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   »آمی گودمن« با »آن جونز« ۀويديوی مصاحب

   حميد بھشتی: ازلمانی ويديوۀ ازيرنويس از نسخ برگردان
 ٢٠١۴ جنوری ١٨

  

 ختالالت روانی و خودکشیبيکاری، ا - امريکائی ۀسربازان از جنگ بازگشت

ھمينطور است در مورد خودکشی در ميان زنانی که در . ميزان خودکشی سربازان بر اساس تحقيقات فزونی يافته است

  .اين را وزارت سربازان قديمی و از جنگ بازگشته اعالم نمود. خدمت ارتش می باشند

 زيرا آنھا به قشون بيکاران و بی بضاعتان تعلق دارند و بسياری از اين سربازان داوطلبانه به خدمت ارتش در آمده اند

بسياری از آنھا با جراحات جسمی و روانی به بيکاری، بی . بھتری را داده استۀ تبليغات وزارت دفاع به آنھا قول آيند

تعدادی در سال گذشته شمار سربازانی که از طريق خودکشی فوت کردند بيش از . خانمانی و نا اميدی باز می گردند

 انتحار می امريکائی سرباز ٢٢افزايش خودکشی در ارتش غم انگيز بوده، روزانه . بود که در افغانستان کشته شدند

  .کنند

  ويديو در يوتيوبۀ کپی کد جا سازی شد

http://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=MUQz4ShwjgQ 
  

  

   ناشی از جنگامريکائیاختالالت روانی سربازان 
   .می باشد با گزارشی در باره جنگ و صلح  من ھم آمی گودَمن ھستم»  نَو–دموکراسی « اينجا :آمی گودمن

انی که در نيروھای به احترام مردان و زن. است و تعطيل رسمی است) امريکاھای (و امروز، روِز بازگشتگان از جنگ

 و دولت او در قبال بازگشتگان از جنگ امريکاخود تأکيد کرد که ۀ رئيس جمھور، اوباما، در گفتار ھفت. ما جنگيده اند

  .وظايفی دارند
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 بازگشت بيش از يک ميليون سرباز به حيات غيرنظامی از ما کوشش بيشتر طلب می کند زيرا :رئيس جمھور، اوباما

که آنھا بازگردند، ما ھمه از کوشش آنھا برای  ھنگامی. و جرأت نيروھای ما بيش از پيش بوده است، فعاليت ئیتوانا

ملت از آنھا تشکر می ۀ نام ھمه به ھمين دليل من ب.  و آينده ای بھتر برای فرزندانمان بھره می بريمامريکاتوانمندی 

   به خدمات شما افتخار می کنمءد، در مقام فرمانده کل قوابرای آنچه که آنھا برای کشورمان انجام داده و خواھند دا. کنم

 پشت و پناه شما باشد، نه امريکاکه رئيس جمھورتان ھستم خواھم کوشيد که  تا زمانی. و از فداکاريتان تشکر می نمايم

  . روز در سال٣۶۵فقط برای يک روز و يک آخِرھفته بلکه برای 

  

اما شماِر فوق العاده . ت کمک نمودن به بازگشتگان به ميھن تأکيد کرده است رئيس جمھور، اوباما به اھمي:آمی گودمن

. ای از بازگشتگان جنگ از بيکاری و بی خانمانی و اختالالت روانی پس از جنگ در رنج اند و خود کشی می کنند

سربازان از  در يک ميليون تقريباً .  بدين سو قطع عضو شده اند٢٠٠٠ از سال امريکائی سرباز ۶٠٠٠قريب به 

 تن از سربازان خودکشی می کنند و ٢٢امور بازگشتگان روزانه ۀ  ادارۀبه گفت. اختالالت روانی تشخيص داده شده است

 تن از بازگشتگان از ۶٣٠٠٠تعداد . در سال گذشته رقم خودکشی بيش از سربازان کشته شده در جبھه ھا بوده است

به خانم آن جونز، نويسنده و خبرنگار، . الت مزمن روانی می باشندجنگ بی خانمان ھستند و بسياری دارای اختال

تاريخ .  باز می گردندامريکاآنھا سرباز بودند، چگونه سربازان زخمی به : عنوان آخرين کتاب او . خوش آمد می گويم

