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تعریفت وارونهت یت »تروریسم«ت بهت مثابهت تعیینت هدففت ترور
این روزها که خاورمیانه بار دیگر به صحنهی جنگوکشتار بدل ش ده و دیگ ر خ بری از »به ار عرب ی« و
خیزش مردم در خیابانها و »التحریر«ها نیست؛ حال که چتر آتشوخون بر فراز همه جججای ایججن منطقججه
گسترده شده و صدای انفجارر بیوقفه در گوشهای کودکان سججوری و عراقججی و کججرد و فلسججطینی سججوت
میکشد؛ حال  ،دوباره سرخط همهی اخبار رسانهها  ،به »تروریسججم« اختصججاص یججافته اسججت  ،و شججبکههای
تلویزیونی و رسانههای رنگارنگ برایمان از خطر تروریستها میگویند .پرزیدنتها و سخنگوهایشججان در
محکومیت تروریسم سخنسرایی میکنند و با تأکید بر جدیت و عزم خججود بججرای زدودن ایججن خطججر  ،بججه
مردمانشان اطمینانخاطر میدهند؛ تا دوباره لججزوم »انتخججاب خطیججر و دشججوارر« حملهی نظججامی از میججان
گزینههایی که روی میز اند  ،به ضرورتی بدیهی بدل شود .از همین روست کججه اصججحاب رسججانه و سججلطه
پرده از چهرهی حاملن این خطر برمیدارند  ،تا برهمزنندگارن »آزادی« و »صلح« در »دهکججدهی جهججانی« ،
یعنی همانها که باید »حذف« شوند  ،را بشناسیم:
تروریسم  ،خمپارهایست که به سمت تانکهای »نیروی دفاع اسرائیل« در کوچهپسکوچههای غزه شلیک
میشود؛
تروریسم  ،اعتراض بومیان »نامتمدن« در خیابانهای سائوپائولوی مملو از توریستهای جامجهانی است؛
تروریسم  ،ساختن باریکاد در کوچههای مشرف به »گزیپارک« است؛
تروریسم  ،تشکیل »غیرقانونی« صفوف اعتصاب توسط معدنچیان »ماریکانا« در افریقای جنوبی است؛
تروریسم  ،اعتصاب غذای پناهجویانی است که تن خود را انتحار میکنند؛
تروریسم  ،خطر بالقوهای است که با راهرفتججرن مسججلمانان در خیابانهججای سنگفرششججدهی غججرب طنیججن
میاندازد؛
تروریسم  ،شعار دادن در خیابانهای کرانهی باختری  ،تلآویو و پاریس در همبستگی با غزه است؛
گ در دست نوجوانارن فلسطینیست؛
تروریسم  ،سن ر
تروریسم  ،یعنی حضور همهی »حبیبال گلپریپور«هایی که سیاستورزی برایشان محدود بججه صججندوق
انتخابات نیست؛
همهی کسانی که خطقرمزهای »قانونی« را نفی میکنند  ،و نظم حاکم در جامعه را تهدید میکنند؛
تروریسم  ،نفس وجود همهی آنهایی اس ت کجه جانشجان ب ه لبش ان رس یده و ش عار س رنگون ب اد...
سرمیدهند؛
و خلصه آنکه »تروریسم«  ،هر آن کنشی است که »براندازری« »وضع موجود« را نشانه میرود!
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متنت ترانه
ترانهLowKey :

