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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

 
 M. Reza Pirbhai  رضا پيربھائی:نويسنده

  ٢٠١٢ جون ١٢مرکز مطالعات جھانی سازی 

  حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢ جون ١۵

  –» جنگ عليه تروريسم«خسارات انسانی در 

  سخنی چند در باب آمار و ارقام
 

 

 بايد هالبت. »ما اجساد را نمی شماريم«: ئی تامی فرانکس اعالم کرد امريکاژنرال » جنگ عليه تروريسم«در آغاز 

 در مبر را مشخصا و رسماً سپت ١١از آن جائی که نام قربانيان . دانست که او در اين جا به قربانيان افغان اشاره دارد

ئی، غير اروپائی و غير ناتوئی امريکاه اند، ناچيز و حقير شمردن قربانيان از بين غير نظاميان غير سنگ حک کرد

برپا کردند، مفھوم فوق العاده و اھميت خاصی پيدا می ) ٢٠٠١مبر  سپت١١قربانيان يعنی (در جنگی که به نام آنھا 

  .کند

را پشت سر می گذارد و طی آن دو کشور ديگر در نتيجه در مورد جنگی که در حال حاضر يازدھمين سال خود 

نيز اشغال شد، و به ھمين گونه بمباران فعلی، دست کم، روی سه کشور ديگر، ھيچ بررسی جامعی از تلفات مستقيم 

  .يا غير مستقيم صورت نگرفته است
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ی بماند و ادامه يابد، برای آن که آتش جنگی در اين ابعاد و تا اين اندازه و به اين طول و عرض زمانی شعله ورباق

تمايلی از خود نشان دھند، آشکار کنندۀ شيوه ای » ديگر قربانيان«بی آن که محافل رسمی برای روشن ساختن شمار 

  . است که دولت ھای مربوطه در ادارۀ جنگی که برپا کرده اند، ھزينۀ آن را حساب می کنند

کائی و يمرا شدگان، معلولين، ناپديدشدگان و آوراگان غيراگر سياست رسمی چنين است، بايد نتيجه بگيريم که کشته

  .غير ناتوئی به معادله تعلق ندارند

از آنجائی که چنين سياستی در افکار عمومی زير عالمت سؤال نرفته است رويکرد وسيع تری را در رابطه با 

  .و به ويژه در رابطه با مسلمانان آشکار می سازد» ديگران«

ن ملل متحد و چند سازمان غيردولتی سعی می کنند در به ھمريختگی و وضعيت بی سر و با اين وجود، سازما

با وجود موانعی که محافل رسمی ايجاد کرده اند و بی اعتنائی . سامان مناطق جنگی، آمار و ارقامی را تھيه کنند

  .عمومی، به شکل جزئی به نتايج مرگبار چنين جنگ ھائی دست يافته ايم

 که دائما در رابطه ئیاز افغانستان شروع می کنيم، بررسی ھا

 در نشريات به نقل آمده ٢٠٠١با تھاجم به افغانستان در سال 

 ٤٠٠٠ت نظامی را شمار قربانيان غير نظامی افغان در عمليا

  .  يادکرده اند٨٠٠٠تا 

 گزارشی منتشر نشده، ولی در سال ٢٠٠٣-٢٠٠٥برای سال 

 کشته بين ١٠٠٠، ديدبان حقوق بشر کمتر از ٢٠٠٦

 که دائما در افغانستان روی می ئیغيرنظاميان را در نبردھا

  .دھد، گزارش کرده است

 ، مأموريت مددکاری سازمان٢٠١١ جوالی تا ٢٠٠٧از سال 

 ١٠٢٩٢ملل متحد در افغانستان شمار قربانيان غير نظامی را 

قربانيان اين ارقام بايد يادآور شويم که . نفر تخمين زده است

  . غير مستقيم و مجروحان را در برنمی گيرد

 کشته ٢٠٠٠٠در مورد قربانيان غير مستقيم، بھترين منبعی که تا کنون در اين مورد وجود داشته، گاردين است که 

 در سال اّول ئیجائی و گرسنگی به دليل قطع مواد غذاه اين تعداد افراد بيشتر در اثر جا ب. را اعالم کرده است

  .جنگ از بين رفته اند

 به کشورھای ديگر فرار کرده و ٢٠٠١ نفر در سال ٢٥٠٠٠٠عالوه بر اين، به گزارش سازمان عفو بين الملل، 

