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  حميد بھشتی  

  ٢٠١۴ دسمبر ١٠

  ت بر سود حاصله از فروش جنگ افزار امالي
  برای صرف مخارج حفاظت از آوارگان جنگی

  

 
  

آوارگان جنگ از  ميليون ٣,٢، ديشب تأکيد کرد که در حال حاضر توماس روتلمان، ا اخبار تلويزيون ۀمجری برنام

سازمان ھای کمک رسانی، . سوريه در اردوگاه ھای موقت پناھندگان در کشورھای مجاور در چادرھا به سر می برند

ن تا پايان الزم برای پناھندگاۀ  جھانی اعالم نموده است که فقط برای آذوقۀديگر پولی در کيسه ندارند و سازمان تغذي

 گرما، عايق سازی چادرھا و ۀيعنی ھزني. اين در حاليست که زمستان در راه است.  نياز استالر ميليون د۶۴امسال به 

  .به ھمين جھت وی از بينندگان تقاضای پرداخت صدقه نمود. روانداز نيز بايد تأمين گردد

آيا چنين نيست که بزرگ ترين منفعت در . ه می برداما کسی در اين باره سخنی نمی گويد که چه کسی از اين جنگ بھر

سراسر جھان به جيب صاحبان صنايع جنگی می ريزد؟ پرسشی که بی پاسخ می ماند اينست که چرا صنايع جنگ افزار 

در کشورھای صنعتی غرب که با پشتکار تمام توليد نموده و خوب ھم سود می برند از جانب سازمان ملل و کشورھای 

ميزان سھم آنان .  تسليحات مکلف به پرداخت بخشی از سود حاصله برای کمک به آوارگان جنگی نمی شوندۀتوليد کنند

در اين کمک ھا می تواند چند برابر مجموع مبلغی باشد که از جانب مردم به جھت ھمدردی با جنگ زدگان جمع آوری 

  .می شود

ھمگی می دانيم که سوداگران جنگ با تمسخر و شانه باال که ما   چگونه می توان از مردم انتظار کمک داشت در حالی

زيرا آنھا که موجب بروز جنگ نبوده اند، کاری که آنھا می کنند کمک رسانی به . انداختن عکس العمل نشان می دھند

زيرا ھر چه . البته در مقابل پرداخت ھزينه مورد نياز را در اختيارشان می گذارند، ۀمردم است از اين راه که اسلح

  .باشد آنھا ھزينه توليد را بايد بپردازند
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