLری مسLLتقيم و اعLLالم شLLده بLLين دو دولLLت متخاصLLم 

که از همLان اوائLل قLرن نLوزده در اشLکال      : (» جنگ پارتيزانی« و يا  » جنگ داخلی   «

ولLي، از طLرف ديگLر، مLی بايسLت در        . ) جديدی ظاهر شده و مورد قبول اشميت اسLت        

خشونتی که امLروز طغيLان کLرده اسLت ناشLی از جنLگ        : مخالفت با اشميت اذعان کنيم      

بسLLيار مLLبهم اسLLت، بايLLد ايLLن ابهLLام و   » ه تروريسLLمجنLLگ عليLL«نيسLLت، ايLLن اصLLطالح  
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منافعی که با سو استفاده زبانی ادعای خدمت به آن می شود را مورد تجزيLه و تحليLل                

حرف می زند، ولی از تعين هويت دشمنی کLه بLه او اعLالم        » جنگ«بوش از   . قرار داد 

غانسLLتان ايLLن حLLرف، بارهLLا، گفتLLه شLLده کLLه مLLردم و ارتLLش اف . جنLLگ داده نLLاتوان اسLLت

  . دشمن آمريکايی ها نيستند

حاال، به فرض اينکه بن الدن در آنجا تصميم گيرنLده بالمنLازع باشLد، ولLی همLه مLی        

همانطور کLه تقريبLا و بLدون    ( دانند که او افغانی نيست و از کشورش رانده شده است          

، و اينکه، تا چLه حLد  )  از طرف همه کشورها و تمامی دولت ها طرد شده است        ءاستثنا

خLود شLکل گيLری سLLازمانش مLديون آمريکLا اسLت ؛ بLLه ويLژه اينکLه، او تنهLا نيسLLت و          

رسLانند، بLه عنLوان دولLت اقLدام نمLی کننLد؛        ی هايی که غيرمستقيم به او کمک مL      دولت

های پناه دهنده  ، از او حمايت نمی کند و مشکل بتوان دولتی، به طور علنیهيچ دولت

  . ردبه شبکه های تروريستی را شناسايی ک

های آموزش و  اياالت متحده آمريکا و اروپا، همچنين لندن و برلن، پناهگاه و محل 

هاست که ديگر بLرای      مدت. جهان هستند » های تروريست«کسب اطالعات برای همه     

شناسايی پايگاه عملياتی اين تکنولوژهای جديد ارتباطات و تهاجم، نسبت دادن آن بLه            

بLLرای تعمLLق و تLLدقيق آنچLLه در بLLاال در  (يز نيسLLت معينLLی جLLا» سLLرزمين«جغرافيLLا و يLLا 

مورد تهديد تمام عيار از محلی ناشناس و غيردولتی ذکر شد، اين را هم سريع و گذرا         

، ديگLLر نيLLازی بLLه هواپيمLLا، بمLLب و داوطلLLب    یبگLLويم کLLه تهاجمLLات از نLLوع تروريسLLت  

ری کLه  عمليات انتحاری نخواهد داشت؛ کافی است، ويروسLی در برنامLه هLای کLامپيوت             

، یی اهميت استراتژيکی هستند وارد کرد؛ و يا به منظور فلج کردن منابع اقتصاد       ادار

. نظامی و سياسی در يک کشور يا در يک قاره، اغتشاشLات خطرنLاکی بLه وجLود آورد             

 هزينLLه و ابLLزاری محLLدود عملLLی ايLLن گونLLه عمليLLات مLLی تواننLLد در هLLر کجLLای دنيLLا و بLLا

  ). شوند

بايLد دانسLت کLه علLت آن     . سرزمين و ترور تغيير کرده است     ديگر رابطه بين زمين،     

اين تکنولLوژی ـ علLم اسLت کLه تشLخيص جنLگ از        . دانش است، يعنی تکنولوژی ـ علم 
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 ازايLن منظLر، درمقايسLه بLا امکانLات ويرانگLر و آشLوب        . تروريسم را مغشوش می کند    

شLده انLد،    های قيامتی که برای آينLده، درمخLزن شLبکه هLای کLامپيوتری جهLان ذخيLره                   

های باسLتانی خشLونت اسLت کLه هLدفش تشLويش            واقعه يازده سپتامبر، از نوع نمايش     

هLم سLريع و    ، آنیفردا می تLوان؛ بLی سLر و صLدا و بطLور نLامري      . اذهان عمومی است  

اجتمLاعي،  (هLای کLامپيوتری کLه همLه حيLات       »نLت ورک  «، با حملLه بLه       یبدون خونريز 

 يLLا بزرگتLLرين قLLدرت جهLLان بLLه آن    »کشLLور بLLزرگ «يLLک ) ، نظLLامی و غيLLره یاقتصLLاد