ترجمه و توضیح :لله پاشا

خوب  ،باید از خودمان بپرسیم:
تعریف »تروریسم« در فرهنگ لغت چیست؟
استفادهی نظاممند از »ترور« ،
بهویژه برای اعمال قهر.
اما ترور چیست؟
طبق فرهنگ لغتی که در دست دارم ،
ترور کنشی خشونتآمیز و یا ویرانگر است ،
مانند بمبگذاری توسط گروههایی که
با ارعاب مردم یا دولت
در پی دستیابی به خواستههایشان هستند.
پس تروریست کیست؟
من رو تروریست صدا میزنن ،
انگار نمیدونن که ترور کیه.
اگر این رو به من نسبت ربدن ،
بهشون این رو میگم:
من تماما عشق و صلحام.
من رو تروریست صدا میزنن ،
انگار نمیدونن که ترور کیه.
دارن به شعور من توهین میکنن ،
وای که این مردم
چطور قضاوت میکنن؟
به نظر میاد که عمامهبهسرها و پاکستانیها
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بابات رو نگران میکنن ،
اما غذای مورد علقهی بابات
کاری و کبابه.
خندهدارره  ،البته خوب ناراحتکننده هم هست
که چطور اونها باعث میشن
مادرت کیفش رو محکم بگیره و
با عجله رد بشه.
اولویت برای تو خوندرن »رد سان« هست
تا مطالعهی این همه حقایق.
تو ربهم بگو ،
بزرگترین تهدید برای جامعهی بشری چیه؟
شرکرت صنایع نظامی »بی.ای.رای.سیستمز« بریتانیا
یا بمبهای دستساز؟
هواپیماهاری بدون سرنشیرن کنترل از راه دور
که در یک لحظه
زندگی آدمهای زیادی رو نابود میکنه ،
یا مردی که با بمب دستساز انتحار میکنه؟
میدونم وقتی که
برجها فروریختن وحشت کردی ،
اینها همش تروره ،
اما بعضی از اشکالش قدرتمندترن.
منطقی به نظر نمیاد؛
چطور ممکنه
از عذابی آنچنانی در اسرائیل صحبت بشه ،
در حالی که
تعداد اونهایی که اونجا از آلرژی میمیرن ،
بیشتر از کسانیه که در جنگ میمیرن.
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انگار هرگز
هیچ تعریفی از تروریسم وجود نداشته.
حدس میزنم این تعریف
بسته به کسی که میخواید
ازش انتقام بگیرید تغییر میکنه.
با سخنوری و لفاظی هم نمیتونین
حرفتون رو به ما غالب کنین ،
حرفتون جفنگه ،
حال شما بگین تروریست واقعی کیه؟
من رو تروریست صدا میزنن ،
انگار نمیدونن که ترور کیه.
اگر این رو به من نسبت ربدن ،
بهشون این رو میگم:
من تماما عشق و صلحام.
من رو تروریست صدا میزنن ،
انگار نمیدونن که ترور کیه.
دارن به شعور من توهین میکنن ،
وای که این مردم
چطور قضاوت میکنن؟
لومومبا دموکراسی بود ،
مصدق دموکراسی بود ،
آلنده دموکراسی بود ،
این ریاکاری شماست که
حال من رو بههم میزنه.
اگر نخوای مستعمره باشی ،
بهت میگن تروریست.
واسه اینکه قبل
در برابر سیاست چپاولتون سر خم کردیم.
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تروریسم ترانهی منه؟
وقتی تعداد سربازهای ویتنامی که
بعد از جنگ خودکشی کردن ،
بیشتر از اونهایی بوده که
در طول جنگ کشته شدن.
این که دیگه خیلی سادهست...
یک کشور در جهان
بیشتر از هزار پایگاه نظامی داره!
میگن مشکل مذهبه ،
ولی معلومه که مشکل این نیست؛
فقط مسلمانها نیستن که
در مقابل امپریالیسم شما میایستن:
هوگو چاوز مسلمان بود؟
نه ...گمون نکنم.
کاسترو مسلمان بود؟
نه ...گمون نکنم.
انگار هرگز هیچ تعریفی
از تروریسم وجود نداشته.
حدس میزنم این تعریف بسته
به کسی که میخواید ازش انتقام بگیرید ،
تغییر میکنه.
با سخنوری و لفاظی هم نمیتونین
حرفتون رو به ما غالب کنین ،
حرفتون جفنگه ،
حال شما بگین تروریست واقعی کیه؟
من رو تروریست صدا میزنن ،
صفحه | 5