  .ور آواره شده اند نفر تا کنون در داخل کش٥٠٠٠٠٠دست کم 

 تقريبا ٢٠١١ تا اوت ٢٠٠٣از سال ) ١(»شمارش اجساد عراقی« اساس طرح هب: حال به عراق می پردازيم 

 اساس بررسی ھای بھداشت خانواده در هولی ب.  غير نظامی در تيراندازی ھای پراکنده کشته شده اند١١٥٠٠٠

نی تنھا برای سه سال اّول اشغال عراق به ثبت رسيده  قربا١٥٠٠٠٠عراق وابسته به سازمان جھانی بھداشت، رقم 

 ٦٠٠٠٠٠ تقريبا –) مجلۀ علوم پزشکی بريتانيائی (–» النست«با حساب قربانيان غير مستقيم، به گزارش . است

  .نفر برای ھمين مدت قيد شده است

، يک ميليون مرگ ٢٠٠٧تخمين زده است که تا پيش از اواسط ) ٢(عالوه بر اين، بررسی ھای يک مرکز تحقيقاتی 

کميساريای عالی سازمان ملل متحد نيز دو ميليون پناھنده به کشورھای ديگر و دو ميليون . فجيع روی داده است
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 اعالم ٢٠٠٧آواره در داخل کشور را در سال 

اطالعات دقيقی در مورد قربانيان غير . کرده است

مستقيم و مجروحان وجود ندارد، ولی اعالم شده 

زير ساخت ھای نظام بھداشتی عراق که است که 

 از بھترين ھا در منطقه بود، ١٩٩١تا پيش از 

  .کامال از بين رفته است

جنگ عليه «عالوه بر اين دو کشور اشغال شده، 

به برخی از کشورھای ھمسايه نيز » تروريسم

. گسترش يافت، مانند پاکستان، يمن و سومالی

کار برده  که در اين مناطق به ئینخستين سالحھا

 عمليات ويژه، مأموران خدمات سّری و نيروھای نظامی کشورھای قطعاتشد، پھپادھای اياالت متحده ھستند، و 

به اين دليل که عمليات نظامی خارج از چھارچوب حقوقی و به شکل سّری انجام می گيرد، در نبود داده . اشغالگر

با ھمين ھم در واقع، در افغانستان و عراق . شکل خواھد بودھا و شواھد مستقل، اطالع از تعداد قربانيان بسيار م

مشکل روبرو ھستيم، ولی ھمه بر اين عقيده ھستند که شمار پھپادھای به کار گرفته شده در پاکستان، يمن و سومالی 

  .رو به افزايش داشته است

منظور حتما سايت ميشل کولن : مترجم (» انوستيگاسيون«روزنامه نگاری  اساس گزارشات دفتر هتا امروز، ب

 حمله ٣٠٠بيش از ( عمليات ھوائی روی پاکستان انجام گرفته ٣٧٥ دست کم ٢٠١٢ جون و ٢٠٠٤، بين سال )است

ز  نفر ا٤٨٤ نفر کشته شده اند که باز ھم دست کم ٢٤٦٤دست کم ).  برندۀ نوبل صلح–در رياست جمھوری اوباما 

 حملۀ ديگر را در يمن اضافه می کند که موجب مرگ ٣٨واشينگتن پست . بوده اند)  کودک١٦٨(آنھا غير نظامی 

د کرده ئيبرای سومالی آماری ذکر نشده، ولی نيويورک تايمز تأ.  نفر از آنھا غير نظامی بوده است٥٦که تن  ٢٤١

  .ز صورت گرفته است اين نوع عمليات در اين کشور ني٢٠٠٧است که دست کم از سال 

وليت بسياری از اين ؤتند با عجله پاسخ می گويند که مسمحافل رسمی و شھروندان عادی که طرفدار جنگ ھس

ولی اگر داده .  که به مرگ غير نظاميان مرتبط می باشد، به عھدۀ مبارزانی است که عليه ما می جنگندئیآمارھا

 توانيم در چنين مواردی با صراحت تمام داوری کنيم؟ و چگونه می ھای ما تا اين اندازه ناکامل ھستند، چگونه می

توانيم مبارزان و مردم عادی را در بمباران ھوائی توسط پھپادھا تشخيص دھيم، به ويژه وقتی که قاتل و قاضی ھر 

  دو يکی ھستند؟

 اساس هت متحده، بدر حقيقت، حتی اگر چنين قضاوتی را در نظر بگيريم، چنين تازش ھائی از سوی دولت اياال

قتل ھدف «اعتراف خود اين دولت، بين تمام کشورھای ديگر، به عنوان کشوری تلقی می گردد که بيش از ھمه 