يازده سپتامبر مربLوط بLه     : روزی خواهند گفت    . وابسته است، ضربه بدتری وارد کرد     

آخرين جنگ بود؛ دوره ای که همه چيز عظLيم، قابLل رويLت وسLترگ               » خوش«دوران  

از اين پس، تکنولوژی های . ولی وضع بدتر شد! یبه چه ارتفاع! به چه ابعادی ! بود

اپLذيرتر، در همLه جLا،    ن، از هر نوع و به مراتب قوی تر، نLامرئی و تسLخير           یمينياتور

هLا برابLری مLی    ی هLا و بLاکتر   ، بLا ميکLروب  یدر زمينه علLم ذره شناسL  . رخنه کرده اند 

اما، ديگر ناخودآگاه ما حساس شده و از آن اطالع دارد؛ و همين است کLه توليLد        . کنند

  . ترس می کند

های داخلی و يا  بين دول نيست، از نوع جنگ» جنگ «اگر خشونت يازده سپتامبر،  

هLLای  ، بLLه معنLLای اشLLميتی آن هLLم نيسLLت؛ زيLLرا، اغلLLب جنLLگ      یهLLای پLLارتيزان  جنLLگ

شان بLه دسLت    خواهانه که هدف  ی  ، يا قيامی ملی هستند يا حتی جنبشی آزاد        یپارتيزان

بی ولو اينکه يکی از اهداف جان(آوردن قدرت در سرزمين وکشور مشخصی می باشد 

، ايLن متحLد   یو يا اصلی شبکه های بLن الدن متزلLزل کLردن حکومLت عربسLتان سLعود          

  ). ناروشن اياالت متحده آمريکا، و بر قرارکردن قدرت جديدی در آنجا باشد

حLرف بLزنيم، ايLن اصLطالح، مفهLومی      » تروريسLم «حتی اگر اصرار داشته باشLيم از   

  . تازه و وجوه تمايز جديدتری را در بر ميگيرد

  فکر می کنيد، می شود اين تمايزات را مشخص کرد؟ : ال سؤ

از هميشLLه مشLLکل تLLر اسLLت، اگLLر نخLLواهيم کورکورانLLه از زبLLان رايLLج پيLLروی  : ژLLـ د 

هLای وسLائل ارتبLاط جمعLی و يLا نمايشLات کالمLی        ی  کنيم؛ زبانی که اغلب پيرو سLخنور      
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تروريسم «و به ويژه » تروريسم«قدرت سياسی مسلط است، می بايستی وقتی عبارت 

ابتLدا، بايLد ديLد تLرور چيسLت؟ و چLه چيLزی        . را به کار می بريم، محتاط باشيم    » جهانی

: تLLرور را از تLLرس، نگرانLLی و هLLراس متمLLايز مLLی کنLLد؟ لحظLLه ای پLLيش، وقتLLی گفLLتم     

عظيمLی اسLLت؛ زيLرا آسLيب روحLی عميقLی بLر آگLLاه و       » واقعLه «رويLداد يLازده سLپتامبر    

 اين نه به خاطر آن چيزی است که اتفاق افتاده، بلکLه   گاه وارد کرده، و گفتم که     آناخود

به سبب تهديد نامشخص آينده ای است خطرناکتر از جنگ سLرد؛ درآنجLا، از کLداميک                 

  از ترور، ترس، هراس يا اضطراب؟ : حرف ميزدم

که نزد بخش » ترسی«، توليد و تنظيم شده با اين یوجه تمايز بين تروری که طراح   

از هابز گرفتLه تLا اشLميت و يLا حتLی والتLر بنيLامين، بLه عنLوان          ،  یبزرگی از سنت فکر   

شرط اقتدار قانون و شرط اعمال خود مختار قدرت وحتی شرط سياست و دولت قلمداد 

" تLرس حLرف نمLی زنLد، از          " fear" هابز تنهLا از     » لوياتان«می شود، چيست؟ در     

terror "    ن    : بنيامين در مورد دولت می گويد  . ترور هم می گويدLر ايLت بLگرايش دول

البته خواهند . است که با تهديد، به طورمشخص، خشونت را به انحصار خود در آورد        

 نتيجLه  ويژگLی خLود را داشLته باشLد، لزومLاً       گفت که هر تجربLه ای در تLرور، حتLی اگLر            

از » تروريسLLم«در ايLLن شLLکی نيسLLت، ولLLی تLLاريخ سياسLLی کلمLLه ی   . تروريسLLم نيسLLت

فرانسLوی ناشLی شLده اسLت، تLروری کLه بLه نLام دولLت          » تروريسم انقالبی«مراجعه به  