پراکسیس

Praxies.org

انگار نمیدونن که ترور کیه.
اگر این رو به من نسبت ربدن ،
بهشون این رو میگم:
من تماما عشق و صلحام.
من رو تروریست صدا میزنن ،
انگار نمیدونن که ترور کیه.
دارن به شعور من توهین میکنن ،
وای که این مردم چطور قضاوت میکنن؟
خیال میکنی که من نمیدونم ،
اما من میدونم  ،میدونم  ،میدونم.
خیال میکنی که ما نمیدونیم ،
اما ما میدونیم.
خیال میکنی که من نمیدونم ،
اما من میدونم  ،میدونم  ،میدونم.
خیال میکنی که ما نمیدونیم ،
اما ما خوب میدونیم.
»برجهای تجارت جهانی« تروریسم بود؟
»نانوترمیت« تروریسم بود؟
»دیگو گارسیا« تروریسم بود
مطمئنم که »کونتراس« تروریسم بود.
استفاده از فسفر برای سوزاندن دست ،
تروریسمه.
رارگون و لحی تروریسم بودند.
کاری که در »هیروشیما« کردن ،
تروریسم بود.
کاری که در »فلوجه« کردن ،
تروریسم بود.

صفحه | 6

پراکسیس

Praxies.org

بلیی که درنهایت با ماندل
بر سر »کنگره ملی آفریقا« آوردن ،
اون تروریسم بود.
بلیی که با جری آدامز
بر سر »ارتش جمهورییخواه ایرلند« آوردن ،
اون تروریسم بود.
اریک پرینس و شرکت بلکواتر
تروریسم بود.
بمبگذاری مکوی تو اوکلهاما ،
تروریسم بود.
هر روز ]دولت[ ایالت متحد ،
اونه که تروریسمه.
هر روز ]دولت[ بریتانیا ،
اونه که تروریسمه.
هر روز  ،هر روز  ،هر روز...
عصر بهخیر احمد.
عصر بهخیر ...کافر.
پس تو یه تروریستی؟
آره  ،من یه تروریستم.
چهجور تروریستی هستی؟
یه تروریسرت ...ترسناک.
ساکت! میکشمتون!
به نظر شما اینها تروریست هستند؟
یا اینها تروریست هستند؟
بگذارید انسانیرت درونتان قضاوت کند  ،نه تعصبات و پیشداوریتان.
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بهکارت رفتهت درت متنت ترانه
توضیحت مختصرت برخیت عباراتت  ت 
»دد سان«  :The Sunنشریهای زرد که پرفروشترین روزنامهی بریتانیاست.
»بی.ای.دای.سیستمز«  :BEA Systemsیک شرکت صنایع نظامی و هوا-فض ایی بریتانی ایی اس ت ک ه
بزرگترین شرکت صنایع نظامی اروپا و دومین شرکت بججزرگ در ایججن حججوزه در دنیاسججت .ایججن شججرکت
جنگافزارهای هوایی و زمینی و دریایی و امنیتی-نظامی و غیره تولید میکند.

نانوترمیت :مادهی منفجرهای بسیار قوی که غالباا در عملیات تخریب ساختمان از آن استفاده میشود .بججا