  !شما داستان را برای ما نقل کنيد. محاوره ای

که آنھا مجروح يا کشته می شوند؟ از   سر سربازان می آيد، ھنگامی داستانی که گفته نشده اين است که چه بر:آن جونز

ثار آاما چيزی از . که بدانھا کمک کرده و جانشان را نجات می دھند. نظام شگفت آور پزشکی بسيار تعريف می شود

رسنلی که من پزشکان، پرستاران و ساير پ. وارده بر پرسنل پزشکی که می کوشند زندگی آنھا را نجات دھند نمی شنويم

لمان و در بيمارستان والتر ريد، تا کنون يک چنين جراحات اسفناکی را ادر بيمارستانھای افغانستان ديدم، در لندھوِت 

اما آنھا نمی دانند که آيا .  آنھا را نجات دھند، که از دستشان برآيدئیآنھا مجرب بوده و می کوشند تا جاۀ ھم. نديده بودند

  گ ھرگز از اين که به ھنگام بازگشت به منزلھايشان ھنوز زنده اند، می توانند خوشحال باشند؟اين بازگشتگان از جن

  

  آغاز کرده ايد» اسرار مردگان« شما کتاب را با فصل :آمی گودمن

.  نشان دھندامريکا سال تمام اجازه ندادند ھيچ تصويری را از انتقال اجساد سربازان به مردم ١٨ به ھيچ کس :آن جونز

 لغو شد و روزنامه نگاران ٢٠٠٩اين دستور در سال . تور آن را ديک چنی، که وزير دفاع بوش بود، داده بوددس

که ديگر  اما در اين مرحله مثل اين. توانستند با کسب اجازه از خانواده ھا، به ھنگام رسيدن تابوت ھا حضور يابند

آشکار اين است که ما حاضر به ديدن . ريم اين ھا را ببينيمئيان ھيچ عالقه ای به موضوع نداشته و ما عادت نداامريکا

  .آن نيستيم

  

  .شما از سربازانی برايمان بگوئيد که به شما اعتماد کردند :آمی گودمن

در حالت بيھوشی می بايد از يک عمل جراحی به . اکثر سربازانی را که من در افغانستان ديدم بيھوش بودند :آن جونز

  .  بعدی مراقبت برسندۀدند تا وضع آنھا تثبيت يافته و به مرحلعمل ديگر برده می ش

  

  شما چگونه توانستيد به اين محيط ھا وارد شويد؟ :آمی گودمن
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من مجبور بودم در معيّت و ھمراه ارتش باشم و ھميشه يک نفر مراقب من بود و به اين صورت توانستم بر  :آن جونز

 اطالعات به من از طريق امريکاپس از انتقال به . بازان برايم ممنوع بودگو با سر و اما گفت. ھمه چيز نظارت کنم

اما با سربازان در پايگاه ھا پيش از مجروح شدن يا پس از بازگشت به . دفاتر ارتباطی و پرسنل بيمارستانھا می رسيد

ای ھولناکی برايم تعريف می سربازان و خانواده ھايشان از ماجراھ. گو کنم و  در خانه ھايشان می توانستم گفتامريکا

از سربازان قديمی که پس از بازگشت از جنگ بيش از يکسال در منازل خود بستری بودند و خانواده ھايشان که . کردند

 سربازان قديمی به قدری با ۀاما ادار. از آنھا مواظبت می کردند و کمک برای جلوگيری از خودکشی آنھا بودند

ول است که ديگر نمی تواند بيشتر رسيدگی کند چنين است که سربازانی را که به کمک سربازان جنگ ھای گذشته مشغ

  .  نيز آخر سر به خودکشی آنھا منجر می گرددنيازمندند پس می فرستند که غالباً 

  

ه  بامريکامن فکر می کنم مردم نمی توانند اين را تصور کنند که در .  شمار خودکشی ھا شگفت انگيز است:آمی گودمن

  .  خودکشی می کنند، سرباِز از جنگ بازگشته٢٢طور متوسط روزانه 

  . اين فقط به سربازان فعال مربوط است و احتماالً در مورد سربازان از جنگ بازگشته اين رقم باالتر است :آن جونز