  .در تاريخ را به ثبت رسانده است» گيری شده

به ھمان شکلی که يکی از نمايندگان سازمان مددکاری سازمان ملل متحد در افغانستان در بررسی ھايشان مطرح 

ما وقتی در مورد ھويت قربانی ترديد داريم، و مشخصا نمی دانيم که جزء مبارزان بوده يا نه، او را «:  است کرده

در نتيجه آمار قربانيانی که توسط اين سازمان گزارش شده با . به عنوان قربانی غير نظامی به حساب نمی آوريم

ن تحقيقاتی شرکت داشته به ھمين مشکل اشاره کرده  در واقع تمام افرادی که در چني».واقعيت تفاوت داشته باشد

  .اند
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ئی، غير ناتوئی می امريکا قربانی غير نظامی غير ١٤٠٠٠٠اگر ھمين داده ھای پراکنده را گردآوری کنيم، به رقم 

 کشته در ١١٠٠٠٠ تا ١٤٠٠٠ نفر برسيم، که عبارت است از ١١٠٠٠٠٠و به سادگی می توانيم به حداکثر . رسيم

 ئیيورش ھوا» بليتز« اين جھت که بتوانيم در ذھنمان تصويری از واقعه داشته باشيم، بايد يادآوری کنيم که از. سال

 قربانی غير ٤٠٠٠٠ در کوران جنگ جھانی دّوم، ١٩٤١ می ١٠ تا ١٩٤٠مبر سپت ٧لمان نازی به بريتانيا در ا

  .نظامی بر جا گذاشت

 و به ھمين ترتيب ٢٠٠٥ و ٢٠٠٣ھا قربانيان مستقيم افغانستان را بين بايد يادآوری کنيم که اين حجم از گمانه زنی 

  . را تا امروز در بر نمی گيرد٢٠٠٣قربانيان غير مستقيم سال 

، ) ھيل فاير–پرداتورھای مسلح به آتش جھنم (جز پھپاد ه از سوی ديگر، مرگ شھروندان توسط سالح ھای ديگر ب

 ھای سّری در ھيچ کجا به ثبت نرسيده است و تلفات ناشی از عمليات نظامی به عنوان مثال ناپديد شدن افراد و حبس

شمار مجروحان، کودکان يتيم، بی آن که . وارد فھرست نمی شود) به عنوان مثال به پاکستان يا يمن(واگذار شده 

شکنجه شده ھا را در زندان ھای عمومی يا خصوصی در تمام جھان به 

 اساسا وجود خارجی ئیفھرست نشده و گو دحساب بياوريم، ھيچ يک وار

  .نداشته است

افغانستان، دانيم که درد و رنج ميليون ھا مردم آواره در  و سرانجام، می

  .عراق، پاکستان و ديگر نقاط جھان، قابل محاسبه نيست

آماری که ما در اين جا مطرح کرديم، حتی اگر به شکل اسفناکی کامل 

نباشد، ولی کامال توضيح می دھد که چرا مقامات اياالت متحده تمايلی به 

گ جن«مطمئنا بازشناسی خسارات عظيم انسانی در . بازشناسی آن ندارند

يک جانبه نبوده، و » تروريسم«نشان می دھد که » عليه تروريسم

مرگبارترين سالح ھا را دولت ھا در اختيار داشته و به کار برده اند و نه 

  .ه نظاميانشب

نظر می رسد ولی ھيچ جای ه ژنرال فرانکس که شمارش اجساد را بيھوده تلقی می کند، اگر چه منقلب کننده ب

  .شگفتی ندارد

ئی در گفتمان خود تنھا نيست، و بی اعتنائی افکار عمومی در اياالت متحده امريکاوشنی می بينيم که ژنرال و به ر

، دست کم در مورد )شوی مغزی شده باشند يا خير و که تحت تأثير رسانه ھا شست(و در کشورھای عضو ناتو 

  .قربانيان مسلمان، او را بدرقه می کند

 از ھمين بی اعتنائی عمومی و دولتی نمی تواند فقدان بررسی جامع در خصوص ھيچ موردی بھتر و قاطعانه تر

مبر اشک می ريزند و  سپت١١ نفر در ٣٠٠٠ مرگ قريب به تلفات غيرنظامی را توضيح دھد، به ويژه وقتی که در

  .به خشم می آيند» جنگ عليه تروريسم«ھمچنان به نام 

 رضا پيربھائی استاد تاريخ آسيای جنوبی در لوئيزيانا .م

  :پی نوشت 

١(  
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