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بررسی چند حادثه تروریستی اخیر که غرب برخوردی دوگانه با آن داشته است
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«محمد العوادی» مسلمانی ساکن آمریکا بود که
در اعتراض به واکنش های داخلی درباره حمله
الس وگاس با  60کشته و  540زخمی توسط
سفید پوستی آمریکایی ،در صفحه فیس بوکش
نوشته بود« :هر تیراندازی باهر ابعادی مشابه این
معنی است که همسرم در خطر قرار گرفته است،
چراکهاومویسرشرامیپوشاند؛یااینکهپسرم
در مدرسه مورد حمله قرار میگیرد چرا که نامش
محمد است؛ یا دختر چهار سالهام مورد تبعیض
قــرار میگیرد ،چــون عربی حــرف میزند .اگر
تروریستی ،سفید یا مسیحی باشد ،فقط دارای
مشکل روانی بوده و همه چیز معمولی و نرمال
است ».این همان استاندارد دوگانه ای است که
بسیاریازسیاستمدارانورسانههایغربیبرای
پوششخبریوواکنشبهیکحمله تروریستیدر
پی می گیرند .برای رسانه های غربی جدا از این
کهیکحملهچندکشتهوزخمیبرجایگذاشته،
اولویت در این است که عامل «سفید پوست» بوده
یا خیر؟ مسلمان افراطی بوده یا مسیحی و ...؛
آن وقت است که تصمیم می گیرند عامل حمله را
«تروریست»بنامندیاباواژهسازیوبازیباکلمات
آنرا«نژادپرست»یا«بیمارروانی»نامنهند وتبرئه
اش کنند 52.مسلمان به طرزی فجیع در حال
عبادت قتلعاممیشوندوسرانعمدهکشورهای
غربیازنامبردنازمسلمانبودنقربانیاندرپیام
های خود طفره می روند و رسانه هایشان فقط به
واژه حمله اکتفا می کنند؛ نه حمله تروریستی.
چه کسی به یاد دارد در پی حمله به مجله شارلی
ابدو که رهبران  40کشور جهان برای همدردی
به پاریس رفتند چند تن کشته شدند؟ تنها 12
نفر .آن هم افرادی که در مجله ای فکاهی نفرت
را منتشر می کردند .اکنون آیا کسانی که برای
کشتهشدگانشارلیابدوراهپیماییکردندبرای
 52مسلماننیوزیلندکهدرپیحملهبهدومسجد
شهید شدند راهپیمایی خواهند کرد؟ در ادامه

▪ حملهتروریستیبهنشریهشارلیابدو
2015/1/7حدود ساعت 11:30دو مرد مسلح

با ورود به دفتر مجله فکاهی «شارلی ابــدو» در
پاریس  12تن از اعضای این نشریه را کشتند.
فرانسوا اوالنـــد ،رئیس جمهور وقــت فرانسه،
کمی پس از حمله به دفتر شارلی ابدو رفت و این
حمله را «توحش شدید» دانست و مهاجمان را
«تروریستهایبزدل»خواند.رسانههانیزدریک
همراهی این حادثه را تروریستی دانستند .حادثه
ای که دو برادر فرانسوی الجزایری تبار عامالن
اصلی آن بودند .بسیاری از مردم با پالکارد «من
شارلی هستم» به خیابان ها آمدند .سران بیش
از  ۴۰کشورجهان به همراه مقامات ارشد ناتو و
اتحادیه اروپا در راهپیمایی «اتحاد» برای گرامی
داشتکشتهشدگانبهپاریسرفتندامادرخبرها
بیش از آن که به فرانسوی بودن وی تاکید شود
به مسلمانی و تبار الجزایری اش تاکید شده بود.
همزمانبااینحادثهچندینعملیاتتروریستیدر
عراق،افغانستانوسوریهانجامشدوچندینانسان
بی گناه قربانی شدند اما کوچک ترین توجهی از
سوی مقام ها و رسانه ای غربی به آن نشد چراکه
حقوقبشرغربیتنهانگرانحقوقسفیدپوستان
وهممسلکانآنهاست.
▪حملهتروریستیبهرژهاهواز

 2018/9/22در یکی از خونبار ترین حمالت
تروریستی سال های اخیر زمانی که نیروهای
مسلح کشورمان با سالح بدون فشنگ در حال
رژه بودند ،در اهواز چهار تروریست در اقدامی
کور اسلحههای خود را به سمت مردم و سربازان
گرفتند و هر کسی را که در مقابلشان بود به گلوله
بستند؛ازکودکچهارسالهگرفتهتازنانومردانی
که برای تماشای نمایش اقتدار سربازان وطن
به خیابان آمده بودند .در این حمله تروریستی
25نفرشهید و68نفرمجروح شدند .رسانه های
مختلف از جمله بیبیسی ،رویترز ،خبرگزاری
فرانسه و نیویورک تایمز در اقدامی هماهنگ از