 سربازان ۀکه در ادار علی رغم اين. آنچه مرا بيش از ھمه می ھراساند اين است که اينھمه سرباز خودکشی می کنند

اما آنجا به آنھا برای دردھای ساده داروھای مخدر قوی تجويز می گردد که موجب . قديمی به آنھا رسيدگی می شود

  . معتادی گشته و به خودکشی ھا مربوط است

داشت که با اختالالت روانی از جنگ بازگشته بود و قصد : برايتان ماجرای يک سرباز از اھالی تکزاس را بگويم

 سربازان قديمی برای ۀکه در بازی فوتبال با دوستانش يکی از انگشتانش شکست، ادار ھنگامی. ارتش را ترک گويد

 ئیمادر او بعدھا از دکتر پرسيد چرا برای او يک چنين دارو. معمولی يک داروی مخدر قوی تجويز نمودۀ يک درد ساد

به گمان مادر او يک .  سرعت معتاد نموده و خودکشی کرده بودرا تجويز نموده است؟ زيرا اين دارو پسر او را به

  .ارتباط مستقيمی بين اين ھا ھست، ميان خودکشی او، داروی مخدر و تجربيات او در جنگ

  

  اين امر چه تأثيری بر تأليف کتاب ھای شما داشته است؟ . شما خودتان دختر يک سرباز قديمی ھستنيد :آمی گودمن

او مجروح گشته و با ديوھای بسياری مراجعت .  درجه دار باال از سربازان جنگ اول جھانی بودپدر من يک :آن جونز

  .  که در کابوس ھا ھرگز رھايش نکردندئینمود، ديوھا

  

   آيا شما فھميده بوديد که داستان از چه قرار است؟:آمی گودمن

 ۀسيار موفقی بود، شھروند خوبی بود و در محلپدر من يک صاحب کار ب.  قربانی بودمبله و من خودم غالباً  :آن جونز

به ھمين جھت ھم من به آمارھای . ديوھا از او بروز می کردندۀ اما به منزل که می رسيد ھم.  عمومبمان محبو

وزارت دفاع ھيچ اعتمادی ندارم که به ما می گويد فقط بخش ناچيزی از سربازان قديمی با اختالالت رفتاری باز می 

اما به خانه که می .  شخصی عادی بودما پدر من کامالً ۀ برای ھمه در محل. بزرگی کامالً عادی ھستندگشته و بخش 

 ٨٠تا زمانی که فوت کرد، او . رسيد ديوھا را به جان خانواده می انداخت، ھمانطور که اکثر سربازان قديمی می کنند

  .ساله مرد

  

  چيست؟» ديوھا«منظور شما از  :آمی گودمن 
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 که ديد کشور ما باز ھم پا به  اينش از ا و سرخوردگی، احساس تقصيری که داشت، ناتوانیکابوس ھای او :آن جونز

  . ھم ماجرا به خشونت عليه خانواده منجر می گشت غالباً . جنگ گذاشت

  

  .تم اين مسائل صحبتی داشۀسال گذشته با آرون ھيوز که از افراد نظامی از جنگ بازگشته است در بار :آمی گودمن

از سربازان در % ١٧قريب .  تن از بازگشتگان جنگ خودکشی می کنند١٨طور متوسط روزانه ه ب: آرون ھيوز

 در صد سربازان به اختالالت روانی ناشی از ۵٠ تا ٢٠در افغانستان . افغانستان از داروھای مخدر استفاده می کنند

به يک سوم زنان ارتشی . سی که از ارتش می آورنددچار می باشند و به اختالالت روانی جن) پی تی اس دی(جنگ 

سياست جنگ عليه ترور اثر شديدی بر سربازان داشته است و سياست شکست خورده ای را دنبال می . تجاوز می شود

  .ما بايد روزانه با اين موضوع سر کنيم اما ديگر نمی خواھيم بخشی از اين سياست اشتباه باشيم. کند

  

بر طبق محاسبات وزارت دفاع شمار خشونت جنسی در سال گذشته در .  ، آرون ھيوز بوداين شخص :آمی گودمن