  . اعمال شد و دقيقا بااين فرض که انحصار مشروع خشونت از آن اواست

  اگر به تعاريف رايج وصريح قانونی از تروريسم مراجعه کنيم، چه می يابيم؟ 

ست که عليه حيات انسانی و با تجاوز از در اين تعاريف، تروريسم ناظر به جنايتی ا

براساس اين تعريف، هم نظاميان از مردم متمايز . دهدی قوانين ملی وبين المللی رخ م

قربانيLان تروريسLم عمLدتا غيرنظLامی تصLورمی شLوند و هLم اينکLه، هLدفی                   (شLوند   ی  م

LLرار مLLر قLLد نظLLی مLLرد ی سياسLLه (گيLLامی بLLر نظLLان غيLLردن مردمLLوب کLLاندن و مرعLLترس

در نتيجLLه، تعLLاريف موجLLود،   ). ورتLLاثير گذاشLLتن ويLLا تغييLLر سياسLLت يLLک کشLLور      منظ

 همLه تروريسLت هLای دنيLا مLدعی انLد کLه عمLل        . را حLذف نمLی کننLد    » تروريسم دولتی «
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شان پاسخی است برای دفاع از خLود، عليLه تروريسLم دولتLی کLه بLه ايLن عنLوان عمLل                 

  . ا توجيه می کندنمی کند و با استدالل های کم وبيش معتبر اعمال خود ر

ايLن کشLور    .مثال و به ويLژه، از اتهامLاتی کLه عليLه امريکLا وجLود دارد اطLالع داريLد             

از طرف ديگر، حتی در دوران جنLگ  . متهم به اعمال و تشويق تروريسم دولتی است         

دولLLLت بLLLا دولLLLت ، در اشLLLکال قLLLديمی حقLLLوق اروپLLLا، تجLLLاوزات   » اعLLLالم شLLLده«هLLLای 

هLای کLم و بLيش شLديدی کLه در طLی        ها پيش، از بمباران    از قرن . تروريستی رايج بود  

  . دو جنگ جهانی اخير انجام شد، ارعاب مردم غيرنظامی حربه ای معمولی بود

تروريسLLم بLLين المللLLی بگLLوييم کLLه  » اصLLطالح«در اينجLLا بايLLد کلمLLه ای هLLم در مLLورد  

 ايLن اصLطالح را در بسLياری       . های سياسی رسمی در همه جهان است       آبشخور گفتمان 

بعد از يازده سپتامبر، اکثريت قريLب  . از قطعنامه های رسمی سازمان ملل هم می بينيم 

چيزی را .) درست به خاطر ندارم؛ شايد هم اکثريت مطلق، بايد ديد(به اتفاق نمايندگان 

 نامند محکLوم کLرده انLد؛ همLانطور کLه ايLن امLر، طLی سLال                ی  که تروريسم بين المللی م    

تا جايی که کوفی عنان در جريان جلسLه ای   . فاق افتاده است  های گذشته، چندين بار ات    

که از تلويزيون پخش می شد به بحث های فراوانی که پيش از رای گيLری انجLام شLده               

حتLLی در لحظLLه ای کLLه نماينLLدگان آمLLاده مLLی شLLدند تLLا بLLه         : بLLود اشLLاره کLLرد و گفLLت    

اشLLLت از هLLLا، در مLLLورد روشLLLنی ايLLLن برد محکوميLLLت آن رای دهنLLLد، بعضLLLی از دولLLLت

هLايی کLه موجLب شناسLايی ان مLی شLوند، اظهLار ترديLد                 تروريسم بLين المللLی و مLالک       

ها، گنگ، جزمی يا غيرنقادانه است؛ مثل بسياری از  چيزی که در اين برداشت    . کردند

های موجود  مفاهيم حقوقی که پيامدهای سنگينی دارند، مانع از اين نمی شود تا قدرت

  . که به نظرشان مناسب برسد، از آنها استفاده نکنندو به اصطالح مشروع، آنگاه 

برعکس، هر چه بينشی مبهم تLر باشLد، بيشLتر بLه درد تصLاحب فرصLت طلبانLه مLی                    

، به دنبLال همLين تصLميمات عجوالنLه و بLدون کمتLرين بحLث فلسLفی در           یوانگه. خورد

آمريکا مورد تروريسم بين المللی و اعالن محکوميت آن بود که سازمان ملل به دولت 
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اجازه داد تا برای حفاظت خود، از هر وسيله ای که مناسب ديد، در برابر به اصLطالح        

  . استفاده کند» تروريسم بين المللی«

ی ، چيزی را که به درستی اين روزها تکLرار مL  یحاال اگر به عقب برنگرديم و يا حت  

رزان آزادی ، بLه مثابLه مبLا      یتواننLد، در مقطعL    ی  هLا مL    شود متذکر نشويم که تروريست    

