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 نکشتن، دشوارتر از کشتن است
 

 ۀ پديدۀنظر خود را در بار» صدای روسيه« خود از مسکو، در مصاحبه با ۀ گذشتۀتدانيل گانزر در جريان ديدار ھف

  . روشھای مبارزه با اين پديده تشريح کردۀتروريسم، جايگاه آن در جھان معاصر و در بار

مدن  تۀتروريسم به نظر شما، پديد: ــ پيش از ھر صحبتی، آقای گانزر اجازه بدھيد مصاحبه را با اين سؤال آغاز کنم

که باالخره، اين قتل  سخن دقيقتر، قتل جوليوس سزار، يعنی تروريسم؟ برای اينه معاصر است يا ھمزاد تاريخ بشر؟ ب

  با ھدف سياسی صورت گرفت، آيا اينطور نيست؟

  . »ارتش سّری« جنگ نفت دانيل گانزر،

 غير مرتبط با انفجارات ۀمه، يک پديد من، مقدم بر ھۀعقيده ــ سؤال شما را بسيار خوب درک می کنم، اما تروريسم ب

مبر در ميدان فواره ھا،  حوادث تروريستی نھم سپتۀمی فھمم که اين تعريف چندان علمی نيست، اما وقتی در بار. است

  . به تروريسم نسبت دادصحبت می کنيم، در ھر حال اگر بتوان چنين گفت، قتلھا را نبايد مستقيماً ... در بلونيا، در مونيخ

  

 ۀمثابه  دوم قرن نوزدھم، بۀ، قتل تزار روس، الکساندر دوم در نيماما، مثالً . ببخشيد، صحبت شما را قطع می کنمــ 

  .»تروريستھا«: تروريسم ارزيابی شد، ھمه گفتند

تروريسم يعنی کاربست . من پاسخ خودم را تصحيح می کنم.  شروع کنيمءاجازه بدھيد از ابتدا. ــ بلی، شايد، چنين باشد

تروريسم در مقايسه با جنگ کوچکتر است، اما اگر چه سخن ديگر، ه ب. خشونت تا آن حدی که جنگ ناميده نمی شود

  .سعی می کند بر ساختار سياسی تأثير بگذارد، و اين از عھد باستان وجود داشته است

  

گر صريح تر بگوئيم، از نيمه دوم امروز، ا.  چنين پاسخی را از شما توقع داشتم، اين تعريف، بسيار دقيق استـ اتفاقاً 

  .قرن بيستم تا امروز، تروريسم، در واقع، به ابزار سياسی تبديل گرديده است

ھراس در داخل جامعه، . از تروريسم ھمواره با ھدف ايجاد فضای رعب و وحشت استفاده شده است. ــ ھمينطور است

جوی راھھای  و ارزه می کنند، و من فعاالنه در جستھراس در ميان ملتھا، در بين گروھھا، که برای کسب قدرت مب

 به جنگ تمام عيار می اما اين کار بسيار دشوار است، زيرا، تروريسم غالباً . حل مسالمت آميز اين مناقشات ھستم

  . خشونت ايجاد می کندۀکه از قضا تروريسم حوز اين رابطه بر ھمه واضح است، تا جائی. انجامد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

شما . لف، در مناطق مختلف جھان تروريستھا در پی دستيابی به اھداف مختلف ھستندتشورھای مخــ موافقم، اما، در ک

  .عنوان سالح در مبارزه برای استقالل خود استفاده می کننده باسکھا از تروريسم ب. از سرزمين باسکھا سخن گفتيد

  ...ــ بلی، البته، اھداف تروريستھا متفاوت ھستند

  

در ايتاليا،  ...لمان برای چه ھدفی مبارزه می کردندا معلوم نبود در اصالً » ريگادھای سرخب«اصطالح ه ــ ھمان ب

  ...مبارزه می کرد» فراکسيون ارتش سرخ«لمان ا، در »بريگادھای سرخ«

ا  کلی معلوم نيست آنھا چه ھدفی ر طوره را در نظر بگيريد، ب» القاعده«ھمين ... ــ بلی، بلی، اين را من تعميم می دھم

  ...دنبال می کنند

ظاھر قضيه اين است که آنھا .  متلون است، از گروھھای مختلف تشکيل يافته استۀ يک پديدۀنمون» القاعده« ھم ــ واقعاً 

اما اين، تکرار می کنم، . ی در منطقه ھستندئمريکاا سربازان  مريکا در عربستان سعودی و حضورامخالف حضور 

طور کلی درک تالشھای ه گروھھای مختلف آن خواستھای متفاوتی مطرح می کنند، و ب ھم واقعاً . فقط ظاھر قضيه است