به کارگیری لفظ «تروریستی» برای این حمله
خـــودداری کــردنــد و ترجیح دادن ــد آن را فقط
«حمله» ای بنامند که توسط «م ــردان مسلح»
انجام شد .بیبیسی که برای توصیف حمالت
پاریسازواژه«حمالتتروریستی»استفادهکرده
بود ،برای اهواز به استفاده از کلمه «حمله» توسط
«مردان مسلح» بسنده کرد .رویترز هم برای خبر
اهواز از واژه « »attackبه معنای حمله استفاده
کرد.ایندرحالیاستکههمینخبرگزاریبرای
هجوم یک خودرو به عابران در نزدیکی پارلمان
انگلیس از عبارت « »terrorist attackبه معنای
حملهتروریستیاستفادهکردهبود.
▪  2رویکردباحمله بهکلوبشبانه

 2016/6/12بر اثر تیراندازی در یک باشگاه
شبانههمجنسگرایاندرشهراورلندحداقل۴۹
نفرکشتهو ۵۳نفرزخمیشدند.پلیس ۳ساعت
پسازتیراندازیموفقبهورودبهمحلوکشتنفرد
مهاجم شد .فرد مسلح عمر میرصدیق متین یک
آمریکایی افغانتبار معرفی شد.پلیس بالفاصله
این حمله را یکی از مرگبارترین حادثه خشونت
بارعلیهدگرباشانجنسیدرتاریخایاالتمتحده
آمریکاوهمچنینمرگبارترینحملهتروریستیدر
ایاالتمتحدهآمریکااززمان ۱۱سپتامبر۲۰۰۱
نامیددوسالبعددرتاریخ ،2018/11/7سرباز
پیشین نیروی دریایی آمریکا که ۲۸سال داشت،
با مسلسل وارد یک کلوب شبان ه در شهر «ثاوزند
اوک ــز» ،در نزدیکی لسآنجلس شد و به سوی
جمعیتی که در آن جا حضور داشــت شــروع به
تیراندازیکرد.دراینحمله 14نفرکشتهشدند.
عامل حمله «دیوید النگ» نام داشت .رسانه های
آمریکایی نوشتند النگ دچار اختالل استرسی
پس از آسیب روانــی ( )PTSDبــوده اســت .این
آسیبها ناشی از دوران خدمت او در ارتــش و
احتماالدرمناطقجنگیبودهاست.
▪وبازهمحملهیک«روانی»بهکلیسایتگزاس

2017/11/5یــک فرد مسلح در ایالت تگزاس
آمریکابهشرکتکنندگاندرمراسمروزیکشنبه
کلیساشلیککردو ۲۶تنراکشت.اینحملهدر

3

کلیسای «فرست باپتیست» در جنوب تگزاس
اتفاق افتاد .رسانه های داخلی آمریکا همچون
سیانانورسانههایاروپاییاورا«مردمسلح»
نامیدندکهساعت ۱۱:۳۰ظهرواردکلیساشدو
شروعبهتیراندازیکرد«.دوینپاتریککلی»که
حدود ۲۵سالداشتعاملاینحملهبود.درآن
زمان دونالد ترامپ ،که در سفر ۱۲روزه آسیایی
به سر میبرد ،این تیراندازی را «عمل شیطانی»
توصیف کرد .او به خبرنگاران در ژاپن گفت که
«ایــن تیراندازی یک قضیه مربوط به «صحت
روانی»استومشکلقانونسالحنیست».
▪سفید پوستی که  20دقیقه شلیک کرد
ولیآمریکاییبود!
 2017/10/2فــردی از طبقه سی و دوم هتل به

مدت  20دقیقه بی وقفه به سوی  22هزار نفر از
حاضران در یک کنسرت موسیقی تیراندازی
کرد .حمله ای که رکورد مرگبارترین تیراندازی
تاریخمعاصرآمریکاراشکست.پلیسمحلیاعالم
کرداینحادثه 60کشتهو بیشاز 540زخمیبر
جایگذاشتهاست.عاملاینحملهاستیونپداک
 ۶۴ساله یک حسابدار بازنشسته بود که در یک
شهربیابانیدرنوادازندگیمیکرد.بااینکهمقام
هایآمریکاییابتداازاحتمالتروریستیبودناین
حادثهسخنبهمیانآوردندوحتیداعشهماورا
سرباز خالفت نامید و اعالم کرد که با آن ها بیعت
کرده است اما مقامات آمریکایی به خبرگزاری
رویترز گفتند که دالیلی برای این باور هست که
پداک سابقه «مشکالت روانی» داشته است .پس
اینسفیدپوستتیراندازهم تروریستنامنگرفت!  
▪تشت رسوایی واکنش به حمله تروریستی
نیوزیلند