و ) مثال در مبارزه عليLه اشLغالگران شLوروی در افغانسLتان        (مورد ستايش قرار گيرند     

که اغلب همان مبارزان (در مقطعی ديگر به عنوان تروريست مورد تقبيح واقع شوند           

معهذا، نبايد فراموش کنيم که در مورد تشخيص ملی يا بين ). و با همان اسلحه هستند   

، کLLرس و يLLا اسLLرائيل و  یی کLLه تLLاريخ الجزايLLر، ايرلنLLد شLLمال   المللLLی بLLودن تروريسLLم 

  . فلسطين را تحت الشعاع قرار داده است، با مشکالت فراوانی روبرو خواهيم بود

هLا  ی هيچکس نمی تواند منکر شود که نوعی تروريسم دولتLی در سLرکوب الجزايLر        

سLLم ، تروريیوانگهLL.  وجLLود داشLLته اسLLت  ١٩٦٢ تLLا ١٩٥٤توسLLط دولLLت فرانسLLه از   

های مديدی به عنLوان پديLده ای محلLی تلقLی مLی شLد؛ زيLرا               مبارزان الجزايری تا مدت   

الجزاير، در آن زمان، بخشی از سرزمين ملی فرانسه به حساب می آمد؛ همانطور کLه          

. تروريسم دولت فرانسه نيز به عنوان عمليات پليسی و امنيLت داخلLی معرفLی مLی شLد                  

 مجلس فرانسLه بLه ايLن مخاصLمه     ١٩٩٠های  الها سال، در س تازه، پس از گذشت ده 

، آن هم با اين هدف که بتواند بLه مطالبLه          )یيعنی مقابله بين الملل   (داد  » جنگ«عنوان  

  . های فرانسوی پاسخ مثبت دهد حقوق بازنشستگی پارتيزان

کرد ؟ اينکه می بايست و می شد، برای توصيف  ی  اين قانون چه چيزی را آشکار م      

ناميLLده شLLده بLLود،   » وقLLايع«ن در الجزايLLر محجوبانLLه و بLLه حLLق   چيLLزی کLLه پLLيش از آ 

يکبLLار ديگLLر، اذهLLان عمLLومی از نLLامی  (عنLLاوين اسLLتفاده شLLده تLLا آن روز را تغييLLر داد  

، اختنLاق مسLلحانه بLه عنLوان عمليLات           یاز طرفL  .) محروم شLد  » چيز«مناسب برای آن    

از طLرف ديگLر، از   تبديل شLد و  » جنگ«مرتبه به   پليس داخلی و تروريسم دولتی يک     

هLLا بLLه عنLLوان مبLLارزان راه آزادی و   ايLLن پLLس، در بخLLش عظيمLLی از دنيLLا، تروريسLLت  

های مسلحی که  و اما، تروريسم گروه. قهرمانان اسقالل ملی شناخته شده و می شوند
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سيس دولت اسرائيل و به رسميت شناختن آن را تحميLل کردنLد، ِآيLا ملLی بLود يLا بLين           أت

هLا؟ يLا   ی های مختلف تروريستی فلسطينی امروز؟ يLا ايرلنLد        روه؟ و همينطور گ   یالملل

  هايی که عليه شوروی می جنگيدند؟ و يا چچن ها؟ ی افغان

تواند به اين عنوان ديگر تقبيح نشود و به مثابه تنهLا  ی  ، تروريسمی م  یاز چه زمان  

 در کجا مLی تLوان  ! منبع و امکان مبارزه مشروع مورد ستايش قرار گيرد؟ يا برعکس 

مرز بين ملی و بLين المللLی را قLرار داد؟ مLرز بLين پلLيس و ارتLش؛ مLرز دخالLت بLرای                  

و جنگ؛ فرق تروريسم و جنگ؛ مرز بين نظاميان و مردم غيرمسلح در » حفظ صلح«

مين می أرا ت» جامعه«سرزمينی و در ساختارهايی که امکانات دفاعی يا حمله ای يک 

  کنند، در کجا است؟ 

، یبLLرم؛ زيLLرا، در مLLوارد ی ا همLLين طLLوری و کلLLی بLLه کLLار مLL  ر» جامعLLه«مLLن کلمLLه 

مجموعه های سياسی کم و بيش سازمان يافته و فعالی وجود دارند که نه دولت انLد و           

نه غيراز آن؛ بلکه دولت بالقوه اند؛ مثLل آنچLه، امLروز، فلسLطين يLا دولLت خLودگردان               

 . فلسطين می ناميم

  آزيتا نيکنام: ترجمه
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