استناد به شکل فروریختن برجهای تجارت جهانی و درجه حرارت بالی ایجججاد شججده پججس از انفجججار ۱۱
سپتامبر ،فرضیهای قابل تأمل مبنی بر استفاده از مادهی نانوترمیت در این حادثه مطرح شد.
دیهگو گارسیا :نام جزیرهای در اقیانوس هند که محل یکی از انبارهججای مهمججات ایججالت متحججد و واحججد
مرکزی برای اطلعات ماهوارهایست .در جنگ خلیج و اشغال افغانستان و عراق  ،ارتش ایالت متحججد از
این پایگاه سری برای سازماندهی عملیات هوایی و دریایی استفاده میکرد.
کونتراس» :کونترا«ها گروههای »ضد انقلب« نیکاراگوئه بودند که در بیججن سججالهای  ۱۹۷۹و  ۱۹۹۰بججا
حمایت مالی و نظامی ایالت متحد جنایات بسیاری علیه دولت مردمی »ساندینیست«ها مرتکججب شججدند.
دولت ریگان با کمپین »پروپاگاندای سفید« تلش میکرد تا خشججونتهای کونججتراس را تقلیججل داده و در
مقابل  ،تبلیغات وسیعی برای تخریب وجههی ساندینیستها به راه اندازد.
فسفر سفید :نام مادهای شیمیایی است که برای تولید سلحهای کشتارجمعی استفاده میشججود .بمبهججای
حاوی فسفر سفید از قدرت تخریبی بالیی برخوردار نیستد و با هدف کشتن انسججانها  ،کججه بججا سججوختگی
عمیق و مرگی دردناک همراه است  ،تولید میشوند .این سلح شیمیایی در جنگ کججره  ،ویتنججام  ،حلبچججه و
فلوجه توسط ایالت متحد  ،در چچن توسط روسیه  ،در غزه توسط رژی م اس رائیل و در لی بی توس ط ن اتو
مورد استفاده قرار گرفت.
لحی و دارگون  Stern Gangو  :Irgunسازمانهای صهیونیستی دستراستی که در سالهای  ۱۹۳۱تا
 ۱۹۴۸علیه نیروهای بریتانیایی  ،اعراب و بهویژه فلسطینیان  ،عملیات تججرور  ،بمبگججذاری و کشججتار انجججام
میدادند .سرانجام این سازمانها در ساختار نظامی-امنیتی دولت تازهتاسیس اسرائیل ادغام شدند.
هیروشیما :اشاره به انفجار بمب هستهای که در سال  ۱۹۴۵توسط بمب افکنهای ایالت متحججد بججر سججر
مردم هیروشیما فروریخت .این فاجعه منجر به جان باختن  ۱۴۰هزار نفر تا پایان سال  ۱۹۴۵و  ۶۰هججزار
ه سالهای  ۱۹۴۶تا  ۱۹۵۱شد.
نفر در فاصل ه
فلوجه :شهری سنینشین در استان النبار در ع راق اس ت .در جری ان »جن گ ع راق« نیروه ای نظ امی
ائتلفی  ،بهویژه ایالت متحد  ،از بمبهای شیمیای حامل فسفر سفید علیه غیرنظامیان استفاده کردنججد کججه
منجر به یک فاجعهی انسانی شد .دولت ایالت متحد در ابتدا این اقدام خود را انکار کرد؛ ولی در نهایت
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با بهمیان کشیده شدن مدارک عدیده و صوری شدن انکار فاجعه  ،مجبور شد بپججذیرد کججه بججا اسججتفاده از
سلحهای گوناگون شیمیایی که مردم غیرنظامی را هدف داده بود  ،جنایت جنگی مرتکب شده است.
ماندل و کنگره ملی افریقا :اشاره به دخالتگری سازمان »سیا« ) (CIAبرای مهار جنبججش رهججاییبخش
سیاهان در افریقای جنوبی است .کنگره ملی آفریقا سازمانی متشکل از سه حزب ضدآپارتاید و چپ بججود
که مبارزات رادیکالی را سازماندهی میکرد و تحت حمایت وسیع اکثریت سیاهپوست در افریقای جنوبی
بود .در اوخر دههی هشتاد  ،سیا پس از سازماندهی گروههای نژادپرست سفید  ،ترور کریس هججانی رهججبر
حزب کمونیست افریقای جنوبی و اقدامهای سرکوبگرانهی دیگر  ،از چهرهی نلسون ماندل رهبر زنججدانی
کنگره که از محبوبیت بسیاری برخوردار بود  ،بهرهبرداری کرد تا توافقاتی را به ثمر برساند که در نهججایت