  .دشوار است» القاعده«

 مداوم در روزگار ما تبديل گرديده، که ديگر جدا کردن آن از واقعيات عمومی ما ممکن ۀاما در اصل، تروريسم به پديد

سوی ه  علل اجتماعی، ايدئولوژيک که انسانھا را بۀ در بارتوان عيله اين پديده مبارزه کرد؟ طور کلی میه آيا ب. نيست

ت، آيا نمی توان  اينطور اساگر واقعاً : تروريسم جلب می کند، زياد حرف می زنند، در اين حالت، اين سؤال پيش می آيد

 دھند، ا مورد توجه قرارنظر می رسد، از ميان برداشت؟ ممکن است سؤال مره گاھی قابل توجيه باين علتھا را گھ

خره، چگونه بايد با تروريسم مبارزه کرد؟ آيا با روش خشونت در مقابل خشونت می توان با تروريسم مبارزه ولی، باال

  نمود؟

گويا با مبارزه عليه . اين تفکر را القاء می کند، که جنگ تنھا راه اين مبارزه است» مبارزه با تروريسم« اين روش اتفاقاً 

 آن است، مشکل تروريسم عبارت از. اين يک تصور آشکارا غلط است. م از بين خواھد رفتتروريسم، باالخره تروريس

. ی که سعی می کنند نارضايتی خود از چيزی يا مشکل خود را با توسل به خشونت خود حل کنندئکه ھستند انسانھا

صلی ھمين خشونت از قضا، مشکل ا. تروريسم بدون خشونت، تروريسم نيست. نوعی در اين استه مشکل اصلی ب

 ۀ خودش را می کشد، اين اولين مرحلۀ، در خانواده ای که مرد ھمسر و بچمثالً . است و دارای مراحل مختلف می باشد

.  ھمين استۀلأکل مس. شود خشونت، جنگ ناميده می ۀ دوم، تروريسم و سوم، باالترين مرحلۀمرحل. خشونت است

جای آن، ه تو يک سر آن را می بری، اما ب. ی نداردئبا اژدھای افسانه  خشن عليه خشونت، مفھومی جز مبارزه ۀمبارز

جای آنھا چھار سر پديد می آيد و اين بريدن سر و پديد آمدن ه تو اين دو سر را می بری، ب. دو سر تازه رشد می کند

در آغاز قرن بيست . وداين اژدھا ھمان شّر جھان است، که تروريسم ناميده می ش. سرھای جديد تا ابد تکرار خواھد شد

  .و يکم بشريت بايد بفھمد که زدن گردن اژدھا يک عمل بيھوده است

بلی، . گو می توان با تروريسم مبارزه کرد، برگردم و حاال می خواھم به اول سؤال شما، که می پرسيد آيا از راه گفت

ايران و اسرائيل، انگلستان و : ل برای نمونهدو مثا. اين روش به اعتماد متقابل بستگی دارد. اين ممکن، اما دشوار است

مردم از ميان خشونت و . خره به تفاھم رسيدنداما باال. بودرسيدن به تفاھم با ارتش آزاديبخش ايرلند خيلی سخت . ايرلند

 و يا گفت: اين ھمان مشکل است.  پاريس را در نظر بگيريدۀحوادث حوم. گو فقط امکان انتخاب يکی را دارند و گفت

  .گو تنھا راه حل مشکالت است و وانان توضيح می دھيم، که گفتجما به بچه ھای خود، به . گو يا خشونت
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وجه با نظريه شما مخالف نيستم، وليکن  ھيچه من ب.  موافقم اما در اينجا يک اما ھستــ آقای گانزر، با شما کامالً 

سی و بلندپروازی اين يا آن کشور، مقامات سياسی اگر  خصائل سياسی، خودخواھی ھای سياواقعيت اين است، که غالباً 

نتانياھو بيم از آن . باز ھم برای مثال، اسرائيل و ايران را در نظر بگيريم. نتوانند ممنوع سازند، جلوگيری می کنند

 مورد اين واقعيت در.  ضعف تعبير خواھد شدۀعنوان نشانه گو در اسرائيل ب و دارد، که اعالم آمادگی او برای گفت

  گو با آن ممکن نيست؟ و مريکا، ايران به وسواسی بدل شده که گفتااز نظر . مريکا و ايران ھم صدق می کندا

 به دويست فراموش نکرده ايم که امروز جمعيت جھان به ھفت ميليارد نفر و تعداد کشورھا تقريباً . ــ اين درست است

 تفاوتھای ما، ۀبا وجود ھم. روشھای مختلف می بريمه رختان را ببلی، ما حتی د. ما ھمه بسيار متفاوتيم. رسيده است

اينھا . مھم اين است، ما ھمسايه را با اين بھانه ھا که او غير از ماست، او چنين و چنان می کند، او مثل ما نيست، نکشيم