 مورد، در ٢۴٠٠ مورد شمرده شده در مقايسه با ٣۵٠٠ جونبر و ماه وميان ماه اکت. افزايش يافته است% ۴۶ارتش 

  .تمامی سال پيش تر

اما در مورد .  قربانيان تجاوز به سخن آمده اندبه نظر وزارت دفاع اين فزونی فقط نشانگر اينست که شمار بيشتری از

 مورد ٢۶٠٠٠حاصل يک تحقيقاِت ديگر بدين قرار است که که  . ھنوز نيز به ندرت صحبت می شود. خشونت جنسی

 اختالالت روانی پس از جنگ و خشونت و ۀآيا شما می توانيد در بار.  وجود داشته است٢٠١١خشونت جنسی در سال 

  رتش برايمان صحبت کنيد ؟تجاوز جنسی در ا

کنگره به زودی . بحرانی ھستيمۀ  تجاوز جنسی می خواھم تأکيد کنم که ما اکنون در يک لحظۀمن در بار :آن جونز

قانونی را به  بودجه را به تصويب خواھد رساند و در اين چارچوب سناتور جيلبراند و چند سناتور ديگر می کوشند

  . سيدگی به تجاوز جنسی را ديگر در صالحيت مراتب نظامی باقی نگذارندتصويت رسانده و اطالع دادن و ر

. که قربانيان دھانشان را باز نمی کنند، اينست که بايد به ھمان کسانی شکايت برند که خود تجاوزکار می باشند دليل اين

اما در حال حاضر . کندظاھر توجيه می ه يک عنوانی است که ھمه چيز را در بر گرفته و ب) پی تی اس دی(اختالل 

موجب اين نيز می شود که به سربازان و از جنگ بازگشتگان داروھای قوی داده و آخر سر ھم به آن عنوان مداوا می 

. و اين به سود وزارت دفاع تمام می شود» من مداوا نشدم، بلکه تبديل به جن زده گشتم«خيلی ھا به من گفته اند . دھند

ما بگويند که جنگ برايشان چه بوده ه آنھا ديگر نمی توانند ب. زگشتگان به سکوت می افتندزيرا بدينصورت از جنگ با

  اگر آنھا می توانستند ديده ھای خود را برايمان تعريف کنند و ما ھم جرأت می داشتيم به حرف آنھا گوش دھيم، . است

می داديم اين ارتِش متشکل از افراد داوطلب را ر داده و به قدرت اجرائيه ديگر اجازه نييتصور می کنم ما نظرمان را تغ

ا به فساد می کشانند قدرت که ما دارای اين نيروھای حاضر و آماده ھستيم که دموکراسی ر مادامی. به جنگ بفرستند

 که ما دارای يک ارتش واقعاً دموکرات  می تواند ھر زمان که اراده کند توسط آنھا لشکر کشی نمايد و از آنجائیاجرائی

  .نيستيم در خانواده ھای نظامی نيز ھيچ مقاومتی صورت نمی گيرد

  

  ...به نظر شما اگر خدمت نظام وجود می داشت  :آمی گودمن

  اگر خدمت نظام وجود می داشت يا از مردم به ھنگام آمادگی جنگی پرسش می شد، در اينصورت کشور ما  :آن جونز

  .به اين سرعت به لشکر کشی نمی پرداخت
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که مردم بخوانند که جنگ چه ھا بر سر سربازان می آورد و در  اما در صورتی.  سياست ننوشته امۀبی در بارمن کتا

ئيان امريکاشايد . چه حالی آنھا به خانه ھايشان باز می گردند، در اينصورت اين کتاب سراسر شکايت از جنگ است

   .مجدداً بر پا خيزند و در مقابل جنگ مقاومت نمايند

  

چگونه مجروحان از جنگ : آخرين کتاب او تحت عنوان . با تشکر قلبی از نويسنده و عکاس، آن جونز: دمنآمی گو

  . به وطن باز می گردند، داستانی که تعريف نشده استامريکاھای 

  
  ٢٠١٣ نومبر ١١ - در دموکراسی نو »آمی گودمن« با »آن جونز« ۀويديوی مصاحب

  ٢٠١۴  ژانويه١٧  - برگرفته از تالکسکاال 
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