»کنگره ملی آفریقا« و مبارزات ضدآپارتاید را از اهداف رادیکال خود تهججی کججرد .توافقججاتی کججه هرچنججد
کنگره ملی آفریقا را به قدرت رساند و به آپارتاید رسمی علیه سیاهان پایان داد  ،ولی ش کل گس تردهتری
از سلطهی سفید را با هموار کردن راه آپارتاید اقتصادی بهوجود آورد.
جری آدامز و ارتش جمهوریخواه :رهبر حزب» شینفن«  ،دومین حزب بزرگ ایرلندشمالی اسججت .ایججن
حزب چپ سابقاا شاخهی نظامی »ارتش جمهوریخججواه ایرلنججد« را تشججکیل میداد .ارتججش جمهوریخججواه
ایرلند حدود سی سال با بهکار بستن روشهای مختلف  ،از جمله مبارزهی مسلحانه  ،و بججا هججدف اسججتقلل
ایرلند شمالی و برقراری جمهوری در این کشور با بریتانیا و دولت استعماری آن در ایرلند شمالی مبججارزه
میکرد .تا اینکه در سال  ۱۹۹۰و در طی توافقنامهای بین بریتانیا و ایرلند شمالی )و نیز جمهوری ایرلند
جنوبی( که »توافق جمعه نیک« نامیده میشود  ،ارتش جمهوریخواه ایرلند پذیرفت که خود را خلع سلح
نماید .این توافقنامه هرچند به پایان جنگ انجامید  ،ولی در عمل منجر به شکل گرفتججن دوبججارهی دولججتی
وابسته به بریتانیا و نیز به محاق رفتن اهداف و مشی رادیکال ارتججش جمهوریخججواه ایرلنججد شججد .حججزب
چپگرای شینفن که نقش مهمی در رسیدن به »توافق جمعه نیک« ایفا کرد  ،اکنججون شججریک قججدرت در
ایرلند جنوبی است و در اجرای سیاستهای راستگرایانه مشارکت میکند.
اریک پرینس و بلکواتر  :Blackwaterافسر نیروی دریایی ارتش ایالت متحد  ،و از نیروهججای سججیا )
 (CIAو از مؤسسان شرکت  Blackwater USAاست Blackwater USA .یک کمپانی خصوصری
خدمارت امنیتری-نظامی است که به شکل پیمانکاری در زمینهی تدارکات نظامی و امنیتی در ابعاد عظیججم
و جهانی فعالیت میکند .از جملهی این خدمات نظامی میتوان به اجیر کردن سربازان و آمججوزش آنهججا
در راستای خدمت در ارتش ایالت متح د اشجاره کجرد .ای ن شجرکت ب ا ب ه خجدمت گرفتجن نیروه ای
بازنشستهی ارتش ایالت متحد  ،شکنجهگرارن سابق نیروهای اطلعاتی پینوشه  ،بانیان جوخههای مججرگ در
آمریکای لتین و بازماندگان آپارتاید افریقای جنوبی  ،نقش بسیار مهمی در آموزش نیروهای ارتش ایالت
متحد ایفا میکند.
مکوی و انفجار اوکلهاما :اشاره به بمبگذاری س اختمان ف درال ظه ر اوکلهام ا در س ال  ۱۹۹۵ک ه

توسط تیموتی مکوی صورت گرفت .بر اثر این انفجار  ۱۶۸نفرکشججته )شججامل  ۱۹کججودک( و  ۴۵۰نفججر
مجروح شدند .تیموتی مکوی در جنگ خلیج سرباز بود و در دوران جنگ اعتقادش را بججه »کشججور آزاد
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امریکا« از دست داد و پس از بازگشت دچار اختللت پساجنگ شد .وی که در آن دوران بججا گروههججای
شبهنظامی فاشیستی در ارتباط بود  ،به گفتهی خود به دنبال راهی برای مبارزه با دولججت بججود .او در سججال
 ۱۹۹۸طی نامهای به اسوشیتدپرس گفت» :اگر بمباران اهداف خارجی توسط ارتججش ایججالت متحججد را از
نظر اخلقی قابلقبول میدانید  ،ناگزیر به اقداماتی که ]دارای عواقبی[ برابر با بمبگذاری شهر اوکلهامججا
هستند هم مشروعیت اخلقی دادهاید«.

زندانهایت رژیم
ت 
بهت یادت هزارانت فلسطینیت کهت درت وضعیتیت فاجعهت بارت وت غیرانسانیت درت 
صهیونیستی-تروریستفیت اسرائیلت اسیرند.
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