مريکائيھا خود را امريکا به عراق با اين درک که ا، تجاوز ما درک می کنيم، مثالً . نبايد دليل بر کاربست خشونت باشد

به خارج . کشتن دشوار نيست. وقوع پيوسته خيلی قوی تر حس می کردند، قدرت نظامی بيشتری در اختيار داشتند، ب

بايد . شما وجود داردشدن که قتل آسان است، احتمال کشته  برای اين. دست دارذ، برويده شھر، به نزد جوانی که تفنگ ب

  .بول کرد، که نکشتن، دشوارتر از کشتن استق

. اين ھم درست است که ناتانياھو، اوباما، احمدی نژاد تحت فشار ھستند. اکثريت نمی خواھند بکشند. اما آنچه جالب است

که خشونت   گروه ھای سياستمداران، افراطيون، معتقدان به اين- ی استئاين يک واقعيت ھمه جا.  فشار استپوتين زير

اما اکثريت مردم افکار ديگری دارند، آنھا می خواھند خانواده و . ا روش حل مشکالت است، در ھمه جا وجود دارندتنھ

مگر اسرائيلی . بچه داشته باشند، درآمد داشته باشند، در کمال امنيت به پيش مادربزرگ و پدربزرگشان به مھمانی بروند

  .آنھا نمی خواھند کشته شوند. ز ھمين را می خواھندھا يا ايرانی ھا چه می خواھند؟ اکثريت آنھا ني

 بيست درصد ھموطنان -چرا آنھا بايد تابع اراده ده. چنين انسانھا شصت، ھفتاد، ھشتاد درصد جامعه را تشکيل می دھند

ادامه  بقاء تصور می کنند؟ اگر ما اين واقعيت را درک نکنيم، جنگ ۀخود باشند که خشونت را، کشتن را تنھا راه ادام

  .خواھد داشت

ی دينی چگونه می توان مقابله کرد؟ تغيير طرز تفکر يک ئبنيادگراعبارت دقيقتر، با عامل ه اما با عامل مذھبی، ب

متعصب به اين دليل ممکن نيست که او مفھوم ادامه موجوديت را تنھا در تحميل طرز تفکر خود، دين خود تعريف می 

  . ساده ای نيستسألۀی، مئرد؟ مشکل بنيادگرای چه می توان کدر چنين موارد. کند

ی، ممکن است دينی ئنوع دوم بنيادگرا. سالمت آميز آننوع تھاجمی و نوع م: ی ھستيمئما شاھد دو نوع متفاوت بنيادگرا

مانی چنين بنيادگرايانی به حقانيت مطلق خود باور دارند و تا ز. آتئيستھا را که دين خاصی ندارند، در نظر بگيريد. نباشد

ی حق ئ اين نوع بنيادگرا-صحبت نمی کنند اين نوع بنيادگرايان مثل خود آنھا زندگی می کنی، از خشونت ۀکه در داير

 ی امر ديگری است که ديگران را به عدم حقانيت متھم نموده،ئنوع تھاجمی بنيادگرا.  خوب استموجوديت دارد، ظاھراً 

 انسان داما واداشتن ھفت ميليار.  جھان با او موافق باشندۀی خواھد ھمه، ھمی مئاين بنيادگرا. قتل می رسانده آنھا را ب

به ھمين سبب گمان می کنم، که بنيادگرايان مسيحی، مسلمان، کليمی به اين دليل که آنھا . به يک طرز تفکر ممکن نيست

قبل از . ياست مشارکت نمايندھمواره ميل بازگشت به ايده کاربست خشونت عليه دگرانديشان دارند، نبايد در مسائل س

 ۀاما نبايد فراموش کنيم که ھم.  باور دارند که با کشتن مخالفان خود، به بھشت راه می يابندھمه به اين علت که آنھا واقعاً 

  . فوق، حق حيات را محترم می شمارندۀاديان موجود در جھان، از جمله سه دين نامبرد

  

  .گو باور داريد و عبارت ديگر، شما فقط به گفته ــ ب
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سن و خاستگاه من و .  امتناع از خشونت انجام گيردۀی که بايستی بر مبنای قبول تفاوتھا بين ما و بر پايئگو و ــ به گفت

 بر سر مسائل زيادی با ھم اختالف دنيا آمده و بزرگ شده ايم، ما احتماالً ه شما متفاوت است، در کشورھای مختلف ب

  صحيح نيست؟. ف نظرات مانع از برقراری رابطه بين ما نمی گرددنظر داريم، اما اين اختال

  

 اين يا آن اقدام ۀسخن از نسخه ھای توطئه گران. نظر شما خيلی پيچيده باشد، مطرح می کنمه ــ آخرين سؤالم شايد ب