برخورد رسانه ها و مقام های غربی و حتی افکار

عمومی این کشورها با قتل عام نمازگزاران
دو مسجد در نیوزیلند شاهد مثال تازه ای از
این برخورد دوگانه است .دونالد ترامپ رئیس
جمهور آمریکا ،مایک پمپئو وزیر خارجه و سارا
سندرز سخنگوی دولت هر سه بدون اشاره به
مسلمان بودن قربانیان این حادثه و بدون ذکر
عنوان تروریستی بودن این اقدام ،آن را محکوم
کــردهانــد .آن ها حتی از به کــار بــردن عنوان
مسجد نیز پرهیز کرده و به گفتن «قربانیان در
کلیسای مسیح» که نام شهری است که در آن
حادثه رخ داده بسنده کردهاند .حتی الیزابت
دوم ملکه بریتانیا که به طور تشریفاتی رئیس
حکومت نیوزیلند است و همین طور ترزا می
نخست وزیر انگلیس هم حاضر نشدند اسمی
از مسلمان بــودن قربانیان در پیام های خود
بیاورند .جالب آن که بی بی سی این جنایت
تروریستی را این گونه تیتر زد«:تلفات پرشمار
در حمله به  2مسجددر نیوزیلند» در حالی
که همین رسانه حمله چندی قبل با چاقو در
متروی انگلیس را که به مجروح شدن چند نفر
انجامید در اولین خبر خود حمله تروریستی
نامیدیاواشنگتنپستهمدرواکنشبهقتلعام
نمازگزاران نیوزیلندتوسط یک تروریست نژاد
پرست تیتر زد 52 «:کشته در حمله تروریستی
در مساجد نیوزیلند»!به نظر می رسد این یک
اتفاق نیست رویه ای است که ذی حق بودن را در
جنایت خود جست وجو می کند و نشان از ادامه
دار بودن این روند است .سناتور استرالیایی
مسلمانان مهاجربه نیوزیلند را مقصر این قتل
عــام می دان ــد!و یک نماینده جمهوریخواه
مجلس آمریکا از حــوزه انتخابیهای در ایالت
تگزاس می گوید ضارب که  52مسلمان را در
نیوزیلند کشت نگرانی های مشروع وبه جایی
داشتهکهمیشودازطریققانونپیگیریکرد!   

 -1تروریستهای سفید پوست را "مــردان مسلح"
مینامند .این نام گــذاری چه معنایی دارد؟ یعنی
فردی با یک تفنگ؟ آیا این تعریف شامل هرکسی در
ایاالتمتحدهنیست؟درحالیکهتروریستهایدیگر
فقط "تروریست" نامیده میشوند-2.تروریستهای
سفید "منزویان پرمشکل" معرفی میشوند ،اما
همیشه این شک راجع به دیگر تروریست ها وجود
دارد که آن ها در حــال مشارکت در بخشی از یک
دسیسه بزرگ هستند حتی زمانی که آن ها به طور
واضح منزوی و پر از مشکلاند-3 .انجام مطالعهای
درباره خطر تروریستهای سفید در دپارتمان امنیت
میهنی شما را به خدمت یک عضو سفید و عصبانی
کنگره خواهدبرد اما انجام تحقیقات دربــاره انواع
دیگر تروریستها یک ارتقای تضمین شده است-4.با
خانواده تروریست سفید مصاحبه میشود ،درحالی
که با گریه میگویند در عجبند که کجا به بیراهه رفته
است اما با خانواده دیگر تروریستها تقریبا هرگز
مصاحبه صورت نمیگیرد-5.تروریستهای سفید
به عنوان حاشیه یا استثنا تصور میشوند ،ولی ظاهرا
دیگر تروریستها امــری رایــج و معمول هستند-6 .
تروریستهای سفید ،اتفاقات و هیجانی پیشبینی
ناپذیرند؛ همچون گردبادها اما دیگر تروریستها
توطئههایی بلندمدتاند-7.تروریستهای سفید،
هیچگاه"سفید"نامیدهنمیشوند امادیگرتروریستها
باوابستگیقومیشانمعرفیمیشوند-8.هیچکس
تروریستهایسفیدراسمبلیازمردمسفیدنمیداند،
ولی تروریستهای دیگر به عنوان سمبلی از جوامع
خودشان در نظر گرفته میشوند-9.تروریستهای
سفید ،الکلی ،معتاد یا بیمار روانی شناخته میشوند
اما دیگر تروریستها سالم و پاکیزه و کامال عاقل
معرفیمیشوند-10.هیچ کاریوجودنداردکهشما
بتوانید در قبال تروریستهای سفید انجام بدهید.
کنترلاسلحه،آنهارامتوقفنخواهدکرد.سیاستو
برنامهایدولتینمیتواندآنهاراتحتفشارقراردهد
اما صدها میلیون دالر در پلیس و دیگر مراکز امنیتی و
همچنین در سازمان مدیریت امنیت حمل و نقل باید
خرج بشود که بتوانند در سال ،حدود  60میلیون
نفر [در فرودگاه ها و ایستگاههای قطار و  ]...را برای
جست وجو ،بازرسی بدنی کنند تا با "دیگر تروریست
ها" مواجه نشوند.
منبع:انستیتو اتوپیا

