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   حميد بھشتی: ازبرگردان

 ٢٠١۵ اگست ٢۶
  

  *ِ يورگن تودن ھوفرۀ سرگشادۀنام
   به رؤسای جمھور و رؤسای دولت ھا

 ** 

  نامه ای از روی خشم

  !محترمرؤسای جمھور و نخست وزيران 

تان ميليون ھا انسان را در خاورميانه و افريقا به بدبختی  شما با جنگ ھای طوالنی و مديدتان و با سياست استثماری

لمان يکی از اھالی ااز ھر سه پناھجو در . آنھا در سراسر گيتی از دست شما فرار نموده، پناه می جويند. افکنده ايد

ی که شما به پا می ئ نتايج جنگ ھاۀاز جمل. لی افريقار پنج پناھجو يکی از اھاسوريه، عراق يا افغانستان است و از ھ

 ھزار ١٠٠ سال پيش بود، ١۵جای چند صد تروريست بين المللی که تا ه اکنون ما ب. کنيد تروريسم جھانی است

  .می گرددشما مانند بومرانگی که پرتاب کرده ايد به سوی ما باز ۀ ی سنگدالنئبی اعتنا. تروريست داريم

شما فقط به عالئم مشکالت ور می رويد .  تغيير دھيدًتان را حقيقتا ّشما مانند ھميشه حتا به فکر آن ھم نيستيد که سياست

جنگ ھای تازه، امواج ترور و . و به ھمين خاطر وضعيت نا امنی روز به روز خطرناکتر و پيچيده تر می شود

  .ض را تغيير می دھندکره ارۀ  آيندًپناھجويان فاجعه زده دائما

ھر تاجری که چنين رفتار می کرد تا کنون . باالخره روزی فرا خواھد رسيد که باز ھم جنگ بر درھای اروپا بکوبد

  . بی عرضه ايدًشما واقعا. ورشکست شده و يا کارش به زندان کشيده شده بود

 و نيز مردم اروپا که اکنون پناھجويان ملل خاورميانه و آفريقا که کشورھايشان را شما تخريب و غارت کرده ايد

شما را بايد . اما شما خودتان را بی تقصير قلمداد می کنيد. بسياری را می پذيرند، بھای سياست ھای شما را می پردازند

 خانوار پناھجو را تأمين می ١٠٠ زندگی ۀبه دادگاه بين الملل برد و ھر يک از دنباله روان سياست شما حق بود ھزين

  .کرد
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مانند کاری که . استه و در مقابل شما جنگ افروزنان و غارتگران مقاومت کنند می بايست مردم جھان به پا خًاصال

ما می بايست جنبش ھا و احزاب جديدی را تأسيس کنيم، جنبش ھای . »نافرمانی مدنی«گاندی کرد، بدون خشونت و با 

بايست جنگ افروزی در کشورھای ديگر را ھمانگونه مجازات کنيم که قتل و آدمکشی را عدالت طلب و انسانی و می 

  .والن جنگ افروزی و غارت را برای ابد از ميان خود برانيمؤدر کشور خودمان و مس

می اما عمر انسان بسيار کوتاه تر از آن است که آد. دوستان عزيز، من می دانم که ھيچ گاه نبايد خشم آلود نامه نوشت

آيا خشم شما نيز آنچنان قوی نيست که مايل باشيد از اين ھمه فرار از . بخواھد فقط در اطراف حقيقت لفاظی کند

وليت فرياد کنيد؟ نسبت به اين ھمه محنتی که اين سياستمداران موجب گشته اند؟ نسبت به ميليون ھا کشته؟ آيا اين ؤمس

که مجازات شوند بر سر ساير ملل بکوبند و جيب   که می توانند بدون آن بر اين باوراندًسياستمداران جنگ افروز واقعا

  .از خودتان دفاع کنيد: به نام انسانيت به شما نھيب می زنم! ھای خويش را پر کنند؟ ما نبايد بيش از اين ديگر تحمل کنيم

----------------------------------------  

وی . لمان از فراکسيون دموکرات مسيحی بودا وکيل مجس ١٩٩٠ تا ١٩٧٢، از ١٩۴٠يورگن تودن ھوفر متولد  *

 وکالت او تا سال ۀپس از اتمام دور. ل تسليحات گشتوول کنترؤ سياسی بود، سپس مسۀ سخنگوی کميسيون توسعءابتدا

 .عنوان معاون رئيس کار می کرده  کنسرن بوردا بۀت رئيسأ در ھي٢٠٠٨

جنگی به کشورھای اسالمی رفته است، از جمله به افغانستان، عراق و بار آخر  بارھا به مناطق ١٩٨٠تودن ھوفر ار 

 .، سوريه و ايرانابه ليبي

  : سرگشاده خطاب به تمامی سياستمداران جنگ افروزۀنام( * *

   متن تصويرۀ زير نويس و ترجم.) دنيا بدون شما جايی بس زيبا می بود !ديگر بس است، برويد گورتان را گم کنيد 

  

  ِ تز عليه نفرت١٠ -  اسالم ھراسی:ِز جمله تأليفات وی کتاب ا

  

  ٢٠١۵ت گس ا٢٣برگرفته از فيس بوک نويسنده، 

  

 

 