ره برداری له اين است، که، بسياری از کشورھا ضمن تقبيح تروريسم، از عواقب آن بھأمس. ميان استتروريستی در 

حتا بسياريھا باور دارند، که برخی کشورھا برای تأمين منافع ژئوپليتيک خود و حتی با اھداف اقتصادی از . می کنند

 تروريستی وحشتناک نيويورک را زير سر ۀمن، با ارزيابی بسياری از تحليلگران که حادث. اين پديده استفاده می کنند

نظر شما در اين باره که بعضی .  باور به اين ارزيابی بسيار زياد استۀاما وسوس. سازمان سيا می دانند، موافق نيستم

  از کشورھا يا محافل اقتصادی از تروريسم کور برای دستيابی به اھداف خود استفاده می کنند، چيست؟

ی می سازند که ئلسطينی ھا را ببينيد، آنھا بمبھامی گويند، ف.  محسوب می شودءــ می دانيد که تروريسم سالح فقرا

با اين . بخرند» ميراژ« نمی توانند ءبلی، البته، فقرا.  می نامندء فقراۀر ھزينه دارد، اين را مبارزال پنجاه دمجموعاً 

 اما در اين رابطه الزم به گفتن است، که ثروتمندان واقعاً . در ايرلند ھم ھمينطوری بود. حساب، اين ادعا درست است

 جنگ سرد ۀدر دور. اما اينجا مشکل پيچيده تر می شود. ن به اھداف خود استفاده می کنندھم از تروريسم برای رسيد

، »گالديو«در آن کتاب من سازمانھای مخفی دولتی مانند . چاپ رساندم، که در روسيه ھم منتشر گرديده من کتابی ب

در ايتاليا را تأئيد » ارتش سّری«وجود آندرئوتی، نخست وزير، . سازمان مخفی دولتی ايتاليا را مورد بررسی قرار دادم

آنھا مزدوران . عمل آورديم و ثابت کرديم، که اين سازمانھا در عمليات تروريستی شرکت می کننده ما تحقيقاتی ب. کرد

خودشان را به داخل سازمانھای تروريستی نفوذ می دھند و برای ايز گم کردن، اقدامات تروريستی را با دست مزدوران 

خاطر داريد، در سال ه ب  !شايد باور کردنی نباشد که در اروپا تروريسم در پناه دولتھا عمل می کند. ام می دھندخود انج

ی در يکی از جزاير اقيانوس ئ آزمايش ھسته ألۀ، در زمان رياست جمھوری ميتران سوسياليست در فرانسه، مس١٩٨۵

در نھايت، برای رھائی از دست آنھا و . خود عازم آنجا شدندآرام مطرح شد و فعاالن صلح برای ممانعت از آن با کشتی 

 ۀيستی قرار داد، که در نتيجرانجام آزمايش بمب اتمی، کشتی طرفداران صلح را سازمان سّری فرانسه مورد حمله ترو

  !باور کردنی نيست. آن يک خبرنگار کشته شد

مريکا برنامه ريزی اکه توسط سازمان اطالعات  تروريستی نيويورک مربوط می شود، فرض کنيم ۀآنچه که به حادث

زيرا نمی توان منتفی . ، در وسط قرار دارداما حقيقت، احتماالً .  بن الدن، اين، البته، افراط استۀوسيله شده بود نه ب

تسھيل که از عواقب آن برای  آگاه بودند، ولی با اميدواری به اين» القاعده «ۀدانست که سازمانھای اطالعاتی از برنام

من قصد ندارم . د خاورميانه بھره برداری نمايند، از اجرای آن جلوگيری نکردنۀمريکا به نفت و گاز منطقادسترسی 

مريکائی ھنوز ھم دنبال پاسخ اين سؤال می ا به اين صورت بوده، اما بسياری از پژوھشگران له واقعاً أتأکيد کنم که مس

  .گردند

   

  :يادآوری مترجم

در اين نوشته، بيان نکاتی مانند، جدائی دين از سياست، . معنی ھمآوائی با تمام مفاد آن نيسته  ب ھر مطلب،ۀترجم

گو، تأکيد بر فعاليت سازمانھای سّری و فعاليت  و اشاره به بنيادگرائی دينی و غيردينی، نفی خشونت و تأکيد بر گفت

مريکا در بعد ا بشريت، که رژيمھای حاکم ۀز تفکر ھمآنھا در پناه رژيمھای اروپا، تقبيح تالش برای ھمانند سازی طر

  . مشخص آن ھستند، بيش از ھمه مورد نظر استۀجھانی و ايران، در بعد ملی، نمون



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

  

و مناسبات بين المللی، مخالف تروريسم، ) پس از جنگ(دانشمند مشھور سوئيسی تاريخ، کارشناس تاريخ معاصر  -*
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